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استحثاث انًقاويت انجهاصيت في نباث انبارنجاٌ Solanum melongena L.ضذ فايشوط
يىصائيك انخياس  Cucumber Mosaic Virusباستخذاو انبكتشيا chroococcum
 Azotobacterو Azosprillum braselinse
فضل عبد العطُن الفضل

شروق ضانٍ ضىداٌ زغُر

لطم ولاَة النبات  -كلُة السراعة  -شامعة الكىفة  -شمهىرَة العراق

انًستخهص :
هدددددفث هددددسة الدراضددددة الددددً جعدَددددد امكانُددددة جعفُددددس المماومددددة الصهازَددددة فددددٍ نبددددات البا نصددددا
مىزائُددددخ ال ُددددار Virus

 Cucumberباضددددحعماع نددددىعُن مددددن البكحرَددددا chroococcum

Mosaic

 Azotobacterو braselinse

ددددد فدددداَروش

Azosprillum

باأل دددددافة الدددددً المبُدددددد ( Actaraمادجدددددع الفعالدددددة

 , ) Thiamethoxamاظهدددرت جصربدددة البُدددث الب ضدددحُكٍ ا معدددام ت غمدددر بدددسور البا نصدددا لمدددد
60دلُمدددة وشدددح ت البا نصدددا (

دددن

 JAWAHER F1لمدددد دلُمدددة واظدددد فدددٍ معلدددك اكندددىا البكحُرَدددة

 A.chroococcumبحركُددددددددس  910 × 6و  A.braselinseبحركُددددددددس  810 × 7بشددددددددكل منفددددددددرد و لددددددددُ
مددددسدوز ومعددددام ت ضددددمٍ ومعددددام ت غمددددر وضددددمٍ بددددسور وشددددح ت البا نصددددا بالبكحرَددددا بشددددكل منفددددرد
ومعدددام ت ضدددمٍ الحربدددة بىاضددد ة المبُدددد

 Actaraجددداذُراع معنىَدددا فدددٍ زَددداد انحاشُدددة ظا دددل البا نصدددا

ول دددر ضددداق النبدددات وجفىلدددث شمُدددم معدددام ت اضدددح داه البدددسور علدددً مدددا َمابلهدددا مدددن معدددام ت ب ضدددح داه
الشدددح ت م كمدددا جفىلدددث معاملدددة غمدددر وضدددمٍ بدددسور البا نصدددا بالبكحرَدددا A. chroococcum

بشدددكل منفدددرد

علدددً بمُدددة معدددام ت اضدددح داه البدددسور ظُدددد ظممدددث زَددداد فدددٍ اكنحاشُدددة بل دددث  863.33غدددمب نبدددات كمدددا
ظممدددث اعلدددً زَددداد فدددٍ ل دددر الطددداق بل دددث  9.50ملدددمب نبدددات بُنمدددا بل دددث لدددُم اكنحاشُدددة ول دددر الطددداق فدددٍ
معددددام ت الممارنددددة الملمعددددة بالفدددداَروش فمدددد  509.00غددددمب نبددددات و  5.80ملددددم ب نبددددات  ,وجفىلددددث هددددسة
المعاملدددة اَضدددا علدددً بمُدددة المعدددام ت باضدددح داه الشدددح ت ظُدددد ادت الدددً زَددداد معنىَدددة فدددٍ انحاشُدددة ظا دددل
البا نصددددا ول ددددر الطدددداق بلدددد  809.67غددددم ب نبددددات  8.04 ,ملددددمب نبددددات علددددً الحددددىالٍ فددددٍ ظددددُن بل ددددث
اكنحاشُددددة 517.67

غددددم ب نبددددات وبلدددد ل ددددر الطدددداق  5.47ملددددم ب نبددددات فددددٍ معددددام ت الممارنددددة الملمعددددة

بالفاَروش فم م
كلمات مفحاظُة :اضحعراخ المماومة الصهازَة Azosprillum sp. ,Azotobacter sp., CMV,
البعد شسء من رضالة ماشطحُر للباظد اكوع
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َعددددد البا نصددددا L.

