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Bacillus subtilis  وتقييم كفاءة البكترياFusarium oxysporum تشخيص عزالت الفطر
وفوسفات البوتاسيوم في تثبيط الفطرين الممرضين
F. oxysporum f.sp. melonis , F.oxysporum f.sp. cucumerinum
محسن هاشم رسن
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 مددج جددنور باتددات الايددارFusarium oxysporum هددد ت الد ار ددة الددو شددز وتاددايف ر دوا الف ددر

 يوام ا يدة م ا حتدم با دتعما، والب يخ المصابة مج حقو م ا ق الصويرة وال عما يدة والحدي دي محا ودة وا د

.  لتر ماء/  ) ملغم311 (  و و فات البوتا يوم بتر يزBacillus subtilis الب تريا

) شزلددة00(  وF.oxysporum f.sp. cucumerinum ) شزلددة قيددة مددج الف ددر01( تددم الحصددو شلددو
) ضدراوة شاليدةFOS 9(  وروهدرت رقدوا العزلدة،

F. oxysporum f.sp. melonis

قيدة مدج الف در

)FOM 2(  بي مدا روهدرت العزلدة، F. oxysporum f.sp. cucumerinum ر ثر مج باقي شزالت الف ر

B.

 روهددرت الب تريددا. F.oxysporum

f.sp. melonis ضدراوة شاليددة ر ثددر مددج بدداقي شدزالت الف ددر

f.sp. cucumerinum )FOS 9( عاليدة تضدادية شاليدة دي الودروخ الماتبريدة ضدد العدزلتيج

% 12.3  و% 0..1 وقددد ددجلت

subtilis

F.oxysporum f.sp. melonis )FOM 2(  وF.oxysporum
. شلو التوالي

DIAGNOSIS OF Fusarium oxysporum FUNGUS ISOLATIONS AND
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE BACTERIA Bacillus
subtilis AND POTASSIUM PHOSPHATE IN THE INHIBITION OF
FUNGI F.oxysporum f.sp. cucumerinum and F.oxysporum f.sp. melonis
Mohsen Hashem Risan
Ministry of Higher Education and Scientific Research. Baghdad-Iraq
Abstract
The study aimed to isolate and diagnose types of Fusarium oxysporum from the
roots of cucumbers and melons plants infected , from the fields of Al- Ssaouira, AlNumaniya and Al-Hai in Wasit Governorate , and the possibility to control it by
using the bacteria Bacillus subtilis and potassium phosphate concentration (500) mg
/ liter of water. Were obtained on (19) pure isolates of fungus F.oxysporum f.sp.
cucumerinum and (11) pure isolates of F.oxysporum f.sp. melonis . The isolate
F.oxysporum f.sp. cucumerinum (FOS 9) showed a high virulence than the rest
isolates , white the isolates F.oxysporum f.sp. melonis (FOM 2) showed a high
virulence than the rest isolates . The bacteria B.subtilis showed high antibiosis
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activity against F. oxysporum f.sp. cucumerinum and F.oxysporum f.sp. melonis
and recorded (87.0%) and (92.5%) respectively.
Keywords:Fusarium oxysporum, Bacillus subtilis

المقدمة

subtenolin ,
bacillomycen
bacitracin ,
[ 16,15,14,13,12,11] toximycin , mycosubtilin ,
ولقد بي ت د ار ات شديدة رهميدة الم ا حدة البايولوجيدة با دتادام

رصبحت اإلمراض المت ببة شدج الف ريدات مدج اهدم العوامد

التي ت بب ا ائر بيرة للمحاصي الزراشيدة  ،وتعدد الف ريدات

الب تريا وبااصة الج س  Bacillus spي مقاومدة م دببات

ل بات ددات ] [1ويع ددد الف ددر ( )Fusariumم ددج الف ري ددات التد ددي

 Bacillus subtilisشلو تثبي الف ريات الم تو ة ي التربة

الف ر ي اغلب دو العالم ويعتبر مج ر ثر الف ريات المعزولدة

ب تريددا  B.subtilisلتثبددي الف ددر F. oxysporum f.sp.

 Fusarium oxysporumالم دبب الرئي دي رمدراض الدنبو

وافد ددض الد ددنبو الد ددو  %.1بعد ددد  .5يد ددوم مد ددج الز ارشد ددة ][19

ال اقصد ددة ( )Deuteromycetesمد ددج ا بد ددر الف ريد ددات صد ددابة

اإلمد دراض ال باتي ددة ] [17ق ددد روض ددحت اربح دداث ق دددرة الب تري ددا

تص دديب مجموش ددة بيد درة م ددج المحاص ددي الزراشي ددة ] .[2ي تا ددر

وتحفيزه ددا م ددو ال بات ددات وزي ددادة وزج الثم ددار ] [18ق ددد ااتب ددرت

مدج المحاصدي الزراشيدة االقتصدادية او التربدة  ،ويعدد ال دو

 lentisوردت الددو تثبددي

] [3ويصد خ الف در  Fusarium oxysporumباالشتمداد

شلدو العائد ال بداتي المتاصدف ] ، [4والف در

مددو ددبورات والغددز الف ددر للف ددر

ورثبتت بعض شزالت الب تريا  Bacillusعالية شالية ي تثبي

Fusarium

ال اددا ات االيضددية لل ائ ددات الت ا ددية وافددض مددرض تعفددج

ر ثر مج  011مج ال باتات المهمة اقتصداديا ] [5وتتدثثر العائلدة

 solaniال ددو  %01وا دددتم ال ددو  %51وزي ددادة ارتف ددا ال ب ددات

 oxysporumالم ددبب الرئي ددي رم دراض الددنبو والددتعفج ددي

الجنور المت بب شج الف ريات  F.solaniو Rhizoctonia

القرشيد ددة بعد دددة مد ددج الم د ددببات للد ددنبو الوشد ددائي والمت د ددببة شد ددج

