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الخالصة:
اجريت هذه الدراسة لتحديد الفطريات المسببة لمرض سقوط البادرات وتعفن جذور نباتات الحنطة
ومكافحتها احيائيا باستعمال البكتريا  pseudomonas fluorescensتحت ظروف البيت الزجاجي والحقل .
اظهرت النتائج عزل ثمانية انواع فطريةمن تربة وجذور نباتات الحنطة لمناطق مختلفة من بغداد وكانت السيادة
للفطرين ) Rhizoctonia solani (Rsو) Fusarium solani (Fsوبنسب وجود  60و %52على التوالي.
ادى استعمال البكتريا بتحضيرات المعلق الخام وراشح البكتريا النقي (الميتابواليت) والخاليا الحية النقية على
الوسط الزرعي الى تثبيط جميع الفطريات وبنسب تراوحت من % 93 -80 ،% 96 – 84و  % 88-75وعلى
التوالي .اظهر الفطران  Rsو Fsقدرة إمراضيه عالية تحت ظروف البيت الزجاجي اذ بلغت نسبة اإلصابة  80و
 % 68وشدة اإلصابة  41.20و  % 30.20على التوالي  .اظهرت نتائج اختبار مستحضرات بكتيرية مختلفة
(جاف ،سائل ،راشح بكتيري نقي) وبثالث طرائق للمعاملة (بذور ،تربة ،ماءسقي) فعاليةعالية لجميع
المستحضرات الثالثة في خفض نسبة اإلصابة مع تفوق واضح لمعاملة البذور في الخفض اذ تراوحت
المستحضرات الثالثة من % 34 – 21مقارنة بمعاملة الشاهد االول للفطرين  Fs, Rsاذ بلغت  70و % 55
على التوالي  .اظهرت نتائج التجربةالحقلية تفوق معاملة بكترة البذور بالمستحضر الجاف مع وجود الفطرين
بخفض نسبة اإلصابة الى  %38مقارنة بمعاملة الشاهد الملوث بالفطرين التي بلغت  .%75وقد انعكس ذلك في
زيادة الوزن الجاف للمجموع الخضري والجذري وبلغت الزيادة في الحاصل  %63مقارنة بمعاملة الشاهد
الملوث بالفطرين .
الكلمات المفتاحية :سقوط البادرات ،الحنطة ،مكافحة احيائية .

المقدمه :
–  .[1] % 100لقد نالت المكافحة الكيميائية قائمة
الصدارة بسبب فعاليتها وسهولة استعمالها وسرعة
تأثيرها .استعملت العديد من المبيدات الكيميائية في
مكافحة المسببات المرضية سواء المنقولة بالبذور او
الموجودة في التربة] . [6,5اال ان التأثيرات السلبية
لها السيما في البيئة وصحة االنسان واالحياء غير
المستهدفة فضال عن ظهور سالالت فطرية مقاومة
لها] [7قد جعل منها مصدر قلق لكثير من الشعوب
وحكوماتها ،كون الحاجه ماسه الى منتجات زراعيه
خاليه من السموم واضرارها ] [9,8مما حفز الباحثين
للبحث عن طرائق اكثر امانا للبيئة ومنها استعمال
برامج المكافحة المتكاملة التي احدى ركائزها
األساسية هو استعمال عوامل المكافحة األحيائية