melongena

اكمدددددرام الفاَروضدددددُة لدددددد جعدددددىد الدددددً عائلدددددة

Solanum

 Bromoviridaeمردددددددددل فددددددددداَروش مىزائُدددددددددخ

مددددن معا ددددُل ال ضددددر الشددددائعة والمهمددددة ظُددددد

ال ُددار

اندددع َدددد ل فدددٍ الىشبدددات الرئُطدددة كمدددا اندددع َعدددد

الفاَروضددددات ات المدددددي العددددائلٍ الىاضددددم شدددددا ,

كالهنددددددد والفلبدددددددُن والشددددددُن ومن مدددددددة الشدددددددرق

ظُددد َشددُ اكرددر مددن 800

اكوضدددد والصسائددددر وجددددىنص والم ددددر والعددددراق

مُكانُكُددددا ع ( )13ضددددصل الفدددداَروش كوع مددددر فددددٍ

 )6( Solanaceaeا جطددددددح ده

العددددراق علددددً معشددددىع البا نصددددا عدددداه 1979

ذمدددارة فدددٍ ال هدددً والح لُدددل م َعحدددىٌ كدددل 100

مددددن لبددددل شددددىكث وفصلدددددة ( )4كمددددا ضددددصل فدددددٍ

غدددددراه مدددددن الرمدددددار ال ازشدددددة علدددددً ظدددددىالٍ

معافوددددددة نُنددددددىي علددددددً معشددددددىع البا نصددددددا

 %92.4مددددداء  %1.2 ,بدددددروجُن  %5.6 ,مدددددىاد

والفلفددددل وبعددددا معا ددددُل المرعُددددات ( )1وفددددٍ

كاربىهُدراجُدددددة م كمدددددا َعحدددددىٌ اَضدددددا ع علددددددً

معافوددددة دَددددالً َنحشددددرفاَروش مىزائُددددخ ال ُددددار

بعددددددددا اكمدددددددد ض المعدنُددددددددة ( البىجاضددددددددُىه ,

بشددددكل كبُددددر علددددً معا ددددُل العائلددددة البا نصانُددددة

الفطددددفىر  ,الكالطددددُىه  ,العدَددددد  ,الشددددىدَىه ) ,
والفُحامُندددددات A

 )2( Solanaceaeم وللحملُدددددددددل مدددددددددن ا دددددددددرار

 , B2 , B1 ,النُاضدددددُن ( )3م

المطددددددددببات المر ددددددددُة اضددددددددح دمث المبُدددددددددات

ولدددد عدددرل عدددن البا نصدددا اندددع فدددٍ ظددداع جناولدددع

الكُمُائُددددة فددددٍ معاملددددة الحربددددة واع ددددث فاعلُددددة

اكنطددا مطددلىلا ع فانددع َعددد مفُدددا شددداع للكبددد كنددع

عالُددة فددٍ العددد مددن جدداذُرات المطددببات المر ددُة

َسَددد مددن افددراز عشددُرها وَطددهل علددً اكمعدداء

الم حلفدددة فدددٍ معا دددُل محنىعدددة ( )8ولدددد ظهدددرت

وظائفهدددا المعروفدددة كمدددا عدددرل عندددع اَضددداع اندددع

اهمُدددددة و دددددم دددددرق جعحمدددددد علدددددً اضددددددحعراخ

َنمدددً الدددده ( (5م ورغدددم ان فدددام المُمدددة ال سائُدددة
للبا نصدددا اك اندددع مفُدددد

الدددددفاعات الدا لُددددة للنبددددات بدَلددددة عددددن مماومدددددة

دددعُا ع وع شُددداع وجناولدددع

َمكدددن ا َمدددٍ اكنطدددا

مدددن اك دددابة بعدَدددد مدددن

اكمدددرام ولدددد و ددد

لددددَما باندددع َ ُددد رائعدددة

نددى نبدداجٍ جعددىد

الدددً  365شنطددداع و  85عائلدددة نباجُدددة عندددد جلمُعهدددا

وَعددددددىد هددددددسا المعشددددددىع للعائلددددددة

البا نصانُددددددة

)15( Cucumber Mosaic Virus

م َعدددددد فددددداَروش مىزائُدددددخ ال ُدددددار  CMVمدددددن

غدددددساء شدددددعبُا ع فدددددٍ معودددددم المندددددا ك اكضدددددحىائُة

نىالدددددل مطدددددببات اكمدددددرام الفاَروضدددددُة ومنهدددددا
المكافعدددة اكظُائُددددة باضدددح داه الكائنددددات المضدددداد
الدلُمددددددة كالبكحرَددددددا والف رَددددددات والمدددددداَكىراَسا

العددرق ومدددر للبددىع ولكددن بالنطددبة لل د العدددَد

( ) 12ومدددددددددن اكظُددددددددداء المضددددددددداد للمطدددددددددببات

فمدددد اكددددت نحددددائس الدراضدددات العلمُدددة والبعددددىخ

المر دددددُة البكحرَدددددا .

