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وسع تأث ر والسم ة وم ضايع ووممج ل وممغن ط ي ووممق ومع والح ئ ع مل طرة لى
مرض ومذبال لى ومطم طع وممت بب ن ومفطر Fusarium oxysporum
f.sp.lycopersici
صب ح مط ف لاون

شروق لي دمحم ومرب ي

ق م وق يع ومنب ت  -كل ع وم و ع  -ج م ع وم الع  -وم روق
ومم تخلص
بينت الدراسة إن استخدام المجال المغناطيسي له تأثيرات ايجابية في إنبات البذور ونمو نبات الطماطة ,
فقد تبين إن أفضل نسبة حيوية وإنبات بذور ظهرت عند تعريض البذور لمدة  8دقيقة لمجال مغناطيسي
بشدة 1800گاوس حيث تم اختبار عدة مدد للتعريض  0و 2و 4و 8و16دقيقة إذ بلغت 83و100و 90و
93و100و 93و %83على التوالي مقارنة مع معاملة السيطرة التي بلغت (.)%80و بينت الدراسة افضل توليفة
من السماد العضوي من حيث الكم والنوع والتي شملت نوعين من السماد العضوي وهما مخلفات الرز ومخلفات
الحنطة حيث تفوقت معاملة سماد مخلفات الرز بنسبة1:1على جميع المعامالت اذ بلغ طول ووزن البادرة
28.3و21.7على التوالي في حين سجلت المقارنة للطول  21.2سم والوزن  12.4ملغم .أظهرت معاملة
الخميرة  S.cerveciaكفاءة عالية في تشجيعها للنمو حيث سجلت للوزن الجاف للمجموع الجذري والخضري
 0.35و1.5غم وقد اختلفت معنويا ً عن معاملة )F.o.lالنباتات الملقحة بالفطر الممرض فقط( حيث بلغت 0.5
و 0.15غم .و أدت المعامالت بعوامل المقاومة الحيوية في تحسين معدالت بعض مؤشرات اإلنتاج (عدد
النورات الزهرية للنبات والنسبة المئوية للعقد و وزن الثمرة وكمية الحاصل) وكذلك بعض مؤشرات النمو
الخضري (الوزن الجاف للمجموع الخضري والجذري وعدد التفرعات /نبات) .
الكلمات المفتاحية :االسمدة العضوية ،المجال المغناطيسي ،عوامل المقاومة االحيائية

*البحث جزء من رسالة ماجستير للباحث األول
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Study the effect of organic fertilizers, magnetic filed and
biological control agent to control wilt disease on tomato caused by
Fusarium oxysporum and f. sp. Lycopersici
Shorooq Ali Mohammad

Sabah Latif Alwan

Department of plant Protection – Faculty of Agriculture –
University of Kufa - Iraq
Abstract
The study showed that the use of the magnetic field has positive effects on seed
germination and plant growth of tomato , it has been shown that the best ratio of
vitality and germination of seeds appeared when exposing the seeds for 8 minutes to a
magnetic field strongly in 1800 chaos where it was tested several periods of exposure
0 , 2, 4 , 8 and 16 minutes reaching 83 , 100, 90 , 93, 100 , 93 and 83% , respectively,
compared with the control treatment , which amounted to (80%) study also
demonstrated the best combination of organic fertilizer in terms of quantity and
quality , which included two types of compost and are remnants of rice and remnants
of wheat where outperformed the treatment of manure waste 1:1 on all transactions
where the total length and weight Bared 28.The conditions in the plastic house has
achieved treatment F.o.l. + Salicylic acid + P. fluorescens for the dry weight of the
root system and vegetative 0.16 g and g 0.5 , and the treatment of P.fluorescens
amounted to 0.22 g and 0.3 g , respectively, amounted to treatment comparison 0.5
and 0.20 , respectively, as varied all transactions significantly compared to the
treatment of F.o.l. ( plants inoculated with pathogen only) where achieved a 0.5 and
0.15 , respectively. The results of laboratory experiments reinforced the results of the
experiments the plastic house and confirmed the effectiveness of different treatments ,
as it showed the treatment of yeast S.cereveciae highly efficient in encouraging
recorded for the dry weight of the root system and vegetative 0.35 and 1.5 g have
varied significantly for the treatment of ( F.o.l.) plants inoculated with pathogen only
( reaching 0.5 and 0.15 g . has also led transactions factors resistance vital in
improving the rates of some indicators of output ( number of inflorescences per plant
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and the percentage of the contract and fruit weight and the amount of winning ) , as
well as some signs of vegetative growth ( dry weight of shoots and roots and the
number of forest / plant).
Keywords: Organic fertilizers ,Magnetic field, biological control factors.
-----------------------------------------------------------------------------------------*Part of M.Sc. thesis of the first author.

وممق مع
يعد

محصول

الطماطة

في النباتات المسمدة عضويا ً مقارنةً مع

L.

 Lycopersicom esculentumواحدا ً من أهم

المسمدة كيميائياَ.

