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عوامل المكافحة االحیائیة في السیطرة على مرض سقوط البادرات بعض تأثیر معاملة التربة ب

Rhizoctonia solani Kuhnعلى الباذنجان المتسبب عن الفطر
  

  ومیسر مجید  جرجیس،العیساويجاسم محمود عبد فراس

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة-قسم وقایة النبات

  

فاءة معاملة التربة بعوامل المكافحة للسیطرة على مرض سقوط البادرات على تقییم كهدفت الدراسة إلى

كمسبب لمرض لقد عزل وتشخیص الفطر المذكور.Rhizoctonia solaniالباذنجان المتسبب عن الفطر 

حیث . قدرة االمراضیة لعزالت الفطر التي تم عزلها وتشخیصهالكذلك اختبار ا,سقوط البادرات على الباذنجان

اثبت اختبار المقدرة االمراضیة .رات الباذنجاندمن جذور وباالحصول على ثمان عزالت من الفطر كنأم

جمیع العزالت كانت ممرضة ولكنها اختلفت في مقدرتها االمراضیة وقد كانت العزلتان أنباستعمال بذور اللهانة 

Rh6,Rh7لفطر العزلةاتضح من الدراسة أن.مراضیةإاشد العزالتTrichoderma harzianum

تم الحصول على .  R. solaniمقدرة تضادیة عالیة ضد عزالت الفطر الممرض المستعملة في هذه الدراسة

Azotobacterالبكتریاثالثة عزالت نقیة من chroococcumالعزل من التربة المحیطة بجذور نبات بطریقة

وأوضح اختبار المقدرة التضادیة . لبیوكیمیائیة والمجهریةوقد شخصت اعتمادًا على الصفات المزرعیة وا. الحنطة

إذ أنها ثبطت نمو الفطر R. solaniلهذه البكتریا مختبریا أنها تمتلك مقدرة تضادیة عالیة ضد عزالت الفطر 

أدت معاملة   .استعمال المبید كینوسول في تثبیط نمو الفطر الممرض ولم تختلف معنویا عن. الممرض

بعوامل المكافحة اإلحیائیة والكیمیائیة بصورة منفردة أو مجتمعة إلى زیادة نسبة إنبات ) اد البذورمه(البتموس 

و   .harzianumTوكانت معاملة البتموس بخلیط الفطر . البذور وخفض نسبة اإلصابة بمرض موت البادرات

سبوعین ونسبة النباتات الباقیة بعد أ%86.7هي األكفأ إذ بلغت نسبة إنبات البذور A. chroococcumالبكتریا 

  .82.6%وكفاءة استعمال %86.7بعد خمسة أسابیع 

  

Effect of soil treatment with some biological agent on controlling 
damping off disease of eggplant caused by Rhizoctonia solani Kuhn
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Abstract
This study was conducted to evaluate the effect of soil treatment with some 

biocontrol agent to control eggplant seedling damping-off. The fungus Rhizoctonia 
solani was isolated and identified as a causal agent of seedling damping-off on 
eggplant.Eight Rhizoctonia solani isolates were obtained from infected root and 
seeding eggplants . Pathogenicity test by using cabbage seeds indicated that all 
isolates were pathogenic but their level of Pathogenicity was different. The isolates 
Rh6 and Rh7 were the most severe isolates among other isolates.

  

  ولالبحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث اال 
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Three Azotobacter chroococcum isolates were obtained from wheat 
rhizosphere soil and identified according to their cultural, biochemical and 
microscopic characters. Pathogenicity test showed that A. chroococcum had highly 
antagonist effect against R. solani isolates where they were inactivated the fungus 
growth.. Peat moss treated with biological agents was increased the germination 
percent and decreased the infection percent of disease. Peat moss treated with both T. 
harzianum and A. chroococcum was resulted 86.7%, 86.7% germination after two and 
five weeks respectively and use efficiency 82.6%.  

  

  المقدمة

یصاب الباذنجان بالعدید من األمراض النباتیة المهمة ومنها مرض سقوط البادرات الذي یعد من أهم 

یسبب مرض سقوط البادرات ). 1(أمراض المشاتل والبیوت المحمیة وهو واسع االنتشار في جمیع أنحاء العالم 

أهمیه وانتشارا ویرتبط مقدار الفقد الذي یعد من أكثر أمراض التربة  KuhnRhizoctonia solaniالفطر

المتسبب عن اإلصابة بهذا المرض بدرجه كبیره بكثافة لقاح الفطر الممرض المتوفرة في التربة وموسم الزراعة 

فهو یصیب البذور ,النبات خالل مراحل نموه المختلفة  R. solaniیهاجم الفطر ) .2(وتواجد العوامل الحیویة 

ركزت معظم الدراسات عن الكشف عن األحیاء المضادة ).3(زوغ ویصیب الجذور في التربة قبل وبعد الب

للمسببات المرضیة والعمل على تطویر استراتیجیه جدیدة لمكافحة مسببات األمراض وتطویر كفاءتها في برامج 

. ء غیر المستهدفةالمكافحة المتكاملة لتالفي اآلثار السلبیة الستعمال المبیدات على صحة اإلنسان والبیئة واألحیا

Trichodermaاستعملت العدید من األحیاء في تلك البرامج سواء كانت فطریه أو بكتریة ویأتي الفطر 

harzianum في مقدمة هذه الكائنات أهمیة لما یمتلكه من خصائص وممیزات جعلته من أكفا األحیاء

لیات المختلفة التي تؤثر في المسببات المرضیة حیث أن لهذا الفطر العدید من اآل.المستعملة في برامج المكافحة

ومن األحیاء األخرى ).5, 4(فضال عن سهوله إكثاره وٕامكانیة استعماله في مدى واسع من الظروف والبیئات

 Plantوتعد من البكتریا المحفزة لنمو النبات  Azotobacter chroococcumالمستعملة في برامج المكافحة

Growth Promoting Rhizobacteria  (PGPR) وهي من أالحیاء الدقیقة الحرة المعیشة في التربة في

یعزى سبب التواجد لهذه البكتریا في المنطقة المحیطة بالجذور , )Rhizosphere)6المنطقة المحیطة بالجذور 