الكرُدددر اندددع مفُدددد للىلاَدددة مدددن الطدددمنة او ازالدددة

Azotobacter sp

المعروفددددة بمدددددرجها الحضددددادَة لم حلدددد

الطددددددمنة المىشددددددىد فعدددددد ع ا ا اضددددددحعمل ك ددددددساء

المطددددببات

المر ددددُة فددددٍ الحربددددة ولابلُحهددددا المشددددصعة لنمددددى

رئُطددددددٍ ( )5م َحعدددددددرم معشدددددددىع البا نصدددددددا
ل

167 – 116
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دددددددددابة بددددددددداكمرام الم حلفدددددددددة و ا دددددددددة
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العدوي المُكانُكُة:

 Azosprlliumالحددددٍ جددددنذر علددددً نمددددى

ضددعك  1غدددم مدددن اكوراق الممُدددة لنبدددات البا نصدددا

النبددددات مددددن دددد ع جربُحهددددا الندددداَحروشُن الصددددىٌ

المشا بالفاَروش مم  4مل من معلىع

ولدددددرجها علددددً زَدددداد نمددددى النبددددات عددددن رَددددك

م الفىضددددفاجٍ المبددددرد  ,مطددددعث

زَدددددداد امحشددددددام العنا ددددددر الم سَددددددة والمدددددداء

دارئ اكضددددح

ا دددافة للحددداذُرات الهرمىنُدددة لهدددسة البكحرَدددا علدددً

اوراق نباجدددات البا نصدددا باللمددداض الفاَروضدددٍ بعدددد

النباجدددات وامح كهدددا اندددسَم ا حدددساع النحدددرات الدددسٌ

جعفُرهددددا بمدددداد بالكدددداربى رانددددده  600مدددد

َعدددىع النحدددرات الدددً امىنُدددىه دا دددل النبدددات ( )7م

(14ذدددم غطدددلث النباجدددات الملمعدددة بالمددداء المم دددر

ونودددددددرا كهمُدددددددة الفاَروضدددددددات الحدددددددٍ جشدددددددُ

بعددد  2-1دلُمددة مددن العدددوي وو ددعث فددٍ البُددث

معشدددىع البا نصدددا وعدددده وشدددىد دراضدددات كافُدددة

الب ضحُكٍ لمحابعة ظهىر اكعرامم

ظدددىع اضدددحعراخ المماومدددة

دددد هدددسة الفاَروضدددات

(

العسكت البكحُرَة المطح دمة فٍ الحصربة :

فددددا هدددددل البعددددد هددددى معرفددددة امكانُددددة جعفُددددس
دددددد

جدددددددددم العشدددددددددىع علدددددددددً اكندددددددددىا البكحُرَدددددددددة

فدددددداَروش مىزائُددددددخ ال ُددددددار  CMVباضددددددحعماع

 A.مدددددن

المماومددددة الصهازَدددددة فدددددٍ نبدددددات البا نصدددددا

 A.chroococcumو braselinse

 Azotobacter chroococcumو

وزار العلددددددىه والحكنىلىشُددددددا  ,مركددددددس الحمانددددددات

 Azosprllium braselinseلمعرفددددة جدددداذُر

اكظُائُدددددة  ,رئدددددُص البددددداظرُن دم هدددددادٌ مهددددددٌ

البكحرَدددا

ال فاشٍ م

كدددددل منهمدددددا بشدددددىر منفدددددرد وجددددداذُر لُ همدددددا
المددددسدوز فددددٍ مماومددددة الفدددداَروش ومعرفددددة مدددددي

جمددددىَم فاعلُددددة بعددددا العىامددددل العُىَددددة والمبُددددد

جاذُر المبُد  Actaraفٍ مماومة الفاَروش .

 Actaraفدددٍ اضدددحعراخ المماومدددة الصهازَدددة

دددد

انًىاد وطشائق انعًم :

فاَروش مىزائُخ ال ُار فٍ نبات البا نصا :

جش ُص الفاَروش :

اشرَدددث الحصربددددة فدددٍ بُددددث ب ضدددحُكٍ ىلددددع 25
وعر ددددددع  9محددددددر  ,اضددددددحعملث فُهددددددا البكحرَددددددا

شددددد ص فددددداَروش مىزائُدددددخ ال ُدددددار
باضددددددح داه النباجددددددات الكاشددددددفة

CMV

 A.chroococcumوالبكحرَددددددددددددددا

Indicator

 braselinseوالمبُددددددد ( Actaraمادجددددددع الفعالددددددة

) ) Plantsوا حبددددددار اكشددددددر ة المناعُددددددة (

 )Thiamethoxamوجضمنث :

 ) Immunostripكمدددددددددا شددددددددد ص الفددددددددداَروش

 -1معاملدددددددددة غمربدددددددددسور البا نصدددددددددا ببكحرَدددددددددا

بشدددددكل نهدددددائٍ بىاضددددد ة جمنُدددددة جفاعدددددل البلمدددددر
المحطلطددددددددل

Chain

A.

