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هدف البحث إلى تشخيص مسبب مرض تعفن جذور وقواعد سيقان الرقي في بعض المحافظات الوسطى والجنوبية من العراق وتقويم مقدرته األمراضية

Fusarium solani f. sp.  ظهر الفطر.) معزولة من المحيط الجذري لنباتات رقي سليمةPGPR( ومكافحته باستعمال البكتريا المشجعة للنمو
%00-2  إذ تراوحت نسبة ال نبات بين, تباينت العزالت في مقدرتها األمراضية على بذور اللهانة.%02-07  في جميع العينات بتكرار بينcucurbitae

 كانت العزالت جميعها.%64  منع إنبات البذور بالكامل مقارنة بمعاملة القياس التي بلغ إنبات البذور فيهاD5FS-2 وT4FS-15 سببت العزلتان
 مقارنة%2  خفضا في النسبة المئوية ل نبات بذور الرقي إلىD5FS-2 وT4FS-15 ممرضة للرقي تحت ظروف البيت الزجاجي وحققت العزلتان
60.22 و%60.22 و60.10  وارتفاعا في النسبة المئوية لشدة المرض للمجموعين الخضري والجذري والذي بلغ في معامليتهما%122 بمعاملة القياس
 عزلة بكتيرية من المحيط الجذري لنباتات الرقي71  عزل. بالتتابع مقارنة بمعاملة القياس التي كانت صفرا للمجموعين الخضري والجذري%60.22و
 مقارنة بمعاملة القياس%122  بلغت نسبة التثبيط في معامالتهاT4FS-15  عزالت منها في خفض معدل نمو عزلة الفطر الممرض12 السليمة تفوقت

A.  وAchromobacter denitrificans  وظهرت األنواعVitiq2 Compact System  عزالت بتقنية12  شخصت. أيام7 التي ملئت الطبق بعد

Granulicatella  وEnterococcus columbae وAcromonas salmonicida وAcinetobacter haemolyticus وxylosoxidans
 يعد تشخصيهاStreptococcus thoraltensis وSphingomonas paucimobilis وSerratia odorifera وKocuria rosea وelegans
.ألول مرة في العراق
. تعفن جذور وقواعد السيقان,PGPR ,Fusarium solani f. sp. Cucurbitae :الكلمات المفتاحية
.*البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث األول
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ABSTRACT
This research was aimed to identify the causal agent of crown and root rot disease of watermelon in some
provinces in middle and south of Iraq, assess pathogenicity of the causal agent and control it by using bacteria
(PGPR) isolated from the rhizosphere of healthy watermelon plants. Fusarium solani f. sp. cucurbitae was
present in all the tested samples with frequency between 27-80%. Pathogenicity test using cabbage seeds showed
variation in pathogenicity ability as germination percentage ranged between 0-88% with superior isolate T4FS15 and D5FS-2 as completely prevented germination of seeds compared to the control treatment which reached
96%. The results showed that all isolates was pathogenic to watermelon plants under greenhouse conditions,
isolates T4FS-15 and D5FS-2 achieved a reduction of seeds germination to 5% compared to control treatment
which achieved 100% , and achieved an increase in the percentage of the disease severity of shoot and root
system in its treatments reached 98.12 % , 98.00 % and 98.50 % , 98.00 % respectfully compared to the control
treatment which was 0% for shoot and root system. Seventy one bacterial isolates were isolated from the
rhizosphere of the healthy watermelon plants. Antagonism ability of this isolates against the fungal isolate T4FS15 showed superior of 10 bacterial isolates which achieved 100% growth inhibition compared to the control
treatment which filled the dish after 7 days. Identification of the10 bacterial isolates by Vitiq2 compact system
technique present the species Achromobacter denitrificans, A. xylosoxidans, Acinetobacter haemolyticus,
Acromonas salmonicida, Enterococcus columbae, Granulicatella elegans, Kocuria rosea, Serratia odorifera,
Sphingomonas paucimobilis and Streptococcus thoraltensis were identified for the first time in Iraq.
Key Words: Fusarium solani f. sp. cucurbitae, Watermelon, PGPR, Root and crown rot.
*Part of M.Sc. Thesis of first author.
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النبات من منطقة جذور نباتات الرقي السليمة واختبار قابليتها

المقدمة

الرقي Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum and

التضادية للفطر الممرض وتشخيصها.