] ، [20ما تم شدز ام دة شدزالت مدج ب تريدا Bacillus spp

ماتل د ددخ ال د ددةالت الف د ددلوجية للف د ددر

 oxysporumوم هد د ددا ار د د دوا

وااتبارهددا ددي افددض الددنبو وادددتم شلددو باتددات Paragus

Fusarium

التد د ددي تصد د دديب

باتد د ددات

beanالمت د ددبب شد ددج الف د ددر

الايار والمت ببة شج الف ر F. oxysporum . f.sp.

f.sp.

F.oxysporum

 tracheiphilumال د ددو  %21وزي د ددادة ال د ددوزج للمجم د ددوشيج

 cucumerinumو باتات الب يخ المت ببة شج الف ر

الاض د ددر والج د ددنر ] ، [21ورثبت د ددت التج د ددارب عالي د ددة العزل د ددة

 . [7,6] F. oxysporum f.sp. melonisوصخ

( )E121لب تريد د ددا  B.subtilisد د ددي مقاومد د ددة الف د د ددر

F

مدرض الدنبو الفيو ازريدومي ( )Fusarium wiltرو مدرة شلدو

 oxysporum f.sp. dianthiونلد د بتثبي ه ددا م ددو الغ ددز

] [9,8ض دةا شددج مددوت

تاددجين مددو ال باتددات وزيددادة اإل تاجيددة وت ددويج م ددتعمرات حددو

باتات الايدار شدام  [6] 1955يصديب الف در المجمدو الجدنر

م ددبب ا الددنبو وا افدداض بالحاص د

الف ر  ،وقدرة العزالت ( )35و( ).0لب تريا  B.subtilisشلو

ال بات ددات بال امد د ش ددد اإلص ددابات الا ددديدة ] ، [6ام ددا الف ددر

F.oxysporum f.sp. melonis

جنور المحاصدي ال باتيدة ] ، [22وقدام الباحثداج ] [23با دتادم

ددج رو مدرة ددي شددام

ب تريددا  B. subtilisب جدداح لمقاومددة الددنبو الفيو ازريددومي شلددو

 0151وي بب الف در رضدرار بيدرة شلدو باتدات الب ديخ ][10

بات د ددات ال ما د ددا وزي د ددادة الحاصد د د وا اف د دداض مجتم د ددن الف د ددر

 .و ود د ار ل ددوج ا ددتعما المبي دددات الف ري ددة تعد دد م ددج الملوث ددات

 F.oxysporum f.sp. lycopersicي م قة الرايزو فير .

االتج دداي ددي الوق ددت الحاض ددر ال ددو الح ددد م ددج ا تا ددار الف ري ددات

الممرضات ال باتية قد ن ر ] [24اج لفو فات البوتا يوم الددور

 ) Biocontrolواإلضا ات ال دمادية و هدا نات رهميدة بيدرة

البياض الددقيقي دي الادعير المت دبب شدج الف در Blumeria

 Bacillus sppي الحدد مدج اإلضدرار المت دببة شدج الم دببات

لنل رتت هني الد ار ة الو تاايف ر وا الف ر Fusarium

للبيئددة ضددة شددج ا ورتهددا شلددو صددحة اإل دداج  ،لددنل

الم ببة لإلمراض با تعما

دداج

مد د ددا روضد د ددحت اربحد د دداث دور الع اصد د ددر الغنائيد د ددة د د ددي د د ددب

رق الم ا حة البايولوجيدة (الحيويدة

الفعددا

ددي تحفي ددز المقاومددة الجهازي ددة ددي باتددات الا ددعير ض ددد

وشدم رضرارها بالبيئة ] ،[5وقد بدء الباحثوج الو توويخ ب تريدا

 graminis f.sp. hordeiوا افداض االصدابة الدو .% 01

الممرضددة لل بددات ل ددوج هددني الب تريددا قددادرة شلددو ا تدداج المضدداد

( Bacillus

 oxysporumيوام ا يددة ا ددتعما الب تريددا
 ) subtilisو و فات البوتا يوم للحد مج مو الف ريج f.sp .

الحي ددو  Zwittermicin Aضد دةا ش ددج ا تاجه ددا إل د دزيم
Chitinaseوالمضددادات الحياتيددة

bacillin, cerexine ,
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 F. oxysporum cucumerinumو

الكائنات الدقيقزة تدم ااتيدار الب تريدا ( ) Bacillus subtilis

F.

والت ددي ت ددم الحص ددو شليه ددا م ددج ماتب ددر الف ري ددات  /ق ددم شل ددوم

. oxysporum f.sp . melonis

الحياة – لية العلوم  /جامعة ال و ة .

