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  المسبب لموت بادرات وتعفن جذور  Fusarium solaniللفطر والكیمیائیة  المكافحة االحیائیة 
  والمبید الفطري بنلیت Pseudomonas aeruginosaالطماطة باستخدام البكتریا 

  إبراھیمبسام یحیى 
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات /قسم وقایة النبات

  
  الخالصة 

والمبیǙǙǙد الكیمیǙǙǙائي بنلیǙǙǙت  aeruginosa PseudomonasاسǙǙǙتخدام البكتریǙǙǙا نتǙǙǙائج  تأظھǙǙǙر          
 MartعǙǙن الفطǙǙرلمتسǙǙبب طماطǙǙة امǙǙوت بǙǙادرات وتعفǙǙن جǙǙذور الفعالیǙǙة عالیǙǙة فǙǙي مكافحǙǙة مǙǙرض وتǙǙداخلھما 

Fusarium solani     أظھرت البكتریاPs.aeruginosa رǙد الفطǙة ضǙقدرة تضادیة عالیF.solani   
وفǙي % . ٤٩.٥٣وإنبǙات ابواغǙھ بنسǙبة وصǙلت إلǙى % ١٠٠تمثلت في كبح نمǙو غزلǙھ الفطǙري بنسǙبة

إال أنǙھ أحǙدث كبحǙا فعǙاال  Ps.aeruginosaالوقت الذي لم یسبب المبید بنلیت أي تǙاثیراً سǙمیاً للبكتریǙا 
لتǙر مǙن المǙادة الفعالǙة / ملغǙم ١٥٠عنǙد تركیǙز %  ١٠٠إذ بلغǙت نسǙبة التثبǙیط   F.solaniلنمو الفطǙر 

والمبید بنلیǙت فعالیǙة عالیǙة فǙي كǙبح إصǙابة   Ps.aeruginosaبین البكتریا  لأحدثت معاملة التداخ. للمبید 
  نمو النبات  عن زیادة معنویة في معاییرفضF.solani   榜نباتات الطماطة بالفطر

   
  المقدمة

واحدا من أھم  مسببات أمراض موت البǙادرات وتعفǙن الجǙذور  Fusarium solaniیعد الفطر          
) ١٩٩٩،Linderman وHoefnagels و ١٩٩٩وآخǙǙرون ،Gray (                       انتشǙǙارا 

ولعل من أھǙم تلǙك الطǙرق  مكافحتھر فقد تنوعت وتعددت طرق ونظرا للخسائر الكبیرة التي یسببھا الفط
 Beighو ١٩٩٤،Abada(                   المكافحǙǙة االحیائیǙǙة المسǙǙتخدمة فǙǙي السǙǙنوات األخیǙǙرة ھǙǙي 

بسǙبب   PseudomonasحیǙث اسǙتخدمت أنǙواع مختلفǙة مǙن البكتریǙا التابعǙة للجǙنس ) ١٩٩٨،واخرون
 نللمقاومǙة مǙ ةالممرضǙة للنبǙات مǙن جھǙة وتحفیزھǙا  للǙدفاعات الذاتیǙقابلیتھا على تثبیط فطریǙات التربة

) ٢٠٠٢،وآخǙرون Nautiyal و ١٩٩٩وآخǙرون ،  Meyer، ١٩٨٧واخǙرون، Duijff (جھǙة أخǙرى 
والمحدثǙǙة  مǙǙن خ榜ǙǙل إفرازھǙǙا لمجموعǙǙة كبیǙǙرة مǙǙن المǙǙواد ذات التǙǙأثیر المثǙǙبط ألحیǙǙاء التربǙǙة المجھریǙǙة

  ammonia, butyrolactones   diacetylphloroglucinol 4-  والتǙǙي منھǙǙا للمقاومǙǙة 
kanosamine, Oligomycin A, Oomycin A, phenazine-1-rboxylic acid , 

pyoluterin, pyrrolnitrin , viscosinamide,     Salicylic acid   )
SmithوBurns،و ١٩٩٦ Mogilaiah  وع  ) ١٩٩٩واخرونǙویعد النPs.aeruginosa  واعǙن األنǙم

بالفطریǙات   للوقایǙة مǙن اإلصǙابة والفلفǙل حیǙث اسǙتخدمت لمعاملǙة بǙذورالرقي، مستخدمة فǙي ھǙذا المجǙال  ال
Macrophomina phaseolina, Rhizoctonia solani F.solani.. Fusarium 

oxysporum )Perveen،رونǙǙالفطر ) ١٩٩٨وآخǙǙابة بǙǙن اإلصǙǙولیا مǙǙذور الفاصǙǙة بǙǙولوقایF.solani 
)Meyer رونǙǙǙǙر .             )١٩٩٩،وآخǙǙǙǙة الفطǙǙǙǙي مكافحǙǙǙǙع فǙǙǙǙكل واسǙǙǙǙت بشǙǙǙǙد بنلیǙǙǙǙتخدم المبیǙǙǙǙویس

F.solani    ذورǙن الجǙادرات وتعفǙوت البǙراض مǙى أمǙیطرة علǙفي أنواع مختلفة من  المحاصیل للس )
  ) ٢٠٠٢ومحمد، ١٩٨٨طھ والزرري ،

ي مكافحǙة الفطǙر  والمبیǙد بنلیǙت فaeruginosa Ps. Ǚویھدف البحث إلى تقییم كفاءة استخدام البكتریا    
F.solani تعفن بذور وموت بادرات نبات الطماطة  المسبب ل.  

