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كفاءة استعمال فطريات المايكوراي از الشجيرية وبعض انواع البكتريا المشجعة لنمو الجذور في مكافحة الفطر
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 المسبب لمرض تدىور فسائل النخيلFusarium chlamydosporum

كاظم زغيرخضير
مدرس

2

1

عمي يوسف عبيد
مدرس مساعد

عيد عبد عمي ىادي مطموب
استاذ مساعد

 جامعة الفرات األوسط –الكمية التقنية المسيب – قسم تقنيات المقاومة االحيائية3 و1
 قسم وقاية المزروعات، مديرية زراعة بابل2

ahad_20071980@yahoo.com
المستخمص

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييم فاعمية فطريات المايكوراي از الشجيرية وبعض انواع البكتيريا المشجعة لنمو الجذور في حماية شتالت النخيل من االصابة بالفطر

 أظيرت نتائج العزل والتشخيص من جذور فسائل النخيل المصابة الظاىرة عمييا اعراض. المسبب لمرض تدىور فسائل النخيلFusarium chlamydosporum

Pseudomonas fluorescens  أوضحت النتائج ان البكتريا. وانو المسبب الرئيس لممرضF. chlamydosporumاصفرار وذبول السعف ظيور نموات الفطر

) تحت الظروفFc0( F. chlamydosporum ذات كفاءة تثبيطية عالية ضد عزلة الفطر الممرضAzospirillum sp. وAzotobacter chroococcumو

G.  وGlomus intraradices  بينت النتائج ان جميع المعامالت االحيائية المستخدمة لمكافحة المسبب المرضي التي شممت فطريات المايكوراي از انشجٍزٌت.المختبرية

 بصورة مفردة او متكاممة مع بعضيا وفرت حماية جيدةAzospirillum sp. وA. chroococcum وP. fluorescens  وانبكتزٌاGigaspora sp. وmosseae
 قياساً بمعاممة الفطر%60.0-13.3 لفسائل النخيل من االصابة بالفطر الممرض حيث أدت الى خفض النسبة المئوية لشدة االصابة وبدرجات متفاوتة تراوحت بين

 محدثة خفضا معنويا في شدة االصابة بمغتP. flourescens  والبكترياG. intraradices  وتفوقت معاممة التكامل مابين الفطر%86.7 الممرض بمفرده التي بمغت
سم عمى التوالي كما حسنت من36.3 و39.0  وعكست ىذه النتيجة تأثيرىا الواضح بزيادة طول المجموع الخضري والجذري لشتالت النخيل معنوياً بمعدل.%13.3

غم عمى التوالي ومقتربة من فعالية المبيد0.334 و1.764 و0.4477 و1.7750 الوزن الطري والجاف لممجموعين الخضري والجاف بوجود الفطر الممرض لتبمغ

 وبينت نتائج التجربة الفعالية العالية لعناصر المكافحة االحيائية مفردة او بصورة متكاممة (بدون وجود الفطر الممرض) في. وبذوٌ فرق معنويBeltanol الكيمائي
 وىذه تعد اول دراسة.زيادة معا يير نمو فسائل النخيل قياسا بمعاممة المقارنة من دون اي اضافة مما يعكس الفاعمية الحيوية لمعوامل االحيائية في زيادة نمو النبات
 مفردة ومتداخمة مع بعضيا في حماية فسائل النخيل من االصابةAzospirillum sp. تناولت كفاءة بعض العوامل االحيائية مثل فطريات المايكوراي از الشجيرية والبكتريا

. في العراقF. chlamydosporum بالفطر الممرض

. عوامل المكافحة االحيائية، بكتريا الجذور، المايكورايزا، نخيل التمر:انكهًاث انًفتاحٍت
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ABSTRACT
The objective of this study was to evaluation the efficiency of Arbuscular mycorrhizal fungi and some species of Plant
growth promoting rhizobacteria (PGPR) to control Fusarium chlamydosporum fungus causing agent of decline date palm offshoots. The isolation and identification results showed presence of F. chlamydosporum fungus from infected roots of infected
palm trees and its major causing agent of diseases. The results appeared Pseudomonas fluorescens , Azotobacter
chroococcum and Azosperillium sp. have high antagonism of pathogen under laboratory conditions. The evaluation results of
biocontrol factors Glomus intraradices, G. mosseae, Gigaspora, P. fluorescens, A. chroococcum and Azospirillum sp. indicated
that all treatments caused significant reduction in disease severity of death palm off-shoots disease into13.3-60.0%.
compared to control (pathogen only) 86.7%. The interaction between G. intraradices and P. flourescens caused significant
reduction in disease severity to 13.3% and enhanced the growth of foliage and root of offshoots length to 39.0 and 36.3cm
respectively and increased the fresh and dry weight of foliage and root, 052271, 159422, 052.9 and 15..4 g this result was
closed to Beltanol fungicide effect. Also all biocontrol agents which used in this study alone (without pathogen) enhancement
of plant growth compared with control treatment. The results of the current study showed for the first time that Arbuscular
mycorrhizal fungi and Azospirillum sp. Bactrium to control and have good inhibition of Fusarium chlamydosporum fungus
causing agent of decline date palm off-shoots and increasing plant growth in Iraq.
Key words: Date palm, Mycorrhizae, Rhizobacteria, Biocontrol factors.
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المايكوراي از مف الناحية االقتصادية كونيا تصيب الكثير مف

المقدمة:

المحاصيؿ الزراعية اذ زاد اىتماـ الباحثيف في مجاؿ مكافحة

تعود نخمة التمر  Phoenix dactylifera L.الى العػ ػ ػائمة

امراض النبات بدراسة فطريات المايكوراي از ودورىا في السيطرة

النخيمية  Arecaceaeمف ال ػرتبة  Palmaeمف النباتات

عمى مختمؼ امراض النبات والسيما تمؾ المتسببة عف

ثنائية المسكف  .)42( Dioeciousعرؼ العراؽ بزراعة

الفطريات القاطنة في التربة مف خالؿ ما تمتمكو مف

النخيؿ منذ ع ػصور سحيقة ودلت عمى ذلؾ وجود التجاسيد

خصائص مميزة متمثمة بالفعؿ التثبيطي أو التنافسي لمسببات

التي تمثؿ النخمة السومرية في الرقـ الطينية والم ػسالت

األمراض وتحفيز نمو ودفاعات العائؿ النباتي والتأثيرات

والجداريات في بابؿ وغيرىا مف المواقع األثرية في العراؽ
( )24وىو مف بيف البمداف المنتجة لمتمور في العالـ فقد بمغ
االنتاج اإلجمالي لمتمور عاـ

االيجابية ليذه الكائنات تجاه النبات وزيادة جاىزية الكثير
العناصر الغذائية واىميا عنصر الفسفور وغيرىا مف اآلليات

 2012مايقارب6555000

المفيدة لمنبات ( .)40 ،38وألىمية النخيؿ و قمة الدراسات

طف ( )12يصاب نخيؿ التمر بالعديد مف األمراض منيا ما

الخاصة بمسببات موت فسائؿ النخيؿ ومقاومتيا احيائياً في

يسبب حاالت ذبوؿ وتدىور ومنيا ما يسبب حاالت الموت

محافظة بابؿ فقد ىدفت ىذه الدراسة إلى :تقييـ فعالية

ليذه األشجار وتحصؿ ىذه األمراض بفعؿ عوامؿ طبيعية
أو مايكروبية وقد تعمؿ جنبا الى جنب في ظيور األعراض

فطريات المايكوراي از الشجيرية وبعض انواع البكتيريا المشجعة

المرضية مف ذبوؿ وتدىور أو موت تدريجي ليذه

لنمو الجذور في حماية شتالت النخيؿ مف االصابة بالفطر

مقدمة الفطريات الممرضة التي تياجـ النباتات االقتصادية

فسائؿ النخيؿ تحت ظروؼ الظمة الخشبية .