يحتل محصول الحنطةTriticum .
 aestivum Lالمرتبة االولى في قائمة المحاصيل
االستراتيجية في العالم كونه المصدر االساس للغذاء
الكثر من ثلثي سكان العالم لذلك باتت الحاجة مستمرة
لزيادة انتاجه اذا ما علمنا ان سكان العالم يولدون
بمعدل 160شخص /دقيقة ] .[1تستهلك الحنطة بشكل
اساسي على هيئة خبز بأشكالها المختلفة فضال عن
منتجات غذائية اخرى ] . [2يتعرض المحصول في
العراق للعديد من اآلفات الزراعية التي تؤدي دورا
اساسيا في تدني اإلنتاجية مقارنة بالمستويات العالمية
] [4,3تسبب امراض الجذور عالميا خساره في
الحاصل تصل الى % 15 – 10ويسبب الفطر
 Rhizoctonia solaneخساره في الحاصل من 25
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الفطرية او البكتيرية] . [10وفي هذا المجال نالت
البكتريا Psendomonas fluorescensاهتماما
واسعا اذ استعملت بكفاءةعالية ضد فطريات التربة
والبذور وبطرائق مختلفة منها معاملة البذور او التربة
او مع ماء السقي او بمعاملة الشتالت لمحاصيل
الخضر بتحضيرات سائله او جافه ] [12,11,10,6ان
الية عملها تتمثل اما بشكل مباشر من خالل التضاد
واما المنافسة على الموقع واما افراز مركبات مثبطة
واما مضادات حياتيه واما بشكل غير مباشر من خالل
اذابه العناصر الغذائية وايصالها الى النبات او
استحثاث المقاومة الجهازية في النبات او زيادة
مقاومته لإلجهادات الفسلجية ] [14,13,8,6استعملت
البكتريا في مكافحة العديد من مسببات امراض النبات
الفطرية محليا وعالميا ].[17,16,15,13,12,11
وفي العراق هنالك ظاهرة لدى اغلب المزارعين
تتمثل باستعمال كميات من البذور للزراعة اكثر من
الموصي به من قبل الجهات الرسمية وقد يعزى سبب
ذلك الى فشل االنبات بسبب فطريات التربة او البذور
مما يضطرهم الى التعويض بزيادة الكميه  ،وألجل
الوقوف علميا على هذه الظاهرة فقد هدف البحث الى
التحري عن مسببات فشل االنبات او تعفن الجذور في
المراحل الالحقة وتأثيرها على االنتاج ومحاولة
مكافحتها احيائيا عن طريق استعمال البكتريا
 pseudomonas fluorescensوبطريقه سهله
التطبيق يدويا وميكانيكيا .