تجهیزها النبات به ولهذه البكتریا تأثیر ایجابي ومفید للنبات من خالل تثبیتها للنتروجین و ).7(إلى إفرازات الجذور

وقد عرف لها تأثیر كبیر وفعال ضد العدید من ,وببعض الهرمونات واالنزیمات الداعمة والمحفزة لنمو النبات 

وأشارت الدراسات إلى أن هذه البكتریا تؤثر على المسببات المرضیة بطریقتین اثنتین .المسببات المرضیة 

یضیة التي تجري في النبات من خالل تجهیز المادة األساس للنبات األولى التأثیر المباشر على العملیات اال:هما

وٕاذابة العناصر الغذائیة المهمة للنبات إضافة إلى  أنها تزید من تحمل النباتات لإلجهاد الحاصل نتیجة لتعرضها 

نها تعمل كعامل والثانیة أ.للجفاف والملوحة الزائدة في التربة والتسمم باال سمده أو االستعمال المفرط للمبیدات

مقاومه احیائیه سواء بصوره مباشره أو غیر مباشره كالزیادة في نمو النبات ومنع التأثیرات الضارة للمسببات 

النیماتودا أو إنتاج مواد ضاره ومثبطه لنمو هذا المسببات ,الفیروسات,البكتریا ,المرضیة المختلفة كالفطریات

السایدروفورس وٕانتاج المضادات الحیویة فضال عن منافستها وكذلك إنتاج. المرضیة ولیست ضاره للنبات

استعملت المبیدات الكیمائیة لمعاملة تربة المشاتل  للحد من ).10,11, 9, 8( وٕازاحتها للمسببات المرضیة 

تأثیر المسببات المرضیة وعلى الرغم من فعالیتها إال إن هذا االتجاه ال ینسجم مع الستراتیجیات الحدیثة في 

واستعملت المنشطات النباتیة كالبیون .العالم والتي تفضي بتقلیل استعمال المبیدات لما لها من اثأر سلبیة 
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هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن تطویر بعض وسائل المكافحة ). 12(كمحفز أو مستحث للمقاومة في النبات

ى الباذنجان والوقوف على فعالیه وكفاءة المتكاملة الحیویة والكیمیائیة للسیطرة على مرض سقوط البادرات عل

وذلك للحاجة إلى إجراء المزید من الدراسات لتقیم A. chroococcumوالبكتریا T.harzianumالفطر االحیائي

كفاءة هذه العوامل االحیائیة في السیطرة على مرض سقوط البادرات على الباذنجان ومقارنتها مع استعمال 

  . المبیدات الكیمیائیة

ظرا للحاجة إلى المزید من المعلومات والبیانات التطبیقیة وتحت ظروف العراق فقد أجریت هذه ون

والمنشط A .chroococcumوالبكتیریاT.harzianumالدراسة التي هدفت إلى تقیم كفاءة الفطر االحیائي 

البادرات على من اجل تطویر بعض وسائل المكافحة المتكاملة للسیطرة على مرض سقوط BIONالنباتي 

  .R .solaniالباذنجان المتسبب عن الفطر

  

  وطرائق العملدالموا

  Rhizoctonia solaniعزل الفطر 

جمعت نماذج من شتالت الباذنجان التي تظهر علیها أعراض اإلصابة بمرض سقوط البادرات من 

ة العزل من األجزاء النباتیة وتمت عملی.جامعة بغداد ومناطق مختلفة من أبو غریب- مشاتل وحقول كلیة الزراعة

وشخصت , ومالحظة النموات الفطریةومن التربة بطریقة التخافیفPDAبطریقة الزرع في الوسط الغذائي 

  .)14، 13(عزالت الفطر النامیة بعد ظهور النموات الفطریة باالعتماد على الصفات التصنیفیة التي ذكرها 

  .ختبار المقدرة االمراضیةا

  R. solaniالممرض زالت الممرضة للفطرالكشف عن الع

التي تم الحصول علیها من خالل العزل R . solaniتم اختبار المقدرة االمراضیة لجمیع عزالت الفطر 

ثم ) 15(وقد اتبعت الطریقة التي وصفها مسبقا , من نباتات الباذنجان المصابة والبالغ عددها ثماني عزالت

  :إلنبات وحسب المعادلة اآلتیة أخذت النتائج وذلك بحساب نسبة ا

  =النسبة المئویة لإلنبات
  عدد البذور النابتة

 ×100  
  عدد البذور الكلي

باالعتماد على اختبار المقدرة Rh6،Rh7تم انتخاب عزلتین منها شدیدتي االمراضیة أعطیت الرمزین 

  االمراضیة وذلك إلجراء الدراسات الالحقة

.Tفطر اختبار المقدرة التضادیة لل   harzianum ضد الفطرR . solani على الوسط الغذائيPDA  

Tتم الحصول على الفطر  . harzianum الساللةT.22 وزارة /من الدكتور هادي مهدي عبود

وبطریقة R . solaniوقد تم اختبار مقدرتها التضادیة ضد العزلة المختارة من الفطر . العلوم والتكنولوجیا مشكوراً 

إلى قسمین متساویین، ولقح PDAسم حاوي على الوسط الغذائي 9المزدوج حیث قسم طبق بتري قطره الزرع 

ثالثة 3سم من مزرعة الفطر بعمر 0.5حیث اخذ قرص قطره R . solaniالقسم األول من الطبق بلقاح الفطر 

Tسم من مزرعة الفطر 0.5أیام ، بینما لقح القسم األخر من الطبق بقرص قطره  . harzianum وبعمر ثالثة

لمدة ºم1±25وضعت األطباق في حاضنة على درجة حرارة. ثالثة مكررات3نفذت التجربة بواقع . أیام أیضا

  :خمس درجات5والمكون من ) 16(أسبوع واحد وقد تم تقدیر المقدرة التضادیة حسب مقیاس

  المواصفات          الدرجة

  .كامل مساحة الطبق دون السماح للفطر الممرض بالنموالفطر المتضاد یغطي           1
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.الفطر المتضاد یغطي ثلثي مساحة الطبق، ویغطي الفطر الممرض الثلث الباقي من الطبق         2