مواد وطرائق العمل

المواد الكيمياوية

جمعددت باتددات مددج محصددو بدداتي الايددار والب دديخ اددة

ا تادم ماد و فات البوتا يوم ري ا شلدو المجمدو الجدنر

شد ددام  2111د ددي م د ددا ق الصد ددويرة وال عما ي د ددة والحد ددي التابع د ددة

حيددث اشتمددد التر يددز  311ملغددم ل د لتددر مدداء فددنت التجددارب

لمحا ود ددة وا د د وبواقد ددن ثد ددةث حقد ددو ل د د م قد ددة  ،ااتيد ددرت

الحقو

ي مواقن متعددة مج

م قة وباد

الماتبرية ي الق م اشةي .

شادوائي لتمثيد

شي ددة تجا دديم للم قددة وتددم تحديددد ال ددبة المئويددة لإلصددابة ل د

اختبار القدرة االمراضية لعزالت الفطرين الممرضين

 011بددات  ،وااصددت ال باتددات المصددابة بالددنبو باالشتمدداد

 F.oxysporum f.sp. cucumerinumو

شلددو ارش دراض ال باتيددة اصددفرار اروراق ومددوت بعددض ار ددر

. F. oxysporum f.sp. melonis

مددن مةحوددة لددوج الحددزم الوشائيددة ددي ال دداق والجددنر بلددوج ب ددي

االمرض د ددية لعد د دزالت الف د د دريج الممرض د دديج
ا
ااتب د ددرت الق د دددرة

ش د ق عها ولي ا ب يج  ،وح بت ال بة المئوية لإلصابة ل

cucumerinum

م قة وح ب المعادلة اآلتية :

ل

ال ددبة المئوي ددة لإلص ددابة ا ( ش دددد ال بات ددات المص ددابة  /الع دددد

ر الاتبار قدرتها االم ارضدية ومعر دة راددها ام ارضدية ،

ضددا ة  21م د مدداء مق ددر معقددم ،

ووضددعت ددي ا يدداس مددج البددولي اثيلدديج مددن تعليمهددا بددرقم العي ددة

اشة  ،بعدها بردت وتم تلقي

وت دداريخ الجم ددن والم قد ددة لغ ددرض تحدي ددد الع د دزالت  ،بع ددد نل د د

 0.5دم مدج م دتعمرات الف دريج

حفو د ددت العي د ددات د ددي الثةج د ددة ش د ددد درج د ددة حد د د اررة  4م لح د دديج

f.sp.

اال تعما .

f.sp.

ددر شلددو حدددة

ثددم شقمددت لمدددة صددخ

دورق بثةث اقدراف بق در
cucumerinum

F.

 oxysporumو F. oxysporum melonis

ة شلدو ا فدراد والم مداة شلدو و د ( ) P.D.Aوبعمدر

F.oxysporum

امس ايام وحض ت الدوارق بدرجة ح اررة ْ 2.م  2 ±لمدة شارة
ايددام ] . [28ولغددرض ااتبددار القدددرة االم ارضددية لعدزالت الف دريج

الجدنور غ دة

 %2بمعددد 3غددم مددج اللقدداح الملقد بددالف ر ل د  0غددم تربددة ،

 cucumerinumو F. oxysporum f.sp. melonis

لغددرض شددز الف ريددات مددج جددنور باتددات الايددار والب دديخ

التي وهرت شليها اإلشراض المرضية  ،تم غ

رشةي رضيخ اللقاح المحم بالف ر الو تربة معقمدة بالفورمداليج

جيدددا بالمدداء الجددار ثددم ق عددت وليددا الددو ق ددن صددغيرة ب ددو

 0 - 1.3ددم

 ، F. oxysporum f.sp. melonisوتم ااتبار تة شزالت

با ددتعما  31غددم م دج بيئددة الاددعير والرم د ب ددبة ( )0:2مددن

ت د ددم جل د ددب شي د ددات م د ددج ال بات د ددات المص د ددابة م د ددج د د د م ق د ددة

عززززززل وتشزززززخيص الفطزززززرين

F.oxysporum

حيددث تددم تحض دير لقدداح الع دزالت الماتلفددة ل د

ال لي لل باتات ) × . 011

f.sp.

f.sp.

والف در

ثم وضعت التربة واللقاح ي يس مج البولي اثلديج ورجدت جيددا

 ،ثددم شقمددت بمحلددو هايبو لو اريددت الصددوديوم

لتجا س اللقاح من التربدة  ،ثدم ق دمت التربدة الملوثدة باللقداح ل د

 % 01مد ددج الم تحضد ددر التجد ددار لمد دددة ثةثد ددة دقد ددائق  ،بعد دددها

شزل ددة ال ددو ث ددةث م ددررات ووزش ددت بمع ددد  0غ ددم ترب ددة ملوث ددة

زرشددت ددي ر بدداق بتددر حاويددة شلددو ر ددار م ددتالف الب ا دا

 ،زر ددي د اف  3بددنور مددج باتددات الايددار والب دديخ غيددر

غ لت بماء مق ر معقم شدة مرات وجففت شلو ورق ترادي ثدم

بالف ر ل

الد د د د د ددتروز ) (PDAم د د د د ددن ض د د د د ددا ة  023ملغد د د د د درام  /لت د د د د ددر
لورامفي ي ددو لم ددن مددو الب تريددا  ،وبواقددن رربددن ق ددن ل د

اصف نات ق ر  03م مدن وجدود معاملدة مقار دة

معف درة د ع شلددو ا ف دراد وح ددبت ال ددبة المئويددة لمددوت البددادرات

بددق

بعد مرور ثةث ا ابين .

