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المستخلص

 في تحفيز المقاومةPseudomonas fluorescens  والبكترياRhizobium leguminosarum أجريت الدراسة لتقييم كفاءة البكتريا العقدية

 وR. leguminosarum  غمرت بذور باقالء في معلق متكون من.)BYMV( الجهازية في نباتات الباقالء ضد الفايروس موزائيك الفاصوليا األصفر

 بعد اإلنبات ثم اخذت أطوال النباتات والوزن الطريBYMV  ا عديت النباتات الناتجة من هذه البذور بالفايروس.وخليط منهماP. fluorescens

P.  وقد اظهرت النتائج أ ن نسبة اإلصابة في النباتات الناتجة من بذور معاملة بالبكتريا,والوزن الجاف للمجموع الخضري والمجموع الجذري

 وخليط منها كانت صف ار في حين بلغت نسبة اإلصابة في النباتات الناتجة من بذور معاملة بالعوامل الثالثةR. leguminosarum  وfluorescens

 في النباتات المعداة%94 صفر في المقارنة (نبات سليم) ونسبة إصابة
ا
 بالتتابع مقارنة بنسبة إصابة%40 و44 و46 المذكورة أنفا والمعداة بالفايروس
Double antibody sandwich Enzyme Linked  كما جرت متابعة لتركيز الفايروس في النبات مصليا بتقنية اليزا,)بالفايروس فقط (مقارنة

 يوما من الزراعة باستعمال أجسام مضادة متعددة الكلونات لفايروس موزائيك الفاصوليا40  بعدImmunosorbent assay (DAS. ELISA)

 حدث انخفاض كبير في تركيز الفايروس في النباتات الناتجة من بذور معاملة بالبكتيريا والمعداة بالفايروس اذ بلغت قيمة االمتصاص على.األصفر
49... و49296  بالتتابع وبنسبة تثبيط02640 و02450 و02444  نانومتر ل مستخلص من نباتات معاملة بالبكتريا وخليط منهما405 الطول الموجي
 في02440  وقيمة امتصاص, في النباتات السليمة والمعاملة بالبكتريا وغير معداة بالفايروس02050  بالتتابع مقارنة بقيمة امتصاص%94...و
. ادى تغطيس البذور بالبكتريا إلى تحسين معايير النمو في النباتات الناتجة من هذه البذور.)النباتات المعداة بالفايروس فقط (مقارنة
. فايروس موزائيك الفاصوليا األصفر, بكتريا, مكافحة, العقد البكتريا:كلمات مفتاحية
.*البحث مستل من رسالة ماجستير للباجث األ ول
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ABSTRACT
The study was conducted to evaluate the efficiency of Pseudomonas fluorescens and Rhizobium leguminosaruato
induce systemic resistance in broad bean plants against bean yellow mosaic virus (BYMV). Broad bean seeds
were submerged in suspension of R. leguminosarua, P. fluorescens and combined of them. plants emerged from
these seed were inoculated with BYMV at three stages after germination. Plants height, foliage fresh weight, root
fresh weight , foliage dry weight, root dry weight, Results showed that the disease incidence in plants emerged
from seed treated with R.leguminosarua, P. fluorescens and combined of them were zero%. The decease
incidence in plants emerged from seeds treated with the three above agents and inoculated with BYMV were 26,
25 and 20% respectively compared with zero% in control (healthy plant) and 92% in BYMV infected plants ,
and virus concentration in the plant, by DAS- Elisa using polyclonal antibodies for BYMV after 50 days of
cultivation. High reduction in virus, concentration in plants from treated seeds and inoculated with virus was
absurd. The absorbance values at 450 nm of extracts from plant treated with P. fluorescens, R.leguminosarum
and combined of them 0.225, 0.240 and 0.150 respectively with inhibition percentages 59.75, 57.00 and 72.00%
respectively compared with absorbance values 0.048 with extracts from healthy plants and in plants emerged
from treated seeds non-inoculated with BYMV and 0.558 of extract from BYMV infected plants submersion of
seed in bacterial suspension induced significant promotion in plant growth parameters.
Key words: Nodulation, control, Bacteria, BYMV
*Part of M.Sc.Thesis of the first author.
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الحصول على عزلة نقية للفايروس