المواد وطرائق العمل:
اوال :التجارب المختبرية :
 -1اجراء العزل والتشخيص
تم جلب نماذج من جذور النباتات التي تظهر عليها
عالمات الذبول او االصفرار والتقزم وكذلك الترب
المحيطه بها ومن مناطق ابوغريب واللطيفيةو
الراشديةو خان بني سعد والتاجي والمدائن التي تمثل
الجهات االربع لمدينة بغداد  .غسلت الجذور جيدا بماء
الحنفية إلزالةاألتربةثم قطعت الى قطع صغيرة وعقمت
بمحلول هايبوكلورات الصوديوم  % 1لمدة  2دقيقه ثم
غسلت بالماء المقطر المعقم لمرتين ونشفت على ورق
ترشيح  .تم زرع  4قطع  /طبق بقطر  9سم حاوي على
الوسط الزرعي  .PDAحضنت بدرجة حرارة 27م
لمدة  3ايام .فحصت تحت المجهر للتشخيص .اما العزل
من التربة فقد اجري بطريقة التخافيف والزراعة في
اطباق بقطر 9سم تحوي الوسط الزرعي  . PDAنقيت
العزالت بعد التشخيص وحفظت في الثالجة (ْ 4م) الى
حين االستعمال .اعتمدت المفاتيح التصنيفيةالخاصة
بالفطريات]. [19,18
 -2اختبار التضاد بين التحضيرات البكتيريةالمختلفة
والفطريات المعزولة
نميت عزلة البكتريا Pseudomonas
 fluorescensالتي اثبتت كفاءتها في مقاومة العديد
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من المسببات المرضية ] [15,11على الوسط
الزرعي السائل ]King's broth medium [20
) (KBلمدة  48ساعة وبدرجة حرارة ْ 27م  .رشحت
البكتريا من خالل ورق ترشيح  No.1للتخلص من
متبقيات الوسط الزرعي  .حضرت اطباق بقطر  9سم
تحوي الوسط الزرعي  . PDAنشر 1مل من راشح
البكتريا (الخاليا الحية +النواتج األيضية) بالتخفيف
 108x2وحدة تكوين مستعمره /مل على سطح الطبق
بوساطة قضيب زجاجي وحضنت االطباق بدرجة
حرارة ْ 28م وبعد48ساعة تم وضع قطعة بقطر0,5
سم من مزرعة الفطر النامي وسط كل طبق مع ترك
اطباق للمقارنة (من دون بكتريا) .اعيدت االطباق الى
الحاضنةوعند اكتمال نمو الفطر في معاملة المقارنة
سجلت اقطار النمو .حسبت نسبة التثبيط وفقا
للمعادلةاألتية ]. [21
شدة التثبيط  = %معدل قطر مستعمرة المقارنة–معدل
قطر مستعمرة المعاملة/معدل قطر مستعمرة
المقارنة100x
من جهة اخرى اخذت كمية من راشح البكتريا
واجري له نبذ مركزي بسرعة  3000دوره/دقيقة لمدة
 10دقائق تم فصل الراسب الذي يحوي الخاليا
البكتريةعن الراشح الذي يحوي النواتج األيضية .
اضيف الى الراسب ماء مقطر معقم ثم اعيد النبذ
المركزي وتم فصل الخاليا التي ستكون بدرجةعالية
من النقاوة اما الراشح فقد مرر من خالل وحدة ترشيح
ميكروبية دقيقة Millipore filtration unit
باستعمال ورق ترشيح ذي مساميه 0,22
مايكروميترالمجهزه من شركة Milleporeاالنكليزيه
للحصول على راشح خالي من الخاليا البكتريه  .تم
التاكد من نقاوة الراشح والخاليا البكتيريه من خالل
اختبارهما على الوسط الوسط الزرعي )( KM
 .Kings agar mediumاضيف من الراشح النقي
التراكيز 100,75,50,25مل/لتر من الوسط الزرعي
 PDAالمعقم سلفا والمبرد الى درجة حرارةْ 40م .
وزعت في اطباق ثم زرعت بالفطريات مع ترك
معاملة خالية من الراشح البكتيري للمقارنة اما الخاليا
الحية للبكتريا فقد اضيف اليها كمية مناسبة من الماء
المقطر المعقم واستعملت تراكيز الراشح نفسه وبمقدار
1مل/طبق ولكل تركيز(تخفيف 8 10x2خليه/مل)
واجري العمل نفسه كما في حالة استعمال المعلق
الخام  .سجلت نسب التثبيط بحسب المعادلةالسابقة
واستعمل تصميم تام التعشية وبأربعة مكررات.
ثانيا :تجارب البيت الزجاجي :
-1اختبار القدرة اإلمراضية للفطريات المعزولة
نميت الفطريات المعزولة على بذور الدخن
المحلي  Panicum miliceumالمعقم بجهاز
المؤصدة ] .[3,1عقمت تربة مزيجية بالمؤصدة
مرتين ووزعت في اصص بالستيكية سعة 3كغم.
اضيف اللقاح لكل فطر بمقدار 1غم /اصيص وخلط
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في الفقرة ثانيا  .1-استعمل التصميم العشوائي الكامل
وبثالثة مكررات.