وبامددس م ددررات وحضد ت اإل بدداق شلددو درجددة حد اررة ْ 2.م ±
 2لم دددة ام ددس ري ددام  ،ث ددم قي ددت العد دزالت ب ريق ددة الب ددو المف ددرد

وااصددت ش دزالت الف ددر  F.oxysporumباالشتمدداد شلددو

الصفات التي ورد ن رها لدا ][27,26,25
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بد ددنور الايد ددار والب د دديخ و فد ددنت التجد ددارب بد ددثةث م د ددررات ل د د

اختبزار قزدرة البكتريزا  Bacillus subtilisفزي تثبزيط العززلتين
)FOS9( F. oxysporum f.sp. cucumerinum

و()FOM2

معاملة ول ة الف ريج و االتي :

 F.oxysporumعمززز

f.sp. melonis

-1

الوسط الزراعي PDA

حضددر و د  PDAوبعددد التعقدديم صددب ددي ا بدداق بتددر

معقم ددة ق ره ددا  9ددم وت ددم تلق ددي اال ب دداق ب د د  0.1مد د

م ددج

ج ددزءيج اح دددهما زر

ددي ترب ددة ملوث ددة ب ددالف ر المم ددرض

 F.oxysporum f.sp. cucumerinumوارار ي التربة

بدق وبامدس م دررات

الملوثدة بددالف ر الممددرض F.oxysporum f.sp. melonis

ثددم حض د ت اإل بدداق لمدددة  40دداشة بدرجددة ح د اررة ْ 2.م 2 ±
 ،بعدها ق مت اال بداق الدو مجمدوشتيج احددهما لقحدت بقدرف

وبواقن ام ة بنور مج باتات الايار والب يخ ل

اف .

 -2معاممة فوسفات البوتاسيوم

ق ري (  ) 0.5م مدج الف در الممدرض cucumerinum

تد ددم اشتمد دداد تر يد ددز  311ملغد ددم ل د د لتد ددر مد دداء مد ددج و د ددفات

 F.oxysporum f.sp.والمجموشددة الثا يددة لقحددت بقددرف ق دري

( ) 0.5مددج الف ددر الممددرض

م ) بمعد

01م  /غم بنور

لمدددة  21دقيقددة  ،بعدددها جففددت شلددو ورق تراددي وق ددمت الددو

بقدن  spottingوشلدو بعدد  1دم

مج حا ة ال بق وبواقن ام ة بقدن ل د

قعددت بددنور الايددار والب دديخ بمعلددق الب تريددا B. subtilis

(بتر يز  109 × 1.9الية ل

المعلددق الب تيددر لب تريددا  B.subtilisوبتر يددز 109 × 1.9

اليدة ل د مد شلدو اد

معاممة البكتريا Bacillus subtilis

البوتا دديوم وتددم ا ددتادام ريقددة الددر للمجمددو الجددنر وبمعددد

F. oxysporum f .sp

 011م ل

 melonisووض د ددعت االقد د دراف د ددي و د د د ال ب د ددق وحضد د د ت

اف بعد بعة ايام مج اإل بات ولثةثة مرات .

 -3معاممززززززة البكتريززززززا subtilis

اإل بدداق جميعهددا ددي درجددة حد اررة ْ 2.م  2 ±لمدددة ام ددة ريددام
] ، [17بعدها تم ح اب التثبي ي ال مو الاعاشي بثادن معدد

 Bacillusوفوسززززززفات

البوتاسيوم

فدنت هددنة المعاملددة با ددتادام الب تريددا  B. subtilisو و ددفات

ق دريج متعام ددديج للم ددتعمرات ال امي ددة ش ددد وص ددو ال مددو ل د د

البوتا يوم واتبعت فس الا وات ي قرة ( )0و ()2

ددر الددو حا ددة ال بددق ددي معاملددة ال ددي رة ثددم ح ددب مقدددار

التثبي ح ب المعادلة ]. [29
R1 - R2
 × 100د د د د = % Inhibition
R1
حيث رج -R1رقصو مو اعاشي لم تعمرة الف ر الممرض

 -4معاممة السيطرة ()A

تددم ز ارشددة بددنور الايددار والب دديخ شلددو ا فدراد ددي تربددة االيددة مددج
لقد دداح الف د دريج الممرضد دديج وغيد ددر معاملد ددة بالب تريد ددا و و د ددفات

البوتا يوم .

ي معاملة المقار ة

 -5معاممة السيطرة ()B

 -R2رقصو مو اعاشي لم تعمرة الف ر الممرض

تددم ز ارشددة بددنور الايددار والب دديخ شلددو ا ف دراد ددي تربددة ملوثددة

ي اال باق الحاوية شلو اللقاح الب تير

بلقاح الف ريج الممرضيج .

واة اجراء التجربة تم ت جي المعايير اآلتية :

تأثير البكتريا  Bacillus subtilisوفوسفات البوتاسيوم عمز

 .0النسززبة المئويززة تنبززات البزز ور – ح ددبت ال ددبة المئويددة

نمو نباتي الخيار والبطيخ .