المحاصيل الزراعية التي تزرع خالل الموسم
الشتوي في محافظة بابل  .و يصاب هذا المحصول

فضالَ عن ذلك فإن هذه المواد سهلة

بالعديد من اآلفات الزراعية ويعد مرض الذبول

االمتصاص من قبل النبات وتحرر ايوناتها بسهولة

Fusarium

وتنتقل بسرعة ليستفاد منها النبات ( .)62ان من

 oxysporumمن أهم

التقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة هي تقنية

األمراض الفطرية التي تصيب هذا المحصول .إال

مغنطة البذور قبل زراعتها والتي اعطت زيادة

إن مكافحة هذا المرض ال تزال تشكل تحديا ً

معنوية في سرعة اإلنبات وطول البادرات والوزن

للمهتمين بأمراض النبات تساعده عوامل من أهمها

الجاف للبادرات تحت ظروف المختبر ،وطول

الفيوزارمي المتسبب عن الفطر
f.sp.lycopersici

وحجم وانتشار الجذور بعد  02يوما ً من اإلنبات

قدرة الفطر العالية على البقاء في التربة بهيئة أبواغ

إن الفطر

كالميدية أو مترمم على المواد العضوية أو مصاحبا ً

تحت ظروف الحقل (.)02

لبعض األدغال الموجودة في الحقول .

 , .Trichoderma sppمن الفطريات التي
استخدمت في مجال المقاومة االحيائية لقد اثبت

وقد لجأ المختصون بالمجال الزراعي إلى

الفطر  T.harzianumكفاءة عالية في مقاومة كثير

إستعمال األسمدة العضوية كبديل لألسمدة المعدنية

من مسببات أمراض تعفن البذور  ,وأمراض

وذلك بهدف تحسين قوة نمو النبات وللحصول

الجذور الخطرة المسببة لموت البادرات والذبول

الحقَا َ على ثمار نظيفة وخالية من التلوث وللتقليل

على مختلف محاصيل الخضر المهمة ,كالطماطة

من األثر المتبقي للنترات والنتريت في عصير

والباذنجان والفلفل والخيار والخس والفجل واللهانة

التسميد

والبطاطة والباقالء والفاصوليا والبزاليا والحنطة

النتروجيني(.)81وهذا يتفق مع  Kavvadaisو

والحمص والعدس والماش والبنجر السكري وزهرة

الثمار

خاصة

عند

استخدام

( 62) Ehaliotisعلى أن نسبة النتريت منخفضة
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 -8تقليل التلوث البيئي باستخدام عوامل

الشمس والسمسم والذرة الصفراء والبيضاء وفستق

غير ملوثة للبيئة .

الحقل والقطن والفراولة والقرنفل وأشجار الصنوبر
(.)66وايضا من االحياء المجهرية المستخدمة في
مجال المكافحة االحيائية بكتريا

 - 6اختبار تأثير المجال المغناطيسي في

fluorecense

إنبات ونمو بذور الطماطة .

 Pseudomonasيمكن تمييزها من خالل حالة

 -0اختبار األسمدة العضوية من المخلفات

التضاد مع الممرضات الفطرية للنبات أو من خالل
إنتاجها المضادات الحياتية

النباتية (الحنطة والرز ) في نمو النبات .

تتميز هذه البكتريا

بإنتاج المضاد الحيوي الخاص بها وهو الفينازين

 -2اختبار العوامل مجتمعة في مقاومة

( )phenazineومشتقاته  ،فضال على إنتاجها

مرض الذبول وتأثيرها على النمو .

للصبغات البايوسيانين والبايوفيريدين التي تعد

ومماو وطروئق وم مل

عامال مضادا حيويا أيضا  ،وكذلك بإنتاجها مركب
ذا وزن جزيئي صغير وهو سيانيد الهيدروجين(

 -8اختبااار تااأثير تعااريض بااذور الطماطااة

 Hydrogen Cyanide(HCNالذي يعد عامال

للمجااال المغناطيسااي ولفتاارات مختلفااة علااى حيويااة

مهما في إخماد اإلمراض الفطرية (. .)86كذلك

البذور :

من االحياء المجهرية المستخدمة في مجال المقاومة
االحيائية الخمائر حيث اشارت نتائج العديد من