 Fusarium chlamydosporumالمػ ػ ػ ػسبب لمرض موت

األشجار) .)4ويعد الفطر الممرض  Fusarium spp.في
ومف ضمنيا النخيؿ و اكدت دراسات عدة أىمية أنواع ىذا

المواد وطرائق العمل

الفطر كمسبب لموت فسائؿ النخيؿ والموت التدريجي لفسائؿ

عــــــــشل وتشخـــــــــٍص انفــــــطز

Fusarium

 :chlamydosporumجمعت عينات مف جذور النخيؿ

النخيؿ والتعفف في المنطقة الواقعة تحت الرأس كما تـ
مالحظة حاالت مف انحناء القمة نتيجة ىذا التعفف وفي

مف بعض بساتيف محافظة بابؿ (محطة نخيؿ المحاويؿ،

إصابة النخيؿ بالذبوؿ والتدىور الذي يتمثؿ باالعراض المميزة

محطة نخيؿ ابو سديرة ،منطقة دويميبة ) وتميزت األعراض

ومف ابرزىا ضعؼ النمو واصفرار االوراؽ وموت بعضيا

المرضية عمى أشجار النخيؿ بضعؼ عاـ مع تموف مناطؽ

وتعفف الجذور ( .)35 ،27 ،26 ،15،5استعممت طرائؽ

مف الجذور والشعيرات الجذرية بموف بني غامؽ .جرى العزؿ

عدة لمكافحة أمراض تدىور فسائؿ النخيؿ ومنيا استعماؿ

مف كؿ عينة مف عينات المصابة والتي جمعت مف ثالثة

الكيميائية تأثيرات سمبية في البيئة ،وصحة االنساف ،واالحياء

بالماء الجاري لمدة ساعة واحدة إلزالة ما يعمؽ بيا مف تربة

مناطؽ مف محافظة بابؿ .غسمت جذور النباتات المصابة

المكافحة الكيميائية وقد رافؽ االستعماؿ المكثؼ لممبيدات
غير المستيدفة ( )28ونتيجة لذلؾ بدأ التفكير في البدائؿ

وقػ ػ ػ ػطعت الج ػ ػ ػذور إلى أجزاء صغيرة بطوؿ0.5سـ وعقمت

التي مف أبرزىا استعماؿ الكائنات الحية الدقيقة في برامج

سػ ػ ػطحياً بغمرىا بمحموؿ ىايبوكمورات الصوديوـ ( )%1لمدة

اإلنتاج كماً ونوعاً وتأتي في مقدمة ىذه العوامؿ البكتريا

اجزاء الجذور بأستعماؿ بورؽ الترشيح المعقـ ونقمت القطع

المكافحة األحيائية لخفض لقاح المسببات المرضية وزيادة

3دقائؽ غسمت بعدىا بماء مقطر معقـ لمدة  2دقيقة نشفت

المحفزة لنم ػ ػو النبات ( Plant Growth Promoting

 )PGPR، Rhizobacteriaومنيا

Azotobacter

 chroococcumو Pseudomonas fluorescens

Azospirillum sp.
المايكوراي از

بعدىا بواسطة ممقط معقـ الى أطباؽ بتري بقطر 9سـ تحتوي
ع ػ ػمى ال ػ ػ ػ ػوسط الزرعي آكر الدك ػ ػ ػستروز و البطاطا Potato

و

)200( Dextrose Agar(PDAغـ بطاطا 20 ،غـ

( .)41 ،18 ،6وكذلؾ فطريات

الحويصمية

الشجيرية

دكستروز20 ،غـ آكر1،لتر ماء مقطر) أضيؼ إليو المضاد

Arbuscular

الحيوي  Tetracyclinبتركيز250ممغـ/لتر بعد تعقيـ الوسط

 Vescular Mycorrhizaeوىي مف اىـ فطريات

بجياز الموصدة عند درجة ح اررة ْ 121ـ وضغط  1جو ولمدة
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 )Fc1( F. chlamydosporumح ػ ػ ػسب طريقة Dewan

 15دقيقة ،استخدمت 5قطع لكؿ طبؽ ،حضنت األطباؽ

( )13إذ استعممت بذور الدخف المحمي

في الحاضنة بدرجة ح اررة ْ 2±25ـ لمدة 3أياـ ،نقيت
الفطريات المختمفة وفحصت تحت القوى الصغرى لممجير

Panicum

 miliaceumلتحضير المقاح الفطري ،أخذت بذور الدخف

المركب وشخص الفطر  F. chlamydosporumاعتماداً

وتـ غسميا جيداً بالماء إلزالة األتربة والشوائب المتعمقة بيا ثـ

الذي وضعو  (11( Boothو Leslieو Summerell

الشاش لمدة نصؼ ساعة إلزالة الماء الزائد منيا ،وضع

عمى الصفات المزرعية والمظيرية بإتباع المفتاح التصنيفي

(.)27
اختبار

انقذرة

االيزاضٍت

نعشالث

انفطز

نقعت لمدة  6ساعات بالماء بعد ذلؾ تركت عمى قطعة مف

50غـ مف البذور في دوراؽ زجاجية سعة 250مؿ وعقمت

F.

الدوارؽ في جياز الموصدة بدرجة ح اررة ْ 121ـ وضغط 1.5
كغـ/سـ 2لمدة ساعة واحدة كرر التعقيـ في اليوـ التالي

 chlamydosporumباستخذاو بذور انفجم عهى انىسظ

وتركت الدوارؽ لتبرد ثـ لقح كؿ دورؽ بخمسة أقراص قطر

 :Water Agarاختبرت المقدرة االمراضية لثالث عزالت مف
الفطر  F. chlamydosporumحسب طريقة  Bolkanو

1سـ مف الوسط الزرعي  PDAالحاوية عمى نموات الفطر،

 )9( Butlerفقد حضرت اطباؽ بتري قطرىا 9سـ تحتوي

حضنت الدوارؽ في درجة ح اررة ْ 1±25ـ لمدة  15يوماً مع
تحريؾ الدوارؽ باليد كؿ  3أياـ لضماف التيوية وتوزيع الفطر

 )agarالمحضر مف إذابة 20غـ مف اآلكر في لتر ماء

وعدـ تكتؿ الوسط ولسيولة أخراجو مف الدوارؽ.

عمى  20 -15مؿ مف الوسط ألزرعي أكار المائي ( Water

تأثير

مقطر والمعقـ بجياز الموصدة لمدة 15دقيقة والمضاؼ لو

الممــرض

الفـــطر

Fusarium

المضاد الحيوي  Tetracyclineبتركيز 250ممغـ/لتر وبعد

 chlamydosporumفي شتالت النخيل نوى الزىدي

F.

F.