  البحثمواد وطرق 
تم جمعھا من منطقة الرشیدیة في  أجري العزل  من بادرات طماطة مصابة  :العزل وتعریف الممرض 

ي الحاوي على المضاد الحیǙو PDAعلى وسط مستخلص البطاطا والدكستروز واآلجار محافظة نینوى 
سǙم مǙن ٠.٥حیث حضرت أجǙزاء صǙغیرة  بأبعǙاد ال تتجǙاوزلتر /ملغم  ٥٠سلفات ستبرتومایسیبن بمعدل

% ١منطقǙǙǙة السǙǙǙویقة الجنینǙǙǙة للنباتǙǙǙات المصǙǙǙابة وعقمǙǙǙت سǙǙǙطحیا باسǙǙǙتخدام محلǙǙǙول یحتǙǙǙوي  علǙǙǙى
 PDAاألجǙǙزاء فǙǙي أطبǙǙاق بتǙǙري معقمǙǙة تحتǙǙوي علǙǙى الوسǙǙط الغǙǙذائيھایبوكلورایǙǙت الصǙǙودیوم ثǙǙم زرعǙǙت 



  

  Booth(المعتمǙدة  وبعد نمو المستعمرات نقیت ثم عرفǙت باسǙتخدام المفǙاتیح التصǙنیفیة° م٢٧- ٢٥في  وحضنت
  .  المراضیة بتطبیق فرضیات كوخا  المعزولواختبرت قدرة الفطر ) ١٩٧٠،

Ps.aeruginosaاختبہہار القہہدرة التضہہادیة للبكتریہہا  الفطہہر  تجہہاه  F.solani تǙǙم اسǙǙتخدام عزلǙǙة مǙǙن  :
Ps.aeruginosaالبكتریǙا  سǙبق وان تǙǙم  كلیǙة العلǙوم/والتǙي تǙم الحصǙول علیھǙǙا مǙن قسǙم علǙوم الحیǙǙاة  

حیǙǙث اختبǙǙرت القǙǙدرة التضǙǙادیة للبكتریǙǙا عزلھǙǙا مǙǙن تربǙǙة زراعیǙǙة  Ps. Aeruginosa وذلǙǙك بتنشǙǙیط  
 NA البكتریا على وسط االجار المغذي

  ٢٠٠٥/  ٦/  ١٥وقبولھ      ٢٠٠٤/  ١٠/  ٥تاریخ تسلم البحث  

Nutrient Agar   ركةǙاج شǙن إنتǙم)Difco ( دةǙین لمǙد التحضǙرارة ٢٤وبعǙة حǙي درجǙاعة فǙ٢٥ س- 
 Loop تم تحضیر المعلق البكتیري بقشط النمو البكتیري من سطح الوسط الغذائي بحلقة الǙزرع م، ˚٢٧

مǙل باسǙتخدام شǙریحة /خلیǙة بكتیریǙة  ٦١٠×٥وإضافتھ إلى محلول ملǙح فیسǙولوجي وقǙد ضǙبط التركیǙز 
فǙي أطبǙاق بتǙري  والمجھǙز  المعقم  PDAم نشر اللقاح على سطح الوسط الغذائيث یموسایتومیتر الًعد ھ
-٢٥سǙاعة فǙي درجǙة حǙرارة  ٢٤حضǙنت األطبǙاق لمǙدة و باستخدام  قضیب زجاجي معقǙم، سم ٩بقطر
 الفطǙǙر مزرعǙǙةملǙǙم مǙǙن حافǙǙة  ٥م وبعǙǙد التحضǙǙین لقحǙǙت األطبǙǙاق فǙǙي مركزھǙǙا بقǙǙرص قطǙǙره °٢٧

F.solaniرǙǙام أر بعمǙǙة أیǙǙط ، بعǙǙى الوسǙǙتملت علǙǙة فاشǙǙة المقارنǙǙا معاملǙǙررات أمǙǙة مكǙǙث榜تخدام ثǙǙم اسǙǙت
بحسǙǙاب متوسǙǙط قیǙǙاس قطǙǙرین متعامǙǙدین للمسǙǙتعمرات  البیانǙǙاتأخǙǙذت  .الغǙǙذائي بǙǙدون نشǙǙر البكتیریǙǙا 

رت الكامǙل واختبǙ ئيتصǙمیم العشǙواالنفǙذت التجربǙة باسǙتخدام . م ˚٢٧ - ٢٥بعد خمسة أیام من لتحضین في النامیة 
  .دنكن  النتائج بطریقة

استخدمت التقانǙة الموصǙوفة مǙن قبǙل    :Ps.aeruginosa تأثیر المبید  بنلیت على نمو البكتیریااختبار 
Cruichshank ث ) ١٩٧٤( وآخرونǙري حیǙد الفطǙبع بالمبیǙیح المشǙن ورق الترشǙراص مǙرت أقǙحض

مǙادة  لتǙر/ملغǙم) ١٥٠و ١٠٠و ٥٠صǙفرو(بǙالتراكیز  Benzimodazol%٥٠بنلیت الذي یحتوي علǙى 
وزعǙǙت األقǙǙراص بواقǙǙع ث榜ثǙǙة الصǙǙلب   PDAواجري االختبǙǙار بنشǙǙر معلǙǙق بكتیǙǙري علǙǙى وسǙǙطفعالǙǙة

م وبعǙد التحضǙین فحصǙت األطبǙاق °٢٧ -٢٥مكررات لكل تركیز ثم حضنت األطباق في درجة جرارة 
  . للتحري عن منطقة التثبیط المحیطة بكل قرص

   الزرعي استخدمت تقانة الوسط : مختبریا F.solaniى نمو الفطرتأثیر المبید  بنلیت علاختبار   
 ٥٠صفرو( المبید الفطري بنلیت استخدام التراكیز التالیةمن تم  Food poison technique   المسمم

لدراسة تأثیرھا على نمو الغزل الفطري  PDA في الوسط الغذائيمادة فعالة لتر/ملغم) ١٥٠و١٠٠و
لقح مركزھا بقرص  سم٩معقمة بقطر  زجاجیةفي  أطباق بتري  ب الوسطوبعد ص F.solaniللفطر 
،  استخدمت ث榜ثة مكررات لكل تركیز أربعة أیام بعمر F.solaniللفطر  ملم من حافة مستعمرة٥بقطر 