  . الفطر المتضاد یغطي نصف مساحة الطبق، و الفطر الممرض یغطي النصف االخر من الطبق        3

  .الطبقالممرض الثلثین المتبقیین منغطي ثلث مساحة الطبق، بینما یغطي الفطرالفطر المتضاد ی         4

  . یغطي الفطر الممرض الطبق          5

أو اقل مع )  2(ویعد العامل اإلحیائي فعاًال من الناحیة التضادیة عند إظهار درجة تضاد تعادل  

  .عزالت الفطر الممرض

Azotobacterعزل البكتریا  chroococcum  

  جمع عینات التربة

تم جمع عینات من التربة من ثالث مناطق مختلفة من محافظة بغداد هي أبو غریب والمحمودیة 

ثالث   الرضوانیة الغربیة وقد روعي أن تكون هذه المناطق مزروعة سابقا بمحصول الحنطة ولمدة ال تقل عن 

ت من أعماق مختلفة من التربة تصل إلى كغم جمع)1(سنوات وقد آخذت من كل منطقة عینة مقدارها بحدود 

  .سم ، وضعت عینات التربة في أكیاس نایلون ونقلت إلى المختبر لحین إجراء عملیة عزل البكتریا منها30

  A .chroococcumعزل البكتریا 

بطریقة التخافیف حیث تم تحضیر تخافیف من عینات تربة   A .chroococcumتم عزل البكتریا 

غم من كل عینة تربة محسوبة على أساس الوزن الجاف ووضعت 10تي تم جمعها وذلك بأخذ حقول الحنطة ال

رج . مل وذلك بإضافة محلول ملحي فسلجي معقم100مل معقم وأكمل الحجم إلى 250في دورق زجاجي حجم 

،  3-2،10-10ومنه حضرت التخافیف   1-10دقیقة وبذلك أمكن الحصول على التخفیف 20المزیج جیدا لمدة 

مل من الماء المقطر المعقم وهكذا 9مل من التخفیف األول وٕاضافته إلى 1وذلك بأخذ 10-5،10-6، 10-4

  :والذي یتكون منSucrose Mineral Saltsتم تحضیر الوسط الغذائي السائل 10-6وصوال إلى التخفیف 

  

المادةلتر/الكمیة غمالمادةلتر/الكمیة غم

0.025 gmFeSO4610 gmSucrose1

0.01gmMoO370.5 gmK2HPO42

0.01 gmKI80.2 gmMgSO4.7H2O3

3.0 gmCaCO390.1 gmCaSO44

1000 mlH2O100.02 gmMnSO4.4H2O5

– 7.3إلى pHل األس الهیدروجیني عد 7.2  

  

  

وبعد التعقیم وزع ، 2سم/كغم1.5وضغط ºم121وعقم الوسط بجهاز المؤصدة على درجة حرارة 

مل من كل تخفیف من 1أضیف. مل في كل أنبوبة اختبار 9الوسط على أنابیب اختبار معقمة بحیث وضع

ثم حضنت األنابیب على �تخافیف التربة إلى أنبوبة اختبار حاویة على الوسط الغذائي الذي تم تحضیره آنفا

ظة وجود الغشاء البني المتكون على السطح الذي تم فحص األنابیب بمالح. أیام3لمدةºم1±28درجة حرارة 

.Azotobacterیعد مؤشرًا لنمو البكتریا 
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الصلب وهذا الوسط یتكون من نفس المكونات Sucrose Mineral Saltsتم تحضیر الوسط الغذائي 

دة كما مر بعد تعقیم هذا الوسط المؤص. لغرض التصلب% 2التي تم ذكرها آنفا مضافًا إلیها مادة االكر بنسبة 

مل من األنابیب التي أعطت مؤشرًا لنمو البكتریا ونشر على 0.1اخذ . مل9ذكره صب في أطباق بتري قطر

لمدة ثالثة أیام ثم أعید ºم1±28حضنت األطباق على درجة . سطح الوسط الغذائي الموضوع في األطباق

  .لبكتریاالتخطیط لثالث مرات متتالیة لغرض الحصول على مستعمرات نقیة من ا

  :وتم تنشیط العزالت البكتیریة باستعمال وسط التنشیط السائل والذي یتكون من 

  

المادةالكمیةالمادةالكمیة

0.005 gmNaMoO4.2H2O0.3 gmK2HPO4

20 gmSucrose0.2 gmKH2PO4

5.0 gmYeast extract0.1 gmMgSO4.7H2O
1000 mlH2O0.05 gmCaCL2.2H2O

0.005 gmFeSO4.9H2O

  7.3إلى pHعدل الـ 

  

  Azotobacterتشخیص بكتریا 

ٌأعتمد في تشخیص هذه البكتریا على دراسة الصفات البیوكیمیائیه والصفات المظهریة والمجهریة 

.)17(للعزالت النقیة وحسبما ذكر 

  A .chroococcumتحضیر لقاح البكتریا 

، تم تحضیر )A3(البكتریا وهي العزلة التي أعطیت الرمزبعد أن تم تحدید عزلة نقیة ونشطة من هذه 

الكمیة الالزمة من اللقاح البكتیري الستخدامه في تجربة البیت الزجاجي وذلك بتنمیة البكتریا على وسط التنشیط 

مل ولقح بالبكتریا المأخوذة من 100مل من هذا الوسط في دورق مخروطي حجم 50السائل حیث تم وضع 

وللحصول على , أیام3ولمدة ºم1±28یا عمرها یوم واحد وحضنت الدوارق في حاضنة عند درجة مزرعة بكتر 

مل وضع 250كمیة اكبر من اللقاح لغرض استعمالها في التجارب الحقلیة فقد تم تهیئة دوارق مخروطیة حجم 

مل من 1یا وذلك بوضع مل من الوسط ألزرعي النشط وبعد التعقیم لقحت هذه الدوارق بالبكتر 100في كل منها 

المزرعة السائلة في كل دورق باستعمال ماصة معقمة، حضنت الدوارق الملقحة في حاضنة عند درجة حرارة 

