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أستخدام بكتريا  Pseudomonas aeruginosaللتأثير في نمو ونشاط

بعض الفطريات الممرضة لنبات الذرة الصفراء .Zea mays .L
كريم عبيد حسن
كلية الزراعة – جامعة بغداد
المستخلص:
جرى عزل وتشخٌص  5عزالت محلٌة لبكتٌرٌة Pseudomonas aeruginosa
من  20عٌنة تربة زراعٌة فً كلٌة الزراعة جامعة بغداد  .اختبرت قدرتها فً المكافحة
الحٌوٌة للفطرٌن  Fusarium solaniو Aspergillus nigerالممرضة لبذورنبات الذرة
الصفراء.
تفوقت العزلة البكتٌرٌة (  )AB4فً قدرتها على تثبٌط نمو الفطرٌن ِ F.solaniوو A.nigerأذ
كان معدل نموهما  3 ، 2ملمتر و  4 ، 2ملمتر على الوسطٌن الزرعٌٌن PDA ، King-B
على التوالً مقارنة بالعزالت االخرى ومعاملة المقارنة أذ كان نمو الفطرٌن  20 ،12و20
 35،ملمتر على التوالً  .درس تأثٌر العزالت البكتٌرٌة فً انبات البذور بوجود وعدم وجود
الفطرٌن وقد تبٌن ان تلقٌح البذور بالعزلة البكتٌرٌة  Pseudomonas aeruginosaادى
%80
الى زٌادة نسبة انباتها ووقاٌتها من تأثٌر الفطرٌات الممرضة ،أذ كانت نسبة االنبات
للٌوم الرابع و % 60للٌوم العاشرمن فترة الحضن مقارنة بالمعامالت االخرى.
 )Siderophoreالذي انتجته العزالت
استخلص المركب الخالب للحدٌد الساٌدروفور (
البكتٌرٌة ثم شخصت االحماض االمٌنٌة الداخلة فً تركٌبه وهً اللٌوسٌن واالالنٌن والثرٌونٌن
باستعمال تقنٌة االشعة تحت الحمراء (.)FT-IR
المقدمة:
تعد بكترٌا  Pseudomonas sp.من االحٌاء المجهرٌة المستوطنة فً بٌئة التربة ،
التً تمتلك خصائص اٌضٌة وانزٌمٌة متنوعة مكنتها من مقاومة ظروف التربة الصعبة وٌمثل
جنس السٌدومونس المرتبة االولى بٌن االحٌاء المجهرٌة من حٌث قابلٌتها على انتاج انزٌمات
ومركبات خالٌة لعناصر غذائٌة متوافرة فً الوسط (الراشدي.)1987،تقوم بكترٌا السٌدومونس
بتثبٌط نمو العدٌد من االحٌاء المجهرٌة (ظاهرة التضاد الحٌاتً) التً تختلف بٌن نوع واخر
وساللة واخرى  ،اذ اظهرت عزالت من السٌدومونس قدرتها على التطفل على العدٌد من
الفطرٌات الممرضة للنبات فضالً عن قدرتها على مهاجمة وهضم السبورات الساكنة لبعض
الفطرٌات ( .)Agrios,1988ان عنصر الحدٌد من العناصر الصغرى المهمة فً الفعالٌات
االٌضٌة واالنزٌمٌة وٌدخل فً عملٌات مهمة مثل التنفس وتثبٌت النتروجٌن وانتاج الطاقة من
غاز الهٌدروجٌن ( .)Neilads,1974وللتخلص من ظاهرة التركٌز القلٌل الٌون الحدٌد الحر
وفرت بعض الكائنات الحٌة ومنها السٌدومونس آلٌة خاصة للحصول على الحدٌد المتوافر فً
الوسط او البٌئة من خالل انتاج مركبات خالبة للحدٌد ٌطلق علٌها  Siderophoresوالتً
تستعمل فً السٌطرة الحٌوٌة لهذه االحٌاء المجهرٌة نتٌجة تثبٌط نشاط االحٌاء المجهرٌة
االخرى (.)Leong and Expert,1989ان مركب الساٌدروفور ذو وزن جزٌئً واطىء
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ٌمتاز بجذبه العالً الٌونات الحدٌد  Feمن الوسط الذي ٌفرز فٌه  ،وٌجعله بشكل غٌر جاهز
لالحٌاء االخرى الموجودة فً التربة  ،وان هذه االحٌاء ال ٌمكنها استعمال الساٌدروفور المنتج
من قبل البكترٌا بسبب عدم وجود المستلمات البروتٌنٌة المتخصصة والتً تعرف Specific