عرضت بذور الطماطة المستخدمة فاي

الدراسات الى ان فعالية الخمائر في تثبيط نمو

الدراسة للمجاال المغناطيساي بشادد مختلفاة  600و

الفطريات ناتجا عن المنافسة مع الفطر الممرض

1200و1800

على الغذاء والمكان ( )62او التطفل على الفطر

ثااام تمااات زراعتهاااا علاااى قطااان معقااام مشااابع بالمااااء

واستحثاث المقاومة الجهازية في النبات ومن خالل

المقطر المعقم في أطباق بتري وحضانت فاي درجاة

مواد مثبطة للفطر من بينها انزيمات

حارارة ْ 2±25م ,وتمات مالحظتهاا بعاد  24سااعة

محللة لجدران خاليا الفطر مثل الفطر Chitinase

وبصاااورة يومياااة لمااادة  10اياااام وساااجلت المعاااايير

 .)82( B- 1,3 glucanasولكون محصول

التاليااة (النساابة المئويااة لإلنبااات وأطااوال البااادرات

الطماطة يزرع على مساحات بلغت في محافظة

وأوزانها الرطبة والجافاة) تام حسااب حيوياة الباذور

بابل لوحدها  2124دونم للزراعة المكشوفة

وذلااك لمعرفااة أي فتاارة تعااريض أفضاال فااي التااأثير

و 4182دونم (للزراعة المحمية ) (الجهاز

على هذه المعايير ,تم حساب دليل الحيوية Vigour

تحفيزها

المركزي لإلحصاء والتخطيط 6280

) وألهمية

 indexللبذور كما ورد في . )23( ISTA

مرض الذبول على الطماطة وانتشاره في اغلب

دليل الحيوية = طول البادرة الكلي X

مناطق زراعة الطماطة في العراق بشكل عام وفي
محافظة بابل

بشكل خاص

كااوس وللمادد  16،8، 4دقيقاة ,

النسبة المئوية لإلنبات

عـــدد النباتــات الكلـــــية

أجريت الدراسة

لألهداف التالية :
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 - 4سمادT.v + p.f +

- 6اختبار تأثير نوعي السماد العضوي
ونسبتهما على مؤشرات النمو و اإلنبات على بذور

 - 2سمادT.v + P.f + S.c +

الطماطة في األصص :
-7

استخدم في هذه الدراسة نوعين من
االسمدة العضوية المصنعة من المخلفات النباتية

-

7

سمادT.h2 + T.h 1 + P . f + S.c +

(مخلفات الحنطة ومخلفات الرز ) المتحصل عليها

1

من معمل االسمدة العضوية الواقع في محافظة

 1سماد

النجف االشرف  ،حيث خلطت مع التربة بنسب

بالخميرة وقت التزهير ).

حجمية وقد نفذت المعامالت االتية :


 1تربة 1 :سماد حنطة



 1تربة  1:سماد رز



 2تربة 1 :سماد رز



 2تربة 1:سماد حنطة



 1تربة( 2:سماد حنطة +سماد

( T.h 2 + T.h1 + P.f + S.c +تسقى

 - 4سماد( Tv. + P.f + S.c +تسقى
بالخميرة وقت التزهير ).
 - 82سمادT.h2 + T.h1 + P.f + SA +
وتم قياس الصفات التالية:
 - 8قطر الساق بإستخدام القدمة Vernier

رز)


- 7

وعلى مسافة  5سم ارتفاع عن سطح التربة

المقارنة (تربة فقط)

وإستُخرج ال ُمعدل لكل معاملة.

وذلك الجل الحصول على افضل توليفة في

 6عدد التفرعات تم حساب عدد األفرع

انبات بذور الطماطة ونمو البادرات ألجل اعتمادها

الكلية الجانبية الموجودة على الساق الرئيس لكل

في التجارب الالحقة .

نبات ومن ثم ُحسب المعدل لها.

 - 0اختبار تاثير السماد مع عوامل
المقاومة االحيائية على مؤشرات النمو
واالنتاج:

 - 0المساحـة الورقيـة :

تضمنت التجربة المعامالت التالية :

ح سبت المساحة الورقية اعتمـادا ً
ُ
على مساحـة الورقـة وعــدد األوراق فـي

 - 8المقارنة (سماد +تربة)

ح سب معـدل مساحـة الورقـة
النبات ,إذ ُ

 - 6معاملة الفطر F.o.l

بأخـذ  5أوراق مـن أجـزاء مختلفـة مـن
كـل وحدة تجريبية ووزن ـت ثم أ ُخـذت

 - 0معاملة الفطر + F.o.lتربة

مربعـات بمساحـة  1سم  2مـن األوراق

+المبيد

المقطوعـة ومن ثـم تم حسـاب معـدل

 - 2سمادP.f + T.h2 + T.h1 +

مساحـة الورقـة وفقا ً للمعادلـة اآلتية - :
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G s
g

S 

S.c - 4
 - 2الفطر S.c + F.o.l

حيـث إن - :

 - 7الفطر P.f + F.o.l

 = Sمساحـة الورقـة (سم ) 2

 - 1الفطر SA + F.o.l

 = Gوزن الورقـة (غم)

تم قياس الصفات التالية :

 = sمعـدل مساحـة المربـع

 - 8عدد النورات الزهرية.

المقطوعـة (سم ) 2

 - 6النسبة المئوية للعقد تم حسابها

 = gمعـدل وزن المربـع المقطـوع

بأتباع المعادلة:

(غم)

النسبة المئوية للعقد = (عدد

ح سبـت المساحة الورقيـة للنبات
و ُ

األزهار العاقدة  /عدد األزهار الكلي ) ×

مـن خـالل ضـرب عـدد أوراق النبات فـي

100

معـدل مساحـة الورقـة الواحـدة لهـا وفقا ً

 - 0عدد التفرعات.

