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  الملخص

 Bacillus و  Pseudomonas fluorescens  مستحضري المقاوم الحيوي البكتيريتأثيرتم اختبار 
subtilis ت الممرضة في نمو الفطرياMacrophomina phaseolina ،Rhizoctonia solani  وFusariun 

solani في اً معنويظهرت النتائج ان لكال المستحضرين تاثيراً جذور الباميا، أوتعفن المسببة لموت بادرات 

 .Pعالها لمستحضر البكتريا نسبة المئوية لتثبيط نموها وكان أطرية والفقطار المستعمرات الخفض نمو أ

fluorescens  مع الفطرM. phaseolinaوفي تجارب البيت الزجاجي حقق المستحضرين %  58.43  اذ بلغ

الباميا قبل وبعد ظهورها فوق سطح التربة وخاصة مع معاملة  في النسبة المئوية لموت بادرات  معنوياًخفضاً

اذ  P. fluorescens ويقاوم الحيعاملة بمستحضر الم عند زراعة البذور المF.solaniتلويث التربة بالفطر 

ظهرا زيادة في طول المجموع فقد أ الباميانبات رين في معايير نمو ما تأثير المستحضأ .%17.79بلغت 

كما . وثة بالفطريات الممرضة فقطغير المعاملة المزروعة في تربة مل الخضري والجذري مقارنة بالبذور

 معاملة البكتريا فيغم  0.016اف للنبات بلغت أعالها  منهما زيادة معنوية في الوزن الجظهر كالًأ

P.fluoresces  مع الفطرF.solani.  جميع معامالت البذور بكل من المستحضرين أظهرتوقد 

P.fluorescens و B.subtilisمقارنة بالبذور غير المعاملة ز زيادة معنوية كبيرة في نشاط انزيم البيروكسيدي 

 .P عالها عند زراعة البذور المعاملة بالبكترياألفطريات الممرضة كانت المزروعة في تربة ملوثة با

fluorescens  ومزروعة في تربة ملوثة بالفطرM. phaseolina.  
  

 Pseudomonas fluorescens، Bacillus، بكتريا ،، المبيدات االحيائيةالباميا بادرات موت :الكلمات الدالة

subtilis.  
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ABSTRACT 
        In vitro studies were carried out on the effect of 2 bacterial biopesticide preparations, 
Pseudomonas fluorescens and Bacillus subtilis on the growth of fungi Fusarium solani, 
Rhizoctonia solani and Macrophomina phaseolina, causing root rot of okra plants, results 
revealed a significant effect on reducing the growth of colony diameter and % inhibition 
with the highest effect noticed with P. fluorescens on the fungus M. phaseolina by 58.43%. 
The results of greenhouse experiments indicated that both bacterial preparations reduced the 
percentage of pre and post emergence damping off significantly especially when okra seeds 
were treated with P. fluorescens and planted in soil contaminated by F. solani (17.79%). 
Both biopesticides showed a significant increase in the length of shoot and root of okra 
plants as compared to the untreated seeds planted in contaminated soil. Also an increase in 
the dry weight of the plants with highest increase was noticed for F. solani reached 0.016 
gm with the bacteria P. fluorescens. All seeds treated with P. fluorescens and B. subtilis 
preparations caused a significant increase in the peroxidase activity as compared to control 
with the highest increase noticed when seeds were treated with P. fluorescens and planted in 
M. phaseolina contaminated soil. 
 
Keywords: Damping-off of Okra, Biopesticides, Pseudomonas fluorescens, Bacillus 

subtilis. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة

 تفوق المواد الكيميائية في كفاءتها وسرعتها في مقاومة المرض على عوامل المقاومة الحيوية أمر إن     

ة مؤكد ناهيك عن تأثير الكيميائيات على صحة اإلنسان والبيئة مما دعا الباحثين الى مناقشة الحاجة التدريجي

    وقد ركز. ئق المقاومة الحيويةلالنتقال من االعتماد الكلي على الطرق الكيميائية الى استخدام طرا

(Deising et al., 2008)  على ظهور صفة المقاومة لدى الفطريات الممرضة للنبات في عدد من المحاصيل

ق ائ للطراً آمنلممرضة للنبات بديالًق الحيوية ومنها األعداء الحيوية للمسببات اائوتم اقتراح استخدام الطر

وتعد ). Kulkarni et al., 2007(الكيميائية بسبب تنوعها وتعقد تداخالتها والمسالك االيضية المتعددة 

وفي الوقت الحاضر يمكن ) Mitchell et al., 2008(الميكروبات مخازن مذهلة للمركبات البايولوجية الفعالة 



  ..............باميااللموت بادرات نبات الحيوية  المقاومة

 

25

يشتمل تحضير مستحضرات العوامل اإلحيائية . الحيوية بوسائل بسيطةعمل مستحضرات من هذه العوامل 

المتطلبات  لتجهيز) تداخالتها غذائية او مثل مواد خاملة، اومواد(  مع مواد حاملة على وحدات تكاثرية حية

 يسية التي تحدد نوع مستحضر الرئالعوامل وان.  في البيوت الزجاجية والحقلالمختلفة للعوامل اإلحيائية

وتعد المستحضرات . موقع تأثيره على المسبب المرضي المستهدف عن "فضال هي طبيعته إلحيائيالعامل ا

الجافة والمستحضرات بشكل مساحيق المفضلة على المستحضرات السائلة النها تحتوي على وحدات تكاثرية 

        وسهولة تخزينها البيئة المتطرفة وكذلك بقائها مدة أطول الظروف جافة عالوة على ميلها لمقاومة

)and Hwang, 2007 Kim .(  

تستجيب النباتات الى عدد من المؤثرات الكيميائية التي تنتجها ميكروبات التربة المرتبطة بالنباتات 

والتربة وان مثل هذه المؤثرات ممكن ان تحفز دفاعات العائل النباتي او تكيفها من خالل تغيرات كيموحيوية 

مة ضد اإلصابة التي ستحدث من قبل المسببات المرضية كما ويالحظ زيادة في نشاط أنزيم التي تحفز المقاو

خالل   المسببات الممرضةالذي يرتبط ارتباطا طرديا مع المقاومة المستحثة في العائل ضديروكسديزالب