تصمب الوسط تـ تمقيح األطباؽ في مركزىا بقرص بقطر

بعمر  60يوما تحت ظروف الظمة الخشبية:

 chlamydosporumبعمر 7أياـ ،ثـ حضنت األطباؽ في

 chlamydosporumوىي  Fc1العزلة االكثر امػ ػ ػراضية

0.5سـ أخذ مف قرب حواؼ مستعمرة الفطر

التجربة باستعماؿ عزلة مف الفطر المرض

درجة ح اررة ْ 1± 25ـ ولمدة ثالثة أياـ ،بعدىا زرعت بذور
الفجؿ (اختبرت نسبة إنباتيا مسبقاً) معقمة سطحياً بمحموؿ

نفذت ىذه

حػ ػ ػسب الك ػشؼ االولػ ػ ػ ػي باسػ ػ ػ ػ ػتعماؿ بػ ػ ػذور الفػ ػ ػ ػ ػ ػجؿ تـ تنمية
العزلة الممرضة عمى بذور الدخف .نفذت التجربة وفؽ
التصميـ العشوائي التاـ

ىايبوكمورات الصوديوـ ( )%1لمدة  3دقائؽ وبصورة دائرية

Complete Randomized

قرب حافة الطبؽ وبمعدؿ 25بذرة/طبؽ استعممت  4أطباؽ

) Design(CRDبأربعػ ػ ػ ػة مكررات باستعماؿ أصص

لكؿ عزلة كمكررات باإلضافة إلى معاممة المقارنة مف دوف

بالستيكية بقطر  15سـ وسعة  2كغـ حاوية عمى تربة

ْ 2±25ـ  ،ثـ أخذت النتائج بعد 7أياـ وذلؾ بحساب النسبة
المئوية إلنبات بذور الفجؿ .المعادلة اآلتية:

1.5كغـ/سـ )2لمدة 1ساعة كررت عممية التعقيـ في اليوـ
الثاني لضماف التعقيـ )) زرعت بشتالت النخيؿ بعمر 60

 %النبات البذور= (عدد البذور النابتة /العدد الكمي

يوما بواقع شتمتيف لكؿ اصيص مع معاممة المقارنة مف دوف

مزيجية

فطر ممرض وضعت األطباؽ في الحاضنة عند درجة ح اررة

فطر ممرض وتـ إضافة الفطر الممرض الى التربة بنسبة

لمبذور)×100
ومىهب استخزجت الىسبة المئىٌة للتثبٍط وفق المعبدلة اَتٍة:
 %للتثبٍط= ](عذد البذور الىببتة فً المقبروة-عذد البذور

%1

اوتخبت

عـــــــــــزلة

()Fc1

مه

وزف  /وزف

وبعد ذلؾ سقيت االصص وخضعت

لممتابعة وبعد مرور  3أشير تـ قمع الشتالت تـ حساب

الىببتة فً المعبملة)/عذد البذور الىببتة فً المقبروة[ ×100
الفطز

معقمة بجياز المؤصدة ((121ـ وضغط

شدة إصابة تعفف الجذور حسب الدليؿ المرضي المكوف مف

F.

خمسة درجات وىي - 0:المجموع الجذري سميـ والمجموع

 chlamydosporumو التً أعطت أعلى وسبة قتل لبذور
الفجل إلجزاء التجبرة الالحقة.
Fusarium
انًًزض
انفطز
نقاح
تحضٍز

الخضري ذو نمو طبيعي اخضر الموف :

 :chlamydosporumح ػ ػضر ل ػ ػقاح الف ػ ػ ػطر المم ػ ػرض
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 -1تموف أكثر مف  %25 –0مف الجذور بموف بني فاتح .

االطباؽ ( 1±28ـ )ºلمدة  3أياـ ،ثـ حسب عدد الخاليا

 -2تموف أكثر مف  % 50 – 25مف الجذور بموف بني

البكتيرية كاآلتي:

غامؽ وجفاؼ األوراؽ السفمية.

عدد البكتيريا  /مؿ م ػ ػ ػف العينة األصمية=عدد المستعمرات في

 -3تموف أكثر مف  % 75 – 50مف الجذور بموف بني

الطبؽ × مقموب تخفيؼ العينة.

غامؽ مع اصفرار وذبوؿ األوراؽ السفمية.

اختبرت الفاعمية التضادية لالنواع البكتيرية ضد الفطر

 -4تموف أكثر مف  % 100 – 75مف المجموع الجذري

الممرض  Fc1بطريقة التضاد اذ اضيؼ  1مؿ مف عالؽ كؿ

بموف بني غامؽ واصفرار القمة النامية.

عزلة مف العزالت البكتيرية في مركز طبؽ بتري حاو عمى

 -5موت النبات ،وتـ حساب النسبة المئوية لشدة اإلصابة

الوسط الزرعي  PDAمع تحريكة حركة رحوية لتوزيع المقاح

حسب معادلة  )32(Mckinneyوكما يمي:

بصورة متجانسة .وضع قرص قطر  0.5سـ مف مزرعة

الفطر الممرض عمر  5اياـ في مركز الطبؽ استعممت 4

يجًىع ( عذد اننباتاث انًصابت × درجت إصابتها )

 %اإلصابت = ________________________

100 x

اطباؽ لممعاممة وتركت  4أطباؽ مف دوف إضافة البكتريا

انعذد انكهً نهنباتاث انًفحىصت × أعهى درجت

كمقارنة .حضنت األطباؽ ( 1±25ـ .)17( )ºوعند وصوؿ

وبعد ذلؾ تـ اخذ مقاطع مف جذور شتالت النخيؿ الم ػػتصابة

مستعمرة الفطر في معاممة المقارنة إلى حافة الطبؽ  ،تـ

وعػ ػقمت بيايبػ ػوكمورات الصوديوـ بتركيز %1وزرعت عمى

حساب النسبة المئوية لتثبيط النمو الفطري عمى وفؽ المعادلة

وس ػ ػط  PSAلمتأكيد المقدرة االمراضية لمفطر.

اآلتية-:

Pseudomonas

اختبار المقدرة التضادية لبكتريا

 %لتثبيط = [ 100 × [) C/T ( – 1

 fluorescensو  Azotobacter chroococcumو

sp.

Azospirillum

ضد

الفطر

حيث اف = T:النمو الفطري في المعاممة =C ،النمو في

Fusarium

المقارنة.

 : chlamydosporumتـ الحصوؿ عمى عزلو مف

إكثار لقاح فطريات المايكوراي از :استعمؿ لقػ ػ ػ ػ ػاح فػطر

البكتريا  P. fluorescensو  A. chroococcumو

المايكوراي از ) Glomus intraradicesو G. mosseae

 Azospirillum sp.مف مختبر الدراسات العميا -أمراض

و  ( )Gigaspora sp.تـ الحصوؿ عميو مف مركز البحث

النبات  /الكمية التقنية المسيب حيث جرى إكثارىا عمى وسط

والتطوير/الزعفرانية  -بغداد) والمتكوف مف ابواغ  +جذور

 Nutrient Brothفي دوارؽ زجاجية سعة 500مؿ .اذ

مصابة  +تربة جافة

عقمت الدوارؽ في جياز الموصدة بدرجة ح اررة ْ 121ـ
وضغط  1.5كغـ/سـ 2لمدة 15دقيقة  ،بعد ذلؾ جرى تمقيح

الدخف المحمي(  )Panicum miliacem Lفي أصص

بالستيكية يحتوي كؿ منيا عمى  2كغـ تربة رممية معقمة

الوسط بكؿ مف البكتريا المراد تحضيرىا بأخذ  1مؿ مف

بجياز المؤصدة عمى درجة ح اررة  121ـ ºولمدة ساعة

الوسط الزرعي الحاوي عمى المقاح البكتيري النامي عمى وسط

وأضيؼ  20غـ مف لقاح المايكوراي از تحت الطبقة السطحية

 Nutrient Brothوتـ مزج مكونات الدوارؽ جيداً وحضنت

لتربة األصص وبعمؽ حوالي 5سـ وخمطت  20غـ اخرى

بدرجة ح اررة ْ 37ـ لمدة  48ساعة .حسبت اعداد الخاليا
البكتيرية بأتباع طػ ػريقة عػ ػػد المستعمرات الم ػػباشر فػي
األطباؽ )(The Plate Count Technique
مجموعة مف التخافيؼ 10