A.chroococcum

(Polymerase

) Reaction , PCRفدددٍ م حبدددر فاَروضدددات

braselinse

النبات – كلُة السراعة – شامعة كرب ء م
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 A.chroococcumو braselinse

دلُمة م

A.

وجىلُفاجهمددددا المسدوشددددة وفاعلُددددة المبُددددد Actara
كضدددددحعراخ المماومدددددة الصهازَدددددة

 -2معاملدددددددة غمرشدددددددح ت البا نصدددددددا ببكحرَدددددددا
 A.chroococcumبحركُدددس  910 × 6و

دددددد فددددداَروش

 CMVفٍ نبات البا نصا :

A.

 braselinseبحركُدددددددس  810×7بشدددددددكل منفدددددددرد

نفدددست الحصربدددة فدددٍ جربدددة بُدددث ب ضدددحُكٍ بحدددارَ

و لُ مسدوز لكل منهما ولمد دلُمة واظد م

 2015 -10 - 25ول اَددددددددددددددددددددة 2016 – 5 – 20
وجضدددددمنث  20معاملدددددة بدددددر خ مكدددددررات وفدددددك

 -3معاملددددة ضددددمٍ بددددسور البا نصددددا لمددددر واظددددد

جشدددمُم الم اعدددات , RCBD

بالبكحرَا نفطها بشكل منفرد م

Randomized

 Complete Block Designوكالحالٍ :

 -4معاملدددة ضدددمٍ شدددح ت البا نصدددا لمدددر واظدددد

-1بسور غمرت بالماء وزرعث فٍ الحربة

بالبكحرَا نفطها بشكل منفرد م

 -2بددددسور غمددددرت بالمدددداء وزرعددددث فددددٍ الحربددددة

 -5معاملددددة غمددددر وضددددمٍ بددددسور البا نصددددا لمددددر

ولمعث بفاَروش  CMVبعمر َ 60ىما م

واظد بالبكحرَا نفطها بشكل منفرد م

 -3بدددددددددددددددددددددسور غمدددددددددددددددددددددرت بالبكحرَدددددددددددددددددددددا

 -6معاملدددة غمدددر وضدددمٍ شدددح ت البا نصدددا لمدددر

 A.chroococcumبحركُدددددددددس  910 × 6وظدددددددددد

واظد بالبكحرَا نفطها بشكل منفرد م

جكدددددىَن مطدددددحعمر ب مدددددل ولمدددددد

 60دلُمدددددة

 -7معاملدددددددة جربدددددددة بدددددددسور البا نصدددددددا بالمبُدددددددد

وزرعدددث  ,ذدددم لمعدددث النباجدددات بالفددداَروش بعمدددر

 Actaraم

َ 60ىما م

 -8معاملددددددة جربددددددة شددددددح ت البا نصددددددا بالمبُددددددد

 -4بدددددددسور غمدددددددرت بالبكحرَدددددددا A.braselinse

 Actaraم

بحركُددددس  810×7وظددددد جكددددىَن مطددددحعمر ب مددددل
ولمدددد  60دلُمددددة وزرعدددث  ,ذددددم لمعدددث النباجددددات

 -9معاملدددة الممارندددة المعددددا بالفددداَروش للبدددسور

بالفاَروش بعمر َ 60ىما م

وللشح ت م

 -5بدددددددسور غمدددددددرت بمعلدددددددك لدددددددُ البكحرَدددددددا

 -10معاملددددددددددة الممارنددددددددددة الطددددددددددلُمة للبددددددددددسور

 A.chroococcumبحركُدددددددددس  910 × 6وظدددددددددد

وللشح ت م

جكدددددددددددددىَن مطدددددددددددددحعمر ب مدددددددددددددل والبكحرَدددددددددددددا

فاعلُددة غمدددر وفاعلُدددة ضدددمٍ وفاعلُدددة غمدددر وضدددمٍ
بدددددددددددددسور وشدددددددددددددح ت البا نصدددددددددددددا
F1

 A.braselinseبحركُدددددس  810×7وظدددددد جكددددددىَن

دددددددددددددن

مطدددحعمر ب مدددل ولمدددد  60دلُمدددة وزرعدددث  ,ذدددم

 JAWAHERببكحرَدددددددا الصدددددددسور

لمعث النباجات بالفاَروش بعمر َ 60ىما م

651
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 -6بددددددسور ضددددددمُث ببكحرَددددددا A.chroococcum