 Plant Growth Promotingالنبات كعوامل محفزة لنمو البكتريا بعض أجناس عرفت وقد تعرضه لها

Rhizobacteria) PGPR(  ومنهاBacillus ،Rhizobium ،Pseudomonas ،Azospirillum 
على نمو النبات بطريقة مباشرة وغير مباشرة وللتأثيرات غير المباشرة  PGPR وعادة تؤثر Azatobacterو

ى خفض نمو والتي تعمل عل  HCN وأ المواد المخلبية عالقة بإنتاجها مواد ايضية مثل المضادات الحيوية أو

المسببات الممرضة للنبات والكائنات الدقيقة الضارة بينما تشمل التأثيرات المباشرة قدرتها على تحفيز النبات 

اختبار كفاءة مستحضرات  إلى هدفت الدراسة ).Wahyudi et al., 2011(من خالل اخذ العناصر الغذائية 

في استحثاث المقاومة ضد   الباميا وقدرتهاالبكتيرية في مكافحة مرض موت بادراتلحيوية ت ادااضالم

  .المسببات الممرضة وتأثيرها في معايير النمو في النبات
  

  مواد وطرائق العمل

  البكتيرية في نمو الفطريات الممرضة مختبريا  المضادات الحيويةتأثير مستحضرات 

البكتيرية والتي تم  لحيويةت ادااضالم تأثير مستحضرات اختبارفي ) 2008( اتبعت طريقة الدجيلي

كلية الزراعة والغابات والمتحصل عليها من مشروع التسميد / علي كريم الطائي . د.الحصول عليها من أ

ضد الفطريات الممرضة حيوية ت دااضمبوصفها العضوي من وزارة الزراعة العراقية لغرض تقييم كفاءتها 

وتم  Bacillus subtilis و fluorescens Pseudomonas للنبات والتي تشمل كل من المستحضر البكتيري 

اختبار فاعليتهما ضد الفطريات الممرضة المسببة لتعفن جذور الباميا والتي سبق عزلها من نباتات باميا 

  Fusarium و Rhizoctonia solani و Macrophomina phaseolinaمصابة واشتملت كل من الفطريات 

solani  مل ماء مقطر معقم موضوعة في انبوبة 10ضر على حدا الى مستح غم من كل 0.1وتم إضافة 



  عبير احمد محمودو نجوى بشير اللشي 
 

26

 وصب في اطباق بتري زجاجية )Potato Sucarose Agar )P.S.A محكمة الغلق ثم حضر الوسط الزرعي

حيوي لا بيدالم مل من االنبوبة الحاوية على مستحضر0.1  خذأ ماصة معقمة سم وبواسطة8.5 معقمة بقطر 

 دقائق 10 شكل خط في منتصف الطبق وترك لمدةلوب معقم ب قم ونشر بوساطة المقطر المعالمذاب بالماء

 وبعمر خمسة ايام P.S.Aبعدها اخذ قرصين من كل فطر من الفطريات الممرضة المنمى مسبقا على وسط 

 دبيم سم موضوع فيها ال4ينـبق وتركت المنطقة الفاصلة بين القرصـووضع كل قرص على جهة من الط

  على درجةاألطباقحضنت .  حيوي ولكل من الفطريات الممرضةدبيم اطباق لكل 3مت واستخد ،الحيوي

 معاملة المقارنة فقد استخدم ماء مقطر معقم أما.  م ولمدة سبعة ايام حسب نمو الفطريات الممرضةْ

تثبيط حسب المعادلة  للمرات الفطرية وحساب النسبة المئويةد الحيوي وبعدها تم حساب قطر المستعبيبدل الم

 :التالية 

  
 
 
  

   :البيت الزجاجي تجارب

، وعقمت البذور جامعة الموصل/تم تهيئة البيت الزجاجي التابع لقسم علوم الحياة في كلية العلوم 

 دقائق  ثم غسلت بالماء المقطر المعقم 3 لمدة )%(NaOCl1 ت الصوديوميسطحيا بمحلول هايبوكلورا

 بذرة منها على 100 وجرى اختبار مبدئي لحيوية البذور بزراعة . ترشيح معقموجففت بعدها بواسطة ورق

 بماء مقطر معقم في أطباق بتري معقمة ووضعت في الحاضنة عند درجة ةمرطبومعقمة  اوراق ترشيح

من زراعة البذور وقد اعتبرت البذرة نابتة بعد  مئوية وحسبت نسبة االنبات بعد مرور ستة أيام 25حرارة 

ساعة واحدة في درجة حرارة عقمت التربة بجهاز المؤصدة لمدة  ) ,1976ISTA(  الرويشة والجذيرظهور

121
˚

 كغم ونفذت 1الستيكية سعة بووضعت التربة المعقمة في سنادين  2نج /باوند 15 سيليزية وضغط 

  :المعامالت التالية

  .M. phaseolinaزراعة البذور في تربة ملوثة بالفطر  1-

 .M.phaseolina وزراعتها في تربة ملوثة بالفطر P. fluorescensلحيوي  ادبيالمب البذور معاملة 2-

 .R. solani في تربة ملوثة بالفطر زراعة البذور 3-

 .R. solani وزراعتها في تربة ملوثة بالفطر P. fluorescens لحيوياد بيبالممعاملة البذور 4- 

 .F. solaniزراعة البذور في تربة ملوثة بـ  5-

 .F. solani وزراعتها في تربة ملوثة بالفطرP. fluorescens لحيوياد بيبالممعاملة البذور  6-

 .M.  phaseolina  وزراعتها في تربة ملوثة بـ B. subtilis  لحيويا دبيبالممعاملة البذور  7-

X 100   =للتثبيط% 

 لة متوسط قطر المعام–توسط قطر المقارنة م

 متوسط قطر المقارنة 
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 .R. solani  وزراعتها في تربة ملوثة ب ـB. subtilis لحيويا دبيبالممعاملة البذور 8- 

 .F. solaniوزراعتها في تربة ملوثة بـ  B. subtilis لحيويا دبيبالممعاملة البذور  9-

 ).غير ملوثة( في تربة معقمة املةغير مع بذورزراعة  -10

  .في تربة معقمة P. fluorescens لحيويا دبيبالممعاملة زراعة بذور  -11

  .في تربة معقمة B. subtilis لحيويا دبيبالممعاملة زراعة بذور  -12

كل على حدا   F.solaniو R. Solain وM. phaseolinaلوثت التربة المعقمة بالفطريات الممرضة   

