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تقييم كفاءة مسحوق قشور الرمان و البكتيريا  Pseudomonas fluorescensضد الفطر
 Pythium aphanidermatumالـمسبب لمـرض موت البادرات في الخيار
ناهدة مهدي صالح*  ,صبا باقر الجبوري
قسـ وقاية النبات ,كمية الزراعة ,جامعة بغداد ,بغداد ,العراؽ
*alnahida@yahoo.com
الخالصة

اجريت ىذه الدراسة الختبار فاعمية مسحوؽ قشور الرماف ( (Punica granatumوالبكتيريا

 Pseudomonas fluorescensضد الفطر  Pythium aphanidermatumالمسبب لمرض موت بادرات
الخيار .أشارت النتائج أف إضافة مسحوؽ قشور الرماف بتركيز ،%2و عالؽ البكتيريا  P.fluorecensبمعدؿ

 107×4وحدة تكويف مستعمرة/مؿ والمبيد الفطري برفيكيور -ف بتركيز  0.5مؿ /لتر الى الوسط الزرعي

آكا ر مستخمص البطاطا و الدكستروز أدى الى تثبيط نمو الفطر بنسبة  100و 100و %72.1بالتتابع .وفي
ظروؼ البيت الزجاجي ابدت معاممة بذور الخيار بمسحوؽ قشور الرماف كفاءة عالية في خفض النسبة المئوية
لموت البادرات قبؿ البزوغ إذ بمغت  %3.3مقارنةً بػ  %16.6في معاممة البكتيريا و  %66.6في معاممة
المقارنة ( الفطر الممرض لوحده) .ولـ تكف الفروؽ معنوية( ( p=0.05بيف معاممتي المبيد الفطري برفيكيور

–ف و مسحوؽ قشور الرماف في حيف تفوؽ المبيد الفطري عمى البكتيريا في خفض النسبة المئوية لموت
البادرات قبؿ البزوغ  .كما أظيرت كؿ مف معاممتي مسحوؽ قشور الرماف و البكتيريا تفوقاً عمى معاممة

المقارنة المشتممة عمى الفطر الممرض في خفض النسب المئوية لموت البادرات قبؿ و بعد البزوغ .ادت
معاممة البكتريا الى زيادة في الوزف الطري والجاؼ وارتفاع النباتات ولـ تظير معاممة مسحوؽ قشور الرماف

تاثي ار في معايير النمو.

Evaluation of Pomegranate Peel Powder and Pseudomonas Fluorescens
Against Pythium Aphanidermatum The Causal Agentof Cucumber
Seedling Damping-Off
Nahida M.Saleh*, Saba Bakir Al-Juboory
Department.of Plant Protection, College of Agriculture,University of Baghdad, Baghdad,Iraq
Abstract
This study was conducted to evaluate the activity of pomegranate (Punica
granatum L.) peel powder and Pseudomonas fluorescens against Pythium
aphanidermatum the causal agent of cucumber seedlings damping-off. Results
showed that augmenting of pomegranate peel powder at 2%, P. fluorescens
suspension contain 4×107cfu/ml, and the fungicide Previcure N at 0.5 ml/L to
culture media (PDA) were inhibited the pathogen growth by 100, 100 and 72.1%
respectively. Results of greenhouse experiment indicated that treatment of cucumber
seeds with pomegranate peel powder, reduced pre-emergence damping-off
percentage to 3.3% compared with 16.6% disease with P. fluorescens and 96.6% in
control treatment (pathogen only). No significant differences were observed between
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fungicide and pomegranate peel powder (p=0.05), while the fungicide was more
active than the bacteria in reducing pre-emergence damping-off percentage. Preemergence and post-emergence damping-off of seedlings reduced by both
pomegranate peel powder and the bacteria compared with control (pathogen only).
P.fluorescens increased fresh and dry weights and plant heights, while pomegranate
peel powder didn’t affect these growth parameters.
Keywords: Pythium Aphanidermatum, Pseudomonas Fluorescens, Pomegranate

البكتيريا  Pseudomonas fluorescensو مقارنتيا بالمبيد

المقدمة
يعد مرض موت البادرات قبؿ و بعد البزوغ المتسبب عف

برفيكيور-ف في مكافحة مرض موت بادرات الخيار المتسبب

أنواع الفطر  Pythium sppمف األمراض الميمة التي تسبب

عف الفطر  P.aphanidermatumمختبرياً و تحت ظروؼ

خسائر اقتصادية في محاصيؿ الخضر في جميع أنحاء العالـ

البيت الزجاجي.