 ، siderophore receptor proteinوعلٌه فأن عدد كبٌر من احٌاء التربة المجهرٌة
وبضمنها الممرضات النباتٌة الموجودة فً التربة مثل  Fusarium spp.وغٌرها من االحٌاء
المجهرٌة فً التربة المترممة  Saprophyticتتأثر بوجود بكترٌا  Pseudomonasوذلك
اما من خالل تنافس هذه البكترٌا على المواد االساسٌة الموجودة فً الوسط او المفرزة من قبل
جذور النباتات  Competition for substrateاو من خالل التنافس على عنصر الحدٌد
بواسطة الساٌدروفور وان انتاجها لهذا المركب قد ٌدخل ضمن آلٌات السٌطرة على هذه االحٌاء
ومن ثم تدخل هذه البكترٌا وغٌرها من انواع اخرى ضمن مفهوم المقاومة الباٌولوجٌة
 Biological controlبسبب قابلٌتها على استغالل المغذٌات والتنافس وانتاج المضادات
).) Siebner,et.al.2004ان عملٌة اصابة الفطر
الحٌوٌة والمركبات الخالٌة للعناصر
الممرض للنبات تنشأ عن طرٌق انتاج انزٌمات خارجٌة مختلفة ومتعددة والتً تحلل مختلف
مركبات جدران الخالٌا النباتٌة مثل السٌلٌلوز والكاٌتٌن و البكتٌن لذلك تقتل الفطرٌات خالٌا
النبات  ،وان الهاٌفا تستمر بالنمو وتستعمر االنسجة المٌتة مكونة انسجة متصلبة ( Wiese
. ),1987
تهدف الدراسة الى دراسة المكافحة الحٌوٌة لبعض فطرٌات النبات بواسطة بكترٌا
 ، P.aeruginosaوالكشف عن االحماض االمٌنٌة الداخلة فً تركٌب الساٌدروفور الذي
تنتجه البكترٌا .
المواد وطرائق العمل:
 20عٌنة تربة من مناطق زراعٌة مختلفة لكلٌة الزراعة جامعة
جرى الحصول على
بغداد  ،استحصلت العٌنات من منطقة  Rhizospherوبعمق ( )30-0سم وضعت فً اكٌاس
معقمة ونقلت الى المختبر لغرض العزل والتنقٌة باجراء سلسلة من التخافٌف العشرٌة واجرٌت
عملٌة الزرع البكتٌري على الوسط  ، King Bحضنت االطباق بدرجة حرارة  28م لمدة 24
ساعة  .فحصت المستعمرات النامٌة ثم اعٌد زرع العزالت التً تحمل اللون االخضر المصفر
والتً ٌعتقد انها تعود الى بكترٌا جنس السٌدومونس على الوسط  King Bثم حفظت العزالت
التً اعطت لون اخضر مصفر على مائل  slant King Bووسط االكر المغذي بدرجة
حرارة  4م  ،نشطت العزالت باعادة زرعها على الوسطٌن اعاله كل أربعة أسابٌع .
تشخيص العزالت البكتيرية:
 )5عزالت بكتٌرٌة التً اعطت اللون االخضر المصفر عند زراعتها على
اختٌرت (
الوسط الزرعً  ، King Bثم اجرٌت علٌها االختبارات المجهرٌة والكٌموحٌوٌة باالعتماد على
المصادر العالمٌة المتبعة فً تشخٌص البكترٌا (  .)Holt,et.al.1994وشملت المواصفات
الزرعٌة والفحص المجهري والحركة  ،اختبار االوكسٌدٌز والكاتلٌز والٌورٌز واستهالك
السترات واكسدة سكر المالتوز وفحص احمر المثٌل.
انتاج المركبات الخالبة للحديد (السايدروفور)
اجري اختبار انتاج المركبات الخالبة للحدٌد للعزالت البكتٌرٌة وذلك باستعمال طرٌقة
 ، )H.Siebner,et. al.2004 ( )CAS( Chrome azourol sulfonateوذلك بتلقٌح
الوسط الخالً من الحدٌد بالبكترٌا وحضنت االنابٌب بدرجة حرارة  28م لمدة  48ساعة ثم
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اجري لها الطرد المركزي  3000دورة بالدقٌقة لمدة  20دقٌقة للحصول على الراشح الرائق ،
اخذ  0.1مللتر من الراشح واضٌف له قطرة واحدة من كاشف( )CASومالحظة تغٌر اللون .
الفعالية التثبيطية للعزالت البكتيرية ضد الفطريات الممرضة للنبات