كغم تربة بعد تقطيعه بخالط كهربائي مع كمية مناسبة من الماء المقطر المعقم وخلطه مع /  طبق1/4وبواقع 

   .(Lo et al., 1998)زراعة  ايام قبل ال5التربة بشكل متجانس وسقيت التربة بالماء لمدة 

 Bacillus وPseudomonasمن المستحضرين البكتيريين  غم1بأخذ وملت بذور الباميا صنف محلي ع      
كمادة الصقة في طبق  % 2مع اضافة صمغ الزانثان بنسبة  مل ماء مقطر معقم100 في اذيبكل على حدا و

جففت .  ساعات3ع ضمان تغطية كاملة للبذور لمدة مع هذا الخليط م" وخلطت بذور الباميا المعقمة سطحيا

أما معاملة  .(Morsy et al.,2009) لمدة نصف ساعة على الهواء ثم زرعت مباشرة في التربة البذور

زرعت بذور الباميا . المقارنة تربة ملوثة فقط وتربة معقمة فقط فقد عوملت بذورها بالماء المقطر المعقم فقط

معاملة وبعد مرور اسبوعين تم حساب النسبة المئوية لالصابة / ة وثالث مكررات سندان/  بذرة15وبواقع 

 أسابيع من الزراعة تم حساب شدة االصابة 4بعد و فوق سطح التربة بموت البادرات قبل وبعد ظهورها

بادرات  = 1 بادرات سليمة = 0 درجات وهي 4والمكونة من Wheeler  )1970(بتعفن الجذور تبعا لطريقة 

موت بادرات بعد الظهور وتم حساب  = 3موت بادرات قبل الظهور  = 2ية ولكنها مصابة بتعفن الجذور ح

  :دة االصابة حسب المعادلة التالية ش

  
 
  

  

  :تقدير فعالية أنزيم البيروكسديز

غم من جذور بادرات كل 1 أيام من الزراعة واخذ 10قلعت خمسة بادرات من كل معاملة بعد مرور       

 7 مل من دارئ الفوسفات ذي االس الهيدروجيني 2ملة بعد تنظيفها بالماء الجاري ثم سحقت الجذور مع  معا

مل ثم خضعت االنابيب الحاوية على خليط انسجة 10وحفظت في انابيب االختبار سعة  في هاون خزفي

طافي في درجة حرارة دقيقة وحفظ الجزء ال/  دورة3000الجذور والمحلول الدارئ الى عملية انتباذ بسرعة 

 Guaiacolتم قياس فعالية انزيم البيروكسديز حسب اختبار كوايكول  .م لحين قياس فعالية االنزيم00

(Howell et al., 2000).يشمل االختبار تحضير مكونات مزيج التفاعل المكون من :  

 درجتها ×   مجموع عدد البادرات 

 أعلى درجة× العدد الكلي للبادرات 
   =شدة اإلصابة 
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   مل ماء 250ل في  مل من كوايكو1.1 موالري والمحضر من تخفيف 0.05محلول الكوايكول بتركيز  1- 

 .مقطر

 مل بيروكسيد 0.56 موالري حضر بتخفيف 0.02 بتركيز H2O2محلول بيروكسيد الهيدروجين  2- 

  . مل ماء مقطر يحضر آنيا50في % 30الهيدروجين بتركيز 

 مذابة NaCL غم كلوريد الصوديوم 14.11 مع Trisغم من مادة 1.211 حضر بإذابة Trisمحلول دارئ   3- 

 موالري لمحلول 0.04 مل للحصول على تركيز 250ء المقطر ثم اكمل الحجم بالماء المقطر الى في الما

Tris موالري كلوريد الصوديوم 1و NaCL.  استخدم حامض الهيدروكلوريكHCL  عياري لتعديل

 .7.5 الى9االس الهيدروجيني من 

على التوالي للحصول على  7:1:1:1بة مع الماء المقطر بنس -13 خلطت المحاليل من: مزيج التفاعل   4-   

وذلك بوضع خليط  Spectrophotometerمزيج التفاعل قيست فعالية االنزيم باستخدام المطياف الضوئي 

مل من مستخلص الجذور الخام في خلية الجهاز ومتابعة التغيير 0.2  مل من مزيج التفاعل و3مكون من 

نانوميتر وتم تعيير الجهاز باستخدام مزيج ) 420(الحاصل في امتصاص الضوء عند الطول الموجي 

وتم تسجيل التغيير الحاصل في . ,Whitakar and Berhard) 1972 (التفاعل بدون مستخلص الجذور 

 النتائج أخذت . سيليزية300 نانوميتر في درجة حرارة 420امتصاص الضوء عند الطول الموجي 

  .وتم حساب فعالية االنزيم من المعادلة التالية مكررات من كل معاملة ةبتسجيل القراءة لثالث

  

  

  

 .المدة الزمنية المستغرقة للتغير في االمتصاص=  ن  التغير في امتصاص الضوء،=  أ حيث     
  

  المناقشة النتائج و
  

ات وعلى النسبة  في اقطار مستعمرات الفطريB.subtilis و P.fluorescens يةوحيالدات بيتأثير الم

  :االمئوية لتثبيط نموه

  المختبرة تأثيراًةلحيوياات بيدان لمستحضرات الم) 1(والشكل ) 1( تشير النتائج الواردة في الجدول  

). لحيوياد بيبدون إضافة الم( في تثبيط الفطريات الممرضة المسببة لتعفن جذور الباميا نسبة للمقارنة معنوياً

مقارنة بالمبيد  في نمو الفطريات الممرضة  عالياًتاثيراً P. fluorescensد بي لمستحضر المأنويالحظ 

B.subtilis  وقد ظهر أعلى تأثير في نمو الفطرM. phaseolina في حين لم % 58.43 اذ بلغت نسبة التثبيط

 و 47.44 اذ بلغت نسبة التثبيط معنوياً F.solaniو   R.solaniعلى الفطرين  لحيوياد بييختلف تاثير الم