مطددددحعمر ب مددددل وبممدددددار  200مددددل  ,ذددددم لمعددددث

بشدددكل مسرعدددة ضدددائلة علدددً وضددد P. D. B

النباجات بالفاَروش بعمر َ 60ىما م

 Potato dextrose Brothبعمدددر  72ضددداعة

 -10بدددسور غمدددرت بالمددداء ذدددم زرعدددث فدددٍ الحربدددة

وبحركُددددددس  910 × 6وظددددددد جكددددددىَن مطددددددحعمر ب

 ,ذددددم ا ددددُ

مدددددل وبممددددددار  200مدددددل  ,ذدددددم لمعدددددث النباجدددددات

المبُددددد  Actaraفددددٍ الحربددددة بعمددددر

َ 60ىما م

بالفاَروش بعمر َ 60ىما م

 -11شدددددح ت بعمددددددر َ 30ىمددددددا ع غمددددددرت بالمدددددداء

 -7بدددددددددسور ضدددددددددمُث ببكحرَدددددددددا A.braselinse

وزرعث فٍ الحربة م

بشددددددكل مسرعددددددة ضددددددائلة علددددددً وضدددددد P.D.B
 Potato dextrose Brothبعمدددر  72ضددداعة

 -12شدددددح ت بعمددددددر َ 30ىمددددددا ع غمددددددرت بالمدددددداء

وبحركُددددس  810×7وظددددد جكددددىَن مطددددحعمر ب مددددل

وزرعددددث فددددٍ الحربددددة ولمعددددث بالفدددداَروش بعمددددر

وبممدددددددددار  200مددددددددل  ,ذددددددددم لمعددددددددث النباجددددددددات

َ 60ىما م

بالفاَروش بعمر َ 60ىما م

 -13شددددح ت بعمددددر َ 30ىمدددداع غمددددرت بالبكحرَددددا

 -8بدددددددددددددددددددددسور غ مدددددددددددددددددددددرت بالبكحرَدددددددددددددددددددددا

 A.chroococcumبحركُدددددددددس  910 × 6وظدددددددددد

 A.chroococcumبحركُدددددددددس  910 × 6وظدددددددددد

جكدددددىَن مطدددددحعمر ب مدددددل ولمدددددد دلُمدددددة واظدددددد

 60دلُمدددددة

وزرعدددددددددددددث  ,ذدددددددددددددم لمعدددددددددددددث بالفددددددددددددداَروش

جكدددددىَن مطدددددحعمر ب مدددددل ولمدددددد

بعمر َ 60ىما م

وزرعدددددددددددددث  ,ذدددددددددددددم ا دددددددددددددُفث البكحرَدددددددددددددا
 A.chroococcumبشددددددددكل مسرعددددددددة ضددددددددائلة
علدددً وضددد P. D. B

 -14شددددح ت بعمددددر َ 30ىمدددداع غمددددرت بالبكحرَددددا

Potato dextrose

 Brothبعمدددددددر  72ضددددددداعة وبحركُدددددددس 10 × 6

 A.braselinseبحركُدددددس  810×7وظدددددد جكددددددىَن

9

مطدددحعمر ب مدددل ولمدددد دلُمدددة واظدددد وزرعدددث ,

وظدددد جكدددىَن مطدددحعمر ب مدددل وبممددددار 200

ذم لمعث بالفاَروش بعمر َ 60ىما م

مددددل  ,ذددددم لمعددددث النباجددددات بالفدددداَروش بعمددددر 60

 -15شدددددح ت بعمدددددر َ 30ىمددددداع غمدددددرت بمعلدددددك

َىمام

لددددددُ البكحرَددددددا  A.chroococcumبحركُددددددس 6

 -9بدددددددسور غمدددددددرت بالبكحرَدددددددا A.braselinse

×  910وظددددد جكددددىَن مطددددحعمر ب مددددل والبكحرَددددا

بحركُددددس  810×7وظددددد جكددددىَن مطددددحعمر ب مددددل

8

 A.braselinseبحركُدددددس  10×7وظدددددد جكددددددىَن

ولمدددد  60دلُمدددة وزرعدددث  ,ذدددم ا دددُفث البكحرَدددا

مطدددحعمر ب مدددل ولمدددد دلُمدددة واظدددد وزرعدددث ,

 A.braselinseبشددددددكل مسرعددددددة ضددددددائلة علددددددً
وضددددد Broth P.D.B

dextrose

ذم لمعث بالفاَروش بعمر َ 60ىما م

Potato
 -16شددددددح ت بعمددددددر َ 30ىمددددددا ع ضددددددمُث ببكحرَددددددا

بعمدددر  72ضددداعة وبحركُدددس  810×7وظدددد جكدددىَن

 A.chroococcumبشددددددددكل مسرعددددددددة ضددددددددائلة

611
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Potato dextrose

 -20شددددح ت بعمددددر َ 30ىمدددداع غمددددرت بالمدددداء ذددددم

9

المبُدددد Actara

 Brothبعمدددددددر  72ضددددددداعة وبحركُدددددددس 10 × 6

زرعدددث فدددٍ الحربدددة  ,ذدددم ا دددُ

وظدددد جكدددىَن مطدددحعمر ب مدددل وبممددددار  200مدددل

فٍ الحربة بعمر َ 60ىما م

 ,ذم لمعث النباجات بالفاَروش بعمر َ 60ىما م

لُاش معاَُر النمى لحصربة البُث الب ضحُكٍ :