 ) Weha and Dowande ,2010الختبار الفعالٌة
اتبعت طرٌقة (
) Mycelium
التثبٌطٌة لبكترٌا  P.aeruginosaفً تثبٌط نمو هاٌفا (
الفطرٌن الممرضٌن للنبات  Fusarium solaniو Argspeilluers niger
حصل على العزلتٌن الفطرٌتٌن من مختبرات قسم وقاٌة النبات – كلٌة الزراعة –
جامعة بغداد .جرى تنمٌة العزلة البكتٌرٌة على الوسط الزرعً السائل King B
والفطرٌن على الوسط الزرعً(  .)PDBاستعمل نوعٌن من االوساط الزرعٌة
الصلبة  King Bو  PDAصبت فً االطباق وتركت لتتصلب ثم اخذ  0.1مللتر
من المـزروع البكتٌري المحضر سابقا ً (  ) 1 × 108 cfu.m-1ونشر على
سطح الوسط الصلب  King Bو PDAبواقع ثالث مكررات لكل وسط ثم حضنت
االطباق بدرجة حرارة  28م لمدة  24ساعة  .اخذت اقراص من الفطرٌات (التً
نمٌت سابقا ً على وسط  )PDBبواسطة ثاقب الفلٌن (  )Cork borerبقطر 4
ملمتر ووضعت فً مركز االطباق المزروع بالبكترٌا ووضعت اقراص مماثلة من
الفطرٌن فً اطباق تحتوي الوسط الزرعً الصلب  PDAللمقارنة  ،وحضنت االطباق بدرجة
حرارة  28م لمدة خمسة اٌام وعند انتهاء فترة التحضٌن لوحظت قدرة البكترٌا فً تثبٌط
الفطرٌات.
تأثير البكتريا على نسبة انبات بذور الذرة الصفراء
 AB4السٌدومونس فً السٌطرة
اجرٌت تجربة مختبرٌة باستعمال العزلة البكتٌرٌة
على نمو وتأثٌر الفطرٌات التً تصٌب بذور الذرة الصفراء  ،عقمت البذور بمادة
الهاٌبوكلورات  %1لمدة  15دقٌقة ثم غسلت بالماء المقطر المعقم  ،لقح وسط  PDAالسائل
الموجود فً دورق مخروطً بـ  0.5مللتر من مزرعة فطرٌة سائلة محضرة سابقا ً  ،وحضنت
الدوارق بدرجة حرارة  28م لمدة سبعة اٌام  ،بعد ظهور النمو الفطري حطم بواسطة مازج ثم
اضٌف النمو الفطري فً اطباق زرعٌة واضٌف لها وسط  King Bومزجت مع الوسط جٌدا ً ،
فضالً عن وضع البذور المستخدمة فً مزرعة سائلة محتوٌة على بكترٌا السٌدومونس وتركت
 King Bفً
لمدة  15دقٌقة مغمورة بالوسط ،ثم وزعت هذه البذور على الوسط الزرعً
االطباق وبواقع ثالث مكررات لكل معاملة  ،عزلتان فطرٌة وعزلة بكتٌرٌة وطبق واحد
للمقارنة (الوسط الزرعً فقط) حضنت االطباق بدرجة حرارة  28م لمدة  8اٌام ومن ثم
حسبت نسبة انبات البذور.
استخالص مركب السايدروفور Siderophore
 )Demange.et.al.1987اذ زرعت البكترٌا
استخلص الساٌدروفور حسب طرٌقة (
على وسط  King Bالسائل ثم عرض الى الطرد المركزي بسرعة  3000دورة  /دقٌقة .اخذ
1:1
الراشح واهمل الراسب  ،ثم اضٌف للراشح خالت االثٌل  EthylAcetateبنسبة
 ،وضع فً قمع الفصلل مع الرج وترك لحٌن انفصاله الى طبقتٌن  ،اخذت الطبقة السفلٌة
واضٌف الٌها  50ملغرام لتر 1-من كلورٌد الحدٌدٌك  FeCl3ووضعت فً الفرن بدرجة حرارة
 60م لمدة  24ساعة  ،استخلص المعقد (  )Ferric complexالمتكون بواسطة الفٌنول :
كلوروفورم بنسبة  ، 1 : 1اخذت الطبقة العضوٌة العلٌا وهً تمثل الساٌدروفور ومن ثم هضم
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باضافة حامض الهٌدرولٌك  ، 6N HClووضع فً الفرن بدرجة حرارة  110م لمدة 48
 NaOHالى  . 7.2عرضت االنابٌب
ساعة  ،وجرى معادلة الرقم الهٌدروجٌنً بواسطة
للطرد المركزي بسرعة  3000دورة  /دقٌقة و اخذ الراشح الذي ٌحتوي على االحماض
االمٌنٌة التً ٌراد الكشف عنها لغرض اجراء الفحص و التشخٌص.
 )FT-IRفي تشخيص الحوامض االمينية
استعمال تقنية االشعة تحت الحمراء (
للسايدروفور.
بعد الحصول على الراشح (الساٌدروفور) جرى تجفٌفه و مزجه بمادة برومٌد