لما جاء في طريقة ( . ) 16

 - 2حاصل النبات الواحد ( كغم )

% - 2للكلوروفيل بجهاز . spad

للجنية ال.

 - 4كمية الحاصل بالكيلوغرام للجنية

 - 4وزن الثمرة  :حسب بقسمة

االولى فقط.

انتاجية الوحدة التجريبية الواحدة على عدد

 - 2اختبار تاثير حامض السالساليك

الثمار في تلك الوحدة التجريبية.

والفطر  S. cerevisiaeوبكتريا P.

استعملت

 fluorescen sوتداخلها مع الفطر الممرض

في

هذه

الدراسة

العزلة

 F.o.lعلى بعض مؤشرات االنتاج لنبات

االسترالية وعزلة التحدي للفطرT. harzianum

الطماطة:

و T. virideكعامل مقاومة حيوية ,والتي أظهرت
في دراسات سابقة كفاءة عالية كعامل مقاومة حيوية

 - 8المقارنة

ضد العديد من مسببات أمراض النبات .تم الحصول
على عزلة البكتريا pf.DS

 - 6الفطر F.o. l

Pseudomonas

 fluorecensمن مختبر اإلحياء المجهرية  /كلية

SA - 0

الزراعة /

جامعة البصرة ،والمشخصة حسب

االختبارات الواردة في المالكي ) .)8استخدمت

P.f - 2

عزلة مستوردة تركية المنشأ من خميرة الخبز
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الجافة لعمل مزرعة سائلة للفطر وذلك بخلط 5غم

تعريض بذور العدس الجافة والمنقوعة بالماء إلى

من الخميرة مع  1لتر من الماء المقطر المعقم مع

مجال مغناطيسي شدته ،1800 ،1200 ،600

5غم من الدكستروز لزيادة فعالية الخميرة.اما الفطر

 2400و3600گاوس وبثالث مدد زمنية 10 ،5

 F.o.lفقد تم الحصول عليه عن طريق عزله من

و 20دقيقة زياد في نسبة إنبات البذور الجافة

نباتات طماطة مصابة ظهرت عليها اعراض

المعرضة للمجالين  1800و2400گاوس وأظهرت

المرض .

هذه الشدد زيادة في المساحة الورقية ،بينما اقل
نسبة لإلنبات كانت مع البذور المنقوعة بالماء

ومنت ئج ووممن قشع

والمعرضة للمجالين  600و3600گاوس مع المدد

-8تأثير تعريض بذور الطماطة للمجال

 10و 20دقيقة وعند إجراء الدراسات التشريحية

المغناطيسي بشدد 1800،1200،600گاوس ولمدد

على البادرات بعمر 15يوما ً وجد تطور في خاليا

زمنية مختلفة على إنبات وحيوية البذور في درجة

نسيج الخشب والخاليا البرنكيمية فكانت اكبر مما

حرارة ْ 2±25م-:

عليه في معاملة المقارنة واستنتج بان المجال
المغناطيسي يزيد من إنبات البذور ونمو وتطور

يشير الجدول ( )1إلى تأثير تعريض

النبات .

بذور الطماطة للمجال المغناطيسي بشدد مختلفة
ولمدد مختلفة حيث تفوقت المعاملة (8دقيقة

– 6اختبار تأثير نوعي السماد العضوي

و1800كاوس) على جميع المعامالت في نسبة

ونسبتهما على مؤشرات النمو واإلنبات على بذور

اإلنبات وطول البادرة والوزن الطري حيث بلغت

الطماطة في األصص :