  فان تاثيره على الفطريات الممرضة كان أقل نسبياB. subtilisًد ضاأما بالنسبة للم. على التوالي % 48.05

    =غم نسيج رطب/ دقيقة/ فعالية األنزيم 
  X 3أ    

  ن
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 عن بعضهما في حين كان له واللذين لم يختلفا معنوياً R. solani و M. phaseolinaوخاصة على الفطرين 

ويرجع التاثير التثبيطي لكال % 53.33اذ بلغت نسبة التثبيط  F. solaniالفطر  أكبر على تاثيراً

  ثالـرضة فمـطريات الممـادة للفـية المضـواد االيضــهما العديد من المـتحضرين الى انتاجـالمس

P. fluorescens  2,4مواد ايضية مختلفة بضمنها ينتج –diacetylphloroglucinolو pyrrolnitrin, 

phenazine-1- carboxylic acidإضافة الى معقد Marcorcyclic lectone 2,3- de- epoxy-3,3-   

didehydrarhizexin وقد وجد ان   الممرضة،والتي تثبط نمو الفطريات Pyrrolnitrin الفطريات فعال ضد 

Rhizoctonia و Fusariun spp. يدخل في تطوير اًمركببوصفه  اخرى ممرضة للنبات واستخدم وفطريات 

    ).Phenyl pyrrole) Ligon et al., 2000الزراعي المبيد الفطري 
 
  في اقطار مستعمرات الفطريات وعلىB. subtilis و P. flourescens الحيويينين دضا المتأثير :1جدول ال

  *النسبة المئوية لتثبيط نموها

  
  

  النسب المئوية للتثبيط  )سم (قطر المستعمرة  الفطريات الممرضة  ةالحيويدات ضاالم
M. phaseolina 3.53 D 58.43 A 

R. solani  4.46C 47.44 BC 
F. solani 4.43C 48.05 BC 

 
 

P. fluorescens 

 A 00.00 E 8.50  مقارنةال

M. phaseolina 4.63 BC 43.13 CD 

R. solani 5.30 B 53. 33 AB  
F. solani 3.96CD 53.33 AB 

 
 

B.subtilis 

 A 00.00 E   8.50 مقارنةال

  .%5وفا متشابهة ال تختلف معنويا حسب اختبار دنكن المتعدد المدى والمستوى احتمال المتوسطات التي تحمل حر*
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  )أ(                 )ب         (      )   جــ(  

 فـي اقطـار مـستعمرات الفطريـات     B. subtilis و P. fluorescens المبيدين االحيائيين تأثير :1شكل ال

     F. solani -جـ        R. solani -ب      M. phaseolina -أ:   الممرضة 
 

 .Pتريا ـبكـزالت الـح عـتخدام رواشـكانية اسـالى إم  Srivastava and Shalini (2009)ل ـوتوص

fluorescens   عامل كفوء في المكافحة الحيوية لبعض الفطريات الممرضة للنبات مثلبوصفه         

cajani Alternariaو Curvularia   iunata  و Fusarium sp.و Bipolaris sp.و Helminthosporium 

sp.  مل ادى الى تثبيط نمو الفطريات /  مايكروغرام5000  و4000 و 3000 و 2000و  1000 بتراكيز

  الحظ كما .مل/  مايكروغرام5000 و 4000 وقد تم تثبيط أعلى انبات البواغ الفطريات عند تركيز مختبرياً

Schnider et al., (2000) لبكترياااليضية المفرزة من قبل ا  بعض المواددوجو  P. fluorescens  والتي

         تزيد من قدرة البكتريا على مقاومة اإلمراض التي تسببها فطريات التربة وتعرف هذه المادة بـ

(2.4-DAPG) 2,4 - diacetyl phloroglucinol  لحيوياد بياما آلية تأثير الم B. subtilis في المقاومة 

الحيوية للفطريات المسببة إلمراض النبات يكون عن طريق انتاج المضادات الحيوية التي تفرز خارج 

. وهيدروكابونات متطايرة وهي المسؤولة عن تثبيط نمو المسببات المرضية hydrolaseخالياها مثل إنزيم 

 معظمها ببتيدات ومن هذه ةلحيويامضادات  نوع من ال66 ينتج اكثر من B. subtilisومن المعروف ان 

 subtilin ،bacillomycin ،eumycin ،neocidin ،subsporin و mycosubtilin و   bacilysinالمضادات

 .B سالالت المقاوم الحيوي أن إلى Cazorla et al., (2007)وتوصل  ).Tzeng et al., 2006(وغيرها 

subtilisالفوكادرو السليمة اثبتت كفاءة عالية في تثبيط نمو مختلف  المعزولة من رايزوسفير اشجار ا

هذه  ان المركبات المضادة التي تفرزهاواظهرت التحليالت . الفطريات الممرضة المستوطنة في التربة
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   وSurfactin و Lipopeptides والمضادات  glucanaseProteases مثلhydrolytic السالالت هي انزيمات

Fengycin او/وIturin رالفط ضد F.oxysporum f. sp. radicis- Lycopersci.   
  

 في النسبة المئوية لموت بادرات B.subtilis و P.fluorescens نيالحيويدين بيتأثير معاملة البذور بالم

 :الباميا وشدتها

يالحظ من نتائج و %98  بلغتحدوث نسبة انبات) صنف محلي( الباميا اظهر اختبار حيوية بذور

كان لها االثر الواضح  ان زراعة بذور الباميا بدون معاملة في تربة ملوثة بالفطريات الممرضة )2(جدول 

ولكن عند زراعة البذور المعاملة بمستحضرات . في موت البادرات قبل وبعد ظهورها فوق سطح التربة

فض النسبة المئوية خ  كان لها من االهمية فيB.subtilisو  P.fluorescensالمبيدات االحيائية البكتيرية 

 دوره المميز في خفض النسبة المئوية لموت  P.fluorescens البكتيريلحيوياد بيلموت البادرات وكان للم

 ضرـعاملة بمستحـم ذورـوزراعة ب F.solaniر ـث التربة بالفطـل الظهور فعند تلويـادرات قبـالب
P.fluorescens   17.79  خفض نسبة موت البادرات بمقدارإلى أدى.%  

  

 في النسبة المئوية لموت بادرات الباميا B. subtilis و P.fluorescensين الحيويدين بي تأثير الم:2 جدولال