 Nakaiمن العائلة القرعية ( )Cucurbitaceaeمن أهم

المواد والطرائق

العراق بحوالي  26000هكتار لعام  2012وبلغ إجمالي

الرقي

الفواكه المتداولة عالمياً ( ،)21 ،31بلغت مساحة زراعته في

عزل وتشخيص مسبب مرض تعفن جذور وقواعد سيقان

اإلنتاج  350000طن متري ( .)31يتعرض محصول الرقي
لإلصابة

بعدد

من

المسببات

المرضية

من

جمعت عينات من نباتات الرقي من حقول محافظات بابل

بينها

وذي قار وكربالء وبغداد وديالى واالنبار تبدوا عليها أعراض

الفطر  Fusarium solani f. sp cucurbitaeمسبب

المرض التي تمثلت باصفرار أوراق النباتات والسيما القديمة

مرض تعفن الجذور وقواعد السيقان ،وهو أحد العوامل

وذبول وتيبس بعضها وتعفن الجذور وقواعد السيقان وتلونها

المحددة لزراعة المحصول في معظم دول العالم (،11 ،4 ،1

بلون بني ( .)35غسلت أجزاء من الجذور وقواعد السيقان

 )12الذي يصيب معظم محاصيل العائلة القرعية (،44

من النباتات التي ظهرت عليها أعراض التعفن والتقرحات

 .)44يحدث الفطر سقوط بادرات ( )Damping offوتقزم

بالماء الجاري لمدة  14دقيقة وقطعت الى أجزاء صغيرة

وذبول مفاجئ خالل مراحل نمو النبات ،تظهر األعراض

بطول 3-4.5سم وعقمت سطحياً بمحلول هايبوكلورات

عند اإلصابة وكثافة النباتات وضراوة مجتمع المسبب

لمدة دقيقتين .غسلت القطع بالماء المقطر المعقم لمدة

المميزة للمرض اعتماداً على الظروف البيئية وعمر النبات

الصوديوم  %3المحضر من المحلول التجاري فاس %5

المرضي ،وتظهر أعراض تعفن في قواعد السيقان وقشرة

دقيقتين وجففت بورق ترشيح معقم ونقل كل اربعة قطع الى

المجموع الخضري والذبول خالل األوقات عالية الح اررة من

( )PDAمن إنتاج شركة  CDH Bioscienceالهندية ،بعد

طبق بتري قطر 9سم ٍ
حاو على وسط البطاطا دكستروز

الجذور على النباتات البالغة بشكل مثالي يتبعها اصفرار
اليوم وموتها بالنهاية ،يسبب الفطر كذلك تعفن الثمار (،5