النامیة بعد خمسة أیام من لتحضین في بحساب متوسط قیاس قطرین متعامدین للمستعمرات  البیاناتأخذت 
  ) ١٩٩٢، Katanو Camliel(منھا نسبة التثبیط عن طریق الع榜قة التالیة  م وحسب˚٢٧ - ٢٥

  متوسط قطر مستعمرة المعاملة-متوسط قطر مستعمرة المقارنة
    ×______________________________________________________________________ = للتثبیط % 

١٠٠  

  متوسط قطر مستعمرة المقارنة
   .الكامل واختبرت النتائج بطریقة  دنكن ئيتصمیم  العشواالتخدام نفذت التجربة باس

الراشح من عملیة تنمیة  حضر :F.solaniنمو الفطر Ps.aeruginosaتأثیر راشح البكتریااختبار 
 ٤٨ولمدة )Difco(من انتاج شركة  NB Nutrient Broth البكتریا على وسط النقیع المغذي

م ومن ثم إجراء عملیة طرد مركزي ˚٢٧-٢٥ة حرارة في درج ) ١٩٩٤وآخرون ،Holt(ساعة
وذلك لمدة عشرة دقائق لمرتین متتالیتین مع الغسل باستخدام ) دقیقة /دورة ٤٠٠٠( للمزرعة السائلة

لغرض الحصول  ٧=pHدرجة حامضیتھ )  Buffer solution  )Phosphate bufferمحلول بفر
 ٥و  ١صفر و ( معقم قبل تصلبھ بالنسب التالیةال  PDAعلى راشح المزرعة والذي أضیف إلى الوسط

ملم من  ٥لقح مركزھا بقرص بقطر ، سم٩وبعد صب الوسط في أطباق بتري معقمة بقطر ) % ١٠و 
أخذت ، استخدمت ث榜ثة مكررات لكل تركیز، بعمر أربعة أیام  F.solaniحافة مستعمرة  للفطر 

-٢٥ات النامیة بعد خمسة أیام من لتحضین في النتائج حساب متوسط قیاس قطرین متعامدین للمستعمر



  

تصمیم النفذت التجربة باستخدام . المشار إلیھا سابقاً نسبة التثبیط عن طریق الع榜قة م حسب منھا °٢٧
   .دنكنالكامل واختبرت النتائج بطریقة   ئيالعشوا

 تقانة خدمت است: F.solaniعلى إنبات أبواغ الفطرP.aeruginosa تأثیر راشح البكتریااختبار  
وذلك بإضافة من الراشح البكتیري  ) % ١٠و  ٥و  ١صفر و (شریحة االجار  الحاویة على التراكیز  

 بعد تصلب االجارووسط االجار المائي الحاوي على أحد ھذه التراكیز على شریحة زجاجیة نظیفة 
ساعة ثم حسب  ١٦حضنت الشرائح لمدة ، مل /بوغ  ٦١٠×٤بتركیز معلق أبواغ الفطر  نشر علیھا

في خمسة حقول مجھریة  )  ٤٠٠x(قوة تكبیر  ىبالفحص المجھري المباشر عل عدد األبواغ النابتة
 وDhingra ( واستخرج منھا نسبة التثبیط اختیرت بصورة عشوائیة في كل شریحة

Sinclair،ثة مكررات لكل تركیز نفذت التجربة باستخدام  )١٩٨٧榜ئيتصمیم العشواالاستخدمت ث 
   .لكامل واختبرت النتائج بطریقة  دنكنا
تعفہہن بہہذور ومہہوت  كافحہہةو المبیہہد الفطہہري  بنلیہہت فہہي مPs.aeruginosa تہہأثیر اسہہتخدام البكتریہہا 

نفǙذت التجربǙǙة تحǙت ظǙǙروف الحقǙل حیǙǙث   :حقلیہا  F.solaniبہادرات  الطماطہة  المتسہہبب عہن الفطہہر
 ٤٠مت باسǙتخدام مبیǙد البسǙامید بواقǙع كغم واستخدمت تربة مزیجیة عق١جھزت أصص ب榜ستیكیة سعة 

حیث نثر المبید على التربة وخلطت بشكل جید وغطیǙت لمǙدة عشǙرة أیǙام ثǙم تركǙت للتھویǙة  تربة ٣م/غم
)   ١٩٧٣(واخǙǙرون Saydam حسǙǙب طریقǙǙة F.solani لوثǙǙت تربǙǙة األصǙǙص بǙǙالفطر،  لمǙǙدة أسǙǙبوع 

أیǙام زرعǙت األصǙص   ٣لمǙدة  وتركǙت بالمǙاء طبق بتري لكل أصیص ثم سقیت األصǙصنصف بواقع 
بعوامǙǙل المكافحǙǙة التǙǙي تمǙǙت معاملتھǙǙا أو معاملǙǙة تربǙǙة الزراعǙǙة )أصǙǙیص /بǙǙذرة  ٢٥(بواقǙǙع بالبǙǙذور 

   :حیث اشتملت المعام榜ت على،االحیائیة والكیمیائیة المختبرة 
خلیǙǙǙة   ٦١٠×٤نقعǙǙǙت بمعلǙǙǙق بكتیǙǙǙري بتركیǙǙǙز حیǙǙǙث Ps.aeruginosa بǙǙǙذور معاملǙǙǙة بالبكتریǙǙǙا:١

  .  F.solaniفي تربة ملوثة بالفطر) ٢٠٠٢واخرون،Nautiyal (  ساعات   ٤مل ولمدة /بكتیریة
والمزروعة في تربة أضیف إلیھا المبید بنلیǙت سǙقیا للتربǙة  Ps.aeruginosaبذور معاملة بالبكتریا : ٢