( )23.33، 3.63 ،%100على التوالي أما معاملة

يلحظ من الجدول( ) 2تفوق المعاملة

( 4دقيقة) فقد حققت اقل نتائج في نسبة اإلنبات و

بجميع كميات السماد العضوي معنويا في صفات

وطول البادرة والوزن الطري حيث بلغت( 93و
1.93

النمو الخضري  ,حيث بلغ أعلى متوسط عند (1:1

و  )10على التوالي  .إن الكلوروبالست

تربة سماد رز ) في جميع مؤشرات النمو ,وقد

يمتلك صفات بارامغناطيسية وهذا يعني انه عند

يرجع السبب في ذلك إلى األحماض العضوية (

تعرضه لمجال مغناطيسي فان الذرات تنتظم متجهة

الهيوميك والفولفيك) الموجودة في

نحو األسفل وهذا يؤدي إلى زيادة طاقتها وان هذه

هذا السماد

والتي تعمل على زيادة السعة التبادلية الكاتيونية

الطاقة سوف تستعمل من خالل توزيعها على النبات

( , ) CEC Capacity Cation exchangeولها

وتنشيط الفعاليات الحيوية النباتية وهذا بدوره يقود

القدرة على تكوين مركبات مخلبية طبيعية

إلى نمو أفضل ,وهذا يتفق مع ما وجده

( )Natural chelating compoundsوبالتالي

 Reinaواخرون ( )31إن عملية تعريض بذور

زيادة نفاذية األغشية الخلوية وتسهيل عملية انتقال

الخس إلى مجال مغناطيسي بحدود  10ملي تسال

المغذيات

يعمل على زيادة نسبة الماء الممتص من قبل البذور

وخاصة عنصري البوتاسيوم والحديد

(الموجود ضمن توليفة السماد العضوي ) .إذ إن

مما يؤثر ايجابيا على زيادة نسبة إنبات البذور  .عند

للبوتاسيوم دورا مهما في تنشيط اإلنزيمات وتمثيل
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بعض

البروتينات

التي

تصاحب

-0اختبار القدرة األمراضية للفطر : F.o.l.

تمثيل

الكربوهيدرات فيؤدي ذلك إلى زيادة النمو

اختبرت القدرة األمراضية لعزالت

الخضري متمثال بزيادة عدد السيقان والذي يؤدي

الفطر  F.o.lعلى نباتات الطماطة صنف عُال

بالنتيجة إلى زيادة عدد األوراق وبالتالي المساحة

الحساس لإلصابة بالفطر فتسبب بإحداث أعراض

الورقية ( )9فضالً عن كون البوتاسيوم منظما ً

مرضية على المجموع الخضري وهي االصفرار

ازموزيا ً أيونيا يؤثر في فتح وغلق الثغور وما يتبع

والذبول والتي ظهرت بعد  3-2أسابيع من إجراء

ذلك من تأثير في امتصاص الماء والمغذيات التي

العدوى الصناعية لنباتات الصنف ومن ذلك يتضح

تعمل على تنشيط عملية التركيب الضوئي وزيادة

أن هذه العزالت تابعة للفطر المسبب للذبول

نواتجها وبالتالي زيادة استطالة الخاليا وانقسامها

الوعائي على صنف الطماطة المذكور .

الذي يؤدي إلى زيادة ارتفاع النبات . .كذلك يلعب

ومن الجدول

الحديد وظيفة مهمة من خالل اشتراكه في العمليات

( )3الذي يوضح تأثير

األيضية الخاصة بتكوين الكلوروفيل وزيادة أعداد

العزالت في نسب اإلصابة بالذبول يتضح أن جميع

الكرانا في البالستيدات الخضراء إذ يصاحب الحديد

العزالت قد أحدثت نسبا ً عالية في إصابة الصنف

األنزيمات الخاصة بتمثيل الكلوروفيل ,ويوجد

قيد الدراسة وقد تعدت  %80مع عدم وجود

 %80من الحديد في البالستيدات الخضراء والتي

فروقات معنوية بينها باستثناء عزلة ( (1التي

لها دور كبير في عملية البناء الضوئي (. )19

تفوقت على العزالت األخرى في نسبة اإلصابة

وبالتالي زيادة نواتج التمثيل الضوئي وزيادة عدد

التي أحدثتها وبلغت . %86

السيقان وارتفاع النبات والمساحة الورقية ونسبة

ويرجع سبب ارتفاع نسبة اإلصابة الى عدة

الكلوروفيل الكلي في األوراق وتتفق هذه النتائج

أسباب منها تواجد المستعمرات الفطرية المستوطنة

مع ما وجده السعدون ( )5على نبات الطماطة . .

للنسيج الوعائي بإعداد كبيرة مما يزيد من ظهور

وكذلك يشترك النتروجين الموجود في حامض

أعراض اإلصابة

الهيوميك في تركيب مجاميع  Porphyrinsاألربعة

واإلفرازات التي يفرزها الفطر في األوعية الناقلة

الداخلة في تركيب الكلوروفيل ( . )30مما يؤدي

للنبات التي تتسبب في تحلل جدر خالياه وتسبب

إلى زيادة محتوى األوراق من الكلوروفيل  .أما

تراكم األصماغ والمواد الهالمية كما تؤثر في

زيادة الوزن الجاف للنمو الخضري في جميع
معامالت

 ،باإلضافة إلى أن السموم

الفعاليات الحيوية و األيضيه للنبات ( ، )34مما

السماد العضوي قد يعزى إلى زيادة

يؤثر في النقل الوعائي للساق والسويقات الورقية

ارتفاع النبات وعدد السيقان وعدد األوراق وهذا

فينخفض مقدار النقل المائي إلى  %6مقارنةً بالنبات

يشجع على زيادة المساحة الورقية ومن ثم زيادة

السليم

نواتج التمثيل الضوئي وتراكمها في النبات وزيادة

فيحصل االصفرار والذبول حتى موت

النبات  ،وقد وجد أن هنالك عالقة عكسية بين

الوزن الجاف للمجموع الخضري  .وهذا ما أكده

محتوى النبات من السكريات المختزلة وشدة

كل من زيدان و ديوب) )6وكذلك ( )1على نبات

اإلصابة بالمرض (. )13

الطماطة .
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إنخفاض عدد الثمار ووزنها عند المعاملة