تعقيم الوسط بجهاز المؤصدة (̊ 323م وضغط 3.5كغم/سم

2

 .)29 ،15شخص للفطر حتى اآلن ساللتان فسيولوجيتان 3

لمدة  35دقيقة) اضيف إليه المضاد الحيوي Tetracycline

وتعد الساللة  1األكثر انتشا اًر في العالم وتسبب تعفن الجذور

أيام ،بعدها فحصت األطباق ونقيت عزالت الفطر بطريقة

و 2تختلفان في انتشارهما وضراوتهما على أصناف الرقي

بتركيز  244ملغم/لتر وحضنت األطباق في ̊ 3±25م لمدة 7

وقواعد السيقان والساق والثمار في حين تسبب الساللة 2

البوغ المنفرد وذلك بوضع شريحة زجاجية معقمة في طبق

تعفن الثمار فقط ( .)46 ،33 ،31 ،11ال يوجد ما يشير إلى

بتري معقم وصب عليه طبقة خفيفية من الوسط الزرعي

 .)46استخدمت الط ارئق الكيميائية لمكافحة المرض لكنها

ليتصلب في كابينة العزل ،بعدها تم استخراج الشريحة

المعقم 12( Water Agarغم أكر ولتر ماء مقطر) وترك

فعالية التطعيم أو وجود أصناف مقاومة للمرض (،44 ،20

ضارة بالبيئة ،فضالً عن أن معظم المبيدات الكيميائية الفعالة

المغطاة بالوسط الزرعي بمشرط معقم .استعمل لوب معقم تم

حضر استعمالها عالمياً مثل بروميد المثيل (،40 ،29 ،2

ام ارره على مزرعة الفطر النامية على الوسط الزرعي PDA

 ،)43وال توجد مكافحة فعالة ضد المرض في الوقت الحاضر

عمر  7أيام في عمل تخطيط على الوسط الزرعي المغطي

( .)44اتجه الباحثون إلى استخدام االحياء المضادة التي هي

للشريحة الزجاجية وفحصت تحت مجهر ضوئي معقم سطحي ًا

وظهور حاالت التدهور الشديدة في المناطق الرئيسة لزراعته

التكبير  X10لتحديد بوغ منفرد نامي بموقع مناسب للعزل

جزء من النظام البيئي ( .(25 ،17ألهمية الرقي في العراق

بالكحول  %74موضوع في كابينة الفحص وباستعمال قوة

اجريت هذه الدراسة لتشخيص الفطر المسبب للتدهور في

وبعد تحديد البوغ تم رفع البوغ باستعمال ابرة معقمة أو سلك

محافظات من المنطقة الوسطى والجنوبية من العراق ،واختبار

معدني معقم قطر  4.3ملم وزرع على الوسط الزرعي PDA

مقدرة العزالت االمراضية ،وعزل بكتريا الجذرية منشطة لنمو

وكررت لعدة مرات ثم حضنت في درجة ح اررة  1±25لمدة 7
أيام واعتمدت هذه المستعمرات أساساً لحفظ العزالت،
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وشخصت إلى مستوى الجنس والنوع اعتماداً الصفات

من إنتاج شركة  Vilmorinالفرنسية معقمة سطحياً بمحلول

 )10وحسبت النسبة المئوية لظهور الفطر وتك ارره كما في

تام التعشية وبأربعة مكررات لكل معاملة بضمنها معاملة

 Ganzalezوآخرون (.)39

القياس من دون اضافة الفطر الممرض .سقيت األصص

الكشف عن عزالت الفطر  F. solaniالممرضة باستعمال

بعناية وغطيت بأكياس بولي أثيلين مثقبة لمدة  72ساعة وتم

هايبوكلورات الصوديوم  .%3وزعت األصص حسب التصميم

المزرعية والمظهرية وبإتباع المفاتيح التصنيفية المعتمدة (،9

حساب نسبة اإلنبات بعد  7أيام والنسبة المئوية للمرض بعد

بذور اللهانة

 44يوم من الزراعة .قدرت شدة المرض في المجموع

اختبرت المقدرة االمراضية لخمسين عزلة من Fusarium

الخضري بإتباع الدليل المرضي  = 4األوراق سليمة و=3

 solaniحسب طريقة  Bolkanو .)8( Butlerحضر

فقدان األوراق لنظارتها وتدلي حوافها و = 2اصفرار متباين

الوسط الزرعي  Water Agarوعقم بجهاز بالمؤصدة وبعد

في األوراق و = 1اصفرار األوراق وجفاف وموت أجزاء منها

وصوله لدرجة ̊ 45م تقريباً أضيف اليه المضاد الحيوي

و =4موت االوراق ( .)2حسبت شدة المرض في الجذور

 Tetracyclineبمقدار  244ملغم/لتر ورج جيداً بعدها

وقواعد السيقان على وفق الدليل المرضي  = 4جذور سليمة

صب في أطباق بتري بالستك قطر  9سم بمقدار 20-15

خالية من األعراض المرضية و = 3تلون طفيف في الجذور

مل/طبق .تركت األطباق لتتصلب ،ثم لقحت في مركزها

بلون بني فاتح مع بقاء قاعدة الساق سليمة و =2تلون أقل

بقرص قطر  0.5سم من مزارع العزالت المنماة على الوسط

من نصف المجموع الجذري بلون بني فاتح مع بقاء قاعدة

الزرعي  PSAلمدة  7ايام كالً على انفراد .حضنت األطباق

الساق سليمة و = 1تلون أكثر من نصف المجموع الجذري

في درجة ح اررة ̊ 1±25م لمدة  3أيام ،بعدها وضعت 25

بلون بني وامتداد التلون الى قاعدة الساق و = 4تلون معظم

بذرة/طبق من بذور لهانة محلية اختبرت نسبة إنباتها مسبقاً

المجموع الجذري وقاعدة الساق بلون بني قاتم و = 5تلون

معقمة سطحيا بمحلول هايبوكلورات الصوديوم  %1بصورة

كلي للجذور وقاعدة الساق بلون بني قاتم أو موت النبات

دائرية قرب حافة الطبق .تم وضع األطباق في حاضنة في

( ،)15وحسبت النسبة المئوية لشدة المرض حسب معادلة

درجة ح اررة ̊ 1±25م .استعملت  4أطباق لكل عزلة

.)12( Mckinney

كمكررات فضالً عن معاملة القياس من دون الفطر وبعد 7

عزل وتنقية البكتريا المرافقة لجذور نباتات الرقي السليمة

أيام سجلت النتائج لحساب نسبة االنبات.