فǙǙǙي تربǙǙǙة ملوثǙǙǙة  لتǙǙǙر إلǙǙǙى كǙǙǙل أصǙǙǙیص/ غǙǙǙم ١.٥مǙǙǙن محلǙǙǙول المبیǙǙǙد بتركیǙǙǙز ٣سǙǙǙم ٢٥بواقǙǙǙع     
  .  F.solaniبالفطر

في تربة أضیف إلیھǙا المبیǙد بنلیǙت سǙقیا للتربǙة  Ps.aeruginosa غیر معاملة بالبكتریازراعة بذور: ٣
فǙǙǙي تربǙǙǙة ملوثǙǙǙة لتǙǙǙر إلǙǙǙى كǙǙǙل أصǙǙǙیص / غǙǙǙم ١.٥مǙǙǙن محلǙǙǙول المبیǙǙǙد بتركیǙǙǙز ٣سǙǙǙم٢٥بواقǙǙǙع 
  .  F.solaniبالفطر

  .F.solani  طرفي تربة ملوثة بالف Ps.aeruginosa غیر معاملة بالبكتریازراعة بذور: ٤
 معاملǙةF.solani  في تربǙة خالیǙة مǙن الفطǙر  Ps.aeruginosa غیر معاملة بالبكتریازراعة بذور: ٥

  .مقارنة 
ت یǙǙھایبوكلورا% ١ولكǙǙل المعǙǙام榜ت عقمǙǙت البǙǙذور سǙǙطحیا باسǙǙتخدام محلǙǙول یحتǙǙوي علǙǙى 

أیǙام لحسǙاب نسǙب ١٠بعǙد أخǙذت النتǙائج ،  مرات بماء معقم  ةلمدة ث榜ثة دقائق ثم غسلت ث榜ث الصودیوم
وتǙم قیǙاس طǙول البǙادرة ، یوم وھي تمثل نسب تعفǙن الجǙذور  ٢٠وبعد  البزوغموت البادرات قبل وبعد 

وطول المجموع الخضري وطول الجذر وكذلك وزنھا الجاف وذلك بأخذ خمسة بادرات بشǙكل عشǙوائي 
ت من كل معاملة الختبار خصص احد المكررااشتملت كل معاملة على أربعة مكررات ،من كل معاملة 

نفǙǙذت التجربǙǙة .تحǙǙت تǙǙأثیر المعǙǙام榜ت المختبǙǙرة أع榜ǙǙه  F.solaniالتحǙǙري عǙǙن الكثافǙǙة اللقاحیǙǙة للفطǙǙر 
   .دنكن  الكامل واختبرت النتائج بطریقة ئيتصمیم العشواالباستخدام 

                    والمبیہہہہد الفطہہہہري  بنلیہہہہت علہہہہى عہہہہدد الوحہہہہدات التكاثریہہہہة Ps.aeruginosa تہہہہأثیر البكتریہہہہا
Colony Forming Unite )CFU ( للفطرsolani F. ذت :في التربة المحیطة ببذور الطماطةǙأخ

رفعǙت ، سǙاعة مǙن الزراعǙة ) ٩٦و ٧٢و ٤٨و ٢٤(خمسة بذور بصورة عشوائیة من كǙل معاملǙة بعǙد 
عقǙم سǙبق أن ماء مقطǙر وم ٣سم ١البذور باستخدام ملقط معقم ووضعت في أنابیب اختبار تحتوي على  

ثǙǙǙم وضǙǙǙعت األنابیǙǙǙب فǙǙǙي % ٠.٩بتركیǙǙǙز Na2Co3 و    Tween 20أضǙǙǙیف إلیǙǙǙھ مǙǙǙادة ناشǙǙǙرة  
 ث榜ثǙǙة  ثǙǙم أزیلǙǙت البǙǙذور مǙǙن األنابیǙǙب وتǙǙم إجǙǙراء )دقیقǙǙة/ھǙǙزة ٥٠(بسǙǙرعةلمǙǙدة سǙǙاعة  ShakerھǙǙزاز

 PDAتخافیف عشریة للمعلق ونشر واحد مل من التخفیف األخیر في طبǙق بتǙري حǙاوي علǙى الوسǙط 
اشǙتملت كǙل معاملǙة لتǙر / ملغǙم  ٥٠ي اضیف الیھ المضǙاد الحیǙوي سǙلفات الستربتومایسǙین بتركیǙز الذ

م وبعǙǙد التحضǙین لمǙǙدة ث榜ثǙǙة أیǙǙام تǙǙم ˚٢٧-٢٥علǙى أربعǙǙة أطبǙǙاق ثǙǙم حضǙنت األطبǙǙاق فǙǙي درجǙǙةحرارة
 عǙدد البǙذور السǙتخراجحساب عدد المستعمرات النامیة ثم ضرب النǙاتج فǙي مقلǙوب التخفیǙف وقسǙم علǙى 



  

نفǙǙذت التجربǙǙة ) ١٩٩٩،وآخǙǙرون Benو١٩٩٦،BurnsوSmith(المحیطǙǙة بكǙل بǙǙذرة  CFUعǙدد الوحǙǙدات التكاثریǙǙة  
  .الكامل واختبرت النتائج بطریقة  دنكن  ئيتصمیم العشواالباستخدام  

  
  النتائج والمنا疤شة

                         ور الفطرالسویقة الجنینة لبادرات الطماطة المصابة عن ظھ نسیجأظھرت نتائج العزل من  :العزل 
 Mart Fusarium solani    والذي تم تعریفھ حسب الصفات المظھریة وباالعتماد على المفاتیح

حیث تمیزت مستعمرة الفطر باللون الكریمي وعند إجراء الفحص المجھري لوحظ وجود  التصنیفیة
واألبواغ ) Macroconidia( یةالكبیرةالكونید واألبواغ  Microconidiaالصغیرةاألبواغ الكونیدیة 