 -17شددددددح ت بعمددددددر َ 30ىمددددددا ع ضددددددمُث ببكحرَددددددا

ا دددست النحدددائس الحالُدددة لنباجدددات الحصربدددة فدددٍ البُدددث

 A.braselinseبشددددددكل مسرعددددددة ضددددددائلة علددددددً
وضددددد Broth P.D.B
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dextrose

الب ضدددددحُكٍ بعدددددد مدددددرور َ 30ىمدددددا ع مدددددن الحلمدددددُط

Potato

بالفاَروش م

بعمدددر  72ضددداعة وبحركُدددس  810×7وظدددد جكدددىَن

 -1لُاش وز الرمار لصمُم نباجات الحصربة م

مطددددحعمر ب مددددل وبممدددددار  200مددددل  ,ذددددم لمعددددث
النباجات بالفاَروش بعمر َ 60ىما م

 -2لُددددداش ل دددددر ضددددداق النبدددددات لصمُدددددم نباجدددددات

 -18شددددح ت بعمددددر َ 30ىمددددا ع غمددددرت بالبكحرَددددا

الحصربة م

 A.chroococcumبحركُدددددددددس  910 × 6وظدددددددددد

اننتائج وانًناقشت :

جكدددددىَن مطدددددحعمر ب مدددددل ولمدددددد دلُمدددددة واظدددددد
وزرعدددددددددددددث  ,ذدددددددددددددم ا دددددددددددددُفث البكحرَدددددددددددددا

جمددددىَم فاعلُددددة بعددددا العىامددددل العُىَددددة والمبُددددد

 A.chroococcumبشددددددددكل مسرعددددددددة ضددددددددائلة

 Actaraفدددٍ اضدددحعراخ المماومدددة الصهازَدددة

دددد

Potato dextrose

فاَروش مىزائُخ ال ُار فٍ نبات البا نصا :

علدددً وضددد P. D. B

 Brothبعمدددددددر  72ضددددددداعة وبحركُدددددددس 10 × 6

9

الحصربة فٍ البُث الب ضحُكٍ :

وظددد جكددىَن مطددحعمر ب مددل وبممدددار  200مددل

اظهدددددددرت معدددددددام ت غمدددددددر بدددددددسور وشدددددددح ت

 ,ذم لمعث النباجات بالفاَروش بعمر َ 60ىما م

البا نصدددددددددددددا بالبكحرَدددددددددددددا  A.chroococcumو

 -19شددددح ت بعمددددر َ 30ىمددددا ع غمددددرت بالبكحرَددددا

 A.braselinseبشددددكل منفددددرد و لددددُ مددددسدوز

 A.braselinseبحركُدددددس  810×7وظدددددد جكددددددىَن

ومعدددام ت ضدددمٍ ومعدددام ت غمدددر وضدددمٍ بدددسور

مطدددحعمر ب مدددل ولمدددد دلُمدددة واظدددد وزرعدددث ,

وشدددددح ت البا نصدددددا بالبكحرَدددددا المدددددسكىر اعددددد ة

ذددددددم ا ددددددُفث البكحرَددددددا  A.braselinseبشددددددكل
مسرعددددة ضددددائلة علددددً وضدددد P.D.B
Broth

بشددددكل منفددددرد ومعددددام ت ضددددمٍ الحربددددة بىاضدددد ة

Potato

المبُددد  Actaraجدداذُراع معنىَددا فددٍ زَدداد انحاشُددة

 dextroseبعمددددر  72ضدددداعة وبحركُددددس

ظا دددددل البا نصدددددا ول دددددر ضددددداق النبدددددات  ,فمدددددد

 810×7وظددددد جكددددىَن مطددددحعمر ب مددددل وبممدددددار

اجضددط مددن النحددائس ا غمددر بددسور البا نصددا لمددد

 200مدددل  ,ذدددم لمعدددث النباجدددات بالفددداَروش بعمدددر

 60دلُمددددة وغمددددر شددددح ت البا نصددددا لمددددد دلُمددددة

َ 60ىما م

واظدددددددد بمعلدددددددك ال لدددددددُ البكحُدددددددرٌ المدددددددسدوز

616
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المحكددددددددى مددددددددن بكحرَددددددددا  A.chroococcumو