جمعت عينات من جذور نباتات رقي سليمة انتخبت على

تأثير عزالت الفطر  F. solaniفي إنبات بذور الرقي

أساس نموها الخضري الجيد قياساً مع نباتات أخرى مع التربة

ونباتاتها تحت ظروف البيت الزجاجي

العالقة بها من حقول في بابل وبغداد واألنبار وذي قار

اجريت هذه التجربة في البيت الزجاجي (قسم وقاية النبات-

وديالى وكربالء .عزلت البكتريا باستعمال تخافيف لعينات

كلية الزراعة-جامعة بغداد) .حضر لقاح عزالت F. solani

تربة من منطقة جذور الرقي السليمة ،اضيف  3مل من عالق

التي سببت خفضاً في انبات بذور اللهانةT4FS-15 :

التربة إلى أنابيب اختبار معقمة تحتوي على  9مل من الوسط

و D5FS-2و D5FS-7و K8FS-1و B1FS-4وT4FS-

الزرعي السائل المعقم ( 34غم  Peptoneو 34غم Beef

 4و D5FS-5و T4FS-14و T4FS-2وD5FS-3

 extractو 5غم  Sodium chlorideولتر ماء مقطر).

و T4FS-6و A3FS-1و K8FS-3و T4FS-8وT4FS-

حضنت األنابيب في درجة ح اررة  2±28م˚ لمدة  1-2يوم

 12و B1FS-1و A3FS-7و Z2FS-6وT4FS-13

وT4FS-16

وT4FS-11

وT4FS-10

وأخذ لقاح باستعمال االبرة ذات العقدة  Loopمعقمة من

وA3FS-2

األنابيب ونشرت بطريقة التخطيط على سطح طبق بتري

و B6FS-6باستعمال بذور الدخن المحلي ،اضيف اللقاح

يحتوي على الوسط الزرعي الصلب المعقم ( 4غم Peptone

إلى تربة مزيجية معقمة بغاز بروميد المثيل ( 544غم/م)1

و 3غم  Beef extractو 2غم  Yeast extractو 5غم

في أصص سعة 3كغم تربة بنسبة ( %3وزن/وزن) .زرعت

 Sodium chlorideو 34غم  Agarولتر ماء مقطر)

عشر بذور رقي في كل أصيص صنفCharleston Gray
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وحضنت األطباق الملقحة بالبكتريا في درجة ح اررة  2±28م˚

كرام ومن ضمنها بكتريا  EnterococciوStreptococci

لمدة  24ساعة وكررت عملية التنقية لعدة مرات بأخذ مسحة

و .Staphylococciكل بطاقة كاشفة تتضمن  44حقالً

بطريقة التخطيط لغرض الحصول على مستعمرات بكتيرية

الحامضية والقاعدية وأنزيمات التحلل واختبار النمو البكتيري

نقية.

بوجود مواد مثبطة.

اختبار المقدرة التضادية لعزالت البكتريا ضد Fusarium
solani
اختبر تضاد  73عزلة بكتيرية من تربة حول جذور نباتات

النتائج والمناقشة

كاشفاً وكل حقل مسؤول عن اختبار كيموحيوي محدد كاختبار

من مستعمرة مفردة باستعمال ابرة معقمة ولقحت األطباق

عزل وتشخيص مسبب مرض تعفن جذور وقواعد سيقان

الرقي

الرقي السليمة ضد العزلة  T4FS-15من للفطر F. solani

شخص الفطر  F. solaniفي جميع عينات الدراسة (جدول

على الوسط الزرعي  PSAبطريقة تسميم الوسط الزرعي

 )3بنسب تكرار تراوحت بين  %14.44–27.54وكان أعلى

بإضافة  3مل من عالق كل عزلة بكتيرية على انفراد في

تكرار في عينة محافظة ديالى/خانقين بلغت  %14ولعل ذلك

الوسط الزرعي السائل بعمر  1أيام الى طبق بتري معقم

يعود إلى أن هذه المناطق متخصصة في زراعة الرقي الذي

بماصة معقمة وصب فوقها  24-35مل من الوسط الزرعي

يزرع فيها سنوياً مما ادى إلى تراكم لقاح يكونه هذا الفطر.