  .ثالثة أیام قبل استعمالها في التلقیح 3ولمدة ºم28±1

Aاختبار المقدرة التضادیة للبكتریا  .chroococcum ضد الفطرR. solani في الوسط الزرعيPDA       

مل 1مل ماء مقطر بعدها لقحت األنبوبة األولى بأخذ 9أنابیب اختبار كل أنبوبة تحوي 8تم تحضیر 

النامیة فیه البكتریا بواسطة ماصة معقمة ووضع داخل األنبوبة األولى وجرى مزج المكونات SMSمن الوسط 

طة ماصة معقمة، كررت العملیة على باقي مل من األنبوبة األولى بواس1جیدًا وتم تلقیح األنبوبة الثانیة بأخذ 

  ).8-10.....1-10(األنابیب للحصول على سلسلة تخافیف

حفر عند حافة الطبق بقطر 4وذلك بعمل ) (PDAبعد ذلك جرى تلقیح األطباق الحاویة على الوسط 

ثالثة 3تم استخدام . مل من كل تخفیف ووضع في هذه الحفر 1سم عن حافة الطبق بأخذ 1سم یبعد 0.5

سم من 0.5أطباق لكل تخفیف، كررت العملیة نفسها على باقي التخافیف ووضع في مركز الطبق قطعة بقطر 

 .Aأیام، كررت عملیة التلقیح على كافة األطباق الملقحة بالبكتریا 7بعمر .solaniRمزرعة الفطر 

chroococcumالفطر أما معاملة المقارنة فقد تم تلقیح األطباق المعدة لها بsolaniR. فقط بعدها وضعت
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أیام وجرى بعدها قیاس مقدار تثبیط نمو الفطر وذلك بحساب قطر مستعمرة الفطر 7األطباق في حاضنة ولمدة 

  :تم حساب  النسبة المئویة للتثبیط كاآلتي ) 18(الممرض المنمى مع البكتریا ومقارنته بمعاملة الشاهد

  =للتثبیط % 
  معدل النمو القطري للفطر في المعاملة–طر في المقارنة معدل النمو القطري للف

 ×100  
  معدل النمو القطري للفطر في المقارنة

اختبار تأثیر معاملة البتموس بعوامل المكافحة اإلحیائیة في مقاومة مرض سقوط البادرات على الباذنجان 

  .تحت ظروف البیت البالستیكي

دقیقة 20لمدة  2سم/كغم1.5وضغط ºم121د درجة حرارة عقم البتموس بواسطة جهاز المؤصدة عن

المحمل على بذور الدخن إلى .solaniRاضیف لقاح الفطر . ساعة بالطریقة ذاتها24ثم أعید التعقیم بعد 

  .وتم مزجه جیدًا مع البتموس ولجمیع المعامالت التي تتطلب ذلك) وزن : وزن % (0.5البتموس المعقم بنسبة 

المحمل على أضیف لقاح هذا الفطر: T. harzianumموس بفطر المقاومة اإلحیائیة معاملة البت

لكل حفره من حفر شریحة الستایروبور المستعملة في تحضیر الشتالت ومن ثم أضیف /غم1نخالة الحنطة بكمیة 

  .بعد أسبوع واحد من إضافة لقاح فطر المقاومة اإلحیائیة.solaniRالفطر الممرض 

Aتموس بالبكتریا معاملة الب .chroococcum: وحدة تكوین 2×107أضیف لقاح البكتریا بهیئة عالق بتركیز

للحفرة الواحدة وقد أخذت /مل10وبواقع .solaniRبلقاح الفطر الممرض لویثمل قبل أسبوع من الت1/مستعمرة 

  .أیام 3البكتریا من مزرعة عمرها 

أضیفت مادة البیون إلى البتموس : Syngentaشركة منتج من قبلBionمعاملة البتموس بالبیون 

حفرة مملوءة بالبتموس المعقم، ومن ثم أضیف لقاح الفطر الممرض /مل10لتر ماء وبمعدل /ملغم0.75بتركیز 

  .)12(ثالثة أیام من معاملة مادة البتموس بمادة البیون3بعد 

حسب مل لكل لتر ماء1لمبید وذلك بإضافة حضر مستحضر ا: Chinosolمعاملة البتموس بمبید الكینوسول 

ثم أضیف محلول المبید كینوسول إلى البتموس بمعدل ,)12(االسبانیة) probelte(توصیة الشركة المنتجة

حفرة حیث أضیف البتموس 1×10لقد استعملت في الزراعة أطباق فلینیة كل طبق یحوي .حفرة /مل10

ومة اإلحیائیة ومن ثم زرعت بذور الباذنجان من صنف أعجوبة العراق المعامل بالفطر الممرض وبعوامل المقا

  :غیر معاملة في حفر األطباق وقد اشتملت المعامالت اآلتي 

  T. harzianumالفطر + .solaniRبتموس معامل بالفطر الممرض 1-

  A. chroococcumالبكتریا+ .solaniRبتموس معامل بالفطر الممرض 2-

  Bionالمعاملة بالبیون + .solaniRل بالفطر الممرض بتموس معام3-

  Chinosolالمعامل بمبید+ .solaniRبتموس معامل بالفطر الممرض 4-

  .solaniRبتموس معامل بالفطر الممرض 5-

  بتموس غیر معامل بالفطر الممرض 6-

مقاومة مرض سقوط البادرات تحت اختبار تأثیر معاملة البتموس بتولیفات من عوامل المكافحة اإلحیائیة في

  .ظروف البیت البالستیكي

الختبار تأثیر معامالت تداخل وبثالثة مكررات لكل معاملة ) CRD(وفق تصمیمنفذت هذه التجربة

التربة مع عوامل المكافحة اإلحیائیة في السیطرة على مرض سقوط بادرات الباذنجان تحت ظروف البیت 

  :البالستیكي وشملت اآلتي 

.حفرة قبل البذور /غم1حمًال على نخالة الحنطة بمعدل مT. harzianumمعاملة البتموس بالفطر -
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وقبل أسبوع من التلویث بالفطر الممرض   2×107معاملة البتموس بعالق البكتریا بنفس الوقت وبنفس المعدل-