اع ددددث ظماَددددة لنباجددددات البا نصددددا مددددن اك ددددابة

 A.braselinseومعلددددددددددددك لددددددددددددُ بكحرَددددددددددددا

بفاَروش  CMVم

A. chroococcum

و  A.braselinseكدددددل

ولدددد َعدددىد ضدددب السَددداد العا دددلة فدددٍ اكنحاشُدددة

علددددً انفددددراد وا ضددددمٍ او غمددددر وضددددمٍ بددددسور

ول دددر ضددداق النبدددات الدددً ا البكحرَدددا المطدددح دمة

وشدددددح ت البا نصدددددا بالبكحرَدددددا chroococcum

فددددٍ الدراضددددة وهددددٍ مددددن بكحرَددددا  PGPRجددددنذر

 A.و  A.braselinseكددددل علددددً انفددددراد اوضددددمٍ

مباشددر علددً العملُددات اكَضددُة الحددٍ جصددرٌ فددٍ

جربدددة الحربدددة بالمبُدددد  Actaraذدددم اشدددراء العددددوي
بالفددداَروش CMV

النبدددات مدددن ددد ع جصهُدددس المددداد اكضددداش للنبدددات

للنباجدددات الناجصدددة بعمدددر 60

وممددددرجها علدددً جربُدددث النحدددروشُن الصدددىٌ وا ابدددة

َىمدددددا ع َدددددندٌ الدددددً زَددددداد معنىَدددددة فدددددٍ انحاشُدددددة

العنا دددددر ال سائُدددددة المهمدددددة للنبدددددات كالفىضدددددفات

معشدددددىع البا نصدددددا ول دددددر الطددددداق ,وجفىلدددددث

والعدَدددددددددددد وانحددددددددددداز الهرمىندددددددددددات النباجُدددددددددددة

شمُدددم معدددام ت اضدددح داه البدددسور علدددً مدددا َمابلهدددا

كاكوكطدددددددددددددُنات والصبرلُندددددددددددددات واكذُلدددددددددددددُن

مدددن معدددام ت ب ضدددح داه الشدددح ت  ,كمدددا جفىلدددث

والطدددداَحىكانُنات ( , )11ا ددددافة الددددً انهددددا جسَددددد

معاملددددة غمددددر وضددددمٍ بددددسور البا نصددددا بىاضدددد ة
البكحرَدددددا A.chroococcum