1-

10-

8-

وتـ إكثار ىذا المقاح بزراعة بذور

مف المقاح مع الطبقة السطحية لمتربة وزرعت بذور الدخف
المحمي التي سبؽ واف عقـ سطحيا الخارجي وذلؾ بنقعيا في

بتحضير

محموؿ الكحوؿ االثيمي ( )%70ثـ غسمت  6-5مرات بالماء

بنقؿ  1مؿ مػػف مػزرعة

المقطر والمعقـ وذلؾ الزالة أي اثر لممواد المعقمة .وزرعت

البكتيريا المنماة عمى  Nutrient brothوبعمر  3أياـ إلى

 10بذور في األصيص الواحد ثـ خفت البادرات بعد أسبوع

سمسمة أنابيب ماء مقطر معقـ باستعماؿ مايكروبايبيت

مف اإلنبات إلى خمس بادرات في األصيص الواحد وأزيؿ

ابتداء مػػف التخفيؼ الرابع الى طبؽ بتري
مػػعقمة .نقؿ 1مؿ
ً
حاوي عمى الوسط الزرعي اكر المرؽ المغذي Nutrient

المجموع الخضري بعد مرور أربعة أشير مف اإلنبات ،

اخذت عينة مف جذور النباتات وصبغت بصبغة

 broth Agarمع تحريؾ الطبؽ حركة رحوية حضنت
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 )25( fuchsinلمتأكد مف اصابتيا بفطريات المايكوراي از مف

 G. mosseaeبمفزدهب
-20
 Gigaspora sp.بمفزدهب
-21
 P. fluorescensبمفزدهب
-22
 A. chrocooccumبمفزدهب
-23
 Azospirillum sp. -24بمفزدهب
G. intraradices + P. fluorescens -25
G. mosseae + P. fluorescens -26
Gigaspora sp. + P. fluorescens -27
G. intraradices + A. chrocooccum-28
G. mosseae + A. chrocooccum-29
Gigaspora sp. + A. chrocooccum-30
G. intraradices + Azospirillum sp.-31
G. mosseae + Azospirillum sp. -32
Gigaspora sp. + Azospirillum sp. -33
كررت كؿ معاممو ثالث مرات .حيث اعتمد في ىذه التجربة

خالؿ وجود االصابة المايكورايزية بفحص  10قطع (1سـ)
مف الجذور تحت المجير .ثـ وضع خميط التربة والجذور
المقطعة الى قطع صغيرة في أكياس بالستيكية معقمة
وحفظت في مكاف بارد وجاؼ لحيف استعمالو كمقاح .
تقييم كفاءة فطريات المايكوراي از الشجيرية و بعض انواع
البكتريا

في حماية فسائل النخيل من االصــــــــــــــــــابة

بالفـــــــــطر  : Fusarium chlamydosporumنفذت
التجربة بتاريخ  2015/3/2في مديرية زراعة بابؿ  /قسـ

وقاية النبات .تـ استخداـ تربة مزيجيو معقمة بجياز المؤصدة
عمى درجة 121ـ وضغط  1.5كغـ/سـ 2لمدة ساعة  ،اعيد

التصميـ العشوائي التاـ أضيؼ لقاح الب ػ ػ ػ ػكتريا و P.

التعقيـ في اليوـ التالي وتركت التربة مدة  3اياـ لمتيوية.

 fluorescensو  A. chrocooccumو Azospirillum

وزعت التربة في اكياس بالستيكية سعة  3كغـ وتـ زراعتيا

 spp.بمعدؿ 10مؿ مف عالؽ البكتريا ( 710 x5.6و x6.9

ببذور النخيؿ (نوى التمر) وتـ سقييا كمما دعت الحاجة وبعد

 810و( ) 8 10x8.4وحدة تكويف مستعمرة/مؿ ) عمى التوالي

انبات البذور ووصوؿ الفسائؿ الصغيرة لطوؿ  10سـ اخذت

لكؿ مكرر .اذ اضيؼ العالؽ البكتيري الى لتر مف ماء النير

النباتات المتجانسة و تـ إضافة المعامالت التالية :
 F. chlamydosporumبمفزدي
-1
-3 F. chlamydosporum+ G.intraradices
-2
F. chlamydosporum + G. mosseae
F. chlamydosporum + Gigaspora sp.
-4
F. chlamydosporum +P. fluorescens
-5
F. chlamydosporum +A.chrocooccum
-6
F. chlamydosporum+Azospirillum sp.-7
F. + G. intraradices + P. fluorescens
-8
chlamydosporum
F. + G. mosseae + P. fluorescens
-9
chlamydosporum
F. + Gigaspora sp. + P. fluorescens -10
chlamydosporum
F. + G. intraradices + A. chrocooccum -11
chlamydosporum
F. + G. mosseae + A. chrocooccum
-12
chlamydosporum
F. + Gigaspora sp. + A. chrocooccum
-13
chlamydosporum
F. + G. intraradices + Azospirillum sp.-14
chlamydosporum
F. + G. mosseae + Azospirillum sp. -15
chlamydosporum
F. + Gigaspora sp.+ Azospirillum sp.
-16
chlamydosporum
المبٍذ الكــــــــــــٍمٍبئً F. + Beltanol
-17
chlamydosporum
المقبروة بذون اي اضبفة
-18
 G. intraradicesبمفزدهب
-19

(خالي مف الكمور) وسقيت النباتات بنصؼ لتر صباحا
والنصؼ االخر مساءاً أما لقاح فطريات المايكوراي از الشجيرية

 G. intraradicesو G. mosseaeو Gigaspora sp.

فقد أضيؼ بمقدار  % 2وزف  /وزف قبؿ  5اياـ مف اضافة

الفطر الممرض وأضيؼ الفطرF. chlamydosporum

( )Fc1بنسبة  %1وزف /وزف محمؿ عمى بذور الدخف
وأضيؼ المبيد الكيميائي  Bentanolبتركيز 1مؿ/لتر

وبمعدؿ 25مؿ/مكرر بعد يوـ مف إضافة لقاح الفطر
الممرض ( .)22سجمت النتائج بعد مرور  45يوـ مف
إضافة المعامالت.
تصميم وتحميل التجارب

نفذت التجارب المختبرية وتجارب الظمة الخشبية وفقا
لمتصميـ العشوائي الكامؿ

وقورنت المتوسطات الحسابية

باختبار اقؿ فرؽ معنوي ( .)L.S.D=0.05واستعمؿ البرنامج
 GenDisc3.exeفي التحميؿ االحصائي لمتجارب.

النتائج والمناقشة

العزل والتشخيص :أظيرت نتائج العزؿ والتشخيص مف

جذور فسائؿ النخيؿ المصابة الظاىرة عمييا اعراض اصفرار
وتيبس السعؼ في القمة النامية وجود الفطر

F.

 chlamydosporumفي جميع العينات التي تـ جمعيا مف
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مناطؽ مختمفة في محافظة بابؿ الذي ظيرت نمواتو في

عػ ػ ػينات الج ػ ػ ػ ػذور المصػ ػ ػ ػ ػابة وبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػنسبة تك ػ ػ ػ ػرار بمغ ػ ػ ػت

جميع العينات التي جمعت عند اجراء العزؿ مف الجذور

 %64.28وانػ ػو المػ ػ ػسبب الرئيس لممرض.

باستعماؿ الوسط الزرعي  .PDAتمثمت ص ػ ػ ػفات الفػ ػ ػ ػ ػطر

اختبار

 F. chlamydosporumفي مستعمراتو بتكويف غزؿ فطري

القدرة

االمراضية

لعزالت

F.