البوتاسٌوم  KBrبنسبة  20 : 1ومزجه بشكل جٌد ثم عرض االنموذج الى ضغط قدره
( 15طن) فً جهاز خاص لجعل االنموذج بشكل قرص شفاف  ،ثم وضع القرص فً جهاز
االشعة تحت الحمراء باتجاه مسار االشعة اذ ظهرت فً شاشة الكمبٌوتر الملحقة بالجهاز
مجموعة من المنحنٌات وقممها  Peaksالخاصة باالطوال الموجٌة العائدة للحوامض االمٌنٌة
الداخلة فً تركٌب الساٌدروفور ومن ثم اجري العمل نفسه اعاله على المواد القٌاسٌة
( )Standardsالخاصة باالحماض االمٌنٌة التً ٌعتقد انها ضمن تركٌب الساٌدروفور  ،وبعد
الحصول على مخططات منحنٌات االشعة تحت الحمراء النموذج الساٌدروفور ومنحنٌات المواد
 Peaksالظاهرة فً
القٌاسٌة لالحماض االمٌنٌة قورنت هذه المنحنٌات عن طرٌق قٌم الـ
الجداول الملقحة مع المنحنٌات وتشخٌص الحوامض االمٌنٌة المتوافرة فً انموذج الساٌدروفور.
النتائج والمناقشة:
العزل والتشخيص :
جرى عزل وتشخٌص  5عزالت بكتٌرٌة وحسب الصفات الزرعٌة والمجهرٌة
واالختبارات الباٌوكٌمٌائٌة  ،اذ اظهر الفحص المجهري للعزالت انها عصٌات قصٌرة مفردة او
على شكل سالسل قصٌرة  ،سالبة لصبغة كرام ولها القدرة على الحركة واعطت صبغة
خضراء مصفرة على الوسط  ، King Bولها القدرة على النمو فً درجة حرارة  41 – 4م.
االختبارات البايوكيميائية
اظهرت النتائج ان العزالت البكتٌرٌة موجبة الختبار االوكسٌدٌز والكاتلٌز وموجبة
الختبار تحلل الٌورٌا ولها القدرة على استخدام السترات  ،وغٌر قادرة على اكسدة سكر المالتوز
وسالبة لفحص احمر المثٌل .واستنادا ً الى الصفات الزرعٌة والمجهرٌة واالختبارات
 Pseudomonas aeruginosaواعطٌت
الباٌوكٌمٌائٌة شخصت العزالت على انها
الرمز المحلً . AB
انتاج المركبات الخالية للحديد
 Pseudomonas aeruginosaعلى انتاج
اظهرت النتائج قدرة عزالت بكترٌا
المركبات الخالبة للحدٌد  Siderophoreعند انخفاض تركٌز الحدٌد فً الوسط البكتٌري بعد
اجراء اختبار ( )CASلعزالت البكترٌا وهذه النتٌجة جاءت متفقة مع (.)H.Siebner,2004
الفعالية التثبيطية لبكتريا  Pseudomonas aeruginosaضد الفطريات الممرضة
لنبات الذرة الصفراء:
 P. aeruginosaقدرة على تثبٌط نمو الفطرٌن
اظهرت النتائج ان لبكترٌا
 Fusarium solaniو  Aspergillus nigerعلى وسط  King Bوهو من االوساط
المالئمة النتاج الساٌدروفور وقد ظهرت قدرة البكترٌا على منع نمو الفطرٌن خالل مدة الحضن
لكل المكررات مقارنة بالمقارنة (اطباق مزروعة بالفطرٌات فقط)  ،اذ كان معدل قطر النمو
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للفطر  12 Fusarium solaniملمتر فً حٌن كان قطر النمو للفطر
 20 nigerملمتر على الوسط . King B
PDA
اظهرت النتائج ان بكترٌا السٌدومونس اقل تثبٌط للفطرٌن اعاله على الوسط
الذي ٌعد من االوساط الطبٌعٌة لتنمٌة الفطرٌات  ،وقد تمكن الفطرٌن من النمو بقطر اكبر
مماهو علٌه على الوسـط  ، King Bاذ بلغ قطر النمو للفطر 20 Fusarium solani
ملمتر و  38ملمتر للفطر  Aspergillus nigerفً معاملة المقارنة جدول (  ، )1وهذا ٌتفق
مع ما ذكره (العامري .)2003 ،ان عملٌة التثبٌط تشمل انتاج بعض مضادات الحٌاة او قدرتها
على االستحواذ على مصادر الحدٌد فً بٌئة االحٌاء المجهرٌة مما ٌؤدي الى منع وصول الفطر
الى مصادر الحدٌد والمغذٌات االخرى فً حالة تواجده قرب هذا الجنس البكتٌري والذي ٌؤدي
الى تثبٌط نموه ومن ثم موته.
Aspergillus