مددددددن جعمددددددل النبددددددات ل شهدددددداد البُ ددددددٍ نحُصددددددة

بشدددددكل منفدددددرد

لحعر دددددها للصفدددددال والملىظدددددة السائدددددد والحطدددددمم

علددً بمُددة معددام ت اضددح داه البددسور ظُددد ظممددث

باكضددددمد او اكضددددحعماع المفددددر للمبُدددددات علددددً

زَددداد معنىَدددة فدددٍ اكنحاشُدددة بل دددث  863.33غدددم

الحربددددددة ( )10م كمددددددا ا بكحرَددددددا  PGPRجعمددددددل

كمدددا ظممدددث اعلدددً زَددداد فدددٍ ل دددر الطددداق بل دددث

كعامدددل مماومدددة اظُدددائٍ بشدددىر مباشدددر او غُدددر

 9.50ملدددددم بُنمدددددا بل دددددث لدددددُم اكنحاشُدددددة ول دددددر

مباشددددددر كمددددددا فددددددٍ منددددددم الحدددددداذُرات الضددددددار

الطدددداق فددددٍ معددددام ت النباجددددات الم مددددىر بالمدددداء

للمطدددددددببات المر دددددددُة الم حلفدددددددة كالف رَدددددددات ,

المم ددددر المعمددددم والملمعددددة بالفدددداَروش بعمددددر 60

الفاَروضددددددات  ,البكحرَددددددا  ,الدَدددددددا الرعبانُددددددة ,

َىمدددا ع  509.00غدددم و  5.80ملدددم  ,وجفىلدددث هدددسة

وانحدددداز المددددىاد الضددددار او المرب ددددة لنمددددى هدددددسة

المعاملددددة اَضددددا علددددً بمُددددة المعددددام ت باضددددح داه

المطددددببات الممر ددددة اك انهددددا لُطددددث

الشدددددح ت ظُدددددد ادت الدددددً زَددددداد معنىَدددددة فدددددٍ

ددددار لنددددى

النبدددددددات مدددددددن ددددددد ع لددددددد عنشدددددددر العدَدددددددد

انحاشُدددددة ظا دددددل البا نصدددددا ول دددددر الطددددداق بلددددد

الضددددرورٌ لنمددددى هددددسة المطددددببات  ,عددددن رَددددك

 809.67غددم  8.04 ,ملدددم علدددً الحدددىالٍ فدددٍ ظدددُن

 Sidrophoresوانحدددداز المضددددادات العُىَددددة (

بل ددث اكنحاشُددة  517.67غددم وبل د ل ددر الطدداق

11و  )10م

 5.47ملدددددم فدددددٍ معدددددام ت النباجدددددات الم مدددددىر
بالمددداء المم دددر المعمدددم والملمعدددة بالفددداَروش بعمدددر
َ 60ىمددددددا ع وهددددددسا َعنددددددٍ ا شمُددددددم المعددددددام ت
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جذول ( )1فاعهيت بكتشيا انجزوس  Azotobacter chroococcumو Azosprillum
 braselinseوانًبيذ  Actaraفي صيادة انتاجيت حاصم انبارنجاٌ  /غى ألستحثاث انًقاويت
انجهاصيت ضذ فايشوط  CMVفي نباث انبارنجاٌ .
العا ل (غم ب نبات )1-
معدع المعام ت

المعام ت
معاملة البسور

معاملة الشح ت

ممارنة

565.33

547.67

556.50

ممارنة مشابة

509.00

517.67

513.33

ج ُص A.ch

679.00

616.00

647.50

ج ُص As.b

580.67

654.67

617.67

 As.b+A.chج ُص

744.67

683.00

713.83

ضمٍ A.ch

803.67

746.33

775.00

ضمٍ As.b

777.00

715.33

746.17

ج ُص+ضمٍ A.ch

863.33

809.67

836.50

ج ُص+ضمٍ As.b

833.67

773.67

803.67

Actara

632.33

580.00

606.17

698.87
Mean
L.S.D.00.5

664.40
13.71
للحدا ل 43.35
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جذول ( )2فاعهيت بكتشيا انجزوس  Azotobacter chroococcumو Azosprillum
 braselinseوانًبيذ  Actaraفي صيادة قطش ساق نباث انبارنجاٌ  /يهى ألستحثاث انًقاويت
انجهاصيت ضذ فايشوط  CMVفي نباث انبارنجاٌ .
ل ر الطاق ( ملمب نبات)1 -
معدع المعام ت

المعام ت
معاملة البسور

معاملة الشح ت

ممارنة

7.10

6.44

6.77

ممارنة مشابة

5.80

5.47

5.63

ج ُص A.ch

8.84

8.19

8.52

ج ُص As.b

8.05

8.05

8.05

 As.b+A.chج ُص

8.56

8.08

8.32

ضمٍ A.ch

8.74

8.30

8.52

ضمٍ As.b

8.52

7.61

8.06

ج ُص+ضمٍ A.ch

9.51

8.04

8.81

ج ُص+ضمٍ As.b

9.50

8.02

8.77

Actara

7.84

7.47

7.65

Mean

8.25

7.57

L.S.D.00.5

0.3909
0.8740
للحدا ل 1.2360
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Induced systemic resistance in eggplant against cucumber mosaic
virus (CMV) by Bacteria Azotobacter chroococcum and Azosprillum
braselinse
Shrooq Sani Swadei Zagier

Fadhal Abd Alhussein Alfadhal

Depaetment of Plant Protection – Faculty of Agriculture – University of Kufa –
Republic of Iraq

Abstract
This study was conducted to identify the possibility of stimulating
systemic resistance in eggplants plants against cucumber
(CMV)

using

two

types

of

bacteria

mosaic virus

Azotobacter chroococcum and

Azosprillum braselinse, as well as the pesticide Actara (Thiamethoxam).
A plastic house experiment on eggplant seeds or seedlings showed that
treatments including

immersing seeds for 60 minutes or seedlings for one

minute in bacterial suspension of A.chroococcum with a concentration of 6 ×
109 ,

A. braselinse with a concentration of 7 × 108, mixture of both bacteria,

irrigation treatments, combination of immersing and irrigation and irrigation
with Actara, significantly increased eggplant yield and vigor(stem thickness).
All seed treatments had better results than seedlings treatments. Either
irrigating or immersing seeds with A. chroococcum gave the highest values
of yield and stem thickness compared to that obtained from the control
treatment , 863.33 g, 9.5mm, 509.00 g and 5.80 mm, respectively. The same
treatment on seedlings showed also the best results on the same parameters
giving yield of 809.67 g and stem thickness of 8.04 mm compared to 517.67
g and 5.47 mm for of the control, respectively.
Keywords : Induced acquired systemic , CMV , Azotobacter sp. , Azosprillum sp.
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