] .[1واف سرعة إنبات الحوافظ البوغية لمفطر  Pythiumو
التي تتراوح بيف  5.1-5.1ساعة بعد تعرضيا إلى اإلف ارزات أو

مواد وطرائق العمل

المواد المتطايرة خالؿ عممية إنبات البذور ] [2ومقدرة الفطر

تحضير مسحوق قشور الرمان

السيطرة عمى ىذا المرض صعبة جدا ] .[1وعمى الرغـ مف

بتركيز ( %5كمور حر) ثـ غسمت بالماء المقطر المعقـ ونشفت

عمى إحداث اإلصابة مباشرة بعد ىذه المدة الزمنية جعؿ مف

عقمت قشور الرماف بمحموؿ ىايبوكمورات الصوديوـ

نجاح استعماؿ المبيدات الكيميائية التي أعطت نتائج جيدة في
السيطرة عمى ىذه االمراض

’

بورؽ نشاؼ  .جففت بفرف كيربائي عمى درجة ح اررة  15ـ

o

إال أف المخاطر الكبيرة التي

لمدة  84ساعة و طحنت بمطحنة كيربائية]. [6

تسببيا ىذه المبيدات عمى صحة االنساف وعمى النظاـ البيئى

اختبار فاعمية مسحوق قشور الرمان و البكتيريا

فضال عف تطور سالالت مقاومة مف الفطر بسبب تعرضو

 Pseudomonas fluorescensضد الفطر Pythium

المستمر ليا ،األمر الذي شجع عمى تفادي استخداـ

 aphanidermatumعمى الوسط الزرعي

المبيدات] [1،3،4وعمى إيجاد طرؽ بديمة اكثر اماناً الدارة مثؿ

أضيؼ مسحوؽ قشور الرماف بتركيز  ،%5و عالؽ

ىذه االمراض .ومف ىذه الطرؽ المستخمصات النباتية حيث

البكتيريا  P.fluorecsensبتركيز  55 ×8بواقع  5مؿ /طبؽ

تمتمؾ فعالية ضد العديد مف المسببات المرضية ][5أظير

7

والمبيد برفيكيور -ف (إنتاج شركة باير األلمانية) بتركيز 0.5

مسحوؽ قشور الرماف فعالية في تثبيط الفطريات و بعض

مؿ/لتر الى الوسط الزرعي مستخمص البطاطا و الدكستروز و

االحياء المجيرية األخرى ] ،[6،7،8واستخمصت مركبات

اآلكر( )PDAقبؿ تصمبو عمى انفراد ،خمط الوسط جيداً و

فينولية مف قشور الرماف والتي أثبتت كفاءة عالية في تثبيط

صب في أطباؽ بتري قطر  9سـ .لقحت األطباؽ بعد تصمب

الغزؿ الفطري لمسببات مرضية عديدة منيا الفطر sp.

مركزىا بقرص قطره  1ممـ مف مزرعة لمفطر
الوسط في ا

 [9] Pythiumاستعممت أيضا البكتيريا كعامؿ مكافحة أحيائية

 P.aphanidermatumنامية عمى الوسط الزرعي PDA

و منيا Pseudomonas fluorescensالتي أظيرت كفاءة

بعمر  1أياـ ،وبواقع  8مكررات لكؿ معاممة و لممقارنة لقح

عالية في مكافحة الفطر ،[1،10،11،12] Pythium spp
حيث اف ىذه البكتيريا تنتج المركب

الوسط الزرعي  PDAبالفطر الممرض فقط .حضنت األطباؽ

2,4-Diacetyl

بدرجة ح اررة  5±51و جرى قياس التوسع القطري لمفطر كؿ

 phloroglucinolالذي يمتمؾ فعالية تثبيطية لنمو العديد مف

 58ساعة .حسبت النسبة المئوية لمتثبيط بعد 75ساعة حسب

الفطريات المسببة ألمراض تعفف البذور و الجذور و موت
البادرات

].[13،14

ونظ اًر

لكوف

الفطر

المعادلة اآلتية-:

Pythium

 %لمتثبيط

 aphanidermatum(Edson)Fitzمف الفطريات الميمة

)}متوسط قطر النمو في المقارنة – متوسط قطر

النمو في المعاممة{ /متوسط قطر المقارنة (555

عمى محصوؿ الخيار في العراؽ ] [10،11،15،16والخسائر
الكبيرة التي يسببيا ولخطورة استعماؿ المبيدات الكيميائية’ فقد

ىدفت الدراسة الى اختبار فاعمية مسحوؽ قشور الرماف و
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حسبت النسبة المئوية لمبادرات الميتة قبؿ البزوغ بعد عشرة أياـ

اختبار فاعمية مسحوق قشور الرمان والبكتيريا

مف الزراعة ،و النسبة المئوية لمبادرات الميتة بعد البزوغ بعد

 Pseudomonas fluorescensفي مكافحة مرض

خمسة عشر يوماً مف الزراعة ،كما جرى حساب ارتفاع النباتات

موت البادرات تحت ظروف البيت الزجاجي.

والوزف الطري والجاؼ لمنباتات الباقية بعد  25يوـ مف إجراء

تحضير المقاح الفطري
مدة

التجربة .حممت النتائج إحصائيا بحساب اقؿ فرؽ معنوي ].[17

غسمت ثمار خيار وعقمت سطحياً بالكحوؿ االثيمي %75
دقيقة.

جرحت

الثمار

ولقحت

بالفطر

النتائج والمناقشة

 P.aphanidermatumالنامي عمى الوسط الغذائي PDA

أختبار فاعمية مسحوق قشور الرمان والبكتيريا

بعمر أربعة أياـ ’ ثـ وضعت في أكياس البولي اثميف وحضنت

 Pseudomonas fluorescensفي

لمدة خمسة أياـ عند درجة ح اررة  .5±51ىرست الثمار

 Pythium aphanidermatumعمى الوسط الزرعي

بالخالط الكيربائي مع الماء المعقـ بمعدؿ 515غـ/لتر و
اضيؼ

أظيرت النتائج جدوؿ  1أف كالً مف مسحوؽ قشور الرماف

 555مؿ مف ىذا المستخمص لكؿ أصيص في

و البكتيريا P.fluorescens

المعامالت التي تتطمب إضافة لقاح الفطر الممرض .رطبت

قد أظيرت كفاءة عالية في

تثبيط نمو الفطر P. aphanidermatumعمى الوسط الزرعي

األصص وغمفت بأكياس البولي أثميف المثقب لمدة يوميف قبؿ

 PDAو بنسبة  %555متفوقة بذلؾ عمى المبيد برفيكيور -ف

الزراعة ]. [11

الذي احدث تثبيطاً لمفطر بنسبة  . %75.5و قد أشارت

معاممة البذور

دراسات سابقة الى فاعمية مسحوؽ قشور الرماف في تثبيط نمو

عقمت بذور خيار بيايبوكمورات الصوديوـ بتركيز (%5

عدد مف الفطريات عمى األوساط الزرعية ] .[6،9وقد تعود

كمور حر) لمدة دقيقتيف ثـ غسمت مرتيف بالماء المقطر المعقـ ،

فاعمية مسحوؽ قشور الرماف الى احتوائو عمى القمويدات التي

واضيؼ ليا مسحوؽ قشور الرماف بنسبة ( 5:5وزف :وزف).

مف أىميا  Pellctierimeو حامض  Galutannicو

نقعت بذور خيار في عالؽ البكتيريا  P.fluorecsensبحجـ

 Grantinو مادة  Punicinو مواد دباغيو أخرى و التي أثبتت

لقاح  557×8وحدة تكويف مستعمرة /مؿ لمدة  55ساعة قبؿ

فاعميتيا ضد مختمؼ أألحياء المجيرية ][ 18،19،20،21

الزراعة.