المقدمة

ينتمي محصول الباقالء ) (Vicia fabae Lإلى العائلة

اعتمد نبات الزربيح Chenopodium amaranticolor

البقولية التي تحتل المرتبة الثانية بعد العائلة النجيلية من

الذي يستجيب للفايروس بتكوين بقع موضعية مصفرة على

العالم حوالي  180مليون هكتار أي ما يعادل  %15-12من

محلول دارئ االستخالص في هاون خزفي ولقحت نباتات

مساحة الرقعة الزراعية على كوكب األرض ويشكل اإلنتاج

الباقالء بهذا المستخلص ,وبعد ظهور األعراض على

العالمي منها حوالي  %27من إنتاج الحبوب في العالم

النباتات تم التأكد من كون هذه الفايروس يعود إلى فايروس

األوراق المعداة .قطعت بقعة بشفرة معقمة وسحقت بكمية من

حيث األهمية وتبلغ المساحة المزروعة بهذه المحاصيل في

وتحتوي حبوبها على  %33من البروتين ( .)8يتعرض

 BYMVباختبار الي از المصلي.

محصول الباقالء إلى اإلصابة بالعديد من األمراض ومنها
األمراض الفيروسية ( )92ويعد مرض موزائيك الفاصولياء

البكتريا

تم الحصول على عزلة من بكتريا  P. fمن االستاذ عدنان

األصفر أحد أكثر األمراض انتشا ار في حقول الباقالء في

عيسى مختبرات قسم الوقاية–كلية الزراعة–جامعة بغداد ,أما

الدول العربية ( .)31ينتقل فايروس مزائيك الفاصولياء

بكتريا الرايزوبيا فقد تم عزلها من عقد بكتيرية على جذور

األصفر بالعديد من حشرات المن بطريقة غير باقية ,واشارت

نبات الباقالء وتم تشخيصها من خالل االختبارات

الدراسات إلى أن عددا من أنواع البكتريا في التربة التي تنمو

الكيموحيوية.

على وحول جذور النباتات تمتلك القدرة على تحسين نمو

جمع العقد البكتيرية

النباتات ضد المسببات المرضية ومن هذه البكتريا  P.fو R

بالم ت تتاء ,واختي ت تترت العق ت تتد البكتيري ت تتة ذات الل ت تتون ال ت تتوردي م ت تتن

النباتات فضال عن كفاءتها في تحفيز الوسائل الدفاعية في

قلع تتت نبات تتات ب تتاقالء م تتن الحق تتل ,ث تتم غس تتلت ج تتذورها جي تتدا

 sppوأن بعضهما اثبت كفاءة في تحفيز مقاومة في النبات

النبات تتات ,واخ تتذت العق تتد م تتن الج تتذور بعناي تتة ووض تتعت ف تتي

ضد الفايروسات ( .)92كما استعملت البكتريا المحسنة لنمو

علب صغيرة تحتوي ماء مقط ار لمنع جفافها قبل التعقيم.

النبات Plant Growth Promoting Rhizobacteria

تعقيم العقد

( )PGPRفي مقاومة األمراض الفايروسية ( .)23هدفت هذه

اس تتتعملت ثالث تتة دوارق زجاجي تتة مخروطي تتة الش تتكل س تتعة 50

الدراسة لتقيم كفاءة بكتريا  P.fو R.lفي تحفيز المقاومة

مليلتت ت ت تتر وضت ت ت تتعت حست ت ت تتب التسلست ت ت تتل الت ت ت تتدورق األول يحت ت ت تتوي

األصفر.

والثالث يحتويتان متاء مقطت ار معقتم داختل  .Laminarغطستت

المواد والطرائق

العقد فتي هيبوكلوريتت الصتوديوم (القاصتر)  %92لمتدة (-3

الجهازية في النباتات ضد فايروس موزائيك الفاصولياء

هيبوكلوريت تتت الصت تتوديوم (القاصت تتر)  %92والت تتدورقين الثت تتاني

 )1دقائق ,ثم نقلت بوساطة الملقط المعقتم مباشترة إلتى التدورق

جمع العينات

جمعت عينات من نباتات باقالء تظهر عليها أعراض

موزائيك مع تشوه في قمة النبات المصاب من حقول كلية

الثتاني التذي يحتوي علتى متاء مقطتر معقتم لمتدة ثتالث دقتتائق,

ونقل تتت إل تتى ال تتدورق الثال تتث م تتع تحريكه تتا واس تتتبدال الم تتاء ف تتي

الزراعة-جامعة بغداد ومن حقول في اليوسفية والصويرة.

التتدورق لستتبع م ترات متتاليتتة ولمتتدة دقيقتتة فتتي كتتل م ترة ,تركتتت

االختبار المصلي DAS - ELISA

العقد في ماء الغسلة األخيرة في الدورق الثالث.