مع التربة بشكل جيد اما معاملة المقارنة فقد وضعت
بذور دخن مقتولة فقط .سقيت جميع االصص وغطيت
لمدة  3ايام ثم زرعت بذور الحنطة صنف مكسيبا
كالمعقمة بهايبوكلورات الصوديوم  %1لمدة  5دقائق.
سجلت اعداد البذور النابتة وغير النابتة والبادرات
الساقطة بعد 7و 14يوما من الزراعة  .سجلت شدة
اإلصابة بعد  60يوما من الزراعة باتباع الدليل
المرضي االتي :
 =0نبات سليم  =1,تلون الشعيرات الجذرية بلون
بني مصفر  =2 ،تلون الجذور الرئيسة بلون بني فاتح
 =3،تلون المجموع الجذري بلون بني فاتح = 4،
تلون المجموع الجذري بلون بني مسود  = 5،موت
النبات بالكامل  .حسبت شدة االصابةبحسب
المعادلةاالتية:
شدة االصابة =%عدد النباتات من الدرجة
+....1x1عدد النباتات من الدرجة  \ 5x5العدد الكلي
المفحوص .[22] 100x

ثالثا :التجربةالحقلية
نفذت تجربة حقلية بتصميم القطاعات
العشوائيةالكاملة ( )RCBDوبثالثة مكررات لكل
معامله  ،قسم الحقل الى الواح بأبعاد 2x1م وبشكل
افضل
اعتمدت
1م.
بطول
خطوط
طريقةللمعاملةبالبكتريا بحسب نتائج الفقرة ثانيا 2-
وهي طريقة تعفير البذوربالمستحضر الجاف مع
اضافة محلول سكري او صمغ الزانثان بكمية قليلة
لزيادة التصاق البكتريا بالبذور] .[16اضيف لقاح
الفطرين الى الخطوط بحسب المعامالت وبمقدار
2غم/خط مع ترك معاملةمن دون بكتريا او فطر
للمقارنة .زرعت الخطوط ببذور الحنطة بمقدار
1غم/م2بحسب توصيات وزارة الزراعة واجريت
المعامالت األتية  :مقارنة (دون اي اضافة)  ،مقارنة
الفطرين  Fsو Rsبمفردهما او كليهما معا  ،بذور
مبكترة مع الفطر  Fsاو Rsاو كليهما معا  .سجلت
البيانات الخاصةباصابات البذور والبادرات وكذلك
تاثيرها في بعض معايير النمو الخضري والجذري
والحاصل .

-2اختبار تحضيرات مختلفة من البكتريا وطرائق
معاملة الهم مسببين مرضيين
عقمت التربة بالمؤصدة ووزعت في اصص
بالستيكية حجم  3كغم  .استعمل لقاح الفطرين Fsو
Rsكما في الفقرة ثانيا  .1-استعملت البكتريا بثالثة
تحضيرات هي مستحضر جاف ( بكتريا محملة على
مادة النشا ) ومستحضر سائل (بتنمية البكتريا على
 KBبالتخفيف  108x2وحدة تكوين
الوسط
مستعمرة/مل) والراشح النقي (كما في الفقرة اوال – 2
وبالتركيز 100مل  /لتر ماء ) .استعملت ثالث طرائق
للمعاملة هي :
أ -معاملة التربة وذلك بإضافة  1غم من المستحضر
الجاف للبكتريا  /اصيص اما المستحضر السائل
والراشح النقي فقد اضيف  100مل من كل مستحضر
 /اصيص .
ب -معاملة البذور رطبت البذور بمحلول سكري او
بصمغ الزانثان لمدة عشر دقائق ثم اضيف اليها كمية
مناسبة من المستحضر الجاف ووضع المزيج داخل
دورق لغرض التحريك ثم زرعت في االصص  .اما
المستحضر السائل والراشح النقي فقد نقعت البذور
بهما مدة عشر دقائق ثم زرعت في االصص .
جـ  -المعاملة مع ماء السقي  ،اخذ 3غم من
المستحضر الجاف واضيف اليه  300مل ماء رج
المزيج جيدا وسقيت المكررات بالمعلق بالتساوي
( 100مل  /اصيص ) مع ماء السقي  .اما المستحضر
السائل والراشح النقي فقد استعمل  100مل  /اصيص
مع ماء السقي مع ترك معامالت من دون بكتريا
بوجود الفطرين او من دونهما  .سجلت البيانات كما