   *وشدتها
 

  موت البادرات معامالت البذور معامالت التربة

 %قبل الظهور

  موت البادرات

 %بعد الظهور

  اإلصابةشدة (%)النباتات الباقية 

M. phaseolina  
   معاملة بذور غير-1

  P. fluorescens  بذور معاملة بالمبيد-2

 B. subtilis بذور معاملة بالمبيد -3

38.00 BC  
28.33 ED  
33.33 CD 

40.00 A  
24.16 C 
30.0 BC 

22.00E  
47.51bC 
36.67CD 

0.30 CD  
0.25 EF 
0.28 DE 

R. solani  
 

   بذور غير معاملة-1

  P. fluorescens بذور معاملة بالمبيد -2

 B. subtilisمعاملة بالمبيد   بذور -3

32.15 CD  
24.0 E  

28.0 DE 

26.60 CD  
20.19 E  

22.10 DE 

41.25C  
55.81A 

49.90AB 

0.43 A  
0.33 BC  
0.36 B 

F. solani 

   بذور غير معاملة-1

  P. fluorescens بذور معاملة بالمبيد -2

 B. subtilis بذور معاملة بالمبيد   -3

52.12 A  
34.33 BC  

40.0 B 

35.23AB  
25. 00CDE  
30.00BC 

12.63F  
40.67  30.00D 

0.30 CD  
0.22 F  

0.25 EF 

 المتوسطات

   بذور غير معاملة بـالمبيد-1

  P. fluorescens بذور معاملة بالمبيد -2

 .B. subtilis بذور معاملة بالمبيد  -3

40.75 A  
28.88 C  
33.77 B 

33.94 A  
23.36 C  
27.36 B 

25.31DE  
47.76B 
38.87C 

0.343A  
0.266B  
0.296B 

 تربة معقمة 

   بذور غير معاملة بـالمبيد-1

  P. fluorescens بذور معاملة بالمبيد -2

 B. subtilis بذور معاملة بالمبيد  -3

0.00F  
0.00F  
0.00F 

0.00F  
0.00F  
0.00F 

100G  
100G 
100G 

0.00 F  
0.00 F  
0.00 F 

 %.5اختبار دنكن المتعدد الحدود ولمستوى احتمال المتوسطات التي تحمل حروفا متشابهة التختلف معنويا حسب *
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اما بالنسبة لموت البادرات بعد الظهور فقد ادت المعاملة بالمستحضر الى خفض النسبة في معاملة 

 دوره في خفض شدة اإلصابة بنسب مختلفة لحيوياد بيوكان للم %15.84 بمقدار  M. phaseolinaالفطر 

مستحضر المقاوم  دور ولم يختلف .0.10اكثرها خفضا بلغت  R. solani تبعا للمعامالت وكانت معاملة

عن سابقه في خفض تعداد الفطريات الممرضة ولكن بنسبة أقل من المستحضر السابق  B.subtilisالحيوي 

يليه  12.12% قدارـبم F.solani في موت البادرات قبل الظهور في معاملة الفطر فقد حقق أعلى خفضاً

وتحققت أعلى نسبة . على التوالي %4.15  و 4.67 اذ بلغت R. solani ثم معاملة M. phaseolinaاملة ـمع

 F.solaniيليه   10% اذ بلغت نسبة الخفضM. phaseolina لموت البادرات بعد الظهور مع معاملة الفطر

 نسبة معنوياًسببت المعاملة بالمستحضر خفضا  الحال مع شدة اإلصابة اذ وكذلك .على التوالي R.solaniثم 

وقد لوحظت اعلى نسبة من النباتات . 0.07 بلغت R.solaniمعاملة الفطر  لللمقارنة وكان اكثرها خفض

نسبة للبذور غير المعاملة  B. subtilis  يليهاP. fluorescensالمعاملة بالبكتريا  البذور في )السليمة( الباقية

الباحثين حيث توصل  لعدد من  نتائجنا مطابقةوجاءت. المزروعة في تربة ملوثة بالفطريات الممرضة

Akhtar et al., (2010) التربة بالفطرتلويث الى ان F.oxysporum ادى الى حدوث ذبول للنباتات وخفض 

       مع بكترياBacillus pumilusبمستحضر المقاوم البكتيري  نمو النبات وعند معاملة البذور

alcaligenes Pseudomonas ن يحسادى الى ت نسبة وشدة المرض بالذبول الفيوزارمي وخفض ادى الى

وهذه النتائج ربما تأتي بسبب التضاد المباشر للمسببات . F.oxysporumنمو النباتات الملقحة بالفطر 

 عدد من B. subtilis حيث يفرز ينلحيويادين بيالمرضية او إنتاج المضادات الحيوية التي يفرزها كل من الم

 mycobillin و bacilysin وbacillocin و iturin و Fungocin و Bulbiformin  مثليةلحيواالمضادات 

 وأعطت هذه المضادات الحيوية المنقاة  aminoglycosideوهذا المركب عبارة عن Zwittermicin باإلضافة

 ,.Tzeng et al( للمرض وثبطت تطور الفطريات البيضية عن طريق تقزم أنابيب إنباتها وتشويهها كبحاً

 من المضادات الحيوية معظمها ببتيدات حلقية ذات وزن  نوعا66ًأكثر من  B.subtilis البكتريا جتنت ).2006

 وهيدوركربونات متطايرة وهي المسؤولة hydrolase دالتن وكذلك تفرز خارج خالياها 270 -4500جزيئي 

وقد . ة على المغذيات الضروريةعن تثبيط نمو المسببات المرضية وكذلك التنافس مع المسببات المرضي

 F.oxysporumطر فلقحة بالـ بقدرتها على خفض شدة مرض الذبول في النباتات المBacillusعرفت أنواع 

 الى خفض نسبة أدت ايضاً B.subtilisظ ان ـر الممرض ولوحـد الفطـبسبب استحثاث المقاومة ض

   ).,M. phaseolina )2008 Akhtar and Siddiqui االصابة بتعفن جذور الحمص المتسبب عن الفطر 

في حاصل  % 13.4 -13.9وقد أثبتت التجارب الحقلية التي اجريت في والية وسكنسن زيادة قدرها       