اعتمد اختبار الي از Enzyme-linked Immuno sorbent

عزل وتنمية الرايزوبيا من العقد

 )ELISA( Assayفي تشخيص فايروس موزائيك

نقلت تتت العقت تتد بت تتالملقط المعقت تتم إلت تتى أنبوبت تتة اختبت تتار معقمت تتة مت تتع

الفاصولياء األصفر ( )BYMVفي العينات التي جمعت من
الحقول واستعمل مصل مضاد لفايروس موزائيك الفاصولياء

قطت ت ت ترتين م ت ت تتاء مقط ت ت تتر معق ت ت تتم وتم ت ت تتت ه ت ت تتذه العملي ت ت تتة داخ ت ت تتل

 .Laminarستتحقت العق تتد ف تتي قع تتر األنبوبتتة بنهايتتة قض تتيب

األصفر مجهز من شركة  NEOGENاالنكليزية وبحسب

زجاجي رفيع معقتم ,واختذ جتزء متن المعلتق بوستاطة ابترة تلقتيح

اختبار (.)6

ولقتتح بتتو الوستتط الزرعتتي Yeast manitol congo red
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 agarفتتي أطبتتاق بتتتري بطريقتتة التخطتتيط ثتتم حضتتنت بدرجتتة

معقتتم .غطستتت البتتذور فتتي المزرعتتة البكتيريتتة الستتائلة مضتتافا

ح ت اررة  98مئوي تة بصتتورة مقلوبتتة متتدة خمستتة ايتتام ,ثتتم اخرجتتت

اليهتتا الصتتمغ العربتتي بنستتبة  5غتتم/لتتتر لمتتدة ستتاعة ثتتم زرعتتت

االطباق في اليوم الخامس من الحاضنة ووضتعت علتى درجتة

البتتذور ف تتي ترب تتة مزيجي تتة معقمتتو ف تتي اص تتص ذات بالس تتتيكية

ح ارره  4مئوية.

قطرها  95سم بمعدل  5بتذور/اصتيص .اعتديت مجموعتة متن

تنقية عزالت الرايزوبيا

النباتت تتات باللقت تتا الفايروست تتي ميكانيكت تتا بعت تتد اإلنبت تتات .اجريت تتت

متابعتتة للنباتتتات لتقتتدير نستتبة االصتتابة ومعتتايير النمتتو (طتتول

انتخب ت تتت مس ت تتتعمرات منف ت تتردة عل ت تتى الوس ت تتط الزرع ت تتي الغ ت تتذائي

النبتتات وال توزن الطتتري وال توزن الجتتا ) وتركيتتز الفتتايروس فتتي

 Yeast manitol congo red agarونقلتتت إلتتى وستتط

النباتتتات المعاملتتة بتقنيتتة الي ت از ,وكانتتت المعتتامالت علتتى النحتتو

زرعت تتي غت تتذائي جديت تتد فت تتي اطبت تتاق بتت تتري ,وبعت تتد ظهت تتور نمت تتو

التالي

المستتتعمرات وضتتعت االطبتتاق بدرجتتة ح ت اررة  4مئوي تة اليقتتا

 :T1بذور باقالء معاملة بالبكتريا .P. f

النمو.

 :T2بذور باقالء معاملة بالبكتريا .R. l

تحضير اللقاح السائل

 :T3بذور معاملة بخليط من البكتريا  P. fو .R. l

أختتذ جتتزء متتن النمتتو البكتيتتري رايزوبيتتا والستتيدوموناس الناميتتة

 :T4بذور باقالء معاملة بالبكتريا  P. fوالنباتات معداة بالفايروس.

علتتى الوستتط الزرعتتي الصتتلب ولقتتح بتتو الوستتط الزرعتتي الستتائل

 :T5بذور باقالء معاملة بالبكتريا  R. lوالنباتات معداة بالفايروس.

في دوارق زجاجية حجم  9لتر ,وحضنت الدوارق فتي حاضتنة

 :T6بذور معاملة بخليط من البكتريا  P. fو R.lوالنباتات معداة

رجاج تتة عل تتى  100دورة/دقيق تتة ودرج تتة حت ت اررة  28مئ تتوي لم تتدة

بالفايروس.

ثالثتتة أي تتام بالنس تتبة لعتتزالت الرايزوبي تتا ( ,)5وعل تتى  150دورة/

 :T7نباتات معداة بالفايروس والبذور غير معالة بالبكتريا (مقارنة).

دقيقتتة ودرجتتة ح ت اررة  30مئتتوي لمتتدة يتتوم واحتتد بالنستتبة لعزلتتة

 :T8نباتات سليمة غير معاملة وغير معداة بالفايروس (مقارنة).