إل بات البنور بعد بعة ريام مج الزراشة

ف د ددنت التجرب د ددة د ددي الو د ددروخ الماتبري د ددة  ،شقم د ددت الترب د ددة

 .2النسزززبة المئويزززة لمزززوت البزززادرات – ح ددبت ال ددبة المئويددة

بالفورماليج  % 2بعدها ق مت التربدة الدو جدزئيج  ،جدزء لدوث

لمددوت ال بات ددات بع ددد رربعددة ر ددابين م ددج الز ارشددة وو ددق المعادل ددة

بلقداح الف در الممدرض )FOS9( F.oxysporum f. sp.

اآلتية :

 cucumerinumوالج د د ددزء الث د د ددا ي ل د د ددوث بلق د د دداح الف د د ددر

الممدرض )FOM2 ( F.oxysporum f.sp. melonis

شدد ال باتات الميتة

وبمع ددد  3غ ددم م ددج اللق دداح الملقد د ب ددالف ر ل د د  0غ ددم ترب ددة ،

 %لموت البادرات ا د د د د د د د × 100

وزش ددت الترب ددة الملوث ددة ددي اص ددف بق ددر  03ددم م ددن م ارش دداة

العدد ال لي ل باتات ل

تر يددب لقدداح الف دريج قب د الز ارشددة بعددد  24دداشة وتددم ز ارشددة
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تراوحدت شددد الم دتعمرات يهدا مدابيج  300 - 30م دتعمرة ،

 -5حساب المساحة الورقية ( سم) 2
تم قياس م احة ( )3روراق ل

تم ح اب شدد الم تعمرات ال امية وح دبت ثا دة الب تريدا و دق

مج باتي الايار والب ديخ ول د

معاملددة وراددن المعددد مقددد ار بال د تيمتر المربددن وح ددب المعادلددة

معادلددة ][33

]. [30

الم تعمرات ال امية × مقلوب التافيخ .

م احة الورقة ( م ) 2ا وزج الورقة (غم ) × م احة المربن

التحميل اتحصائي

المق د د د ددو ( د د د ددم / ) 2معد د د ددد وزج المربد د د ددن المق د د د ددو (غد د د ددم)

حللد د ددت ال تد د ددائل ح د د ددب التصد د ددميم تد د ددام التعاد د ددية C.R.D

 -4تقدير كمية الكموروفيل (  Aو ) B

)Design

راددنت روزاج بواقددن  0.5غددم مددج اروراق وق ددن الددو ق ددن

ااتبار رق

صددغيرة و ددحقت بهدداوج از ددي ولت ددهي شمليددة اال ددتاةف تددم

)test

ضددا ة ميددة قليلددة مددج اربو ددات ال ال دديوم  ،بعدددها رضدديخ

ة اال يتوج ثم

بي ت تائل الم

قد دددر ال لورو يد د د ب وشي د ددم شلد ددو ال د ددو الم د ددوجي  663و646

اة شام  2111لم ا ق زراشة باتدات

 oxysporum f.sp . cucumerinumو ( )00شزلدة قيدة

للف در  F. oxysporum f.sp. melonisدي م دا ق ز ارشدة

)Chlor .B L =12.12(AB663) -2.81(AB646
gm/
)Chlor. A \L =20.13(AB646) -5.03(AB663
gm

باتات الايار والب يخ مدج محا ودة وا د ( ال عما يدة والصدويرة

والحد ددي ) و د دداج ر ثد ددر الع د دزالت ال قيد ددة تاايص د د ا للف د ددر

F.

 oxysporum f.sp. cucumerinumي م قة الصويرة

ن بلغت رشدادها ( )01شزالت وللف ر F .oxysporum f.sp.

 100غدم مدج ال ديل ال بداتي

melonis

ونل با تادام المعادلة التالية والموضحة مج قب ]. [32
Mg \100gm= Gm/L /1000ml ×100g / sample
)w(g

)ا د د د د د د د

ن بلغ ددت رش دددادها ( ).ش ددزالت والموض ددحة ددي

 )0حي د د د د د ددث تمي د د د د د ددزت الص د د د د د ددفات المور ولوجي د د د د د ددة (

 ) Morphologicalللف ددر المم ددرض ب م ددوي ال ثي ددخ وال د درين

شلددو و د  ، PDAان يت دراوح ق ددر الم ددتعمرة

 -5تقزدير الكثافزة العدديزة لمبكتريزا  B. subtilisفزي المنطقزة

لددو ح دوالي (

 (5.0 - 4.0م اة رربعة ريام ش د درجة ح اررة  ْ27م  ،ي وج

المتأثرة بالج ور لنباتات الخيار والبطيخ المعاممة بها.