الفطر

 chlamydosporumباستعمال بذور الفجل في الوسط

ابيض الموف ،كما اظير الفحص المجيري تكويف الفطر

 :Water Agerأظيرت النتائج (جدوؿ  )1اف جميع عزالت

الزرعي مستعمرة بيضاء مع صبغة وردية محمرة ويكوف

لإلنبات قياساً بمعاممة المقارنة التي بمغت النسبة المئوية

 5-3حواجزمع انحاء متوسط في الخمية القمية  ،الخمية

( )Fc1( F. chlamydosporumمحطة نخيؿ المحاويؿ)

لثالثة انواع مف االبواغ الفطري يكوف الفطر عمى الوسط

الفطر المختبرة ادت الى خفض معنوي في النسبة المئوية

الكونيدات الكبيرة  Macroconidiaسميكة الجدراف مقسمة

إلنبات بذور الفجؿ فييا  ، %100وقد تفوقت عزلة الفطر

القاعدية قدمية الشكؿ ،كما يكوف الفطر كونيديا صغيرة

اذ بمغت نسبت االنبات فييا  %8و نسبة تثبيط االنبات لبذور

 Microconidiaتنشأ مف خاليا مولدة احادية او متعددة

الفجؿ بمغت %92تمتيا العزلة Fc2

الشجرة بشكؿ مفرد او ازواج مف فتحة الخمية المولدة ،كما

 %88عمى التوالي .في حيف بمغت نسبة االنبات بمعاممة

 polyphialidesعمى الحامؿ الكونيدي معطيو شكؿ يشبو

(محطة نخيؿ ابو

سديرة) فقد بمغت نسبة االنبات وتثبيط االنبات فييا  12و

يكوف الفطر ابواغا كالميدية  Chlamydosporesفي

العزلة ( Fc3منطقة دويميبة)  %19ونسبة التثبيط وصمت

المزارع القديمة بعد  4-3اسابيع مف نمو المستعمرة عمى

الى  .%81واثبت ىذا االختبار اف جميع العزالت كانت

الوسط الزرعي وقد تنشأ مف الغزؿ الفطري اليوائي و يؤدي

ممرضة إال اف ىنالؾ تباينا بنسبة تأثيرىا في اإلنبات و قد

نتائج العزؿ والتشخيص ظيور عددا مف الفطريات المرافقة

في انتاج المواد السامة المفرزة مف العزالت الفطرية واختالؼ

الى تموف الغزؿ الفطري بموف بني فاتح ( .)27كما أوضحت

يعزى السبب الى االختالفات الوراثية بيف العزالت في قابميتيا

لمجذور المصابة مثؿ  Aspergillus nigerو  A. flavusو

كمية ىذه المواد ون ػ ػ ػ ػ ػوعيتيا واختالفيا في مقدرتيا عمى إفراز

 Fusarium sp.و  Penicillium sp.و Rhizopus sp.

االنزيمات

وبنسب ظيور اقؿ والتي شخصت ودرست بشكؿ م ػ ػنفصؿ

المحممو

لمبكتيف

السيما

األنزيـ

 Polygalacturonaseإذ إف العزالت غير الممرضة تكوف

لدراسات الحقة .وتتفؽ النتائج مع ما وجده Al-yassary

ذات فعالية واطئة في إنتاج ىذا االنزيـ او إفراز االنزيمات

( )5وجود ظاىرة اصفرار وذبوؿ اشجار النخيؿ في جميع

المحممو لمكنيف  Ligninaseالموجود في جدار خمية العائؿ

مناطؽ زراعػ ػ ػ ػة النخػ ػ ػ ػيؿ التي شػ ػمميا المػسح واف الفطر

وما لذلؾ مف أىمية في أحداث االصابة وانتشار سموـ الفطر

الممرض  F. chlamydosporumعػ ػ ػ ػزؿ مف جػ ػ ػ ػميع

وأنزيماتو في تمؾ الخاليا (.)29،1

جدول  . 1اختبار القدرة االمراضية لعزالت الفطر  F. chlamydosporumباستعمال بذور الفجل عمى الوسط W.A
ث
0
2
.
9

=Fcالفطر الممرض
يمثل رقم العزلة

تأثير

عزالت

النتائج

(شكؿ

ريش انعشنت
Fc1
Fc2
Fc3

انًىقع/بابم
يحطت نخٍم انًحاوٌم
يحطت نخٍم ابى سذٌزة
ينطقت دوٌهٍبت
انًقارنت
)1517 ( L.S.D
 ، F.chlamydosporumالعدد بجانب الرمز

الممرض

الفطر

شتالت النخيؿ مف االعمى الى االسفؿ وجاءت ىذه النتيجة

 )Fc1( chlamydosporumفي شتالت النخيل .بينت
)1

أف

عػ ػ ػ ػزلة

التي كانت شدة االصابة فييا صف ار اذ احدث الفطر أعراض

المرض تمثمت بظيور تعفف واضح لمجذور وجفاؼ اوراؽ

Fusarium

الفطر

 %اإلنباث
5
02
04
011
.555

 %نهتثبٍظ
42
55
50
1
.552

مؤكدة لنتيجة االختبار الذي اثبت المقدرة االمراضية العالية

F.

ليذه العزلة عمى بذور الفجؿ وتتفؽ النتائج مع ما وجده

 )Fc1( chlamydosporumكانت ممرضة لشتالت النخيؿ

العديد مف الباحثيف الذيف اثبتوا المقدرة االمراضية

وبمغت شدة االصابة فييا  %87.5قياسا بمعاممة المقارنة
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Fusarium spp.وانو مسبب لمتعفف وموت فسائؿ النخيؿ

كانت نسبة التثبيط فييا صف اًر .ويرجع سبب قػ ػ ػػدرة بكتريا

القمة والتدىور و ضعؼ النمو واصفرار االوراؽ وموت

 chlamydosporumالى القدرة التضادية لمبكتريا وانتاجيا

 P.fluorecsensعمى تثبيط

والتعفف في المنطقة الواقعة تحت الرأس و حاالت انحناء

الفطر الممرض

F.

بعضيا وتعفف الجذور ( .)26 ،14 ،5واوضحت نتائج اعادة

أنواع مختمفة مف المػ ػ ػ ػ ػػضادات الحػ ػ ػػيوية مثؿ Phenzain-

عزؿ الفطر مف جذور الشتالت المصابة انو الفطر

 ، 1-carboxylateأو إلى إنتاجيا اإلنزيمات المحممة

الممرض F. chlamydosporumالذي تـ التمقي ػ ػح بو مما

لجدراف الخاليا الفطرية مثؿ  Chitinolytic enzymeو

يػ ػؤكد انو الم ػ ػسبب لم ػ ػ ػرض ت ػ ػ ػ ػدىور فػ ػ ػ ػ ػسائؿ الن ػ ػ ػ ػ ػخيؿ.
حساب الكثافة العــــددية لبكتريا

 Catalaseاو إلى التنافس الحاصؿ عمى بعض المغذيات

Pseudomonas

بيف الجراثيـ البكتيرية والفطر و التشابو في نمط استغالؿ

 fluorescensو Azotobacter chroococcumو

المغذيات بيف الفطر والجراثيـ البكتيرية ( .)39 ،37كما اف

 :Azospirillum sp.أشارت النتائج اف الك ػ ػ ػػثافة الع ػػددية

استعماؿ البكتريا  A.chroococcumادى الى تثبيط نمو

8

نسبة التثبيط  .%96.25قد يعزى التأثير الذي يسببو

لم ػػبكتريا  A. chroococcum ،P. fluorescensو

عزلة الفطر الممرض في الوسط الزرعي  ،PDAاذ بمغت

 Azospirillum sp.ىي  710 x5.6و 10 x6.9

و( 8 10x8.4وحدة تكويف مستعمرة/مؿ) عمى التوالي
الفـاعمية

التضادية

استعماؿ ىذه البكتيريا في تثبيط نمو الفطريات الممرضة الى

Pseudomonas

مقدرة ىذه البكتيريا عمى انتاج عدد مف االنزيمات التي ليا

ضد

الفطر

Fusarium

و

الدراسة

(جدوؿ

 )2اف عزلة

لبــــكتريا

 fluorescensو  Azotobacter chroococcumو

sp.