- 2ا ختبار تأثير السماد مع عوامل

بالفطر F.oxysporum f.sp lycopersiciوذلك

المقاومة االحيائية على مؤشرات النمو واالنتاج :

لقدرته على اصابة النبات في جميع مراحل النمو

يتبين من الجدول( )0ان معاملة (سماد+

حيث تظهر االصابة على البادرات مسببا ً موتها

(T.h1+T.h2+P.fسجلت اعلى النتائج حيث بلغت

وعلى النباتات الكبيرة مسببا ً لها الذبول ويصيب

لقطر الساق وعدد االفرع والمساحة الورقية

الثمار مسببا تعفنها وتساقطها (. )10

والنسبة المئوية للكلوروفيل وحاصل النبات (4.5
ملم و 8فرع /نبات و 58سم 2و%52و4.1كغم)

إما تأثير البكتريا على وزن الثمار

وهذا يتفق مع الذهيبي ( )4حيث أكدت أن التلقيح

وزيادة اإلنتاج ألن بكتريا  P.fluorescensهي

بالفطر  T.harzianumأدى إلى حصول زيادة

أحدى أنواع بكتريا الجذور المنظمة لنمو النبات

معنوية في إرتفاع نبات الباذنجان والوزن الجاف

()PGPR

بإنتاجها

للمجموع الخضري حيث يعزى ذلك إلى قدرة

الهرمونات النباتية مثل  auxinsو (Indol )IAA

الفطر  T.harzianumعلى زيادة جاهزية

 acetic acidو  , )25( gibberellinsإما فعل

العناصر  .و ان معاملة السماد لوحده مع التربة

الخميرة فيعود إلى زيادة الكربوهيدرات والبروتين

سجل معدالت اقل من معدالت خلطه مع فطريات

الكلي في البادرات عند إضافة الخميرة فضال عن

المقاومة االحيائية وذلك الن االسمدة تحوي عددا ً

زيادة محتواها من العناصر الكبرى  N.P.Kوزيادة

من الفطريات التي تفرز مواد سامة في التربة مثل

نسبة الكلوروفيل حيث تتفق مع حسين واخرون ()3

Penicillium

 ,أما النباتات المعاملة بالسالساليك قد أدى بدوره

 griseofulvumوغيرها ما ينعكس سلبا ً على نمو

إلى تحسين معظم مؤشرات النمو المدروسة مقارنة

النباتات وإنتاجيتها ( . )15وهذا يتفق مع ما وجده

بالنباتات غير المعاملة بحامض  ،SAوقد يعزى

الشيباني ( )7عند معاملته لدايات الطماطة بالفطر

سبب ذلك إلى كون حامض  SAمن جزئيات إشارة

 T.harzianumقبل نقلها إلى الحقل إذ أدت إلى

النقل ويحفز إنزيمات معينة وصناعة مركبات دفاع

حصول زيادة في معايير نمو نباتات الطماطة فقد

مثل

و

كانت نسبة الزيادة في إرتفاع النبات %3.3

polyphenols

Aspergillus terreus

,

والمساحة الورقية  %9.9والوزن الجاف لألوراق
 %19والوزن الجاف الكلي . %3.7
أما معاملة الفطر F.oxysporumf.sp
 lycopersiciفكان هناك تثبيط واضح في معدل
انتاج الطماطة  1.2كغم  /نبات وقد يعود سبب

46
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ومج ول ( )1تأث ر ت ريض بذو ومطم طع ملمج ل وممغن ط ي بش مختلفع ومم مختلفع
لى إنب ت ونما ومب

وت لي

جع حرو ة 2±25
وزن

المعامالت

نسبة االنبات ()%

طول البادرة (سم)

المقارنة

80.00

2.60

13.33

 600كاوس ( 4دقيقة)

93.33

1.93

10.00

 600كاوس ( 8دقيقة)

80.00

2.50

10.00

 600كاوس ( 16دقيقة)

83.33

2.10

10.00

 1200كاوس ( 4دقيقة)

83.33

3.37

16.67

 1200كاوس ( 8دقائق)

90.00

3.03

10.00

100.00

3.40

16.67

93.33

2.63

13.33

100.00

3.63

23.33

76.67

2.77

13.33

5.627

0.623

2.661

1200

كاوس

(16

دقيقة)
 1800كاوس
(4دقيقة)
 1800كاوس (8
دقيقة)
 1800كاوس
دقيقة)
L.S.D. 0.05

(16

47
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ومج ول ( )2يب ن تأث ر وم م

المعامالت

 2/1تربة 2/1+سماد

نسبة
اإلنبات

لى مؤشروت ومنما وومنب ت ب مر  24يا
وزن

البادرة

الطري

(ملغم)

طول
البادرة (سم)