. حفرة\لم10وبعدها بیوم تمت زراعة البذور وأضیف مبید الكینوسول بالیوم التالي بواقع 

معاملة البتموس بالبیون قبل ثالثة أیام من التلویث بالفطر الممرض بنفس الكمیة وأضیف محلول المبید بعد -

.یوم من التلویث 

اللقاح والمدة بنفس كمیةchroococcumA.والبكتریاT.harzianumمعاملة البتموس بكل من فطر -

.بعد یوم من التلویث Chinosolطر الممرض والمبید أیام من التلویث بالف3وأضیف إلیهما البیون قبل 

..solaniRمعاملة مقارنة بوجود الفطر الممرض -

..solaniRمعاملة مقارنة بدون الفطر الممرض -

chroococcum .ثم أضیف إلى نفس الحفرة لقاح البكتریا .solaniRأسبوع من التلویث بالفطر الممرض -

A   للحفرة وقبل أسبوع من التلویث بالفطر الممرض أي في الوقت نفسه /لم10وبمعدل   107×2بتركیز

بعد )وزن:وزن% 05.(بنسبة.solaniRاضافة لقاح الفطر تثم تم,T. harzianumإلضافة  الفطر 

  .أسبوع وفي الیوم التالي تمت الزراعة

وقبل أسبوع ةكل حفر غم ل1المحمل على نخالة الحنطة وبمعدل   T. harzianumمعاملة البتموس بالفطر -

للحفرة وقبل ثالثة أیام من التلویث وخلط /مل10من التلویث بالفطر الممرض وأضیف إلیه البیون بمعدل 

جیدًا مع الفطر ترایكودیرما وبعدها تم إضافة الفطر الممرض إلى مكونات الحفرة ومزج جیدًا وتمت الزراعة 

  .في الیوم التالي إلضافة لقاح الفطر الممرض 

من التلویث ومزج جیدًا مع البتموس ثم غم و قبل أسبوع1بمعدلT. harzianumملة البتموس بالفطر معا-

زراعة بذور الباذنجان وتم تموخلطت مكونات الحفرة جیدًا وفي الیوم التالي   .solaniRأضیف الفطر 

.فرةللح/مل10إلى الحفرة بعد یوم من التلویث وبنسبة Chinosolإضافة محلول المبید 

للحفرة الواحدة وبنفس /مل10وبمعدل 107×2بتركیز   chroococcumA .معاملة البتموس بعالق بكتریا -

التركیز قبل أسبوع من التلویث بالفطر الممرض وأضیف البیون قبل ثالثة أیام من التلویث بالفطر الممرض 

الممرض وبعدها بیوم واحد تمت حفرة ومزجت مكونات الحفرة جیدًا ثم أضیف لقاح الفطر/مل10وبمعدل 

  : زراعة وقد اشتمل هذا االختبار على المعامالت اآلتیة

  ..solaniRالفطر الممرض + T. harzianum +. chroococcumAبتموس معامل بالفطر 1-

  solani.R.الفطر الممرض    + BIONالبیون +T. harzianumبتموس معامل بالفطر 2-

  . .solaniRالفطر الممرض+ Chinosolالمبید + T. harzianumر بتموس معامل بالفط3-

  . .solaniRالفطر الممرض+ BIONالبیون+   chroococcumA .بتموس معامل بالبكتریا 4-

  ..solaniRالفطر الممرض+ Chinosolالمبید +   chroococcumA .بتموس معامل بالبكتریا 5-

  ..solaniRالفطر+Chinosolلمبید ا+ BIONبتموس معامل بـ 6-

solaniالفطر الممرض +T. harzianum+.chroococcumA+BION+Chinosolبتموس معامل7-

R..  

  .بتموس معامل بالفطر الممرض 8-

  .بتموس معقم وغیر معامل-9

  

  النتائج والمناقشة
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  .R. solaniعزل وتشخیص الفطر   

على R. solaniزاء النباتیة الحصول على ثمان عزالت من الفطر بینت نتائج عزل الفطریات من األج

أظهرت هذه العزالت تباینًا واضحًا في سرعة نموها وتكوینها لألجسام الحجریة وكثافة .PDAالوسط الزرعي 

وقد , الغزل الفطري إضافة إلى اختالف لون المستعمرات حیث تراوحت ألوانها من البني إلى اللون البني المبیض

بینت نتائج ).  19(ذكرت المصادر وجود سالالت عدیدة لهذا الفطر تختلف فیما بینها في الصفات المزرعیة 

لون بني داكن يوجود غزل فطري مقسم ذالذي تم الحصول علیه R .solaniالفحص المجهري لعزالت الفطر

تعامدة مع الغزل الفطري األصلي وله تفرعات كثیرة بشكل زوایا قائمة وم,إلى شاحب، وذي خالیا قصیرة وكثیرة

، وقد Rhizomorphicوخلوها من أشباه الجذیرات . وعدم مقدرتها على تكوین السبورات الالجنسیة أوالكونیدیات,

و هذه الصفات التي أمكن مشاهدتها , كونت بعض العزالت التي تم الحصول علیها أجساما حجریة بنیة اللون

  ).20(المثبتة في المصادر العلمیة R. solaniخواص وصفات الفطر عند الفحص تحت المجهر تنطبق على 

Rاختبار القدرة االمراضیة لعزالت الفطر  . solani  

تشیر نتائج اختبار المقدرة اإلمراضیة باستعمال بذور اللهانة أن جمیع عزالت الفطر كانت ذات مقدرة 

– 43.3 %ینإمراضیة حیث تراوحت النسبة المئویة إلنبات بذور اللهانة ب لجمیع العزالت في حین كانت  0

بمقدرتهما Rh6و Rh7و تفوقت العزلتان %. 100النسبة المئویة إلنبات بذور اللهانة في معاملة المقارنة 

اإلمراضیة على بقیة العزالت وقد یعزى سبب اختالف المقدرة االمراضیة لعزالت الفطر والتأثیر على النسبة 

المئویة لإلنبات إلى االختالفات الوراثیة الموجودة بین العزالت التي جمعت من مناطق مختلفة من محافظة 