 ) (Microconidia(وتمیزت األبواغ الكونیدیة الصغیرة           ) Chladmydospores(دیة یالك榜م
 ةأسطوانیة متطاولجانبیة متطاولة وھي شفافة اللون ) Phialides(خ榜یا مولدة بوفرتھا ونشوئھا من 

أما األبواغ الكونیدیة ، مایكرومیتر ٤-٢× ١٦-٩بأبعاد  مكونة من خلیة واحدة أو خلیتین
ذات نھایة معقوفة ولھا خلیة خ榜یا  أسطوانیة الشكل   ٥-٣مقسمة الى  فھي  )Macroconidia(الكبیرة

اما مایكرومیتر  ٧.٥- ٥ × ١٠٠- ٤٠بابعاد  Sporodochiumقدمیھ وتنشا في حوامل متفرقة  قصیرة 
تمیزت بشكلھا الكروي الى البیضوي وھي ملساء الى فقد ) Chladmydospores(دیة یاألبواغ الك榜م

مطابقة وھذه المواصفات جاءت .  مایكرومیتر ٨-٩× ١١-١٠بابعاد  خلیة ٣-١خشنة الجدار مكونة من 
  .علیھ كما أكدت قدرتھ المرضیة بعد تطبیق فرضیات كوخ )١٩٧٠، Booth(للصفات التي وردت  من قبل 

أوضحت نتائج ھذا  :.solani Fضد الفطر   Ps.aeruginosa اختبار القدرة التضادیة للبكتریا
حیث منعت البكتریا .solani   Fقدرة تضادیة عالیة ضد الفطر Ps.aeruginosa االختبار أن للبكتریا

القدرة وھذا یعود إلى%  ١٠٠نمو مستعمرة الفطر بشكل كامل في الوسط مسجلة نسبة تثبیط مقدارھا 
على إفراز عدة مضادات حیویة وأنزیمات  توثر تھاقابلی Guptaیا فقد سجل التضادیة العالیة لھذه البكتر

 انتفاخ الخیوط الفطریة وانفجارھا وتحللھا ومن ھذه المواد في نفاذیة غشاء الخلیة الفطریة وتعمل على 
Pyocyanin , Hydrocyanic acid )Gupta ،١٩٩٩وآخرون(  

لم یكن للمبید الفطري بنلیت أي  Ps.aeruginosa: ا  تأثیر المبید الفطري بنلیت على نمو البكتیری  
من Agrios ماذكره    وھذا یتفق معبالتراكیز الث榜ثة المختبرة   Ps.aeruginosa تأثیر على البكتریا 

  ).١٩٨٨،Agrios(ان المبید بنلیت ھو مبید فطري متخصص 
إن المبید بنلیت ) ١(من الجدولیتضح  :مختبریا F.solaniنمو الفطر فيتأثیر المبید الفطري  بنلیت  

 وقد استطاع لتر/ملغم ١٥٠و١٠٠ في كل من التركیزین F.solaniللفطر% ١٠٠قد سبب تثبیطا بنسبة 
نتائج  لتر وقد جاءت ھذه النتائج بشكل متوافق مع/ملغم ٥٠إن یحدث نموا بسیطا عند التركیز  F.solani  فطرال

طھ ( F. solaniالفعال للمبید الفطري بنلیت ضد الفطر   مماثلة  وجمیعھا تشیر إلى التأثیر دراسات 
  )٢٠٠٢،ومحمد١٩٨٨،والزرري

  
  مختبریا  F.solani لفطرنمو الغزل الفطري ل فيتأثیر المبید الفطري  بنلیت   :)١(الجدول 

  النسبة المئویة للتثبیط  )سم( قطر المستعمرة   لتر/التركیز ملغم

  أ صفر  أ ٦.٨٣  صفر
  ب٩٢  ب ٠.٥٧  ٥٠
  ج ١٠٠  ج صفر  ١٠٠
  ج ١٠٠  جصفر  ١٥٠

  قورنت متوسطات كل صفة بشكل مستقل*           
  .والعكس صحیح%  ٥األرقام المتبوعة بأحرف مختلفة على وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال  **         

ح یوض:  F.solaniو نمو أبواغ الفطر تعلى إنباPs.aeruginosa دراسة تأثیر راشح البكتریا 
إن جمیع المعام榜ت بالراشح البكتیري قد أدت إلى خفض معنوي في النمو الفطري ولجمیع ) ٢(الجدول

أما اقل قیمة للتثبیط %  ١٠وذلك عند التركیز%٦٥.٣التراكیز حیث بلغت أعلى قیمة للتثبیط في النمو
 أما فیما یخص تأثیر راشح البكتریا% ١ وذلك عند التركیز% ٥٢.٨ في النمو 

Ps.aeruginosa ت بالراشح البكتیري قد أدت إلى خفض榜على إنبات أبواغ الفطر فان جمیع المعام
وذلك عند % ٤٩.٥٣اإلنبات معنوي في إنبات أبواغ الفطر ولجمیع التراكیز حیث بلغت أعلى قیمة للتثبیط 



  

البكتریا على إفراز لیة قاب وھذا یعود إلى% ١وذلك عند التركیز% ١٤.١أما اقل قیمة لتثبیط اإلنبات% ١٠التركیز 
  ).  ١٩٨٥،یعقوب(التي توثر على الفعالیات الحیویة للفطریات  Pyocyaninمضادات حیویة وأنزیمات مثل مادة 

نمو الغزل الفطري وإنبات أبواغ  فيPs.aeruginosa تأثیر راشح البكتریا :)٢( الجدول 
    F.solaniالفطر