الف ددر شدددة رب دوا

راددنت شي ددات مددج باتددات الايددار والب دديخ الملقحددة ب تريددا

( )conidiaتحمد شلددو حوام د قصدديرة جدددا

متفرشد د ددة وغي د د ددر متفرش د د ددة وت ا د د ددث م د د ددج اةي د د ددا مول د د دددة ل بد د د دوا

 B. subtilisومعاملدة ال دي رة مدن التربدة العالقدة بالجدنور  ،ثدم

 Phialidesم ه ددا االبد دوا الص ددغيرة ) (Microconidiaت ددوج

راددنت شي ددة شادوائية مددج جددنور ال باتددات بمقدددارها  1غددم وتددم

بضشد ددداد ثي د درة ي د ددوج ا د د لها اد ددبمة بيضد ددوية  ،واالب د دوا ال بي د درة

ددحقها بالهدداوج الاز ددي مددن  9م د مددج المدداء المق ددر المعقددم ،

) )Macroconidiaت ددوج رشدددادها قليلددة وي ددوج ا د لها مغزلددي

وشملدت ل دلة مدج التادا يخ  ، 10- 9 - 10-1اادن  1مد مدج

( (fusiformم ح ية بعض الاي ومدببة ي ر ار ها وبها ثةثة

التاا يخ  ، 10-9-10-7ووز دي ا بداق بتدر معقمدة وبمعدد

حواجز غالب ا وقد تص الدو ام دة حدواجز  ،واالبدوا الحرادفية

Nutrient

( (Chlamydosporesوالتد ددي ت د ددوج رمد ددا ر يد ددة رو مد ددا بد دديج

لمعددامةت الب تريددا  [14] B.subtilisحضد ت اال بدداق ددي

درجة ح اررة ْ 30م لمدة 48

اإلحصائي لها .

الايار والب يخ الحصو شلو شز ( )01شزلة قية للف ر F.

(  ) B , Aو ارتي - :

ثددةث ا بدداق ل د تافيددخ وشلددو و د

ال دب المئويدة الدو قديم

المسح الميداني لمعزالت الفطر Fusarium oxysporum

 ، [31] %80ا د د د د ددتادم جهد د د د دداز قيد د د د دداس ال ثا د د د د ددة الضد د د د ددوئية

agar

%3

النتائج والمناقشة

حجددم ال اراد د بع ددد ا ته دداء شملي ددة الترا ددي ال ددو  10مد د ا دديتوج

ثم ح بت مية ال لورو ي

 significant differenceددي تاددايف الفددروق

زاوية وجرا التحلي

بعدددها جمددن الم ددتالف ال لددي وراد شبددر ورق تراددي ور مد

ل

رق مع و

المعد RLSD (Revised least

للتجارب الماتبرية  ،وقد تم تحوي

و ررت الا وات ال ابقة ف دها بضضدا ة  15مد ر ديتوج %80

وح ب مقدار ال لورو ي

Randomized

 (Completelyوت ددم ا ددتادم

المع وي د ددة ب د دديج المع د ددامةت وتح د ددت م د ددتوا احتم د ددا

 23م ار يتوج  ، %80ثم را الالي وجمن الم تالف ،

 Spectrophotometerتم تعيير الجهاز بوا

شدددد الاةي ددا ددي  1غ ددم جددنور ا مع ددد ش دددد

الاةي ددا ددي ة د د رو رزواج رو مف ددردة وتت ددوج شل ددو الاي ددو

اشة  ،وتم ااتيار اإل باق التي
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باتددات الايددار  ،ن بلغددت ال ددبة المئويددة لمددوت البددادرات %12

الف ريد ددة او شلد ددو االب د دوا  ،وتمتد دداز بجد دددار رملد ددس رو ااد ددج

واقلها امراضية العزلة ( ، )FOS12ان بلغدت ال دبة المئويدة لهدا

رويدة ][ 35 , 27 , 34 , 26 , 25

وي دوج اد لها ادبمة
ويمتدداز الف ددر الممددرض  F. oxysporumبددثج لددم ددةالت

 ، % 00و ا د د د ددت العزل د د د ددة (  ) FOM2للف د د د ددر

ددلوجية وه ددي ما ددابهة ب ددالموهر الا ددارجي ول د د م ه ددا شائد د

f.sp. melonis

متاص ددف ومعومه ددا ت ددوج مهم ددة اقتص ددادي ا لمهاجمته ددا ج ددنور

العزلدة ( )FOM7ان بلغددت ال ددبة المئويددة لهددا  ، %50وت ددابق
هدني ال تدائل مدن ال تدائل التدي حصد شليهدا دةا مدج ] [9,2بداج

الف ددر  F.oxysporumهددو الم ددبب الرئي ددي إلمدراض مددوت

12

F.o.cucumerinum
F.o melonis

10

10

البدادرات والدنبو يواصدابتم لل ثيددر مدج المحاصدي االقتصددادية ،

8
7

واج الف در  F.oxysporum f.sp. cucumerinumالم دبب

6
5
4

4

الرئي ي لنبو

3

2
1

ي باتات الايار وي بب الموت ال ام لل باتدات

ش د د ددد اإلص د د ددابات الا د د ددديدة  ،ووج د د ددد رج شد د د دزالت الف د د ددر

0

 F.oxysporumتاتل د ددخ د ددي الق د دددرة االم ارض د ددية م ه د ددا

شكل  :1أعداد العزالت النقية لمفطر  F. oxysporumفي

روض )الجدو

 oxysporumرادددها ام ارضددية  ،ن بلغددت

ال ددبة المئويد ددة لمد ددوت الب ددادرات  %0.و ا د ددت اقلهد ددا ام ارضد ددية

شدة ر وا مج ال باتات ][7,4

اختبار القدرة االمراضية

F.