وزن
البادرة الجاف
(غم)

حيوية
البادرة

100

28.36

21.73

1.15

21.73

100

20.03

19.26

0.83

19.26

100

9.50

12.66

0.45

12.66

100

19.83

17.63

0.85

17.63

100

18.50

15.60

0.72

15.60

تربة فقط (مقارنة)

75

12.43

12.23

0.35

91.74

L.S.D. 0.05

2.03

5.62

1.26

0.15

1.49

رز
 3/1سماد رز 3/2 +
تربة
3/1حنطة 3/2+تربة
 2/1سماد حنطة2/1+
تربة
 2/1تربة 4/1+سماد
رز 4/1+سماد حنطة
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ج ول ( )3الت ومفطر F.o.l
رقم العزلة للفطر F.o.l

رمزالعزلة

%لالصابة

1

F.o.l1

81.25

2

F.o.l2

78.75

3

F.o.l3

71.00

4

F.o.l4

68.25

49

ومروب

ومج ول ( ) 2تأث ر وم م م

المعامالت

قطر
ملم

الساق

اومل وممق ومع والح ئ ع لى مؤشروت ومنما ووإلنت ج
عدد
االفرع
/نبات

فرع

المساحة
سم2

الورقية

%للكلوروفيل

كمية

الحاصل

كغم

المقارنة(تربة +سماد)

4.0

5.00

52.0

51

3.9

تربة+سمادF.o.l+

3.5

5.00

32.5

41

1.2

+ F.o.lتربة +مبيد

3.8

6.32

40.5

42

2.5

سمادP.F+ T.h1+T.h2+

4.5

8.00

58.0

52

4.1

سمادP.f+T.v+

3.2

4.67

33.5

51

2.6

سمادT.v+P.f+S.c+

3.1

4.67

55.5

44

2.8

سمادT.h1+T.h2+P.f+Sc+

3.6

6.00

36.5

41

3.9

50
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سمادT.h1+T.h2+P.f+S.c+
بالخميرة وقت التزهير)

ومروب
(تسقى

3.5

6.32

55.5

42

4.0

(تسقى بالخميرة

4.1

6.40

56.0

52

3.8

سمادT.h1+T.h2+P.f+Sa+

3.2

7.00

51.5

36

3.2

L.S.D. 0.05

0.219

1.206

6.231

5.021

0.321

سمادT.v +P.f+S.c+
وقت التزهير)

51

مجلع وم الع مل لا وم و ع وممجل وم

وم
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P.

البكتريااا  P. fluorescensتعااود الااى مجموعااة

 -4اختباااااار تااااااثير SAوS.c

و

 fluorescensوتداخلها مع الفطر الممارض F.o.l

 PGPRوتنااااااااااتج مركبااااااااااات خالبااااااااااة للحديااااااااااد

على بعض مؤشرات االنتاج لنبات الطماطة:

 Siderophoresوبالتالي تحارم المسابب الممارض

تباااااين نتاااااائج جااااادول ( )2تاااااأثير الفطااااار

منه  .ان بعض اناواع )Plant growth ( PGPR

المماارض  F.o.lفااي خفااض معاادل عاادد الناااورات

– 2,4

 promoting rhizobacteriaتناااتج

الزهرياااااة والنسااااابة المئوياااااة للعقاااااد ووزن الثمااااارة

phloroglucinol

وحاصل النبات الواحد اذ بلغات  9.32نورة/نباات و

الفطريات الممرضة للنباات .كماا ان البكترياا تسااعد

 % 47.4و  41.3غاام /ثماارة و 1.1كغم/نبااات علااى

النباتااات فااي زيااادة أمتصاااص المغااذيات المطلوبااة

التااوالي فااي معاملااة ( F.o.lنباتااات ملقحااة بااالفطر

وتحسن من جاهزية عنصاري الفسافور والنتاروجين

الممرض) بينما بلغت في معاملة المقارناة (نباتاات

وتزويااد النبااات بمركبااات مثاال الهرمونااات النباتيااة

سليمة غير ملقحاة باالفطر الممارض) 20نورة/نباات

وخالباااااااااات الحدياااااااااد والفيتاميناااااااااات Kloepper

و  %83.8و 71.5غم/ثمرة و  3.9كغم /نباات علاى

وحخرون( .)27وتعاود قادرة حاامض السالساليك فاي

التوالي ،وهذا يتفق مع العديد مان الدراساات الساابقة

زيااااادة الحاصاااال الااااى دوره فااااي تحفيااااز المقاومااااة

التااااي أوضااااحت فيهااااا أن الفطاااار المماااارض F.o.l

الجهازياااة ( . )35حياااث يعمااال علاااى نقااال االشاااارة

يخفاااض أنتااااج محصاااول الطماطاااة عناااد مقارنتهاااا

وتحفياااز النباااات علاااى انتااااج البروتيناااات المرتبطاااة

بالنباتااااااات السااااااليمة  .اال ان أسااااااتخدام مركبااااااات

باالمراضية  PR-Protienحيث تحصل العدياد مان

P.