فضالً عف احتوائو عمى الفينوالت التي أظيرت فاعمية عالية في

زرعت البذور في تربة مزيجية معقمة في أصص بالستيكية

تثبيط نمو عدد مف الفطريات الممرضة لمنبات مف ضمنيا

(51x15سـ)  ،و اجريت المعامالت اآلتية :زراعة بذور غير

الفطر  [9] Pythium sp.وتوصؿ باحثوف آخروف الى أف

معاممة في تربة ممقحة بالفطر P.aphanidermatum

البكتيريا

(مقارنة) ؛ زراعة بذور غير معاممة في تربة معقمة (مقارنة) ؛

المختبر] .[10،11،22وقد فسرت آلية التثبيط أما بقابمية

زراعة بذور معاممة البكتيريا  P.fluorescensفي تربة غير

البكتيريا عمى إنتاج المضادات الحياتية مثؿ  Pyoluteorinو

ممقحة بالفطر الممرض ؛ زراعة بذور غير معاممة في تربة

 Oomycin Aو المركبات االيضية السامة ] [23أو بالتطفؿ

ممقحة بالفطر  P.aphanidermatumوالمبيد برفيكيور -ف

المباشر عمى الغزؿ الفطري و تحميمو و استخدامو كمصدر مف

بتركيز  0.5مؿ /لتر بمعدؿ  555مؿ لكؿ أصيص؛ زراعة

مصادر الطاقة أو بالمنافسة عمى المواد الغذائية’ كما اف ليذه

بذور معاممة بمسحوؽ قشور الرماف في تربة ممقحة بالفطر

البكتيريا القدرة عمى إنتاج مجموعة مف المركبات الفعالة حيويا

 P.aphanidermatum؛ زراعة بذور معاممة بالبكتيريا
في

تربة

ممقحة

 P.fluorescensذات مقدرة عالية عمى تثبيط نمو

الفطر  P.aphanidermatumعمى األوساط الغذائية في

زراعة بذور معاممة بمسحوؽ قشور الرماف في تربة معقمة ؛

P.fluorescens

مكافحة الفطر

ضد الفطريات كالػ Siderophoresوالتي ىي مركبات مخمبية

بالفطر

ذات جذب عاؿ لمحديد الثالثي مما يجعمو غير جاىز لألحياء

 .P.aphanidermatumنفذت ىذه التجربة وفؽ التصميـ

الدقيقة األخرى كالفطريات ].[10،24،25

التاـ التعشية  CRDبثالثة مكررات وعشر بذور في كؿ مكرر.
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جدول -1فاعمية قشور الرماف و البكتيريا Pseudomonas fluorescensو المبيد الفطري  Previcure Nفي نمو الفطر

عمى الوسط الزرعي Pythium aphanidermatum

المعامالت

معدؿ قطرالمستعمرة (سـ)
5.5

مسحوؽ قشور الرماف

نسبة التثبيط%
555

Pseudomonas fluorescens

0.0
2.2

100
72.1

المقارنة
LSD*0.05

7.9

5.5

المبيد الفطري Previcure N

0.5
بوجود الفطر الممرض  P. aphanidermatumعمى معاممة

اختبار فاعمية مسحوق قشور الرمان والبكتيريا

 Pseudomonas fluorescensفي مكافحة مرض موت

المقارنة ( الفطر الممرض فقط)

’

حيث بمغت النسبة المئوية

لموت البادرات قبؿ البزوغ و بعده باستخداـ مسحوؽ قشور

البادرات تحت ظروف البيت الزجاجي

الرماف( %3.3و  )%5.5و البكتيريا P.fluorescens

أظيرت النتائج جدوؿ  5تفوؽ مسحوؽ قشور الرماف عمى

( %16.6و  )%8.5عمى الترتيب  .في حيف بمغت النسبة

البكتيريا  P. fluorescensفي خفض النسبة المئوية لموت

المئوية لموت البادرات في معاممة المقارنة (الفطر الممرض

البادرات قبؿ البزوغ و بفرؽ معنوي إحصائيا ) (p=0.05كما

فقط) قبؿ و بعد البزوغ ( %99.9و  )%555عمى الترتيب’ و

تفوؽ أيضا بعد البزوغ ولكف بفارؽ غير معنوي و ىذا يؤكد ما

لـ تكف الفروؽ معنوية بيف معاممتي المبيد الفطري و مسحوؽ

وجده باحثوف آخروف مف أف قشور الرماف ذات فاعمية عالية

قشور الرماف في خفض النسبة المئوية لموت البادرات قبؿ

ضد مدى واسع مف الفطريات المسببة ألمراض النبات ومنيا

البزوغ و بعده.