 PSAالمعقم قبل تصلب الوسط حركت األطباق حركة رحوية

أبواغ كالميدية تبقى في التربة حيه لمدة تصل الى  1سنوات

لتوزيع وتجانس اللقاح البكتيري في الوسط الزرعي .لقح مركز

بغياب العائل ( )29أو الستعمال بذور حاملة للفطر الممرض

األطباق بالعزلة الفطرية المنتخبة بوضع قرص قطر  4.5سم

في الزراعة ،واتفقت هذه النتيجة مع ما ذكرته دراسات سابقة

من حافة مستعمرة الفطر النامية على الوسط الزرعي PDA

حول تصدر وسيادة هذا النوع في حقول محصول الرقي

عمر  7أيام .كررت كل معاملة  4مرات وتركت  4أطباق

(.)21

دون إضافة اللقاح البكتيري كمعاملة سيطرة .حضنت األطباق

جدول  .1تكرار عزالت  F. solaniالمرافقة لجذور وقواعد

في درجة ح اررة ̊ 3±25م وسجلت بيانات التجربة بقياس

سيقان الرقي

األقطار المتعامدة كل يومين لحين وصول نمو الفطر في

المنطقة

معاملة القياس الى حافة االطباق ولحساب النسبة المئوية

بابل  /المهناوية
بغداد /كلية الزراعة
األنبار /حصيبة
ذي قار /الرفاعي
ديالى/خانقين
بابل/المسيب
بغداد/التاجي
كربالء/الهندية

للتثبيط.
تشخيص عزالت البكتريا التي اظهرت قدرة تضادية عالية
ضد الفطر الممرض

لتفريق العزالت البكتيرية العشرة التي اعطت نسبة تثبيط

 %344لعزلة الفطر الممرض في االختبار السابق إلى سالبة

تكرار F. solani
في العينة ()%
10.2
14.11
42
60.26
02
26.14
62
22

اظهر الفطر غزالً فطرياً ابيض إلى كريمي اللون على الوسط

وموجبة لصبغة كرام اتبعت طريقة  )42( Schaadواكدت

الزرعي  PDAكما اظهر الفحص المجهري تكوين الفطر

هذه الخطوة بزرع العزالت العشرة على الوسط الزرعي

ثالثة أنواع من األبواغ وهي أبواغ كونيدية صغيرة

التفريقي  MacConkey Agarمن إنتاج شركة Neogen

( )Microconidiaبيضوية ،اهليجية ،كلوية ومغزلية غير

األمريكية ( .)14شخصت العزالت البكتيرية باستعمال تقانة

مقسمة وبعضها مقسم بحاجز إلى خليتين تنتج من

 Vitek 2 Compact Systemعدة قياسية تحوي بطاقـات

 Monophilidesطويلة تحمل جانبياً على حامل في غزل

كاشفة ( )GN Cardالختبار مجاميع البكتريا السالبة لصبغة

فطري هوائي ،وأبواغ كونيدية كبيرة ()Macroconidia

كرام ومن ضمنها بكتريا  Enterobacteriaceaeومجموعة

مغزلية إلى اسطوانية غير متماثلة متغايرة في أبعادها ومقسمة

البكتريا العصوية السالبة غير المخمرة للالكتوز و GP Card

بحواجز عرضية عددها  ،7-1والنوع الثالث من األبواغ هو

متخصصة الختبار مجاميع البكتريا المكورة الموجبة لصبغة
16
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األبواغ الكالميدية وتكون مفردة أو بهيئة أزواج في فروع

وA3FS-7

جانبية صغيرة أو في وسط الغ ــزل الفطري (شكل  .)1جاءت

و T4FS-11و T4FS-10و A3FS-2و ،B6FS-6إذ

ه ــذه النتائج مطابقة لما ذك ــر في دراسات سابقة (،10 ،9

حققت خفضاً معنوياً في نسبة إنبات بذور اللهانة تراوحت بين

.)62

وZ2FS-6

وT4FS-13

وT4FS-16

( %14-2جدول  ،)2حققت العزالت االخرى خفضاً معنوياً
تراوح بين  .%11-42تتفق هذه النتائج مع ما وجده
 .)14( Matloobاختير بذور اللهانة في هذا االختبار

بسبب حساسيتها العالية للمسببات المرضية ( .)1قد يعزى
سبب التباين في المقدرة االمراضية لهذه العزالت الفطرية إلى
أ

التغاير الوراثي بين افراد النوع والسيما أنها معزولة من مناطق

ب
حامل كونيدي طويل

مختلفة ،وانتاج األنزيمات المحللة للبكتين والسليلوز يؤدي إلى

ابواغ صغيرة
بيضوية

تعفن البذور ومنعها من اإلنبات (.)41،28،7
جدول  .2الكشف عن العزالت الممرضة للفطر F. solani
بأستعمال بذور اللهانة