لتركیزالراشح %
  البكتیري

متوسط قطر 
  )سم(  المستعمرة

لتثبیط % 
  النمو

لمتوسط أعدد % 
  واغ النابتةاألب

لتثبیط انبات %
  األبواغ

  دصفر   أ٩٩  د صفر  أ٦.٦٣  صفر
  ج١٤.١  ب٨٥  ج٥٢.٨  ب٣.١٢  ١
  ب٢٠.٢  ب٧٩  ب٦٥.٣  ب٢.٩  ٥
  أ٤٩.٥٣  ج٥٠  أ٦٥.٣  ج٢.٣  ١٠

 قورنت متوسطات كل صفة بشكل مستقل* 
والعكس %  ٥فة  تدل على وجود فرو قات معنویة عند مستوى احتمالاألرقام المتبوعة بأحرف مختل* *             

 صحیح
  

تعفن بذور وموت  كافحةوالمبید الفطري  بنلیت في م Ps.aeruginosa تأثیر استخدام البكتریا  
إلى أن ) ٣(تشیر النتائج الموجودة في الجدول:حقلیا F.solaniبادرات الطماطة  المتسبب عن الفطر

وتعفن الجذور واإلصابة الكلیة قد اختلفت وبفارق إحصائي  لبزوغصابة قبل وبعد االنسب المئویة لإل
معنوي ولجمیع المعام榜ت عن معاملة المقارنة وقد أبدت جمیع المعام榜ت مقدرة عالیة في خفض 

كنھا اختلفت النسب المئویة لإلصابة قبل وبعد البزوغ  كلیة ول ال وتعفن الجذور واإلصابة 
ما بین ا فی ة استخداممعنوی مع المبید بنلیت اقل  Ps.aeruginosaالبكتیریا ھا فقد أعطت معامل

ثم % ١١.٣وت榜ھا معاملة  استخدام  المبید بنلیت بنسبة%.  ٨.٣نسبة لإلصابة قبل  البزوغ بنسبة 
و أعطت معاملة  استخدام البكتیریا ،  %  ٢٠بنسبة Ps.aeruginosaمعاملة  استخدام البكتیریا 

Ps.aeruginosa  معنویا ولم تختلف %. ١٣.٦مع المبید بنلیت اقل نسبة لإلصابة بعد  البزوغ بنسبة
 ولكنھا اختلفت عن معاملة  استخدام البكتیریا%١٣المبید بنلیت بنسبة  استخدام عن معاملة

Ps.aeruginosa  وتفوقت معاملة  استخدام البكتیریا %   ٢٠بنسبةPs.aeruginosa  مع المبید بنلیت
وت榜ھا معاملة  استخدام  %. ٢٥.٥نسبة اإلصابة الكلیة على باقي المعام榜ت معنویا بنسبة  في خفض

ومن ھذه % ٤٤بنسبة Ps.aeruginosaثم معاملة  استخدام البكتیریا % ٢٩.٣المبید بنلیت بنسبة 
  Ps.aeruginosaالنتائج یمكن القول بأنھ كان الستخدام المبید بنلیت بشكل منفرد أو مع البكتیریا 

األثر الكبیر في الحد من اإلصابة  إذ أن نتائج استخدام المبید بنلیت قد جاءت متوافقة مع نتائج دراسات 
 إلىوتشیر الدراسات في ھذا المجال )  ٢٠٠٢،ومحمد١٩٨٨، طھ والزرري(أخرى في ھذا المجال

درات  وتعفن الجذور  خفض اإلصابة بأمراض موت البافي  sp.  Pseudomonasفاعلیة استخدام البكتیریا 
 F.solani ,p.ultimumوالناجمة عن الفطریاتوالفاصولیا والخیار  لنباتات الحمص والبنجر السكري

Macrophomina phaseolina, Rhizoctonia solani, F.oxysporum 
)SmithوBurns،و٢٠٠٢،محمد،١٩٩٦ Nautiyal٢٠٠٢واخرون(   

       榜ا أن ھذا التأثیر للبكتریا یأتي من خǙل إفراز البكتریsp  Pseudomonas  ةǙي منطقǙواد فǙدة مǙلع
والتǙǙي تعمǙǙل كمǙǙادة ذات تǙǙأثیر مخلبǙǙي للحدیǙǙد وتجعلǙǙھ غیǙǙر متیسǙǙر  PyorerdinالمحǙǙیط الجǙǙذري ومنھǙǙا 

أو )  ٢٠٠٠، Crowley وYangو ١٩٩٩،Henkelsو Loper(للفطریات مما یعمل علǙى كǙبح نموھǙا 
و salicylic acid  ات محثǙة للمقاومǙة مثǙل لمركبsp. Pseudomonas Ǚ     من خ榜ل  إنتاج البكتیریǙا

Pyochelin وLipopolysc  ین والتي تعملǙاج الفایتوالكسǙعلى تنشیط آلیات الدفاع النباتیة وتحفیز انت 
                                     )Leeman رونǙǙǙǙǙǙǙǙǙǙǙǙǙǙǙǙ١٩٩٥واخ ،Buysens رونǙǙǙǙǙǙǙǙǙǙǙǙǙǙǙǙ١٩٩٦،وآخ 
 )١٩٩٩واخرونMeyerو

  
  حقلیا F.solaniالفطر  كافحةالمبید بنلیت في موPs.aeruginosa البكتریایة فعال :)٣(الجدول

لموت البادرات %   المعام榜ت
  البزوغ قبل

لموت البادرات %
  البزوغما بعد 

لتعفن % 
  الجذور

لإلصابة %
  الكلیة



  

  أ ٦٩.٢  أ ٨.٦  أ٣٤.٣  أ ٢٦.٣  المقارنة
Ps.aeruginosa  ب٤٤  ب ٤  ب٢٠  ب ٢٠  
Ps.aeruginosa + د ٢٥.٥  ب ٣.٦  ج١٣.٦  د ٨.٣  بنلیت  