Azospirillum

القدرة عمى تحميؿ جدراف خاليا الفطر الممرض ومف ىذه

االنزيمات

 )Fc1( chlamydosporumعمى الوسط :PDA
أظيرت نتائج

ىذه

انزيـ

chitinase

وlaminarinase

 glucanaseو أنتاج مضادات حيوية مثؿ ،pyoluteorin
 phenazin ،herbicolinفضال عف انتاجيا مركبات ذات
أوزاف جزيئية منخفضة تعمؿ عمى مقاومة الفطريات الممرضة

البكتريا P.fluorecsensذات كفاءة تثبيطيو عالية ضد عزلة

الفػ ػ ػ ػ ػػطر الممرض  )Fc1( F. chlamydosporumبتركيز

ومف بينيا مركب سيانيد الييدروجيف (  )HCNحيث إف وجود

(710 x5.6وحدة تكويف مستعمرة/مؿ) اذ بمغ معدؿ نمو

ىذا المركب بتراكيز عالية يعمؿ عمى تثبيط نمو الفطريات
الممرضة (.)23

الفطر عندىا  0.2سـ والنسبة المئوية لمتثبيط  %98قياساً

بمعاممة المقارنة التي كاف معدؿ النمو الفطري فييا 9سـ و

شكل  .1النسبة المئوية لشدة االصابة شتالت النخيل بعزلة الفطر  )Fc1( Fusarium chlamydosporumتحت ظروف
الظمة الخشبية.
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كما أظيرت عزلة البكتريا  Azospirillum sp.وبتركيز

 intraradicesوالبكتريا  P. flourescensخفضا معنويا

لمفطر الممرض  F. chlamydosporumإذ بمغت 81.75

جدول  .2اختبار المقدرة التضادية لبكتريا Pseudomonas

و( 8 10x8.4وحدة تكويف مستعمرة/مؿ) كفاءة تثبيطية عالية

في شدة االصابة بمغت .%13.3

 fluorescensو  Azotobacter chroococcumو

 .%وتتفؽ النتائج مع ما وجده  Sharmaوآخػ ػ ػ ػػروف ((36اف

 Azospirillum sp.ضد عزلة الفطر

لمبكتريا دو ار ميما في السيطرة الحيوية عمى الفطريات

 )Fc1( F.chlamydosporumفي وسط PDA

المرضية والنيماتودا ،و أف لبكتيريا االزوتوباكتر دو ار مضادا

انًعايهت

Asperigillus

لمعديد مف الفطريات الممرضة مثؿ

و Fusariumو  Penicillumو .Pythiumوتتفؽ النتائ ػ ػػج
مع ماذكره  Bashanواخروف ( )7مف اف لبكتريا قدرة
تضادية ضد الكائنات الممرضة لمنبات مف خالؿ انتاج العديد
مف المضادات الحيوية والمركبات الكيميائية في الوسط مثؿ

*كل رقم يمثل معدل الربعة مكرراتFusarium = Fc1 ،
chlamydosporum

 HCNوتحسيف مقاومة النبات العائؿ ليجوـ الفطريات

الخضري والجذري لشتالت النخيؿ معنوياً بمعدؿ  39.0و

من االصابة بالفطر Fusarium chlamydosporum

36.3سـ عمى التوالي كما حسنت مف الوزف الطري والجاؼ

ىذه الدراسة

لممجموعيف الخضري والجاؼ بوجود الفطر الممرض لتبمغ

(الجدوؿ  ) 3اف جميع المعامالت المػ ػ ػ ػ ػػستخدمة ( الفطر

intraradices

G.

 1.7750و  0.4977و 1.764و 0.339غـ عمى التوالي

G.

ومقتربة مف فعالية المبيد الكيمائي  Beltanolوبدوف فرؽ

 gigasporaو البكتريا  P. fluorescensو A.

معنوي الذي ادى الى خفض شدة االصابة الى %6.7

 chroococcumو  ) Azospirillum sp.بصورة مفردة او

وحسف مف معايير نمو النبات بوجود الفطر الممرض قياسا

متكاممة مع بعضيا وفرت حماية لفسائؿ النخيؿ مف االصابة

بمعاممة الفطر الممرض بمفردة الذي بمغ معدؿ طولي

بالفطر الممرض  F. chlamydosporumالمسبب لمرض

المجموع الخضري والجذري فييا ادنى مستوياتو ليكوف عندىا

تدىور فسائؿ النخيؿ حيث أدت الى خفض النسبة المئوية

 23.0و21.3سـ عمى التوالي واثر سمبا عمى الوزف الطري

لشدة االصابة وبدرجات متفاوتة تراوحت بيف -13.3

والجاؼ لممجموعيف الخضري والجذري الى 0.7177

 %60.0قياساً بمعاممة الفطر الممرض بمفرده اذ بمغت شدة

و 0.2340و  0.933و0.199غـ عمى التوالي .اف التأثير

االصابة فيو  .% 86.7في حيف كانت النسبة المئوية لشدة

الفعاؿ لمبيد  Beltanolيعزى انو مف المبيدات الفعالة ضد

اإلصابة بمعاممة المقارنة غير المموثة بالفطر الممرض
صفرا .وتتفؽ النتائج مع ما وجده

، Azotobacter

وعكست ىذه النتيجة تأثيرىا الواضح بزيادة طوؿ المجموع

البكتيريا المشجعة لنمو الجذور في حماية شتالت النخيل

و

بكتريا

Azospirillum sp. =Az

تقييم فعالية فطريات المايكوراي از الشجيرية وبعض انواع

 G. mosseaeو

،

=Ps

Pseudomonas

chroococcum =Ac ، flourescens

الممرضة مثؿ الفطر .Fusarium spp.

تحت ظروف الظمة الخشبية :بينت نتائج

يعذل نًى انفطز
( Fc1سى)*
1521
15.2
15.7
4511
15025

Ps+Fc1
Ac+Fc1
As+Fc1
انًقارنه
L.S.D

اننسبت نهتثبٍظ
*%
45511
4.527
81.75
1511
059.

طيؼ واسع مف الفطريات الممرضة واف ىذه الفاعمية ناتجة

 Juberو Al-

مف تكوينو مركبات مخمبية مع عنصر النحاس في أنسجة

 )26( Mohamdawiمف وجود ظاىرة موت فسائؿ النخيؿ

العائؿ مما يسيؿ مروره داخؿ خاليا الممرض وبعدىا يتحرر

في عدد مف محافظات العراؽ ومنيا محافظة بابؿ واف الفطر

ويقتؿ المسبب المرضي ( .)31وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما

 Fusarium spp.ىو مف المسببات الرئيسة المعزولة مف

وجده  Mohammedواخروف ( )33مف فاعمية البكتريا P.

الفسائؿ المصابة بالمرض .وبينت النتائج تفوؽ معاممة

 fluorescensفي تثبيط الفطر الممرض

التكامؿ بيف فطريات المايكوراي از الشجيرية والبكتريا المشجعة

Fusarium

 .oxysporumويعزى ىذا الى قدرة البكتريا

لنمو الجذور بخفض شدة االصابة قياسا مع كفاءة العوامؿ

P.

 fluorescensعمى انتاج انواع مختمفة مف المضادات

االحيائية بصورة مفردة اذ حقؽ التكامؿ مابيف الفطر G.