سبب التباین إلى اختالف العزالت في مستوى إفراز وربما یعود ). 21(وهذا یتفق مع ما توصل إلیه , بغداد

على بذور الباذنجان ) Rh6 ,Rh7(وعند اختبار العزلتان المختارتان ).22(اإلنزیمات المحللة للبكتین والسلیلوز 

ویعزى سبب مقدرة هذا الفطر في التأثیر .Rh6أكثر قوة وتأثیرا بدون فروق معنویة عن العزلة) Rh7(كانت 

  .)23(رض إلى آلیاته المختلفة المعروفة كإفرازه لالنزیمات أو المواد االیضیة على المم

باستعمال بذور اللهانة على الوسط R. solaniاختبار الكشف عن العزالت الممرضة للفطر ) 1( جدول 

   Water Agarالغذائي

رمز العزلةت
النسبة المئویة إلنبات 

بذور اللهانة
رمز العزلةت

ویة إلنبات النسبة المئ

بذور اللهانة

1Rh19.36Rh60
2Rh245.37Rh70
3Rh316.08Rh8  8

4Rh432.09Control100%

5Rh54.0

  Azotobacter chroococcumعزل وتشخیص بكتریا 

لتباین تباین قیم أعداد بكتریا االزوتوبكتر تبعاً ) 1( بینت نتائج عزل البكتریا الموضحة في الجدول 

مناطق الجمع وان هذا االختالف ضمن هذه المناطق قد یعزى إلى اختالف الظروف البیئیة والمناخیة السائدة في 

ل كل منطقة فضال عن اختالف نوع التربة ونوع الغطاء النباتي السائد وكذلك إلى طبیعة اإلحیاء الموجودة في ك

ووجد أن , یص الحصول على ثالث عزالت من البكتریاأوضحت نتائج التشخ). 24(وهذا ما أشار إلیه, منطقة

. عزالت هذه البكتریا تلون سطح الوسط الذي تنمو علیه سواء كان سائًال أم صلبًا بلون بني إلى بني غامق

وأوضح الفحص بالمجهر الضوئي أن شكل هذه البكتریا كان بیضویًا إلى عصوي، ومتحركة باسواط محیطیة، 
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أما الصفات البیوكیمائیة التي أظهرتها عزالت هذه البكتریا .cystsزمن كونت الحویصالت وبعد فترة قصیرة من ال

والسكروز والنشأ والكلوكوز، وعدم قدرتها على النمو في المانیتول: فهي قابلیتها على استعمال مصادر الكربون

هریة والبایوكیمیائیة من نتائج دراسة الصفات المظ.)17(من كلورید الصودیوم % 1وسط بیرك ونموها في 

وهذا , A . chroococcumیمكن االستنتاج بان جمیع هذه العزالت هي تابعة للنوع ) 1(والمبینة في الجدول  

  ألكثر شیوعًا في الترب العراقیةبان هذا النوع هو ا) 25(یؤید ما أشار إلیه 

  

  ة لتشخیص بكتریاالصفات المزرعیة والمجهریة البیوكیماویة والصفات التفریقی) 2(جدول 

A . chroococcum  

رمز 

العزلة

الصفات المزرعیة 

للمستعمرات

الصفات المجهریة 

للخالیا

الصفات البیوكیماویة استعمال 

وسط مصادر الكاربون

بیرك

كلورید 

الصودیوم

ول
یت
مان

وز
وك

كل

وز
كر

س

شأ
ن

A1

مستعمرات لزجة، 

بنیة فاتحة اللون، 

.ومتوسطة الكثافة

ویة قصیرة خالیا عص

cystمفردة، تكون 

.وسالبة لصبغة گرام

++++++++-+  

A2

لزجة بنیة غامقة 

ومتوسطة اللون 

.الكثافة

خالیا كرویة ثنائیة تكون 

cyst وسالبة لصبغة

.گرام

+++++++-+

A3

شدیدة اللزوجة، بنیة 

غامقة اللون وجیدة 

.النمو والكثافة

خالیا كرویة تكون ثنائیة 

وسالبة cystتكون 

.لصبغة گرام

+++++++++-+

  .ضعیفة النمو(+) ال تنمو، ) -: (حیث أن

  .جیدة النمو(+++) متوسطة النمو، (++)           

  

  

  

  

  .PDAالزرعي في الوسط  R. solaniفي تثبیط نمو الفطر Chinosolتأثیر المبید كینوسول 

لتر أدى إلى تثبیط نمو الفطر / مل 1بتركیز Chinosolبینت نتائج هذا االختبار أن استعمال مبید 

PDAبالمقارنة مع معاملة المقارنة بدون إضافة المبید إلى الوسط ألزرعي 100%بنسبة   R. solaniالممرض 

، وهذه الدراسة تتوافق مع العدید من الدراسات والبحوث التي أشارت إلى % 0والتي كانت نسبة التثبیط فیها 

).R. solani  )26ید في السیطرة على المسببات المرضیة وخصوصًا الفطر  مقدرة هذا المب

في الوسط  R. solaniفي تثبیط نمو الفطر الممرض T. harzianumتأثیر فطر المكافحة اإلحیائیة 

  . PDAالزرعي 
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 .Rكان له تأثیر كبیر في الحد من نمو الفطر الممرض T. harzianumتشیر النتائج إلى أن الفطر 

solaniسم في معاملة المقارنة استنادًا إلى 9سم قیاسًا بـ 1.15طري للفطر الممرض قإذ بلغ معدل النمو ال

  ).16(مقیاس 

نتیجة آللیاته المتعددة جاءت ضد المسبب المرضي T. harzianumإن الفعالیة التثبیطیة للفطر 

ى الغذاء والمكان وقدرته على إنتاج المضادات والمعروفة في السیطرة على المسببات المرضیة ومنها التنافس عل

  ).27(لجدران خالیا الممرضالحیاتیة وبعض اإلنزیمات المحللة 

  في الوسط الزرعي         في تثبیط نمو الفطرA. chroococcumتأثیر بكتریا المكافحة اإلحیائیة 