ابواغ مفصولة
بحاجز

ت

ث

X10

رمز العزلة

كلوي

X40

القياس

ابواغ كبيرة
مغزلية

ج

ح

X40

T4FS-15
D5FS-2
D5FS-7
K8FS-1
B1FS-4
T4FS-4
D5FS-5
T4FS-14
T4FS-2
D5FS-3
T4FS-6
A3FS-1
K8FS-3
T4FS-8
T4FS-12
B1FS-1
LSD
()%2

ابواغ كالميدية
بهيئة ازاج

X40

شكل  .1الصفات المزرعية والمجهرية للفطر  Fusarium solaniالمسبب
لمرض تعفن جذور وقواعد سيقان الرقي( .أ) طبيعة وشكل النمو لعزالت الفطر
من أعلى الطبق( .ب) شكل نمو الفطر من أسفل الطبق( .ت) حوامل كونيدية
طويلة من نوع  Monophialidesوهي الصفة التصنيفية المميزة للفطر.
(ث) ابواغ كونيدية صغيرة ( .Microconidiaج) ابواغ كونيدية كبيرة
( .Macroconidiaح) ابواغ كالميدية.

الكشف عن عزالت الفطر  F. solaniالممرضة باستعمال
بذور اللهانة

تأثير عزالت  F. solaniفي إنبات بذور الرقي ونباتاتها

في المعامالت بين  %11-4قياسا بمعاملة القياس من دون

تحت ظروف البيت الزجاجي

إضافة اللقاح الفطري التي بلغت نسبة اإلنبات فيها .%96

جميع العزالت المختبرة من  F. solaniسببت خفضاً معنوياً

تفوقت العزلتان  T4FS-15و D5FS-2على بقية العزالت إذ

في نسبة أنبات بذور الرقي (جدول  ،)1إذ تراوحت نسبة

منعت إنبات البذور بالكامل ،تلتها العزالت D5FS-7

اإلنبات في معامالتها بين  %17.54–5.44مقارنةً بمعاملة

و K8FS-1و B1FS-4و T4FS-4و D5FS-5وT4FS-

القياس من دون إضافة الفطر الممرض والتي كانت نسبة

 14و T4FS-2و D5FS-3و T4FS-6وA3FS-1
وK8FS-3

64
0
0
2
12
16
16
16
20
20
20
20
24
24
24
24
28
9..6

A3FS-7
Z2FS-6
T4FS-13
T4FS-16
T4FS-11
T4FS-10
A3FS-2
B6FS-6
B6FS-2
Z2FS-1
G7FS-2
B6FS-9
B1FS-3
Z2FS-3
Z2FS-4
T4FS-6
A3FS-3

28
28
32
32
32
34
36
36
42
42
43
44
44
48
48
52
56

D5FS-6
Z2FS-2
T5FS-4
B6FS-6
T4AS-2
Z2FS-5
B1FS-5
B6FS-4
D5FS-4
A3FS-5
D5FS-1
D5FS-8
A3FS-6
A3FS-4
T4FS-1
D5FS-9
B6FS-1

56
56
56
60
64
68
68
68
68
68
72
72
80
86
88
88
88

* العزلتان  T4FS15و  D5FS-2منعت انبات البذور بالكامل.

نسبة إنبات بذور اللهانة (جدول  .)2تراوحت نسبة اإلنبات

وT4FS-8

%

%

%

*كل رقم يمثل معدال ألربعة مكررات

إن جميع عزالت الفطر  F. solaniاحدثت خفضاً معنوياً في

وT4FS-12

األنبات

رمز العزلة

األنبات

رمز العزلة

األنبات

اإلنبات فيها  %344بعد سبعة أيام من الزراعة ،وقد تفوقت

وB1FS-1

العزلتان  T4FS-15و D5FS-2عن بقية العزالت إذ بلغت
12
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نسبة اإلنبات فيهما  ،%5.44كما تراوحت نسبة المرض التي

جدول  .6تأثير العزالت الممرضة للفطر  F. solaniفي

سببتها العزالت الفطرية بين ( %344.44–97.54جدول )4

نباتات الرقي تحت ظروف البيت الزجاجي

وبفروق معنوية عن معاملة القياس والتي كانت نسبة المرض
فيها صف اًر.
إنبات بذور الرقي تحت ظروف البيت الزجاجي

رمز العزلة
القياس
T4FS-15
D5FS-2
T4FS-16
D5FS-7
T4FS-14
K8FS-1
K8FS-3
A3FS-1
T4FS-12
D5FS-5
T4FS-4
T4FS-11

األنبات ()%
122.22
2.22
2.22
7.22
10.22
12.22
12.22
12.22
17.22
17.22
17.22
02.22
00.22