جدول ( .)1تأثير بكتريا  Pseudomonas aeruginosaعلى اقطار نمو الفطرين Fusarium
 solaniو  Aspergillus nigerبالملمتر النامية على وسط  King Bو . PDA
معدل قطر نمو الفطر/ملمتر
Aspergillus niger

معدل قطر نموالفطر/ملمتر
الفطر
Fusarium solani
الوسط الزرعي
King B

King B

PDA

PDA

العزلة البكتيرية
AB1

3

4

3

5

AB2

4

6

3

6

AB3

3

7

4

6

AB4

2

3

2

4

AB5

3

6

4

5

المقارنة

12

20

20

35

 AB4اعطت افضل فاعلٌة فً تثبٌط نمو الفطرٌن وتمكنت
لوحظ ان العزلة البكتٌرٌة
من اٌقاف نمو الفطرٌن بصورة واضحة على االوساط المستعملة .
تأثير العزلة البكتيرية  Pseudomonas aeruginosaعلى نسبة انبات بذور نبات
الذرة:
اظهرت النتائج قدرة العزلة البكتٌرٌة السٌدومونس اٌروجٌنوزا على وقاٌة بذور نبات
الذرة (خمسة بذور فً الطبق) ومنع اصابتها بالفطرٌن اذ تمكنت العزلة البكتٌرٌة المحافظة
على البذور خالل مدة التجربة من تأثٌر الفطرٌن الذي ادى الى نمو البذور فً االطباق التً
تحتوي على البكترٌا والفطرٌات اذ كان نمو البذور مشابها ً للبذور النامٌة فً اطباق السٌطرة
غٌر المعاملة بالفطر الجدول ( .)2فً حٌن كانت نسبة االنبات اقل للبذور نفسها فً المعاملة
Pseudomonas
التً اضٌف فٌها الفطرٌن والسبب فً ذلك امتالك العزلة البكتٌرٌة
 aeruginosaالقابلٌة على انتاج العدٌد من المركبات ومن ضمنها المركبات الخالٌة للحدٌد
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 Siderophoresاو انتاج مواد اٌضٌة ثانوٌة ومنها مضادات الحٌاة ومضادات الفطرٌات التً
تؤثر على نمو وبقاء الفطرٌات الموجودة بالقرب منها وانعكاس ذلك على الحفاظ على النباتات
من تأثٌر ضرر الفطرٌات.
جدول (  .)2تأثير العزلة البكتيرية السيدومونس  AB4على انبات بذور نبات
الذرة عند وجود الفطريات وعدم وجودها .
البكتريا
AB4
ـ
AB4

الفطر
ـ
F. solani
A. niger
F. solani
A. niger
المقارنة

اليوم الرابع
80
60
60
80
60
80

نسبة االنبات لمدة الحضن %
اليوم الثامن
اليوم السادس
60
80
60
60
40
40
60
80
40
40
80
80