كعامل مقاومة حيوية في معاملة البذور حيث أدى الى زيادة   Bacillusبكتريا فول الصويا عند استخدام 

يادة استيطان الرايزوبيوم المفيدة وفي نفس الوقت ثبط نمو نسبة انبات البذور وبزوغ البادرات وز

ات ـ في مواصفاًـاج وتحسينـل اإلنتـ في حاصةًـ ملحوظوأحدث زيادةAG4R.    F. solaniًالفطر
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 .B ساللة محلية لبكتريا Ben Slimenei et al., (2012)كما استخدم  ).Tzeng et al., 2006(  اتـالنب

subtilis ونس لمقاومة الفطر من تربة ت عزلتPhoma medicaginis   المسبب لموت بادرات الجت وعند

 اعطى رائق مزارع االبواغ ضعفي التاثير minimal medium ساعة على وسط 24تنمية الخاليا لمدة 

 Surfactins و Iturin من المضاداتالتثبيطي للفطر الممرض مقارنة بالخاليا الخضرية وأنتجت البكتريا كالً

 من ٌل عن أحماض دهنية طويلة السلسلة ومركبات اخرى لم يتم تشخيصها وقد أثبتت ك فضالFengycinsًو 

 ,.Killani et al وبين .الخاليا الخضرية واألبواغ كفاءة عالية في تثبيط إنبات األبواغ الكونيدية للفطر

 ممكن ان يستخدم كبديل للمبيدات  طبيعياً تجارياً حيوياً المستعملة تعد مستحضراBacillusً ان بكتريا (2011)

 R. solani و F. verticilloides و  F. equisetiالكيمائية لستراتيجيات مكافحة أمراض اللوبيا المتسبب عن 
 في المكافحة الحيوية  واعداً تعد عامالًأيضافهي  Pseudomonas اما بكتريا. والمسببات المرضية األخرى

لبية على جذب الحديد عن لقدرتها المخ F. oxysporumالية ضد الفطر  فعP. putida WCS 358  اذ تمتلك

هي  fluorescence . P  كما انPseudobactin 358 تدعى pyoverdin typeطريق إفرازها لمادة مخلبية 

احدى العوامل المحفزة لنمو النباتات الستخدامها آليات كفوءة في ايقاف المرض وتنتج عدة مواد ايضية سامة 

في المحيط spp   Pseudomonas. اـادة النواع بكتريـوقد لوحظت الفعالية المض. ب المرضيللمسب

 نمو العديد من المسببات المرضية للنبات وشخص العديد إيقاف في اً رئيسيعامالًبوصفها الجذري وعرفت 

اد االيضية وجود بعض المو، وphenazine و bacteriocinsمن المواد الشبيهة بالمضادات الحياتية مثل 

 والتي تزيد من قدرتها في مقاومة االمراض التي تسببها فطريات التربة P. fluorescensالمفرزة من بكتريا 

  .diacetyl phloroglucinol   (2,4- APG)  (Schnider et al., 2000) –2,4المادةوتعرف هذه 

  

  : النمو لبادرات نبات الباميا في معاييرB. subtilis و P. flourescensيين ودين الحيبيتأثير الم

يالحظ زيادة في معايير نمو نبات الباميا بما فيها طول ) 3(من نتائج التحليل اإلحصائي لجدول 

 المجموع الخضري والجذري والوزن الجاف عند معاملة البذور بمستحضر كل من نوعي المقاوم الحيوي

P.fluorescens  وB.subtilis  وكذلك يالحظ أن جميع ). ة بالفطريات فقطتربة ملوث(نسبة للمقارنة

المعامالت المتضمنة تربة ملوثة بالفطر المسبب للمرض ادت الى اختزال معنوي في جميع مواصفات النبات 

 P.fluorescensالحيوي البكتيري  مقارنة مع المعامالت المتضمنة معاملة بذور الباميا بمستحضر المقاوم
 عن بعضها وانعكس هذا ضري والجذري ولم تختلف المعامالت معنوياًحققت زيادة في طول المجموع الخ

 بالفطرعلى الوزن الجاف للنبات اذ سببت معاملة البذور بالمستحضر زيادة معنوية واعالها مع معاملة التربة 

F. solani غم يليها معاملة  0.016 بلغتM. Phaseolina ثم F. solani غم على  0.010 و0.013 اذ بلغت

  .اليالتو
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 زيادة معايير  الىبيد اذ أدت معاملة البذور بالمB. subtilis الحيويد بيوكذلك الحال مع مستحضر الم     

بما فيها طول المجموع الخضري والجذري )  ملوثةتربةبذور غير معاملة في (النمو المختلفة نسبة للمقارنة 

سم يليها معاملتي  )1.46(بلغت  M. Phaseolinaوالوزن الجاف واعلى زيادة كانت في معاملة التربة بالفطر 

F. solani و R. solani طول المجموع الجذري في رافقها زيادة غم على التوالي و 0.67 سم و 1.22بلغت

 .Fأما الوزن الجاف فأعاله كان مع معاملة التربة بالفطر . سم F. solani 1.33الفطرواعالها مع معاملة 

solani غم أما معامالت المقارنة المتضمنة تربة معقمة فقط فقد تفوقت   0.010لغت والبذور بالمستحضر ب

مقارنة مع التربة الملوثة فقط اذ بلغت الزيادة في طول المجموع الخضري بصورة ملحوظة في معايير النمو 

 تضمنة المأما معاملة التربة المعقمة. غم على التوالي1.015 سم و 3.80سم و 4.23 والجذري والوزن الجاف 

النمو   فقد حققت زيادة ملحوظة في معاييرP.fluorescensالحيوي  زراعة البذور المعاملة بمستحضر المقاوم

سم 4.23  من حيث طول المجموع الخضري والجذري والوزن الجاف نسبة لمعاملة التربة المعقمة فقط بلغت 

 سم 1.83 زيادة مقدارها B.  subtilisقق المقاوم الحيوي ـ غم على التوالي في حين ح0.210 سم و 3.13و

  .  سم على التوالي0.173 سم و 1.37و 

  

 في معايير النمو لبادرات نبات B. subtilisو  P.fluorescens الحيوييندين ضاتأثير الم:  3جدولال