الست تتيدوموناس .رفعت تتت الت تتدوارق مت تتن الحاضت تتنة ووضت تتعت فت تتي

النتائج والمناقشة

البكتيرية للمستتعمرات )CFU( Colony Forming Units

اختبار الي از

درجة حت اررة  4مئتوي إليقتا

نمتو البكتريتا .قتدر عتدد الوحتدات

عزل وتشخيص الفايروس

فتتي المزرعتتة البكتيريتتة وحتتدد العتتدد المستتتعمل فتتي التجربتتة ب ت ت
 328خليتتة/متتل وبتتذلك أصتتبحت هت ا
تذه المزرعتتة البكتيريتتة جتتاهزة

نباتات مصابة جمعت من الحقول المزروعة بمحصول

اختبار تأثير بكتريا  P.fو R. lفي مرض موزائيك

مستخلصات النباتات المصابة ولم يظهر اللون في حفر

ظهر تفاعال موجبا بين االجسام المضادة ومستخلصات

لالستعمال لمعاملة البذور.

الباقالء بشكل لون أصفر في الحفر الحاوية على

الفاصولياء األصفر على نبات الباقالء

المقارنة الحاوية على مستخلص نبات سليم ,واخضع

نفتتذت التجربتتة فتتي البيتتت الزجتتاجي التتتابع لقستتم وقايتتة النبتتات/

الفايروس لدراسة األعراض على بعض العوائل النباتية.

كليتة الز ارعتتة/جامعتة بغتتداد .عقمتت تربتتة مزيجيتة بغتتاز بروميتتد
المثي ت تتل  500غ ت تتم/م 3وترك ت تتت مكش ت تتوفة لم ت تتدة  15يوم ت تتا قب ت تتل
االستتتعمال ,ووزعتتت التربتتة فتتي أصتتص بالستتتيكية قطتتر 25
ست ت ت تتم وبمعت ت ت تتدل  4كغت ت ت تتم/أصت ت ت تتيص ,بعت ت ت تتد تعقيمهت ت ت تتا بمحلت ت ت تتول
هتتايبوكلورات الصتتوديوم (القاصتتر)  ,%92ثتتم ازيلتتت بقايتتا هتتذه
الم تتادة بغس تتل الس تتطح جي تتدا بالم تتاء المقط تتر المعق تتم ,وعقم تتت

بتتذور ب تتاقالء صتتن

شكل  .6طبق اختبار الي از يوضح تفاعل مستخلص نباتات

محلتتي ستتطحيا بغمرهتتا فتتي هتتايبوكلورات

مصابة بفايروس  BYMVمع المصل المضاد للفايروس

الص ت تتوديوم (القاص ت تتر)  %92لم ت تتدة  1-9دق ت تتائق ث ت تتم غس ت تتلت
البتتذور جيتتدا فتتي متتاء مقطتتر معقتتم للتتتخلص متتن هتتايبوكلورات

الصتوديوم ,وجففتتت البتتذور علتتى أوراق ترشتتيح كبيترة فتتي مكتتان
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على الوسط الزرعي Yest extract mannitol agar

العدوى الميكانيكية

(( )YEMشكل  ,)4واظهر الفحص بالمجهر لمسحة من

نبات الباقالء

النمو ووجود البكتيري خاليا بكتيرية عصوية الشكل سالبة

ظهرت على نبات الباقالء المعداة بمستخلص من أوراق

لصبغة كرام مفردة وبشكل سالسل من خليتين.

نباتات باقالء مصابة ,تظهر عليها أعراض موزائيك وتشوه
وتقزم جمعت من الحقل ,أعراض توضح العروق بعد أسبوع
من العدوى اعقبها ظهور موزائيك أصفر أو أخضر على

األوراق مصحوب بتشوه وتجعد االوراق القمية الحديثة (شكل
 .)1ذكرت أعراض مماثلة على نباتات باقالء معداة بفايروس
موزائيك الفاصوليا األصفر (شكل .)9

شكل  .5نمو بكتريا  Rhizobium leguminosarumعلى
الوسط )YEM( Yest extract mannitol agar
جدول  .6التحاليل الكيموحيوية لبكتيريا الرايزوبيا
الفحوصات
شكل المستعمرة
لون المستعمرة
شكل الخلية
صبغة كرام
انزيم الكاتليز
انزيم االوكسيديز
انزيم اليوريز
اختزال النترات
استهالك االسترات
تحلل الجالتين
تحلل االرجنين