الفطر  ’[9] Pythium sp.كما أظيرت النتائج تفوؽ كؿ مػف

معاممتي مسحوؽ قشور الرماف و البكتيريا P. fluorescens
جدول -2أثير مسحوؽ قشور الرماف والبكتيريا  Pseudomonas fluorescensفي النسبة المئوية لموت البادرات المصابة بالفطر
 Pythium aphanidermatumو بعض معايير نمو نبات الخيار

المعامالت

%لإلصابة بمرض موت البادرات

معدؿ طوؿ

معدؿ وزف النبات/غـ

النبات  /سـ

طري
2.3

جاؼ
0.16

مسحوؽ قشور الرماف
Pf
Pa+Pre N

99.9
0.0

100
0.0

0.0
14.75

0.0
2.2

0.0
0.16

0.0
5.5

0.0
0.0

17.83
16.35

3.5
2.17

مسحوؽ قشور الرمافPa+

3.3

0.0

16.5

2.0

Pa+Pf

16.6

4.1

17.5

3.0

0.20
0.1
6
0.1
6
0.1
9
0.04

تربة معقمة فقط
Pa

قبؿ البزوغ
0.0

بعد البزوغ
0.0

16.6

LSD*0.05
1.02
1.18
53.8
6.4
Pa=Pythium aphanidermatum,Pf= Pseudomonas fluorescens,PreN=Previcure N
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المكافحة المتكاممة لبعض.4002. الجبوري’ صبا باقر عبد.9

 و.في مكافحة المرض قبؿ البزوغ و لـ تختمؼ عنو بعد البزوغ
قد يعود السبب في فاعمية قشور الرماف إلى احتوائيا عمى

القمويدات والفالفونويدات والفينوالت والستيروالت والتانينات
والترايتربينات والبونيكاالجيف التي أثبتت فاعميتيا ضد العديد مف

[’ وىي تحتوي أيضا عمى مواد فعالة7،8،9،26،27] األحياء

kaempferol وpunicalagin ضد البكتيريا و الفطريات مثؿ
و

gallocatechenو

catechin

و

granatin

و

[’ كما وجد أف قشور28] quaercetin  وcastalagin
 أما فاعمية.[29] الرماف تؤثر في جدراف خاليا الكائنات الدقيقة
فقد فسرت بقدرتيا عمى إفراز
2,4-

و

Pyrrolnitrin

P.fluorescens البكتيريا

مثؿ

الحياتية

المضادات

Siderophores  فضالً عف الػDiacetylphloroglucinol
 كما أنيا تعمؿ عمى استحثاث المقاومة.[13،14،22،24]

 وفيما يخص تأثير المعامالت في.[25،7]الجيازية في النبات

 وجود تفوؽ معنوي5 معايير النمو فقد أظيرت النتائج جدوؿ

 حيث حققت زيادة فيP. fluorescens ( لمبكتيرياp=0.05)
الوزف الطري و الجاؼ سواء بوجود الفطر الممرض أو بدونو
غـ عمى5.55 غـ و2.1 غـ و5.59 غـ و2.5 حيث بمغت

الترتيب في حيف كانت في معاممة المقارنة (بدوف الفطر

. المسببات الفطرية المرافقة لثمار العنب في المخزف

 غـ عمى الترتيب’ كما أظيرت ىذه5.59 غـ و5.2 )الممرض
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البكتيريا تفوقاً في معدؿ ارتفاع النبات عند استخداميا بدوف

الفطر الممرض قياساً بمعاممة المقارنة التي تمثمت بالتربة
المعقمة فقط و ىذا ما يؤكد نتائج توصؿ إلييا باحثوف آخروف
 إف السبب في زيادة نمو النباتات بفعؿ المعاممة.[10،11]
قد يعود إلى دورىا في زيادة
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P. fluorescens بالبكتيريا

[ فضالً عف إنتاجيا لحامض30] جاىزية العناصر الغذائية

السالسمؾ الذي لو القدرة عمى تحفيز إنتاج منظمات النمو
كاالوكسينات و الجبرلينات فضالً عف زيادة الكموروفيؿ في
 و لـ يكف لقشور الرماف تأثير في معايير.[31،32] األوراؽ

النمو إذ ال يوجد في المصادر ما يشير إلى احتوائيا عمى

.عناصر أو مواد تتعمؽ بتغذية النبات
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