  *الباميا
طول المجموع  معامالت البذور  معامالت التربة

 )سم( الخضري

طول المجموع الجذري 

 )سم(

 جاف للنباتالوزن ال

 )غم(

M. phaseolina 

   بذور غير معاملة-1

  P. fluorescens بذور معاملة بالمبيد -2

 B. subtilis بذور معاملة بالمبيد  -3

10.30 DE  
13.50 BCD 
11.76 CDE 

7.40 DE 
9.36 CD 
8.60 DE  

0.075 D 
0.088 C 
0.080 D 

R. solani  
 

   بذور غير معاملة-1

  P. fluorescens بذور معاملة بالمبيد -2

 B. subtilis بذور معاملة بالمبيد   -3

9.33 E  
10.66 CDE 

10.0 E 

6.20 E 
7.83 DE 
6.83 DE 

0.045 D 
0.055 D 
0.051 D 

F. solani 

   بذور غير معاملة-1
  P. fluorescens بذور معاملة بالمبيد -2
 B. subtilisبذور معاملة بالمبيد   -3

9.54 E  
11.00 CDE 
10.76 CDE 

7.00 DE 
9.00 CD 
8.33 DE 

0.052 D 
0.068 D 
0.062 D 

  

  المتوسطات

  

   بذور غير معاملة بـالمبيد-1

  P. fluorescens بذور معاملة بالمبيد  -2

  .B. subtilisبذور معاملة بالمبيد  -3

9.72 C 
11.72 A 
10.84 B 

6.86 C 
8.73 A 
7.92 B 

0.057 C 
0.070 A 
0.064 B 

 تربة معقمة 

  املة بـالمبيد بذور غير مع-1
  P. fluorescens بذور معاملة بالمبيد -2
 B. subtilisبذور معاملة بالمبيد  -3

14.50  BC 
18.73 A 

16.33 AB 

11.20 BC 
14.33 A 

12.53 AB 

1.090 C 
1.300 A 

1.263 AD 

  %.5حتمال المتوسطات التي تحمل حروفا متشابهة التختلف معنويا حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود ولمستوى ا*
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نسبة وشدة  مما سبق يتضح دور معاملة البذور بنوعي مستحضر المقاوم الحيوي اذ أدى الى خفض

 حيث بين الباحثين وجاءت نتائجنا مطابقة لعددمن .االصابة بموت البادرات وكذلك تحسين مواصفات النباتات

Elsorra et al., (2004) لنمو النباتأن استخدام رواشح البكتريا الجذرية المحفزة  B.amyloliquifaciens, 

B.subtilis   أظهرت فاعلية عالية في تحفيز نمو نباتات الذرة وذلك النتاجها تراكيز عالية من هرمونIAA 

)Indole Acetic Acid.( وتعرف أنواع Bacillus spp انزيمات بإنتاجها hydrolases  تفرز خارج الخاليا

  وB. subtilisتقوم بهضم البروتينات الى ببتيدات صغيرة كما ان انواع  التي proteasesمن ضمنها انزيمات 
B.amyloliquifaciens لها القدرة على انتاج phytic acid الذي يمتلك القدرة على اذابة الفوسفات بالتربة 

  .)Tzeng et al., 2006(مما يساعد على تسهيل امتصاص النبات للفوسفات ويعمل على تحسين نمو النبات 

 بكبسوالت تحتوي Floradadeالى ان تلقيح بذور الطماطة صنف  Hernandez- Suarez (2001)وأشار     

 ولقحت ثانية بالمقاوم الحيوي في السنادين التي تم M2 و J1 و B1المشخصة B.subtilis على ساللة البكتريا 

 النتائج حدوث خفض ملحوظ حيث أظهرت F. oxysporum  وR. solani بالفطريات الممرضة تلقيحها مسبقاً

في نسبة وشدة االصابة بالمرض كما أن استعمال المقاوم الحيوي أدى الى تحسين مواصفات النبات 

يمكن ان تكون عوامل حيوية كفوءة ضد المسببات المرضية المستوطنة  والحاصل من الثمار واستنتج بانها

ها لصفات النمو والحاصل من الثمار نسبة في التربة ويمكن استخدامها كسماد حيوي فعال بسبب تحسين

  .للمقارنة

غير ممرضة للنبات  Pseudomonas عزلة من 14الى تشخيص  Wahyudi et al., (2011)وتوصل      

عزالت ) 8( وتعمل على تحفيز نمو النبات وتزيد من أعداد الجذور الجانبية وهناك IAAتقوم بانتاج هرمون 

 عزالت لها 6 عزلة لها القدرة على انتاج المواد المخلبية و 12 الفوسفات و  في اذابةأظهرت نشاطا ملحوظاً

بمستوى  Fusarium oxysporum عزالت أظهرت قدرة في تثبيط نمو الفطر 3القدرة على تحليل الكايتين و 

 .R و Sclerotium rolfsii مستوى عالي من التثبيط لنمو كل من الفطرين 2و 1عال بينما اعطت العزلة 

solani.  ووجدMubarik et al., (2010) أن بكتريا Pseudomonas  الموجودة في المحيط الجذري تلعب

 ويمتلك )PGPR( بانه  في نمو النبات وصحته وأن هذا النوع من المجاميع البكتيرية معروفة جيداً هاماًدوراً

 على التنافس الستيطان هذا النوع ثالث خصائص على االقل تمكنها من تحفيز نمو النبات وهي القدرة

الجذور وتحفيز نمو النبات وعوامل مكافحة حيوية وتعمل على تحفيز النبات بصورة مباشرة او غير مباشرة 

وانتاج المواد   وتحفيزها نمو النبات من خالل أخذ العناصر المغذيةIAAهرمون  إنتاجهاففي االولى تتضمن 

تحليل المواد السامة اما بصورة غير مباشرة عن طريق انتاج المخلبية واذابة الفوسفات واستطالة الجذور و

 ,Siddiqui( والتي تعمل على خفض نمو المسببات المرضية HCNمواد أيضية مثل المضادات الحيوية و 

2006.(  
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  : لبيروكسديز لبادرات نبات الباميافي فعالية انزيم ا B.subtilis و P.fluorescensيين ودين الحيبي المتأثير

يتضح ان فعالية إنزيم البيروكسديز المحسوبة في انسجة ) 4( نتائج التحليل اإلحصائي في الجدول من  