شكل  .4أع ارض إصابة نبات الباقالء  Vicia fabaبفايروس
موزائيك الفاصوليا األصفر  )6( BYMVنبات سليم ()5 ,4
أعراض اإلصابة بفايروس .BYMV

نبات الزربيح

ظهرت على أوراق نبات الزربيح المعداة بمستخلص من أوراق
نباتات باقالء مصابة بقع موضعية شاحبة ( )Chloroticبعد

 32أيام من العدوى اعقبها ظهور اصف ارر غير منتظم حول
العروق وتشوه األوراق بعد اسبوعين من العدوى ,وقد اشارت

اكسدة السكريات

دراسات سابقة إلى استجابة نبات الزربيح لفايروس موزائيك

سكروز
مالتوز

النتائج
محدب
ابيض كريمي
عصوي
_
+
+
+
+
+
+
+
+
+

نتائج تشخيص البكتيريا فقد جاءت مطابقة لعدد من الفحوص

الفاصولياء األصفر بتكوين بقع صفراء على االوراق المعداة

المقترحة في شكل ولون المستعمرة ونجا البكتريا في تكوين

(شكل .)1

عقد بكتيرية على جذور نباتات الباقالء ,وقد اشارت دراسات
سابقة إلى نتائج مماثلة فيما يتعلق بهذه البكتريا.

كفاءة بكتريا  P.fو  R.lفي منع تضاعف الفايروس

اظهرت النتائج أن تغطيس بذور الباقالء في معلق للبكتريا

 P. fوالبكتريا  R. lوخليط منهما والمعداة بالفايروس ادى إلى

شكل  .5أعراض البقع الموضعية على أوراق نبات الزربيح

خفض واضح ومعنوي لنسبة االصابة بالفايروس بلغت %96

 Chenopodium amaranticolorالملقحة بمستخلص نبات

و %95بالتتابع على النباتات الناتجة من بذور معاملة بنوعي

الباقالء مصاب بفايروس  )BYMV (1وتالحظ ورقة سليمة

البكتريا قياسا بمعاملة المقارنة (معداة بالفايروس فقط) والتي

للمقارنة ()4

بلغت فيها نسبة االصابة  %29كما ادت المعاملة بنوعي

عزل وتشخيص بكتيريا الرايزوبيا

البكتريا  P.fو R. lإلى خفض معنوي في تركيز الفايروس في

ظهرت مستعمرات بيضاء كريمية اللون ,عند زراعة

األوراق المصابة ,كما اظهر تقدير قيم االمتصاص في

مستخلص العقد البكتيرية المأخوذة من جذور نباتات باقالء
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اختبار  ELISAعلى الطول الموجي  425نانوميتر ,وبلغ