الممرض ددة والقوي ددة االم ارض ددية والض ددعيفة ارم ارض ددية ]،[37,36

محافظة واسط

وتعم د الع دزالت القويددة شلددو ا تدداج اإل زيمددات التددي تحل د مددادة

الب تيج مث ر زيم ).[38]Polygalactornase(PG

 ) 0تفوق العزلة (  ) FOS9للف ر F.

 oxysporum f.sp. cucumerinumددي ام ارضدديتها شلددو

جدول  :1القدرة االمراضية لعزالت الفطرين  F. oxysporum f.sp. cucumerinumوF. oxysporum f.sp. melonis

العزلة

المنطقة

الفطر

 F. o. cucumerinumالصويرة
FOS 9
 F. o. cucumerinumالصويرة
FOS11
 F. o. cucumerinumالحي
FOS 7
 F. o. cucumerinumالحي
FOS 5
 F. o. cucumerinumالنعمانية
FOS 7
 F. o. cucumerinumالنعمانية
FOS12
النعمانية
F.o . melonis
FOM 2
الحي
F. o. melonis
FOM 1
الحي
F. o. melonis
FOM 4
الصويرة
F. o. melonis
FOM 8
الصويرة
F. o. melonis
FOM11
الصويرة
F. o. melonis
FOM 7
الب تريا
كفززاءة البكتريززا  B.subtilisفززي تثبززيط النمززو الشززعاعي

النسبة المئوية
لإلصببة %
29
55
92
5451
35
52
15
55
35
5455
51
55
55
51
 B.subtilisدببت تادويم للغدز الف در للممدرض F.

 oxysporumوالد

لمفطرين الممرضين في الوسط الزرعي . PDA

RLSD

دي شمليدة االيدض وافدض معدد ا تداج

روضددحت ال تددائل ددي )جدددو  )2فدداءة الب تريددا B.subtilis

ال ددبورات ] . [22وق ددد تع ددزا عالي ددة  B.subtilisل ددو قابلتيه ددا

F.

Bacillomycin

د د ددي تثبد د ددي ال مد د ددو الاد د ددعاشي للف د د دريج الممرضد د دديج

شلد ددو تد دداج المضد ددادات الحيويد ددة مث د د D

والمضاد الحيو bacillin , cerexine Zwittermicin A
, subtenolin, , bacitracin , toximycin ,
(
 mycosubtilin ,ضد ددة شد ددج تاجهد ددا ل زيمد ددات (

 oxysporum f.sp. cucumerinumالعزل ددة F.O.S9

و  F.oxysporum f.sp. melonisالعزلددة  F.O.M2ددي
الو د الزرشددي  ،ن بلغددت

ددبة التثبددي

للف دريج  % 0.و

 Chitinaseالمح م ددة لم ددادة ال ددايتيج والمؤلف ددة رغل ددب ج دددراج

 % 12.3شلددو الت دوالي  ،وقددد ت ابقددت ال تددائل مددن مددا توص د
رليددم

الاةيا الف رية] [16,15,14, 05,02,00

][39,38بفعاليددة الب تريددا  B.subtilisددي تثبددي ر دوا

الف ددر F.oxysporum

ددي الو د الزرشددي  ،مددا لددوحو اج
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جدول : 2كفاءة البكتريا  B.subtilisفي تثبيط الفطرين

 F. oxysporum f.sp. cucumerinumالعزلة F.O.S9
و  F. oxysporum f.sp. melonisالعزلة  F.O.M2في الوسط

F.o.melonis RLSD = 10.0

الزرعي PDA

90

90

F.o.cucumerinum RLSD = 4.70

90

90

90
76.7

76.3

57.2

النسبة المئوية لمتثبيط
البكتريا

17.7

F .oxysporum F. oxysporum f.sp.
cucumerinum

8.85

B.subtilis +

f.sp.

RLSD

B.subtilis

شكل  :2النسبة المئوية تنبات ب ور نباتي الخيار والبطيخ

melonis
B.subtilis
Control

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0..1

92.5

1.1

1.1

..55

2.32

باستخدام البكتريا  B.subtilisوفوسفات البوتاسيوم

F.o.melonis RLSD = 5.21

تأثير البكتريا  Bacillus subtilisوفوسفات البوتاسيوم عم

F.o.cucumerinum RLSD = 7.71

90

81.14

80

72.29

70

نمو نباتي الخيار والبطيخ .

60
50
40

35
30.78

روهر معاملة مزيل الب تريا  B.subtilisمن و دفات البوتا ديوم
زيادة واضحة ي

بلغت

26.56
17.7
8.85

بة اإل بات لبنور باتي الايار والب يخ  ،ن

0

ال ددي رة ،

م ددا موضد د

0
B.subtilis

باستخدام البكتريا  B.subtilisوفوسفات البوتاسيوم

، F. oxysporum f.sp. cucumerinum

F.oxysporum f.sp.