 مع جذور الباميا كانت اعلى من األنسجة السليمة وهذا يدل على ان فعالية انزيم البيروكسديز مرتبطة طردياً

 يشارك في تحفيز انتاجالمقاومة المستحثة في العائل ضد المسببات الممرضة خالل تعرضه لها كما 

 ,.Hassan et al( خالل أكسدة الفينوالت وتحويلها الى مواد اكثر سمية للمسببات المرضيةالفايتوالكسينات من 

ويالحظ زيادة نشاط انزيم البيروكسديز في المعامالت التي عوملت بذورها بمستحضرات المقاوم ). 2007

ولكن تفوق االول في فعالية انزيم البيروكسديز مقارنة  B.subtilisو  P.fluorescensالحيوي البكتيري 

 بذور وزراعة M.phaseolinaكما أن أعلى نشاط لالنزيم كان مع معاملة التربة بالفطر . بالمقاوم الثاني

غم وزن رطب يليه نفس المعاملة / دقيقة  / 1.660اذ بلغ P.fluorescens  معاملة بمستحضر المقاوم الحيوي

غم وزن رطب ولم تختلف معاملتي التربة الملوثة بالفطر / دقيقة/ B. subtilis1.592 المقاوم ولكن باستخدام

F.solani  غم وزن / دقيقة/ 1.495 و 1.485والبذور المعاملة بكل من المستحضرين عن بعضهما معنويا

/  0.200  اذ بلغاما أقل نشاط النزيم البيروكسديز كان مع معاملة التربة المعقمة فقط. رطب على التوالي

غم وزن رطب ولكن ارتفع نشاط االنزيم / دقيقة /0.370بالتربة الملوثة فقط غم وزن رطب مقارنة / دقيقة

كل على انفراد وزراعتها في تربة معقمة اذ  B. subtilis و P. fluorescensمع معاملة البذور بالمستحضر 

  .غم وزن رطب على التوالي/ دقيقة/ 1.198 و 1.220بلغ 
  

في فعالية انزيم البيروكسديز لبادرات  B. subtilis و P.fluorescens تأثير المبيدين االحيائيين :4 جدولال

   *نبات الباميا
 

 غم وزن رطب/  فعالية االنزيم دقيقة معامالت البذور معامالت التربة

M. phaseolina 
   بذور غير معاملة-1
  P. fluorescens بذور معاملة بالمبيد -2
 B. subtilisبذور معاملة بالمبيد   -3

0.370 G  
1.660 A 
1.592 B 

R. solani  
 

   بذور غير معاملة-1
  P. fluorescens بذور معاملة بالمبيد -2
 B. subtilis بذور معاملة بالمبيد   -3

0.320 H  
1.530 C 
1.422 E 

F. solani 
   بذور غير معاملة-1
  P. fluorescens بذور معاملة بالمبيد -2
 B. subtilisبذور معاملة بالمبيد   -3

0.350 GH  
1.485 D 
1.495 D 

  
  المتوسطات

 

   بذور غير معاملة بـالمبيد-1
  P. fluorescensبالمبيد  بذور معاملة -2
 .B. subtilisبذور معاملة بالمبيد  -3

0.347C 
1.558A 
1.503B 

 تربة معقمة
   بذور غير معاملة بـالمبيد-1
  P. fluorescensيد  بذور معاملة بالمب-2
 B. subtilisبذور معاملة بالمبيد  -3

0.200 I 
1.220 F  
1.198 F 

 %.5المتوسطات التي تحمل حروفا متشابهة التختلف معنويا حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود ولمستوى احتمال *
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اد وزراعتها في  البكتيرية كل على انفرلحيويةت اابيديتضح من ذلك أن معاملة البذور بمستحضرات الم

ن بعض وا. تربة ملوثة بالفطريات الممرضة أدى الى خفض معنوي في نسبة وشدة االصابة بالمرض

العوامل االحيائية تعمل تغييرات مستمرة في النبات يؤدي الى زيادة المقاومة المستحثة في العائل ضد 

راز عدد من المؤثرات الكيميائية  بافPGPRوتقوم سالالت البكتريا . المسببات الممرضة خالل تعرضه لها

في المقاومة الجهازية المستحثة عند التلقيح بهذه البكتريا ومن ضمنها حامض السالسليك، مواد مخلبية، مواد 

   وأوضح  ).Ongena et al., 2004( أخرى ومواد متطايرة butanediol ,2,3دهنية متعددة السكريات 

Ryais et al., (1996)  على درنات البطاطا لوقايتها من مرض التعفن البني المتسبب اجريت في تجربة

          يوي ـقاوم الحـتحضر المـعاملتها بمسـك بمـوذل solanocearum  Pseudomonasاكتريـبن ـع

P. fluorescens ساللة CHAO وهذه الساللة تنتج المادة المخلبية Pyaverdin   والتي تحفز تراكم حامض

وأظهرت سالالت البكتريا الجذرية . وره يستحث البروتينات المقترنة بالمقاومة المستحثةالسالسليك والذي بد

PGPRاليا ـوليا بخـات الفاصـيح اوراق نبـقاومة في النبات وان تلقـجينات المحفيز ـلى تـ قدرة عP. 

fluorescens ادى الى تحفيز تراكم Chaleone Synthesis) CHS ( والكايتينيز وانزيمLipoxygenase 

والتي تعمل جميعا ) Phenylalanine layase) PALوزيادة في انزيم البيروكسديز فضال عن زيادة مستوى 

تنتج حامض السالسليك  374WCS P. fluorescens على استحثاث المقاومة في النبات وذكر أن عزلة

يقلل من انتاج حامض " الواطئة من الحديد وان زيادة أيون الحديديك خارجيا بكميات ترتبط بالتراكيز

 B. subtilis الى أن بكتريا Kilian et al., (2000)   وتوصل).Vidhyasekaran et al., 2004(السالسليك  

جينات المقاومة وتحسينها لمواصفات النبات وربما بسبب إنتاجها لتستحث المقاومة عن طريق تحفيزها 

لى تكوين مجموع جذري قوي والى تحسين نمو النبات التي تساعد عنات السايتوكانينات واالوكسينات لهرمو

  .مما يساعد على مقاومة المرض
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