لتحديد اختزال عدد البقع الموضعية المتنخرة على أوراق نبات

مقدار االمتصاص للمعاملتين  22995و 22942وبنسبة تثبيط

التبغ صن

 Samsunالمتسببة عن اإلصابة بفايروس

 52295و %59.22بالتتابع قياسا بمعاملة المقارنة والمعداة

 TMVفكانت نسبة اإلصابة في النباتات المعاملة %6229

بالفايروس فقط والتي بلغ مقدار االمتصاص فيها 22558

قياسا بت ت  %2225في النباتات غير المعاملة .إن ميكانيكية

وبنسبة تثبيط صفر ,كما سببت المعاملة بخليط من نوعي

تحفيز المقاومة في النبات بوساطة البكتريا غير الممرضة قد

مقارنة بمعاملتي البكتريا على انفراد وبلغت نسبة اإلصابة

الكاربوهيدراتية والدهنية ,وقد اشير إلى أن مركبات

 %92كما ادت إلى خفض إضافي في تركيز الفايروس في

 )LPS( Lipopolysaccharideفي بكتريا  P.fوأن المواد

االوراق المصابة اذ بلغ مقدار االمتصاص في اختبار الي از

الكاربوهيدراتية  )EPS( Eipopolysaccharideالسطحية

إلى أن معاملة بذور الباقالء بالبكتريا  P.fو R. lبشكل مفرد

في نبات القرنفل ضد الفطر  Fusarium sppالمسبب

أو بخليط منهما ادت إلى خفض معنوي في نسبة االصابة

للذبول ( .)91اشار  Raupachوآخرون ( )38إلى أن

بفايروس موزائيك الفاصولياء األصفر وتركيز الفايروس في

معاملة بذور الخيار والطماطة ببكتريا محسنة لنمو النبات

النبات ,ولم يوجد تالمس مباشر بين الفايروس في األجزاء

والتي اثبتت كفاءتها في تحفيز المقاومة الجهازية في النباتات

مباشر للبكتريا على الفايروس وأن التأثير في الفايروس هو

المقاومة الجهازيو في نبات الخيار والطماطة ضد اإلصابة

تأثير غير مباشر من خالل تحفيز البكتريا أو منتجاتها

بفايروس موزائيك الخيار (Cucumber mosaic )CMV

تعود إلى مكونات الجدار الخلوي البكتيري من المواد

البكتريا  P. fو R. lخفضا معنويا إضافيا في نسبة اإلصابة

و LPSفي الرايزوبيا مسؤولة عن تحفيز المقاومة الجهازية

 22352وبنسبة تثبيط  .%99.22تشير النتائج في جدول 9

ضد األمراض الفطرية والبكتيرية اظهرت كفاءة في تحفيز

العلوية من النبات والبكتريا في التربة وبذالك ال يوجد أثر

.cucumovirus

االيضية أليات الدفاع في النبات (استحثاث مقاومة جهازية).

إن تحفيز المقاومة الجهازية في النبات ناجم عن تنشيط

جدول  .4استجابة نبات الباقالء الناتجة من بذور معاملة

جينات في النبات مسؤولة عن تصنيع بروتينات قد تؤثر

بالبكتريا  P. fluorescensوR .leguminosarum

مباشرة كعوامل مضاده للفايروس أو بشكل غير مباشر من

للعدوى بفايروس موزائيك الفاصولياء األصفر ()BYMV

خالل تحفيز جينات أخرى في النبات تؤدي في النهاية إلى

المعاملة

استحثاث مقاومة جهازية في النبات ضد الفايروس ,إذ تعمل

هذه البروتينات على تثبيط تضاع

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
L.S.D 5%

الحامض النووي وايقا

تصنيع بروتينات الفايروس ,وقد اشارت عدة دراسات سابقة
إلى ان معاملة النباتات بعوامل حيوية أو غير حيوية ادت
إلى تحفيز مقاومة بالنبات ضد اصابات الحقة بالفايروس

نسبة
االصابة%
صفر
صفر
صفر
46
44
40
94
صفر
642405

مقدار
االمتصاص
02050
02050
02050
02444
02450
02640
02440
02050
02694

نسبة التثبيط %
9625
9625
9625
49294
4920
9420
صفر
9625
652455

نفسو أو فايروسات اخرى ( ,)95وقد استعملت البكتريا

اشارت النتائج جدول  1إلى أن استعمال خليط من البكتريا

لتحفيز المقاومة في األجزاء العلوية من النبات ضد طي

الفايروس وهذا ناجم عن أن استعمال أكثر من عامل

المعزولة من المنطقة المحيطة بجذور النباتات بشكل واسع

 P. fو R.lادى إلى زيادة كفاءة البكتيريا في تثبيط تضاع

واسع من المسببات المرضية في عدة انواع نباتية (,36

استحثاث بآليات مختلفة ادى إلى زيادة كفاءة االستحثاث ضد

 .)99يؤدي استحثاث المقاومة في النبات إلى تثبيط تضاع
الفايروس وايقا

الفايروس ,ووجد أن معاملة بذور التبغ بمعلق البكتيريا P.f

تطور األعراض الفايروسية على النباتات

ادت إلى استحثاث المقاومة الجهازية في نبات التبغ ضد

مقارنة بالنباتات غير المستحثة والمعداة بالفايروس نفسو)(.)2

الموضعية في النباتات الناتجة من بذور معاملة (,)34

المعداة (اختزال حجم البقع أو تقليل عددها على األوراق

فايروس تنخر التبغ  TNVوالتي ادت إلى اختزال عدد البقع

استخدم  Yangوآخرون ( )96الساللة البكتيرية )CZ( P.f
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وتوصل  Zehnderوآخرون ( )98إلى تشخيص ساللة

جدول  .3تأثير تغطيس بذور الباقالء بالبكتريا  P. fوR.l

من  PGPRاثبتت كفاءة في حماية نباتات الطماطة من

وخليط منهما والعدوى بالفايروس في معايير النمو للنبات

اإلصابة بفايروس موزائيك الخيار( )CMVتحت ظرو

بعد  40يوما

البيت الزجاجي.