T4FS-15
D5FS-2
T4FS-16
D5FS-7
T4FS-14
K8FS-1
K8FS-3
A3FS-1
T4FS-12
D5FS-5
T4FS-4
T4FS-11
T4FS-10
T4FS-13
A3FS-7
Z2FS-6
B1FS-4
D5FS-3
T4FS-2
B1FS-1
T4FS-6
B6FS-6
T4FS-8
A3FS-2

2.22
122.22
122.22
122.22
122.22
122.22
122.22
122.22
122.22
122.22
122.22
122.22
67.22
122.22
122.22
122.22
122.22
122.22
122.22
122.22
122.22
122.22
122.22
122.22
122.22
1.06

القياس

جدول  .1تأثير العزالت الممرضة للفطر  F. solaniفي
رمز العزلة
T4FS-10
T4FS-13
A3FS-7
Z2FS-6
B1FS-4
D5FS-3
T4FS-2
B1FS-1
T4FS-6
B6FS-6
T4FS-8
A3FS-2
)%2(LSD

رمز العزلة

نسبة المرض
()%

األنبات ()%
00.22
02.22
02.22
02.22
02.22
02.22
12.22
12.22
10.22
10.22
10.22
17.22
6.67

*كل رقم يمثل معدال ألربعة مكررات

*تفوقت العزلتان  T4FS15و  D5FS-2بلغت نسبة االنبات فيهما .%5
*نفذت التجرية وفق التصميم تام التعشية

كما اظهرت العزلتان  T4FS-15و D5FS-2أعلى شدة
مرض في المجموعين الخضري والجذري إذ بلغت في
معامالتها  %21.16و %21.99و %21.89و%21.99

)%2(LSD

شدة المرض ()%
المجموع
المجموع
الجذري
الخضري
2.22
60.10
60.22
64.00
61.02
61.10
61.02
61.00
61.22
62.10
62.22
04.00
04.02
06.10
07.22
06.10
01.10
01.10
00.22
04.02
01.72
06.10
04.02
02.22
74.02
1.61

2.22
60.22
60.22
67.22
60.22
61.22
00.22
60.22
60.22
61.22
61.22
00.22
61.22
04.22
07.22
07.22
02.22
00.22
02.22
00.22
00.22
06.22
06.22
70.22
70.22
1.46

* كل رقم يمثل معدال ألربعة مكررات

بالتتابع وبفرق معنوي مقارنةً بمعاملة القياس التي كانت شدة

*حققت العزلتان  T4FS-15و D5FS-2أعلى شدة مرض في المجموعين

المرض فيها صف اًر للمجموعين الخضري والجذري ،تلتهما

الخضري والجذري

عزل وتنقية البكتريا المرافقة لجذور نباتات الرقي السليمة

العزلة  T4FS-16بلغت شدة المرض فيها %22.11

أظهرت الدراسة وجود  71عزلة بكتيرية في التربة المحيطة

و %27.99للمجموعين الخضري والجذري بالتتابع ،وتراوحت

بجذور نباتات الرقي السليمة من مناطق جمع العينات.

شدة المرض للمجموعين الخضري والجذري في معامالت بقية

تباينت انواع البكتريا تبعاً لمناطق جمع العينات وقد يعزى

العزالت بين  %21.11–72.68و%20.99–71.89

ذلك لتباين الظروف البيئية السائدة ونوع التربة ومصادر مياه

بالتتابع .إن اختالف العزالت في تأثيرها في النسبة المئوية

الري فضالً عن محدودية النماذج المدروسة.

إلنبات البذور ونسبة وشدة المرض قد يعزى إلى مقدرتها في

اختبار المقدرة التضادية لعزالت البكتريا ضد Fusarium
solani
تفوقت  34عزالت بكتيرية وهي  T4S-3و K6S-5وK6S-

إنتاج المواد االيضية كاألنزيمات والسموم ()45 ،24 ،1

وافراز الفطر مركبات أيض ثانوية تنتقل إلى المجموع الجذري
ومن هذه المركبات  Fusaric acidوJavanic acid

 1و D5S-9و K6S-4و G2S-8و D5S-7وD5S-3

و Polyptide toxinو،67 ،6( Anhydro fusarbin

و D5S-6و ،G2S-2إذ بلغت نسبة تثبيطها لعزلة الفطر

 .)37تعد أنواع  Fusariumمن أهم الفطريات المستوطنة

الممرض  %344 T4FS-15بطريقة تسميم الوسط الزرعي

للتربة مسببةً تعفن البذور قبل إنباتها أو موت البادرات قبل

مقارنةً بمعاملة القياس التي ملئت الطبق بعد  7أيام من

وبعد البزوغ (.)02

الحضن (شكل

14
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نمو النبات من خالل زيادة جاهزية عنصر الفسفور وانتاج
K6S-1