تثبیط نمو الفطر ى إلكعامل مكافحة إحیائیة أدى A . chroococcumأدى استعمال بكتریا 

إن تأثیر هذه البكتریا في ) الشاهد(بنسبة عالیة مقارنة بمعاملة PDAلزرعي افي الوسط R .solaniالممرض

تثبیط نمو الفطر الممرض قد یعود إلى مقدرتها على إنتاج مواد أیضیة ومركبات عضویة ومضادات حیویة والتي 

والذین اثبتوا مقدرة هذه البكتریا ) 11,29(تتوافق مع ما وجده وان هذه النتیجة ) .28(تؤثر في الفطر الممرض 

  .R. solaniفي تثبیط نمو المسببات المرضیة وخصوصًا 

ات على الباذنجان تحت تأثیر معاملة البتموس بعوامل المكافحة اإلحیائیة في مكافحة مرض سقوط البادر 

  .البالستیكيظروف البیت

 .Aأو بالبكتریا T . harzianumالبتموس بفطر المكافحة االحیائیة  بینت النتائج وجود تأثیر لمعاملة

chroococcum أو بالمنشط النباتيBION أو بالمبید الكیمیائي كینوسول في إنبات بذور الباذنجان وفي

نسب في تحت ظروف البیت البالستیكي حیث لوحظ وجود فروقا إحصائیة معنویة مكافحة مرض سقوط البادرات

بعد أسبوعین وخمسة أسابیع  ) فطر ممرض فقط (البذور في المعامالت المختلفة وبین معاملة المقارنة إنبات

لمعامالت البتموس المعامل % 83.0، % 83.3، % 90بلغت النسبة المئویة لإلنبات ). 2(من الزراعة جدول

وس المعامل بالبكتریا أزوتوبكتر بالتتابع بالفطر اإلحیائي ترایكودیرما والبتموس المعامل بالمبید الكیمیائي والبتم

للبتموس % 60وهذه المعامالت لم تختلف عن بعضها معنویًا في حین كانت النسبة , بعد أسبوعین من الزراعة

النسبة المئویة لإلنبات بلغت المعامل بالبیون وهذه النسبة تختلف معنویًا عن المعامالت السابقة الذكر في حین 

ترایكودیرما :وكانت نسبة اإلصابة للمعامالت المذكورة بعد خمسة أسابیع كاآلتي%. 40.0نة في معاملة المقار 

في حین كانت نسبة اإلنبات في معاملة البتموس بالبیون % 80، كینوسول %80.0، أزوتوبكتر 83.3%

رتفاع في وقد یعزى اال. على التوالي) 55.9، 73.8، 73.8، 78.0( و كانت كفاءة هذه العوامل % 66.7

النسبة المئویة إلنبات البذور في البتموس المعامل بالفطر اإلحیائي ترایكودیرما إلى مقدرة هذا الفطر على تحفیز 

الذي وجد أن معاملة التربة أو مهاد ) 30(نمو النبات إضافة إلى تأثیره على الفطر الممرض وهذا یتفق مع 

 .Rنسبة إنبات بذور الطماطة وكبح نشاط المسبب المرضي البذور بالفطر ترایكودیرما قد أدت إلى زیادة

solani .وتعد هذه النتیجة ولم یختلف تأثیر بكتریا االزوتوبكتر معنویًا عن تأثیر الفطر اإلحیائي ترایكودیرما

ذور وقد یعزى تأثیر هذه البكتریا في زیادة إنبات البایجابیة ومشجعة الستعمالها في برامج المكافحة اإلحیائیة 

إضافة  Plant Growth promoting Rhizobacteria (PGPR)كونها تعد من البكتریا المحفزة لنمو  النبات

إلى اآللیات األخرى التي تمتلكها في التأثیر على المسببات المرضیة كقدرتها على كبح نمو الممرض وبالتالي 

وجد باحثون آخرون أن تلقیح البذور والتربة كما).31(توفیر ظروف بیئیة أكثر مالئمة إلنبات وبزوغ البذور

یؤدي إلى حصول زیادة معنویة في معدل بزوغ البادرات وخفض اإلصابة بمرض A. chroococcumببكتریا 

  ).R. solani)32سقوط البادرات على الطماطة المتسبب عن الفطر 
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الفطر ترایكودیرما (اإلحیائیة كانت معاملة البتموس بالبیون اقل كفاءة من معاملتي استعمال العوامل 

. وهذه النسبة تختلف معنویًا عن العاملین المذكورین آنفا% 60حیث كانت نسبة اإلنبات ) وبكتریا االزوتوبكتر

  .وربما یعزى سبب هذا االختالف في الكفاءة إلى طریقة

ت والحصول على تشیر هذه النتائج إلى كفاءة العوامل االحیائیة في السیطرة على مرض سقوط البادرا

نسبة إنبات عالیة للبذور والتي لم تختلف معنویًا عن المعاملة بالمبید الكیمیائي مما یشجع على استعمال هذه 

  .العوامل في برامج اإلدارة المتكاملة لإلمراض 

  

وكفاءتها فيتأثیر معامالت البتموس بعوامل المكافحة اإلحیائیة في إنبات بذور الباذنجان) 3( جدول 

  R. solaniمكافحة مرض سقوط البادرات المتسبب عن الفطر 

  ت
المعاملة 

Treatment

نسبة اإلنبات 

بعد أسبوعین 

  من الزراعة

%

نسبة اإلصابة 

بعد أسبوعین 

  من الزراعة

%  

نسبة النباتات 

الباقیة بعد 

خمسة أسابیع 

  من الزراعة

%

نسبة اإلصابة 

بعد خمسة 

أسابیع من 

  الزراعة

%

كفاءة العامل 

المستخدم في 

المكافحة

1
معاملة البتموس 

بالفطر ترایكودیرما
90.010.083.316.778.0

2
معاملة البتموس 

بالبكتریا أزوتوبكتر
83.016.780.020.073.8

3
معاملة البتموس 

بالمبید كینوسول
83.316.780.020.073.8

4
معاملة البتموس 

بالبیون
60.040.0  66.733.355.9

5
المقارنة بوجود الفطر 

الممرض
40.060.023.376.7

6
وجود المقارنة بدون

الممرضالفطر
90.010.090.010.0

L.S.D   عند مستوى

  0.05احتمالیة   
11.86  11.8610.2710.2718.37

  