المعاملة

تأثير بكتريا  P. fو  R.lفي معايير النمو

اظهرت النتائج الموضحة في جدول  1أن الفايروس سبب

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
LSD
5%

خفضا كبي ار في معايير النمو جميعها قياسا بمعاملة المقارنة

المتمثلة بالنبات السليم ,وأن معاملة البذور بالبكتريا  P.fوR.l

أو خليط منهما ادت إلى تحسين معنوي في معايير النمو
لنبات الباقالء الناتجة من هذه البذور قياسا بالنباتات غير
المعاملة بالبكتريا من حيث ارتفاع النبات والوزن الطري

والجا

0

64256

45290

5250

9246

المحفزة لنمو النبات ( )PGPRوالعدوى بالفايروس ادت إلى

النباتات الناتجة من بذور معاملة بالبكتريا  P. fو R.lوخليط

تحسين معنوي في معايير نمو النبات وكان التأثير االكبر

منهما  62و 65و 94سم والوزن الطري للمجموع الجذري

للرايزوبيا والخليط البكتيري ,وأن هذا التحسين في معايير

 393...و 398295و 312212غم/نبات والوزن الطري

النمو في النباتات المعاملة ربما يعود إلى التأثير المباشر

للمجموع الخضري  935295و 996295و 962295غم/نبات

للبكتريا في الكائنات الممرضة للنبات في التربة (الفطر

و 22252و 356295و165.60عقدة/نبات ,والوزن الجا

والبكتريا) أو غير مباشر من خالل تحفيز المقاومة الجهازية

للمجموع الجذري  32256و 92218و 93221والوزن الجا

في النبات ضد الفايروس والتي ادت إلى تثبيط تضاع

للمجموع الخضري  16.7.و 18222و 49253بالتتابع قياسا

الفايروس وتحسين معايير النمو مقارنة بالنباتات غير

بت ت ت  95سم و 99293و 338و 31285و 32293غم/نبات في

المعاملة والمعداة بالفايروس ,وقد اشارت عدة دراسات إلى

النباتات المعداة بالفايروس فقط وغير معاملة بالبكتريا وقياسا

وجود أعداد كبيرة من البكتيريا المفيدة والمحفزة لنمو النبات

ب ت ت  55سم و 334295و 929293و 36211و11241

في التربة حول الجذور وعلى أسطح الجذور ومنها البكتيريا

غم/نبات بالتتابع في النباتات السليمة (غير معاملة وغير

التي تم عزلها من هذه المناطق  ,P.sppوالتي اثبتت

معداة) ,وادت المعاملة بالبكتريا بشكل مفرد او خليط منهما

الدراسات كفاءتها في تحسين نمو النبات من خالل تثبيطها

إلى زيادة في أطوال النباتات والوزن الطري للمجموع الجذري

لنمو وتكاثر المسببات المرضية ( .)39إن تأثير البكتريا

والخضري اذ بلغت اطوال النباتات  58و 68و 92سم والوزن

المحفزة لنمو النبات ضد المسببات المرضية في الترب قد

الطري للجذور  95295و 92295و 395غم/نبات والوزن

ينجم عن التنافس على المواد الغذائية وانتاج Siderophores

الطري للمجموع الخضري  352295و 358211و949234
و 9225والوزن الجا

60
64
95
40
60
90
44
44

يالحظ من النتائج ان معاملة بذور نباتات الباقالء بالبكتريا

للمجموعين الجذري والخضري ,اذ بلغ معدل ارتفاع

غم/نبات والوزن الجا

ارتفاع
النبات
(سم)

الوزن الطري ( غم)
للنبات الواحد
مجموع
جذور
خضري
464244
646
446244
640294
460244
650250
640244
94244
640255
99244
454265
644200
660
94244
409246
665244

الوزن الجاف ( غم )
للنبات الواحد
مجموع
جذور
خضري
56294
69246
50209
40250
54246
46295
49260
65245
49265
6626
50260
4024
69246
65204
55255
66255

المتميز بوزنو الجزيئي الواطئ الذي يخلب الحديد والتضاد مع

للمجموع الجذري  34291و3623

المسببات المرضية وافراز انزيمات محللة ( ,)93وقد اشارت

للمجموع الخضري  99268و92234

عدة دراسات إلى أن وجود بعض األنواع البكتيرية في

و 42238غم/نبات بالتتابع قياسا بمعاملة المقارنة التي بلغت

المناطق المحيطة بجذور النباتات يمكن ان تحسن نمو النبات

 95سم و 99295و 338و 31285و 32293غم/نبات في

بشكل مباشر من خالل تحريرها لمركبات أيضية ثانوية تجعل

النباتات المعداة بالفايروس فقط وقياسا ب ت  55سم و334295

بعض العناصر الغذائية اكثر جاهزية لالمتصاص من جذور

و 929293و 36211و 11.4.غم/نبات بالتتابع في النباتات

النباتات أو بشكل غير مباشر من خالل تحفيزها المقاومة

السليمة (غير معاملة وغير معداة).