الحياتية
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 Phloroglucinalو  . Pyrrolesاو تحفيز المقاومة

 Azotobacterو  Azospirillumتعد اكثرىا كفاءة في

الممرض كما ذكر اف لمبكتريا  P.fluorescensكفاءة في

التخصصية تعمؿ عمى تثبيت النتروجيف الجوي بكميات

التثبيت ( .)20واف ىذيف النوعيف مف البكتريا غير

الجيازية في النباتات المعاممة وانتاج مركبات مثبطة لفعؿ

متفاوتة كما تعمؿ عمى تحسيف نمو النبات مف خالؿ افراز

زيادة نسبة انبات البذور تعزى الى القدرة عمى افراز محفزات
النمو مثؿ الحوامض العضوية ومنظمات النمو مثؿ ))IAA

بعض اليرمونات واالنزيمات والفيتامينات ومنظمات النمو مما

مما يساعد عمى زيادة نسبة االنبات وتحسيف نمو النبات

 .)21واوضحت النتائج فعالية الفطريف  G. mosseaeو

 chroococcumبمفردىا او متكاممة مع فطريات المايكوراي از

االصابة بالمرض وخفضيما لشدة االصابة بالفطر الممرض

 Gigaspora sp.في خفض شدة االصابة الى -26.7

عند تداخميما في انواع البكتريا المشجعة لنمو النبات P.

المدروسة .تمتيا معاممة البكتريا المشجعة لنمػ ػ ػو النبات
sp.

 Azospirillumاذ خفضنت النسبة المؤية لشدة

 sp.مما يعكس تفاعميما االيجابي تجاه النبات وتأثيرىما
المضاد لفطر الممرض .وتتفؽ النتائج مع ما وجده

بذلؾ الى رفع معنوي لمعايير نمو النبات بوجود الفطر

 )3( Al-Momanyاف لفطريات المايكوراي از تأثي اًر تثبيطياً

المايكوراي از الشجيرية اذ حققت معاممة التكامؿ مػ ػ ػابيف بكتريا

الفطر  . Fusarium spp.وتقوـ فطريات المايكوراي از

ينعكػػس ايجابيا عمى حالة نمو النبػػات وزيادة انتاجيتػو (،7

 Indole Acetic Acidوجاذبات الحديد Siderophores

 Gigaspora sp.العالية في حماية فسائؿ النخيؿ مف

( .)37كما اظيرت النتائػ ػ ػ ػج فػ ػ ػعالية بػ ػكتريا Azotobacter
الشجيرية  G. intraradicesو  G. mosseaeو

الى  46.7و  %60.0عمى التوالى وظيرت فعاليتيما جميا

fluorescensو  A. chroococcumو Azospirillum

 %40.0مما حسف مف نمو النبات وزيادة معايير النمو

 Martínez-Medinaوآخروف ( )30و Al-Hmoudو

االصابة بمرض تدىور فسائؿ النخيؿ الى  %60.0مؤدية

الممرض .كما لوحظ كفاءة البكتريا متكاممة مع فطريات
sp.

ألمراض تعفف الجذور والذبوؿ الفيوزارمي المسببة مف قبؿ

 Azospirillumو الفطر G. intraradicesخفضا

بحماية النبات مف العديد مف المسببات المرضية مف خالؿ

معنويا في شدة االصابة الى  %33.3وزيادة معنوية في

تثبيط األحياء المرضية و تضادىا مع الممرض و زيادة

طوؿ المجموع الخضري والجذري اذ بمغ  35.0و 33.5سـ

مستوى العناصر المغذية في الجذور واكتساب العائؿ النباتي

عمى التوالي وزيادة معنوية في الوزف الطري والجاؼ لممجموع

مقاومة مستحثة لممسببات المرضية و إحداث تغيرات تركيبة

 1.537و0.404غـ عمى التوالي .وتتفؽ النتائج مع ما ذكره

كحاجز ميكانيكي ضد دخوؿ الممرضات إلى العائؿ النباتي

 Fernandoواخروف ( )19مف اىمية البكتريا المشجعة لنمو

ولفطريات المايكوراي از القدرة عمى استحثاث تصنيع الدواحر

Plant growth promoting rhizobacteria

( )Phytoalexinو استحثاث تعبير تصنيع Chalcone

) (PGPRفي توفير الحماية لمنبات مف االصابة بالممرضات

األنزيـ األوؿ فػي أيض المػركبات الفالفػػونية ( Flavonoid

مع ما وجدتو  Farragواخروف ( )16مف فاعمية البكتريا

و اف اإلصابة بفطريات المايكوراي از

الخضري والجذري ليبمغ عندىا  1.6103و  0.4375و

الجذور

وكيموحيوية في أنسجة العائؿ النباتي كما يمكف اف تعمؿ

ودورىا الحيوي في تحسيف نمو النبات وزيادة خصوبة التربة

المشجعة

لنمو

الجذور

PGPR

ومنيا

 )compoundsكما تستحث انتاج الكالوس والبروتينات ذات
العالقة باألمػ ػراضية

الشجيرية ليا أىمية في تراكـ حامض الساليسميؾ Salicylic

البكتريا

 Azospirillum brasilenseفي تحسيف نمو فسائؿ النخيؿ

) ( SA، acidالذي يعد جزيئة إشارة ضرورية في طريؽ نقؿ

الغذائية والكموروفيؿ .وتعد بكتريا  Azotobacterو

يرتبط ايضاً في زيادة التعػػبير الجيني لمبروتينات وان ػ ػزيـ

األشاره النشطة في تفاعالت العائؿ -الممرض واف تراكـ SA

تحت ظروؼ الظمة الخشبية ورفع محتوى النبات مف العناصر

 Azospirillumمف اكثر انواع البكتريا الحرة المعيشة المثبتة

 )PAL( Phenylalanine ammonia lyaseكما تعد
عامالً ضرورياً في تحسف صحة وانتاجية النباتات زيادة تركيز

لمنتروجيف كفاءة  ،اذ اشارت البحوث الى عزؿ بحدود 100

العناصر الغذائية مثؿ  ، Mn ،Zn ،Mg ،Ca ،Pوانتاج

ساللة بكتيرية مثبتة لمنتروجيف مف منطقة الرايزوسفير غير اف
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التشتيؿ مثؿ المحاصيؿ البستنية (.)40 ،38 ،10

منضمات النمو واف استعماؿ تكنولوجيا فطر المايكوراي از يمكف
تطبيقيا بشكؿ رئيسي لممحاصيؿ التي تحوي عمى مرحمة

جدول  .1فعالية فطريات المايكوراي از وبعض انواع البكتيريا المشجعة لنمو الجذور في حماية شتالت النخيل من االصابة بالفطر
 Fusarium chlamydosporumتحت ظروف الظمة الخشبية