التغياارات الفساايولوجية و البيوكيميائيااة فااي النباتااات

 fluorescensوالفطاار  S.cقااد قلاال بشااكل معنااوي

مصااااااحبة لالصاااااابة بالممرضاااااات تشااااامل إنتااااااج

من التأثير السلبي للفطر الممارض  F.o.lوهاذا أدى

المضااادات الفطريااة glucanases ، chitinases

الااى زيااادة معاادل عاادد النااورات الزهريااة والنساابة

و thaumatinsو أكساااااااااادة االنزيمااااااااااات مثاااااااااال

المئوياة للعقااد ووزن الثمارة وحاصاال النباات الواحااد

peroxidases

و

قياسا ً بمعاملة  F.o.lوكانت افضال المعاامالت ( P.

 lipoxygenasesوأنتااااااااااج مركباااااااااات ذات وزن

) حيااث بلغاات 26

(. )32

االسااااتحثاث الكيميائيااااة ( )SAوالبكتريااااا

S.c+F.o.l+ fluorescens

 diacetylالااااذي يثاااابط نمااااو

وpolyphenoloxidases

جزيئااي ماانخفض مثاال الفااايتو الكسااينات

نااورة  /نبااات و  %86.2و83.1غاام  /ثماارة و4.3

يعود السبب في فاعلية الخميارة  S . cervesiaالاى

كغم /نبات على التوالي تلتها بالمرتبة الثانياة معاملاة

اضااعاف وتحلياال العائاال وتشااويه هايفااات الفطاار

 P. fluorescens + SAللنباتاات الملقحاة باالفطر

 (11) Attyiaاو قااد يعااود الساابب الااى ساارعة

الممااارض اذ بلغااات  18ناااورة  /نباااات و %81.8و

نموهاااا ومنافساااتها علاااى المكاااان والغاااذاء اوبسااابب

 71.7غم/ثمااااارة و3.3كغم/نباااااات علاااااى التاااااوالي،

تطفلها غلى الفطر الممارض اذ كلهاا الياات مقترحاة

وأختلفت بقية المعامالت بفروق معنوية عان معاملاة

لفعل الخمائر كعوامل مكافحة احيائية ( .)33كاذلك

الساايطرة ( )F.o.lفااي جميااع الصاافات المدروسااة. .

وجد ان الية فعل الخميرة كعامل مقاومة احيائية هاي

وقد تعود قادرة البكترياا فاي زياادة مؤشارات االنتااج

زيااادة االنزيمااات المتعلقااة بالمقاومااة الجهازيااة فااي

الاااى عااادة حلياااات حياااث أشاااار

النباااااااات مثااااااال  Peroxidaseو

 )28( Lopperان
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والبروتينااااااات المرتبطااااااة باالمراضااااااية وزيااااااادة

المبياااد بلتاااانول فاااان عملاااه باتجااااه واحاااد فقاااط هاااو

البروتيناات الذائباة الكلياة و acid phosphatase

اضعاف المسبب المرضي  ،فضال عن ان المبيادات

 . )17( isozymeاماااا تااااثير الخميااارة بمصااااحبة

مساتعملة فااي البيئاة العراقيااة مناذ امااد لايس بالقصااير

حامض الساليساالك فاي خفاض نسابة االصاابة يعاود

مما قاد جعال الفطرياات المتعرضاة لهاا اكثار تحماال

الاااى كاااون العوامااال تعمااال باتجااااهين هماااا المسااابب

ومقاومااة  ،وهااذا مايؤكااد جاادوى البحااث عاان باادائل

المرضااي والعائاال اذ تااؤثر فااي المساابب المرضااي

للمبيدات الكيميائية تكون اكثر امانا لالنسان والبيئة.

وتضااعفه وكااذلك باتجاااه زيااادة مقاومااة العائاال  .امااا

ج ول ( ) 4ت ث ر  SAو S.cو  P. fluorescensوت وخله م ومفطر ومممرض
 F.o.lلى ب ض مؤشروت والنت ج منب ت ومطم طع
المعامالت

معدل عدد
النورات الزهرية

 %لعقد
االزهار

وزن
الثمرة (غم)

كمية الحاصل
كغم  /نبات

نوره /نبات

معاملة

20.00

83.8

71.50

3.9

المقارنة
F.o.l

9.33

47.4

41.30

1.1

S.c+ SA

23.00

85.9

75.63

4.0

P. f

25.33

84.5

81.80

4.2

F.o.l

16.50

68.2

66.50

3.3

15.33

66.2

63.30

2.9

P. + F.o.l
SA

16.00

71.6

65.40

3.2

+ F.o.lf

26.00

86.2

83.10

4.3

+P. f
+S.c
F.o.l

18.00

81.8

71.70

3.3

SA +P. f
L.S.D.

3.206

5.214

4.207

1.029

بلتانول+
+المبيدF.o.l

0.05
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