0

شكل  :3النسبة المئوية لموت بادرات نباتي الخيار والبطيخ

دبة مدوت البدادرات حيدث ددجلت (صدفر) دي معدامةت الف در

بي مد د د ددا د د د ددجلت  %0.03لمعد د د ددامةت الف د د د ددر

20
10

B.subtilis +

بة اإل بات  % 11لبنور ال بداتيج رشدةي  ،مدن ا افداض

)(FOS 9

0

30

ما روضحت ال تائل ي )ا

melonis

 )4زيادة الم احة الورقية ل باتي

الايد د د ددار والب د د د دديخ  ،وقد د د ددد وجد د د ددد ] [43,23,22بد د د دداج الب تريد د د ددا

) )FOM2مقار ددة مددن معاملددة

 B.subtilisردت الو زيادة ال تلة الحيدة وزيدادة مؤادرات ال مدو

ددي )الاد د ليج  ، )5 ,2وق ددد يع ددزا

 ،وقددد يرجددن ال ددبب الددو قدددرة الب تريددا شلددو دراز بعددض الم دواد

عاليد ددة الب تريد ددا  B.subtilisد ددي حمايد ددة البد ددنور وتقلي د د مد ددوت

الماجعة ل مو ال بات مما ادا الو زيادة الم احة الورقية وزيدادة

البدادرات الددو ر تاجهددا لم ومددات ال مددو مثد الجبدرليج و Indol

محتد ددوا ال بد ددات وزيد ددادة امتصد دداف ش صد ددر البوتا د دديوم وزيد ددادة

) Acetic acid (IAAالن يلعب دور هام ي ر بات البنور ،

محتد د د ددوا الم د د د دواد الغنائيد د د ددة وبالتد د د ددالي زيد د د ددادة مؤا د د د درات ال مد د د ددو
][47,46,45

ددنل اثددر الجب درليج ددي تحفيددز اإل زيمددات المحللددة داا د البددنور

والتي بدورها تقوم بتحلي مواد ال اربوهيدرات والبروتي دات والمدواد
الده يددة الددو م دواد اب د يحتاجهددا الج دديج لإل بددات  ،وقددد ي ددوج

ال بب ي ا افاض موت البدادرات الدو قددرة الب تريدا شلدو ر تداج

= F.o.melonis RLSD

= F.o.cucumerinum RLSD

المضادات الحيوية مث  Mycosubtilinو Zwittermicin

 Aالفعالد د ددة د د ددي تثبد د ددي

د د ددبورات الف د د ددر ، F.oxysporum

ضة شج دور و فات البوتا يوم ي ت وديم الضدغ االزمدوز

داا الاةيا وت ار م ال ريات وال اربوهيدرات والتي بدورها تقلد

B.subtilis

مددج اإلصددابات الف ريددة ور ددن م ددتوا مقاومددة ال بددات لإلم دراض
الف رية

B.subtilis

الشكل  :4تأثير المعاممة بالبكتريا  B.subtilisوفوسفات

الماتلفة والم ماة بالمقاومة الجهازية الم ت دبة

البوتاسيوم عم المساحة الورقية لنباتي الخيار والبطيخ

بال بات . ( S ( Systemic acquired resistance
44 , 43 , 41 , 42 , 40 , 24 , 19,18,17 ] A R
[ 12,11
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الجد ددنور ممد ددا يد ددؤد الد ددو امتصد دداف الع اصد ددر الغنائيد ددة وم هد ددا

وبي د ددت ال تد ددائل د ددي (الا د د ليج  )2،3اج معاملد ددة بد دداتي الايد ددار

والب دديخ بالب تريددا  B.subtilisو و ددفات البوتا دديوم ردت الددو

زيددادة

البوتا يوم وتثبي الف ر الممرض ][45

ددبة ال لورو ي د ( ر  ،ب ) وهددنا اتفددق مددن مددا ددجلم دةا

مدج ] [43مقار دة مدن

دي معاملدة الف در وحددة

دبة ال لورو يد

وقددد يعددزا ال ددبب الددو تحفيددز مقاومددة ال باتددات للف ددر الممددرض

F.o.melonis RLSD =8.02

F.o.cucumerinum = RLSD =7.69

10.44

تيجددة تحفيزهددا مددج قب د الب تريددا  B.subtilisيوا رازهددا ر زيمددات

10.39

]. [47,46

10.4
10.3

10.25

ضة شج امتصاف ال باتدات لع صدر البوتا ديوم وبااصدة ش دد

ا د ددتعما

10.5

10.2

10.14

10.1

10.07

ريقد ددة اإلضد ددا ة لفو د ددفات البوتا د دديوم د ددقيا ل باتد ددات

9.95

10
9.9
9.8
9.7

B.subtilis +

RLSD = 4.90

شكل  :7كثافة البكتريا  B. subtilisفي منطقة الز

RLSD = 3.31

120
97.21

93.3

89.66

84.26

84.83

88.21

90.11

 Rhizosphereفي معامالت الفطرين الممرضين .

100

82.98

80

مددج ال تددائل رشددةي يم ددج التوصد واال ددت تاج الددو اج المعددامةت

60
47.3
39.26

بالب تريدا  B.subtilisو و دفات البوتا ديوم داج لدم ارثدر ال بيددر

40
20

ددي م ا ح ددة الف ددريج الممرضدديج

0
B.subtilis +

B.subtilis +

B.subtilis

B.subtilis

F.oxysporum f.sp.

 cucumerinumو  F.oxysporum f.sp. melonisوزيادة
مؤارات ال مو مقار ة من معاملة ال ي رة والمعامةت المفردة .

شكل  :5كمية الكمورورفيل ( أ  ،ب ) في نبات الخيار المعامل
بالبكتريا  B.subtilisوفوسفات البوتاسيوم
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