انًعايهت*

شذة اإلصابت طىل اننباث (سى) طىل انًجًىع
انجذري سى
()%

انىسٌ /غى

انًجًىع انجذري
انًجًىع انخضزي
انجاف
انطزي
انجاف
انطزي
15044
154..
152.91
152022
205.
2.51
5.52
 Fc1بًفزدة
15.71
05942
159.22
057.71
..51
.95.
9151
Gi+Fc1
15.2.
05902
159242
057151
2452
.951
9.52
Gm+Fc1
15249
05.50
15.271
059072
2451
.051
.151
Gg+Fc1
15902
05750
159421
05..41
.951
.752
..5.
Ps+Fc1
15.20
0590.
159021
057972
.252
.95.
9151
Ac+Fc1
15277
05.99
15.75.
05925.
2251
.152
.151
As+Fc1
15.44
052.9
159422
052271
..5.
.451
0.5.
Ps+Gi+Fc1
15.5.
05297
1594..
052.9.
..51
.551
2151
Ps+Gm+Fc1
15.50
05200
159411
052.91
.952
.252
2151
Ps+Gg+Fc1
15925
05...
15920.
05292.
.752
..57
2.52
Ac+Gi+Fc1
15927
05.22
159.52
052041
.752
..51
2.52
Ac+Gm+Fc1
15922
05.17
159.21
05.41.
.751
..51
..5.
Ac+Gg+Fc1
15922
05759
15972.
05..71
.957
..55
2.52
As+Gi+Fc1
1590.
0577.
159951
05.701
..52
.752
..5.
As+Gm+Fc1
15919
057.2
159.27
05.01.
..57
.751
..5.
As+Gg+Fc1
15701
05520
15719.
0551.1
.25.
9157
.52
Fc +Bel
15747
05525
157021
05570.
.551
925.
151
انًقارنت
15..5
05449
15772.
05402.
9257
9957
151
Gi
15...
05454
157..1
054102
9155
9.51
151
Gm
15.25
0545.
1570.2
0552..
9151
9.51
151
Gg
15.55
25172
157..1
0547.2
9.57
9751
151
Ps
15..9
054..
1577..
05557.
9251
9951
151
Ac
15.02
05400
15707.
05522.
9057
9.51
151
As
15252
25977
15.471
2527.1
9.57
9252
151
Ps+Gi
1522.
25920
15.42.
2504..
9.51
9.52
151
Ps+Gm
152..
25917
15.221
25059.
9757
9.52
151
Ps+Gg
15279
25045
15792.
2507.1
9957
9752
151
Ac+Gi
15272
250.7
157..1
2514..
9952
9751
151
Ac+Gm
15299
25147
157.01
2515.1
9.5.
995.
151
Ac+Gg
152.2
2515.
157021
054571
9.5.
9957
151
As+Gi
152..
2519.
15715.
054..9
9.52
995.
151
As+Gm
15225
251.0
159452
0549.7
9.57
9951
151
As+Gg
15159
15015
151997
151412
25.9
2554
01552
L.S.D.
كل رقم يمثل معدل لثالث مكررات Fusarium chlamydosporum= Fc1 ،العزلة رقمG. =Gm ،Glomus intraradices =Gi 1
 =Ps ، G. gigaspora =Gg ،mosseaeبكتريا =Az ، Azotobacter chroococcum =Ac ، Pseudomonas flourescens

 =Bel ، Azospirillum sp.المبيد الكيميائي  . Beltanolالمقارنة=نبات دون أي اضافة Least significant deference = L.S.D.،عند

مستوى معنوية 0.05

وبينت نتائج التجربة الفعالية العالية لعناصر المكافحة

وتحسيف الوزف الطري والجاؼ لممجموع الخضري والجذري اذ

االحيائية مفردة او بصورة متكاممة بدوف وجود الفطر

بمغت في معاممتيا  2.1843و  0.6270و  2.405و

الممػ ػػرض ف ػ ػػي زيادة مع ػ ػ ػ ػػايير نمو فسػ ػ ػ ػ ػػائؿ النخيؿ وبتفوؽ

0.766غـ عمى التوالي.تمتيا في الفعالية معاممتي التكامؿ

المايكوراي از  G. intraradicesاذ حقؽ زيادة في طوؿ النبات

ومع  Gigaspora spاذ حققتا زيادة معنوية في معايير نمو

مػ ػػعنوي لمعاممة البكتريا

مابيف البكتريا  P. flourescensوالفطر G. mosseae

 P. flourscencesو فطر

النبات المدروسة .كما ساىـ تداخؿ فطريات المايكوراي از

الخضري والجذري الى  46.7و 45.5سـ عمى التوالي
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Pseudomonas fluorescens CHA0 on tomato
(Lycopersicon esculentum Mill.) plants and its
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5(12):1631-1638.
7-Bashan, Y. , G. Holguin, and L.E. deBashan.
2004.
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relationships:
physiological,
molecular,
agricultural, and environmental advances
(1997–2003). Can. J. Microbiol. 50: 521–577.
8Bashier A. Y. 2003. Interaction
Between Mycorrhiza and Azotobacter ,
Azospirillum Bacteria and its Effect on
Growth and Yield of Wheat . College of
Agriculture University of Baghdad.pp:110.
9-Bolkan, H. H., and E. E. Butler . 1974.
Studies on heterokaryosis virulence of
Rhizoctonia solani . Phytopathology 64: 513 –
522.
10-Bonanami, A., J. H. Oetiker, R.
Guggenheim, T. Boller, A. Wiemken and R.
Vogel-lange. 2001. Arbuscular mycorrhizae in
minimycorrhizotrons:
first
contact
of
Medicagotrun catula roots with Glomus
intraradices induce chalcone synthase. New
phytologist. 150:573-582.
11Booth, C. 1977. Fusarium laboratory
Guide to the Identification of the Major
Species. Commonwealth Mycological Institute
Kew, Surrey, England. pp: 58
12-Central
Statistical
Organiztion.
2013.Republic of Iraq. Ministry of Planning .
13-Dewan, M. M. 1989 . Identify and
Frequency of Occurrence of Fungi in Root of
Wheat and Ryegrass and their Effect on Take
– all and Hostgrowth. Ph.D. Dissertation.
Univ. West Australia. pp: 210
14Downer,J. and F. Advisor. 2003.
Landscape Notes, The Palm Disease and
Disorder Issue. Cooperative Extenion, Uni.
California. 17(1). 3.
15El-Juhany L.I. 2010. Degradation of
date palm tree and date production in Arab
Countries :Causesand Potential Rehabilitation.
Australian Journal of Basic and Applied
Sciences .4(8) :3998 -4010.
16-Farrag , H. M.A., A. H.E. Abd-El Kareim
and R. S.S. Darwesh. 2011. Growth promotion

A.

chroococcum

البكتريا

مع

الشجيرية

 الى تحسيف نمو النبات وبشكؿ ممحوظAzospirillum sp.
قياسا بمعاممة المقارنة (بدوف فطر ممرض) التي بمغ معدؿ

 سـ38.0 و42.3 طوؿ المجموع الخضري والجذري عندىا
1.8513 والوزف الطري والجاؼ لممجموع الخضري والجذري

 وتتفؽ. غـ عمى التوالي0.595 و1.828 و0.5120و
نتائج الدراسة مع ما أشارت اليو دراسات عدة مف اف تداخؿ

 وانواع اخرىA. chroococcum  مع البكترياAM فطريات
ليا دو اًر ميماً في اخماد العديد مف

PGPR مف بكتريا

مسببات إمراض الجذور و قد سػػاىـ بشكؿ ايجابي في نمو
النبات وزيادة نسبة اإلصابة المايكورايزية وكمية النتروجيف
المثبتة والفسفور والبوتاسيوـ وعناصر غذائية اخرى
والكموروفيؿ وزيادة معايير نمو النبات المدروسة وبشكؿ اكبر

 وىذه تعد اوؿ.)8 ،2( مف معاممة النبات بكؿ عامؿ بمفرده

دراسة في العراؽ اثبتت كفاءة العوامؿ االحيائية المستعممة في

ايز الشجيرية و البكتريا
الدراسة مثؿ فطريات المايكور ا
 مفردة ومتكاممة مع بعضيا في حمايةAzospirillum sp.

F.

فسائؿ النخيؿ مف االصابة بالفطر الممرض

. وتحسيف نمو النباتchlamydosporum
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