  ج٢٩.٣  ب ٥  ج ١٣  ج١١.٣  المبید الفطري  بنلیت
  قورنت متوسطات كل صفة بشكل مستقل*  
  .والعكس صحیح%  ٥األرقام المتبوعة بأحرف مختلف  تدل على وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال *

 بذور غیر معاملة بالبكتریا في تربة غیر ملوثة بالفطر (في معاملة المقارنة  تم تصلیح االرقام بحذف النسبة المئویة للبذور غیر النابتة***
F.solani  (  

  
و المبید الفطري  بنلیت في مقاومة تعفن بذور وموت Ps.aeruginosa تأثیر استخدام البكتریا

یتضح : على بعض الصفات المدروسة لنبات الطماطة F.solaniبادرات الطماطة  المتسبب عن الفطر
لمجموع الخضري في معاییر النمو لإن جمیع عناصر المقاومة قد أثرت معنویا ) ٤(ن الجدول م

   حیث ی榜حظ إن المعاملة باستخدام البكتریا     لنباتات  الطماطة  المدروسة  يوالجذر
Ps.aeruginosa  سم ولم تختلف معنویا عن ٧.٣طول للمجموع الخضري   أفضلقد أعطت

سم،أما تأثیر المعام榜ت على طول الجذر فقد ٧.٥كان طول المجموع الخضري معاملة المقارنة حیث
مع المبید  Ps.aeruginosa البكتریا و  Ps.aeruginosa     أعطت المعا ملتین باستخدام البكتریا

سم على التوالي تلیھا  معاملة المبید بنلیت حیث كان طول  ٤و  ٤.٢طول للجذر أفضلالفطري  بنلیت 
وقد ،سم  ٣.١ الجذر م واختلفت جمیع المعام榜ت  معنویا عن معاملة المقارنة حیث كان طولس ٣.٧الجذر

  أثرت عناصر 
غم ثم ٠.٣٦  Ps.aeruginosaكانت افضل معاملة استخدام البكتیریا  قد ف الجافالمقاومة على الوزن 
مع المبید  Ps.aeruginosaغم تلیھا معاملة  استخدام البكتریا   ٠.٣٤معاملة المبید بنلیت

غم وتشیر الدراسات إلى إمكانیة الحصول  ٠.٢غم واختلفت معنویا عن معاملة المقارنة ٠.٣٣بنلیت
على نباتات سلمیة وذات مواصفات جیدة نتیجة استخدام البكتیریا  فقد تحققت زیادة معنویة في أطوال 

حاصل بشكل معنوي كما البادرات والوزن الطري والجاف وانعكس ذلك على زیادة معدالت النمو وال
آن اللقاح البكتیري یمكن آن یرفع القدرة اإلنتاجیة فقد أمكن الحصول على زیادة ثابتة في نمو وإنتاج 

والبنجر السكري % ٣٣-  ٥       عدة محاصیل منھا البطاطا التي أعطت زیادة في اإلنتاج  بمقدار
ویرجع السبب في ھذه )  ١٩٩٩،ولي والقرةغ ١٩٩٨،الجبوري  و١٩٨٨،Agrios(ھكتار /طن ٦- ٤بمقدار

الزیادات في أطوال البادرات والوزن الطري والجاف في ھذه المعام榜ت الى انخفاض نسبة اإلصابة 
ذلك وجود ارتباط معنوي سالب بین النسبة المئویة لإلصابة الكلیة وأطوال  یعززالكلیة بالمرض ومما 

- ،٠.٥٤٢- طري والجاف بمعامل ارتباط سالب وقدرهالمجموع الخضري والجذري والطول الكلي والوزن ال
  .على التوالي ،٠.٥١٦-، ٠.٥٠٦-، ٠.٢٢٦-،      ٠.٦٤

  
تعفن بذور  كافحةو المبید الفطري  بنلیت في م Ps.aeruginosaتأثیر استخدام البكتریا  :)٤( الجدول

سة لنبات المدرومعاییر النموعلى بعض  F.solaniوموت بادرات الطماطة  المتسبب عن الفطر
  الطماطة

   طول البادرة   المعام榜ت
  سم  / الكلي

طول المجموع 
  سم/ الخضري

 طول الجذر
  سم/   

وزن البادرة  
  غم/ الجاف

  ب ج٠.٢٥  ب٣.٦  أ٧.٥  أ١١.١  مقارنة بدون الفطر
  ج٠.٢  ج٣.١  ج٦.٣  ج٩.٤  معاملة المقارنة

Ps.aeruginosa  أ٠.٣٦  أ٤.٢  أ٧.٣  أ١١.٥  
Ps.aeruginosa+ أ ب٠.٣٣  أ٤  أ٧.١  أ١١.١  بنلیت  

  أ ب٠.٣٤  ب٣.٧  ب٦.٩  ب١٠.٦  المبید الفطري  بنلیت
  قورنت متوسطات كل صفة بشكل مستقل*    
والعكǙس % ٥األرقام المتبوعة بأحرف مختلف لكل عمود  تǙدل علǙى وجǙود فǙرو قǙات معنویǙة عنǙد مسǙتوى احتمǙال  **  

  .صحیح
  



  

     للفطر CFUبنلیت على عدد الوحدات التكاثریة    و المبید الفطريPs.aeruginosa تأثیر البكتریا 
solani F. قد  عوامل المكافحةإن جمیع ) ٥(یتضح من الجدول  :في التربة المحیطة لبذور الطماطة

في التربة المحیطة ببذور   .solani Fللفطر   CFU  عدد الوحدات التكاثریة    فياثرت معنویا 
بالمبید بنلیت  قد أعطت افضل خفض معنوي لعدد الوحدات حیث ی榜حظ ان المعاملة ، الطماطة 