النتائج والمناقشة:
اوال -التجارب المختبرية
-1المسح الحقلي  :اظهرت نتائج التحليل المختبري
(جدول  )1وجود ثمانية انواع فطرية يمكن تصنيف
وجودها بثالث مجاميع  ،المجموعة االولى نسبة
وجودها اكثر من  %50سواء في الجذور او التربة
وهما الفطران  F.solaniو R.solaniوالثانية نسبة
وجودها اكثرمن  %20وتشمل الفطرين
 B.sorokinonو F.avenaceumوالثالثة بنسبة
وجود اقل من  %10وتشمل بقية الفطريات  .ان عزل
الفطرين  F.solaniو R.solaniبنسبه عالية من
الجذور قد يعودالى حساسية البادرات والى القدرة
االمراضية والمدى العائلي الواسع لهذين الفطرين
خاصة وان عزلها قد تم من جميع مناطق المسح
وبنسبة عالية ومن التربة ايضا مما يدل على قدرتها
على البقاء في مخلفات النبات والمواد
العضوية] . [24,23,3وفي العراق اجريت بعض
الدراسات التي اختلفت في تحديد سيادة الفطريات
المعزولة من نباتات الحنطة] [4,3وهذا قد يعود الى
طبيعة االختالف بين مناطق المسح وسنوات اجرائه
وتغاير الظروف البيئية والعمليات الزراعية التي قد
تزيد او تقلل من سيادة فطر على اخر ]. [25,23
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جدول( : )1الفطريات المعزولة من جذور نباتات الحنطة والترب المحيطة بها ()%
الوجود النسبي %
التربة**
الجذور*
55
52
25
23

الفطريات المعزولة
Fusarium solani
Fusarium avenaceum

8
10
60
6
3
20

Fusarium graminearum
Rhizoctonia sp.
Rhizoctonia solani
Sclerotium rolfsii
Pythium spp.
Biopolaris sorokinon

الموقع الجغرافي
جميع المواقع
ابو غريب  -اللطيفيه
المدائن  -ابو غريب
الراشدية  -اللطيفيه
جميع المواقع
الراشدية
التاجي
المدائن  -خان بني سعد

11
14
64
8
6
23

* النسبة المئوية لمعدل تكرار الفطر لجميع المواقع محسوبا على اساس مجموع القطع التي ظهر فيها الفطر من مجموع قطع الجذور
الكليةالمفحوصة .
** النسبة المئوية لمعدل تكرار الفطر لجميع المواقع محسوبا على اساس مجموع مستعمرات الفطر من مجموع مستعمرات الفطريات
المعزولة.

واالنزيمات المحللة وغيرها وقد وجد من الدراسات ,
][26,17ان نسبة التثبيط باستعمال معلق البكتريا ضد
الفطريات المسببةألمراضالحنطة تراوحت بين -70
 %88مختبريافي حين عند استعمال الراشح لوحده
ستكون كمية المضادات الحياتيةمحدودة ومن ثم تحتاج
الى تراكيز عاليةال عطاءفعاليةتثبيطية وهذا ما تم
الحصول عليه من الجدول  ،كما ان الخاليا الحيه
لوحدها قد ال يعطي نموها وقتا كافيا إلفراز المضادات
الحياتية او ان طبيعة الوسط الزرعي الصلب غير
مالئم إلنتاج كمية كافيةللتثبيط من هذه المضادات اوان
عدد الخاليا غير كاف  ،فقد وجد ان هنالك ارتباطا بين
عدد الخاليا وانتاج المضاد الحياتي 2,4-diacetyl
انه
وجد
اذ
phloroglucinol
)(phl
5
إلنتاج0,62ملغم من المضاد نحتاج الى  10وحدة
تكوين مستعمره/غم من الجذور] . [1وقد اثبت
الباحثون ان البكتريا بكل اشكالها فعالة في تثبيط
الفطريات المعزولة مختبريا وهذه النتائج تتفق مع
ماوجده]. [22,21,20,17,11,8