الجهازية في النبات ضد المسببات المرضية (فطر وبكتيريا
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وفايروس) ( .)92إن تحسين نمو النباتات الناتجة من بذور

الزجاجي باستخدام أربع سالالت من البكتريا Bacillus sp

معاملة بالرايزوبيا يعود بشكل رئيس إلى تثبيتها النيتروجين

هي ) B.pumilus (SE34و B.amyloliquefaciens

الجوي فضال عن تحريرها لمركبات أيض ثانوية بضمنها

) (IN937aو) B.subtilis (IN937bو Kluyvera

منظمات نمو واذابتها لعنصر الفسفور وجعلو جاه از

 )INI4( cryocrescensفي معاملة تغطيس البذور والتي

لالمتصاص وعناصر اخرى حول الجذور ( .)32ال يستبعد

ادت إلى زيادة معنوية في الحاصل وخفض نسبة اإلصابة

النباتات الناتجة من بذور معاملة بالبكتريا نتيجة تأثيرها في

وحصلوا

تبرقش

مسببات وأمراض النبات وهذا قد يكون مباش ار في المسببات

الطماطة  ,)TOMOV( Tomato mottle virusووجد أن

المرضية أو غير مباشر من خالل تنشيطها ألليات الدفاع في

خلط أكثر من عامل حيوي كان أكثر كفاءة في تحسين نمو

إلى  %58219قياسا بت ت  %28288في النباتات غير المعاملة,

أيضا أن يكون تأثير الرايزوبيا في تحسين معايير النمو في

على

نتائج

مماثلة

ضد

فايروس

النباتات ,وقد اشير إلى أن الرازوبيا تنتج مركبات تؤثر في

النبات وزيادة محتواه من الكلوروفيل والنايتروجين والفسفور

المسببات المرضية مباشرة ( ,)32كما ذكر أنها تنتج موادا

والبوتاسيوم فضال عن تقليل اإلصابة بديدان العقد الجذرية

مخلبية  Siderophoresتعمل على خلب الحديد وجعلو غير

وتعفن الجذور ( ,)92وادى استعمال خليط حيوي من EM

متوفر للمسبب المرضي ( ,)4وقد اثبتت دراسات أخرى أن

ضد الفطر  Pythium aphanidermatumو Rhizoctonia

التأثير غير المباشر للرايزوبيا هو تنشيط وسائل الدفاع الذاتية

البيت الزجاجي

 solaniفي الوسط الزرعي وتحت ظرو

لنمو الفطرين ( .)1إن البكتريا المثبتة

في النبات عند تعرضها للمسبب المرضي من خالل إنتاجها

إلى تثبيط عالي

عددا من المركبات من ضمنها مركبات فينولية وفالفونويدات

للنيتروجين  Rhizobiumلها المقدرة على خفض حساسية

( )Flavonoidsوفايتوالكسينات وبروتينات في عوائل نباتية

نباتات الجت لإلصابة الفايروسية .ادى استعمال بكتريا P.f

متعددة ( .)35هذه النتائج تشير إلى إمكانية استعمال خليط

إلى تحفيز المقاومة الجهازية في نباتات الخيار ضد فايروس

من البكتريا يضم الرايزوبيا لتحسين نمو النبات وتحفيز

موزائيك الخيار  CMVسواء بمعاملة تغطيس البذور أو تبليل

المقاومة الجهازية فيها وربما تمثل الرايزوبيا مع البكتريا

التربة أو الرش على األوراق الفلقية بمعلق البكتريا وعند

المحسنة لنمو النبات وسيلة داعمة في إدارة أمراض النبات

متابعة تضاع

الفايروس في النباتات المعاملة باختبار الي از

الفايروسية كونها تقدم وسيلة سهلة وأمينة واقتصادية ,وقد

وجد أن معاملة تغطيس البذور بالبكتريا اعطت أعلى نسبة

مقاومة المسببات المرضية إذ ادى رش أشجار الموز بخليط

اختزال نسبة اإلصابة في نباتات الفاصوليا بفيروس Bean

Effective

 common mosaic potyvirusعند تغطيس بذور

 )EM( Microorganismsإلى حمايتها من اإلصابة

الفاصوليا لمدة  39ساعة بمعلق البكتريا اذ بلغت نسبة

الفطر

االصابة  %32في النباتات المعاملة قياسا ب ت ت  %51في
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