بذرة /وحدة تكاثریة x٢١٠   ٥ , ٥.٢ , ٦ , ٦.٥ساعة حیث كانت  ٩٦,٧٢,٤٨,٢٤التكاثریة  بعد 
و المبید الفطري بنلیت وتلي Ps.aeruginosa استخدام البكتریا على التوالي ولم تختلف معنویا عن معاملة 

 ٩٦,٧٢,٤٨,٢٤حیث كان عدد الوحدات التكاثریة  بعد  Ps.aeruginosa  تریاذلك معاملة استخدام  البك
وتشیر الدراسات في ھذا المجال . بذرة على التوالي/وحدة تكاثریة ٢ ١٠  x  ٢٠,١٩,١٧,١٤،ساعة 

إلى إن البكتریا تعمل على كبح نمو الفطریات الممرضة من خ榜ل التطفل المباشر على غزولھا أو من 
وتلعب المنافسة على عنصر الحدید دورا كبیرا في ھذا ، ة القویة على العناصر  الغذائیة خ榜ل المنافس

وھي مركبات خالبة للحدید تشتق من مركب   sidrophoreالمجال من خ榜ل إنتاج البكتریا لمركبات ٍ
Hydroxamic   ومنھاHydroxamate ,Pyochlius ,Flurescent   وتعمل ھذه المركبات من

كان الستخدام وقد  فسة القویة على الحدید على تثبیط نمو الغزل الفطري وإنبات األبواغ خ榜ل المنا
وزھرة الشمس  مع بذور الفاصولیا والقرنفل والبنجر السكري  Ps.  fluorescensو     Ps.  putida  البكتریا 

   F.solani , P.ultimum M.  phaseolina ,   Sclerotini    الفطریاتاألثر الكبیر في تثبیط 
sclerotiorum )  Duijffو١٩٩٣،  واخرون Expertو١٩٩٥، وآخرون Ellis واخرون 

   )١٩٩٩وآخرون ، Limو١٩٩٩،
  

 و المبید الفطري  بنلیت على عدد الوحدات التكاثریة Ps.aeruginosa تأثیر البكتریا  :) ٥(الجدول 
C F  

  .في التربة المحیطة لبذور الطماطة  .solani Fللفطر 
  ٢١٠ × CFUعدد الوحدات التكاثریة     المعام榜ت

  ساعة ٩٦  ساعة ٧٢  ساعة ٤٨  ساعة ٢٤
  أ ٢٩  أ ب ٢٧  ب ٢٦.٦  د١٧   المقارنة

Ps.aeruginosa  ج٢٠  ج١٩  د١٧   ـھ ١٤  
Ps.aeruginosa+ و ٦.٤  و ٦.٥  و ٥.١٦    و٦    بنلیت  

  و ٥  و ٥.٢  و ٦  و ٦.٥  بنلیت
  .والعكس صحیح%  ٥تلفة تدل على وجود فرو قات معنویة عند مستوى احتمال األرقام المتبوعة بأحرف مخ*        

BIOLOGICAL AND CHEMICAL CONTROL OF  DAMPING OFF 
AND ROOT ROT OF TOMATO CAUSED BY Fusarium solani 
WITH Pseudomonas aeruginosa AND THE  FUNGICIDE 

BENLATED                  
Bassam Yahya Ibraheem 

Dept. of Plant  Protection, College of Agric. and Forestry Mosul Univ., Iraq 
  

ABSTRACT  
     The present study revealed that the use of Pseudomonas aeruginosa and the 
fungicide Benlate  greatly suppressed Fusarium damping off and root rot of 
Tomato caused by Fusarium solani,Benlat showed high level of  antagonism 
against F. solani and that caused significant reduce in mycelium growth 100% 
and spores germination 49.53%  in  laboratory  . It was also showed that 
Benlate has no toxic effect to Ps. aeruginosa while it caused effective 
suppression to F.,solani  where the percentage of mycelium growth  inhibition 
was 100% at 150 mg/L active ingredient of Benlate ,The interaction between 
Ps. aeruginosa and Benlate caused high suppression to Tomato seedling 



  

infection with F.solani in addition to  significant  increase  in plants growth  
features. 

  
  المصادر 

على                                                                                                                        Pseudomonas flurescensاللقاح البكتیري .) ١٩٩٨(صبا باقر عبد خلف ،الجبوري 
رسالة  .  Rhizoctonia solaniق االستجابة والمقاومة الحیویة لمرض الخنا: محصول القطن 

 .جامعة بغداد،كلیة الزراعة ، ماجستیر 
 Pseudomonas flurescensتǙǙǙأثیر البكتریǙǙǙا ). ١٩٩٩(جبǙǙǙار محسǙǙǙن جǙǙǙابر حسǙǙǙین ،القǙǙره غǙǙǙولي 

  Erwinia carotovora var carotovora بالكالسیوم على مسببي التعفن الطǙري والمعاملة
، علǙى درنǙات البطاطǙا فǙي الحقǙل وأثنǙاء الخǙزن   Fusarium solani الجǙاف ومرض التعفن

 .جامعة بغداد ،كلیة الزراعة ، دكتوراه  أطروحة
المكافحǙة  الكیماویǙة للفطریǙات المسǙببة لمǙرض .)١٩٨٨(خالد حسن وعبد الجǙواد بشǙیر الǙزرري ، طھ 

   ٨٣-٦٠:٧٩مجلة وقایة النبات العربیة  ، موت بادرات وعفن  جذور التبغ 
. دراسǙة لمǙرض تعفǙن بǙذور ومǙوت بǙادرات الفاصǙولیا ومكافحتǙھ إحیائیǙا.)٢٠٠٢(یǙونس نھال ،محمد  

  .جامعة الموصل،كلیة العلوم، رسالة ماجستیر
وإمكانیǙǙة     Pseudomonas مǙǙن بكتریǙǙا  PyocyaninإنتǙǙاج البیوسǙǙیانین).١٩٨٥(حǙǙازم حنǙǙا ،یعقǙǙوب 
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