-2التضاد المختبري بين البكتريا والفطريات
المعزولة
اظهرت النتائج المعروضة في جدول ( )2ان
معلق البكترياالخام (الخاليا الحية والنواتج االيضية)
قد ثبط نمو الفطريات بنسب تراوحت من %95-84
وبفروق معنوية احصائيا  ,اما عند استعمال الراشح
النقي (الميتابواليت) فقد لوحظ ان هنالك زيادة معنوية
احصائيا في نسب الثبيط ولجميع الفطريات مع زيادة
تركيز الراشح التي بلغت ذروتها عند التركيز
100مل/لتر من الوسط الزرعي وبنسب تثبيط
تراوحت من  %93-80وبفروق معنوية احصائيا  .اما
في حالة استعمال الخاليا الحية النقية فقد لوحظ انه
بزيادة تركيزها في المحلول تزداد نسبة التثبيط وتصل
ذروتها عند استعمال 100مل/لتر ماء اذ تراوحت
نسب التثبيط من  . %88-75نالحظ من الجدول ان
معلق البكتريا الخام كان االعلى في نسب التثبيط وهذا
قد يعود الى ان وجود الخاليا الحية مع النواتج
األيضية يجعلها تستمر في افراز بعض المواد وتكون
بكمية كافيةإلحداث التثبيط ومنها المضادات الحياتية

جدول( )2تأثيرمعلق البكتريا الخام و الراشح النقي(الميتابواليت) والخاليا الحية النقية للبكتريا
Pseudomonas fluorescensفي الفطريات المعزولة  %تحت ظروف المختبر.
التثبيط %
الفطريات المعزولة

معلق البكتريا الخام
(1مل/طبق)

F.solani

85

F.avenaceum

تراكيز الراشح النقي مل/لتر وسط زرعي
25

50

75

100

25

تراكيز الخاليا الحيه النقية
مل/لتر ماء (1مل/طبق)
100
75
50

60

66

73

80

60

65

70

75

84

60

63

75

80

60

63

69

76

F.graminearum

*

85

60

65

75

80

60

65

70

75

Rhizoctonia .spp.

95

70

78

86

92

60

68

76

82

R.solani
S.rolfsii
pythium.spp.
B.sorokinon
L.S.D. 0.05

95
95
95
86
8

70
70
70
60

77
77
78
67

85
85
87
74

90
90
93
82

55
55
67
60

67
67
73
66

77
77
80
70

83
83
88
75

5

* كل رقم يمثل معدل اربعة مكررات

25
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السموم الفطرية التي تعمل بوصفها مثبطات لنمو
البذور وهذا ما اكدته العديد من الدراسات
] .[24,22,3واظهرت النتائج ان شدة اإلصابة بالفطر
 Fsكانت اعلى من شدة اإلصابة بالفطر  Rsاذ بلغت
 %3,20 ،%41,20وعلى التوالي بفروق معنوية
احصائيا اال ان كليهما متفوقان احصائيا على
معاملةالشاهد  %23وهذا ما اكدته العديدمن الدراسات
من ان الفطر  Fsيعمل على تعفن الجذور ومنطقة
التاج واصفرار وتقزم النبات وافراز االنزيمات
المحطمة اكثر من الفطر  Rsالذي يعد من الفطريات
التي تسبب تعفن البذور بشكل كبير ] . [28,27,24ان
الضرر كبير خاصة اذا ماوجد الفطران معا في
التربةفالخسارة في البذور او التأثيرفيالحالةالفسلجية
للنبات الحقا ستنعكس على الحاصل النهائي واعتمادا
على هذه التجربة فقد اختير الفطران Fs,Rs
للدراسات الالحقة .