  =كفاءة العامل المستعمل في المكافحة  
  ن م_ ن س 

 ×100  
  ن س

  صابة في معاملة الشاهد المعدى                                             نسبة اإل=ن س:  أنحیث

  . نسبة اإلصابة في المعاملة المعالجة بعامل المكافحة=   ن م           

R. solaniزرعت البذور في بتموس ملوث صناعیًا بالفطر 

ئیة في إنبات البذور وكفاءتها في مكافحة عوامل المكافحة اإلحیاتولیفة من ب) البتموس(تأثیر معاملة التربة

  .مرض سقوط البادرات على الباذنجان تحت ظروف البیت البالستیكي
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أظهرت نتائج تجربة معاملة التربة بتولیفة من عوامل المكافحة اإلحیائیة والكیمیائیة وجود فروقا معنویة 

ة وبین البتموس المعامل بالفطر الممرض وعوامل المكافحة اإلحیائیR.solaniبین البتموس المعامل بالفطر 

بعد أسبوعین وخمسة أسابیع من الزراعة عند المعاملة % 86.7و % 86.7إنبات البذور كانت نسبة)3(جدول 

و لم تختلف هذه المعاملة معنویًا عن معاملة %. 82.6بالفطر اإلحیائي ترایكودیرما والبكتریا أزوتوبكتر وكفاءة 

أو معاملة , أو معاملة البتموس بالفطر اإلحیائي والمبید كینوسول, ائي ترایكودیرما والبیونالبتموس بالفطر اإلحی

في . أو معاملة البتموس  بالبكتریا والبیون أو معاملة المبید كینوسول والبیون, البتموس بالبكتریا والمبید الكیمیائي

إن تفوق معاملة ). 3(قیة المعامالت جدول حین تخلفت معاملة البتموس بجمیع العوامل المذكورة مجتمعة عن ب

یعود إلى مقدرة هذین العاملین في ) البكتریا اإلحیائیة+ الفطر اإلحیائي (البتموس بعوامل المكافحة اإلحیائیة 

وتكمن قدرتهما في التأثیر على المسبب المرضي ورفع . التأثیر على المسبب المرضي وٕامكانیة التكامل بینهما 

فقد وجد . المتالكهما العدید من اآللیات المؤثرة على المسبب المرضي التي تم التطرق إلیها آنفا نسبة اإلنبات 

إلى التربة أدى إلى خفض اإلصابة بمرض سقوط البادرات T .  harzianumأن إضافة فطر المكافحة ) 33(

من )(26ق أیضا مع دراسة وتتف .%88ورفع نسبة اإلنبات إلى R . solaniعلى الباذنجان المتسبب عن الفطر 

قیاسًا بالمقارنة بالفطر % 53.3قد رفعت نسبة إنبات بذور الرقي إلى Trichodermaأن أنواع من الفطر 

إلى التربة A. chroococcumإن إضافة لقاح بكتریا وأشارت دراسات سابقة إلى%.R. solani6.6الممرض 

اإلصابة بمرض سقوط البادرات على الطماطة المتسبب قد رفع نسبة إنبات بذور الطماطة وخفض نسبة وشدة

 . Aوبكتریا T .  harzianumإن تفوق معاملة البتموس بالفطر   ).R . solani)32عن الفطر

chroococcumحمایة بذور وبادرات الباذنجان من اإلصابة ورفع نسبة اإلنبات قد یعزى إلى إحاطة في

هما وٕازاحة وأبعاد المسبب المرضي عن طریق المنافسة على المكان والغذاء الجذور منذ بدایة اإلنبات بمستعمرات

من ثمأو إنتاجها عددًا من المواد المضادة للفطر الممرض وٕافراز اإلنزیمات المحللة لجدران المسبب المرضي و 

اإلنبات تأثیرًا واضحًا في رفع نسبة BIONوالـ T.  harzianumخلیط واظهر . تثبیط نمو خیوطه الفطریة

من المركبات المنشطة التي تتحرك بسهولة داخل النبات وأن BIONوتثبیط المسبب المرضي، حیث یعد الـ 

وأن للبیون تأثیر مباشر , العالقة باإلمراضیةذاتول في النبات والبروتیناتنوجوده یؤدي إلى زیادة محتوى الفی

طه الفطریة إضافة إلى دوره الرئیس في استحثاث على عملیة اختراق الفطر لنسیج العائل ومنع انتشار خیو 

  ) .34(المقاومة وتحفیز النبات على إنتاج حامض السالسلیك  

  

  

من عوامل المكافحة اإلحیائیة في إنبات بذور الباذنجان بتولیفة) التربة(اثر معاملة البتموس) 4(جدول 

  R . solaniوكفاءتها في مكافحة مرض سقوط البادرات المتسبب عن الفطر 

Treatmentالمعاملة    ت

نسبة اإلنبات بعد 

منأسبوعین

  %الزراعة 

نسبة اإلصابة بعد 

منأسبوعین

%الزراعة 

نسبة اإلنبات بعد 

خمسة أسابیع من 

%الزراعة

نسبة اإلصابة بعد 

خمسة أسابیع من 

%الزراعة

كفاءة العامل 

المستخدم

86.713.382.6  86.713.3أزوتوبكتر+ترایكودیرما 1

76.723.376.723.369.6كینوسول+ ترایكودیرما 2

83.316.780.020.073.8بیون+ ترایكودیرما 3

80.020.080.020.073.8كینوسول+ أزوتوبكتر 4
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76.723.370.030.061.3بیون+ أزوتوبكتر 5

80.020.076.723.764.9بیون+كینوسول 6

7
+ونبی+كینوسول 

ترایكودیرما+ أزوتوبكتر
70.030.o63.336.751.8

8
مقارنة بوجود الفطر 

الممرض
40.060.023.376.7

9
مقارنة بدون الفطر 

الممرض
90.010.090.010.0

10
أقل فرق معنوي عند 

0.05مستوى احتمالیة 
11.90  11.9012.3512.3513.15
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