اليوم العاشر
60
60
40
60
40
80

الكشف عن بعض الحوامض االمينية المتوافرة في انموذج السايدروفور:
Fourier Transform Infrared
استخدمت تقنٌة االشعة تحت الحمراء
 )FTIR( Spectroscopyفً الكشف النوعً للمنتجات االٌضٌة البكتٌرٌة وكما ورد فً
دراسة (  )Oberreuter,et.al.2002و (البكري ، )2005 ،وذلك من خالل تفسٌر
االختالفات فً قمم االمتصاص لالطوال الموجٌة لالشعة تحت الحمراء مابٌن العٌنة قٌد الدراسة
وعٌنة المادة القٌاسٌة للمادة المراد الكشف عنها .ان آلٌة االشعة تحت الحمراء تعمل باالطوال
الموجٌة من (  )4000-400سم  .1 -وقد حددت الدراسة الحالٌة منطقة االطوال الموجٌة
 N-Hاالحادٌة
( )4000-2000سم  1-التً تتضمن االطوال الموجٌة لالواصر االمٌنٌة
والثنائٌة والثالثٌة التً تتواجد عادة فً المركبات الحٌاتٌة
(.)Silverstein,et.al.1981استنادا ً لما تقدم بٌنت نتائج فحص انموذج الساٌدروفور بجهاز
( )FTIRقٌم االطوال الموجٌة المتحسس بها (  )3086.11 – 2129.63سم  1-حسب الشكل
( )1المجدول حاسوبٌا ً  ،فً حٌن كانت نتائج فحص العٌنات القٌاسٌة لالحماض االمٌنٌة كقٌم
لالطوال الموجٌة التً تراوحت ( )3030.17 – 2129.41سم 1-العائدة الى الحامض االمٌنً
اللٌوسٌن و (  )3086.11 – 2603.9سم  1--العائدة الى الحامض االمٌنً االالٌنٌن و
( )3169.04 – 2362.8سم 1-العائدة الى الحامض االمٌنً الثرٌونٌن .
اظهرت نتائج مقارنة االطوال الموجٌة للمواد القٌاسٌة (االحماض االمٌنٌة) مع االطوال
الموجٌة الظاهرة النموذج الساٌدروفور  ،ظهور تطابق فً االطوال الموجٌة ( ، 2129.63
 3086.11و  )2362.8سم 1-العائدة الى االحماض االمٌنٌة اللٌوسٌن  ،االالنٌن  ،الثرٌونٌن
على التوالً مع االطوال الموجٌة الظاهرة فً انموذج الساٌدروفور والمبٌنة بأرقام البٌكات
( )Peaksفً الجدول الملحق مع منحنى االشعة تحت الحمراء وهً  . 23 ، 21 ، 20وٌعتقد
ان سبب التباٌن البسٌط فً قٌمة الطول الموجً للحامض االمٌنً اللٌوسٌن فً انموذج
الساٌدروفور مقارنة مع قٌمة الطول الموجً للمادة القٌاسٌة للحامض  ،قد ٌعود الى االختالف
فً التركٌز وتداخل بعض مكونات مادة الساٌدروفور
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Using Pseudomonas aeruginosa bacteria to effect in growth
and activity of some Zea mays.L plant fungi .
Kareem Ubaid Hasan
Dept. Soil and Water Res. , College of Agric. , Univ. of
Baghdad
Abstract:
Five isolates from Pseudomobnas aeruginosa bacteria ,
isolated from 20 soil samples collected from agriculture college
Baghdad university. Ability of these isolates examined in biological
control Fusarium solani and Aspergillus niger disease fungi on
seeds Zea mays L. The isolate (AB4) inhibited the growth of fungi
and superiority in its antifungal efficiency was 2,3 mm and 2,4 mm
on king-B ,PDA medium respectivly compared with other isolates
and control 12,20 mm and 20, 35 mm . studyed the effect of these
bacterial isolates on the germination of Zea mays L. seeds in the
presence and absence of fungi. The results showed inoculated
seeds by P. aeruginosa isolate caused increase germination 80%
in the fourth day and 60% in the tenth dayfrom incubation time
compared with other isolates, and reduced the effect of fungi.
Siderophore that prodused from isolates extracted and its amino
acids consist of : Lyosine , Alanine and Theronine , this amino
acids diagnoses by (FT-IR) technique .
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