G2S-2

G2S-8

D5S-6

K6S-4

D5S-3

K6S-5

D5S-9

T4S-3

D5S-7

 )IAA( Indole Acetic Acidواألمونيا (.)11
NA

NA

MA

T4S-3

MA

K6S-5

G2S-8

K6S-4

K6S-1

D5S-6

Control

شكل  .0المقدرة التضادية لعزالت بكتريا  PGPRضد عزلة الفطر
الممرض T4FS-15 F. solani

D5S-3

D5S-9

تشخيص عزالت البكتريا التي أظهرت قدرة تضادية عالية
ضد الفطر الممرض

اظهرت نتائج التصبيغ للعزالت البكتيرية العشرة المتفوقة في

D5S-7

شكل  .1العزالت البكتيرية على الوسط الزرعي Nutrient Agar

تضادها أن العزالت  T4S-3و K6S-5و K6S-1وD5S-9

( )NAوالوسط التفريقي )MA( MacConkey Agar

موجبة لصبغة والعزالت  K6S-4و G2S-8وD5S-7

اظهرت  S. odoriferaالمعزولة من المحيط الجذري لنباتات

و D5S-3و D5S-6و G2S-2سالبة لصبغة كرام ،وطابقت

اللهانة كفاءة في إنتاج سلسلة من المركبات الطيارة والمركبات

نتائج الزرع على الوسط الزرعي التفريقي MacConkey

االروماتية فضالً عن تحرير األمونيا عند معاملتها لبذور

( Agarشكل  )1نتائج صبغة كرام ( .)14اظهرت نتائج

نبات

التشخيص باستعمال تقانة Vitek2 Compact System

المعزولة من المحيط الجذري لنباتات الذرة فعاليتها في

 denitrificansو A. xylosoxidansو Acinetobacter
haemolyticus
وcolumbae

Enterococcus

االرابيدوبسيس

(.)21

اثبتت

البكتريا

A.

 denitrificansو S. paucimobilisوA. xylosoxidans

(جدول  )8أنها تعود إلى األنواع Achromobacter
وsalmonicida

G2S-2

تحسيين معايير النمو من خالل زيادة فعالية أنزيم الكتليز

Acromonas

وانتاج األمونيا وزيادة جاهزية عنصر الفسفور وانتاج IAA

و Granulicatella

كما اثبت البكتريا  A. denitrificansوS. paucimobilis

 elegansو Kocuria roseaوSerratia odorifera

قابلية تضادية عالية ضد فطريات التربة الممرضة والسيما

و Sphingomonas paucimobilisو Streptococcus

الفطر  .)34( F. oxysporumال تتوفر دراسات وبحوث

 ،thoraltensisوال يوجد ما يشير إلى تشخيص هذه األنواع

عن تطبيقات في المجال الزراعي النواع البكتريا K. rosea

البكتيرية قبل هذه الدراسة في العراق .لبعض هذه األنواع

و G. elegansو A. salmonicidaو E. columbaeو S.

تطبيقات زراعية في مجال المقاومة االحيائية ألمراض النبات

 .thoraltensisورد استعمال  K. roseaضمن نطاق

والتسميد الحيوي مثل  A. haemolyticusالتي اثبتت

التقانات االحيائية لمعالجة التربة من بقايا المبيدات الفسفورية

كفاءتها في تعزيز النمو الخضري والجذري لنباتات الجت

( .)14على الرغم من أن بعض هذه األنواع لها تطبيقات في

( ،)16واثبتت البكتريا  A. xylosoxidansالمعزولة من

مجال تنشيط نمو النبات ( )PGPRفي العالم فإن الدراسات

المحيط الجذري لنباتات البطيخ والطماطة امكانيتها في تعزيز
17
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والبحوث عنها تعد محدودة قياساً ببعض األنواع الشائعة
األمر الذي يتطلب اجراء المزيد من الدراسات الكيموحيوية

واالمراضية لهذه األنواع بغية استعمالها الناجح على نطاق
واسع في التطبيقات الزراعية السيما في المكافحة األحيائية
واألسمدة الحياتية المستعملة السيما أنها معزولة من بيئة

.التربة العراقية

Vitek2  العزالت البكتيرية المشخصة بتقانة.2 جدول
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