ثانيا :تجارب البيت الزجاجي

 -1القدرةاألمراضية
اظهرت نتائج جدول ( )3وجود تفاوت في نسبة
اإلصابة قبل وبعد البزوغ ،تفوق الفطر  Rsفي احداث
خسارة في البذور بمقدار  %70مقارنة بمعاملة الشاهد
اذ بلغت  %2وبفروق معنوية احصائيا  .تاله الفطر
Fsالذي ادى الى خسارة في البذور بمقدار %60
وبفروق معنوية مقارنةبمعاملة الشاهد (بذور غير
ملوثة ) .كذلك وجدت فروق معنوية احصائيا بين
الفطرين .وبعد  14يوما من الزراعة لوحظ انخفاض
في نسبة اإلصابةللفطرين Fs,Rsفي البادرات بلغت 8
و  %10على التوالي مقارنة بمعاملة الشاهد  %1ولم
تكن الفروق معنوية احصائيا بينهما وهذا يشير الى ان
هذين الفطرين يعدان من المسببات المرضية التي
تؤدي دورا مهما في تعفن البذور قبل البزوغ مما يدفع
بالمزارعين الى زيادة كميةالبذور المطلوبةللزراعة ،
وقد يعود السبب الى قدرة الفطريات على افراز

جدول ( )3تأثير الفطريات المعزولةفي بذور نباتات الحنطة تحت ظروف البيت الزجاجي .
نسبه االصابة %

الفطريات
المعزولة

قبل البزوغ ( 7يوما )

بعد البزوغ ( 14يوما)

F. solani
F.avenaceum
F. graminearun
Rhizostonia spp.
R.solani
S. rolfsii
Pythium Spp.
P. sorokinon
Contnol
L.S.D. 0.05

60
30
6
36
70
7
10
20
2
9

8
10
5
8
10
6
6
6
1
6

مجموع قبل وبعد
البزوغ
68
40
11
44
80
13
16
26
3
8

شده اإلصابة ( 60يوما )
41.20
22.90
11.10
23.70
30.20
12.86
14.70
22.80
2,3
8.20

*كل رقم في الجدول يمثل معدل  3مكررات .
تأثير البكتريا بتحضريتي المعلق والمستحضر الجاف
بالفعالية ضد الفطرين الممرضين وبتفوق معنوي
احصائيا على معاملة الراشح عند معاملة البذور فقد
بلغت اقل شدة اصابة  %23لمعاملة المستحضر
الجاف مع الفطر  Rsفي حين ان معاملة الراشح
البكتيري مع الفطر  Fsبلغت  ، %43وقد يعزى
انخفاض فعالية الراشح ضد الفطريات الممرضة في
مراحل متقدمة من عمر النبات الى انه يعمل لمدة
محدودة بسبب تعرضه الى الظروف الكيميائية
والفيزيائية والبيئية المحيطة بالبذور .ان موضوع
استحثاث المقاومةالجهازية يتطلب استمرار استحثاث
المواد داخل الخلية بفعل افرازات البكتريا المستمر
مما يعني ضرورةوجود الخاليا الحيه للبكتريا وهذا
عكس ما يحدث بمعاملة المعلق السائل والمستحضر
الجاف اللذين يكونان فعالين في خفض نسبة االصابة
وشدتها ] . [30,16,8,1اما عند استعمال تحضيرات
البكتريا بطريقة معاملة التربة فلوحظ وجود زياده
طفيفة في نسب اإلصابةوشدتها قبل وبعد البزوغ .
كما لوحظ من الجدول ( )4ان جميع التحضيرات
البكتيرية كانت فعالة في خفض نسبة وشدة

 -2تأثير المستحضرات وطرائق المعاملة ضد
الفطرين Fs,Rs
اظهرت نتائج جدول ( )4فيما يخص معاملة البذور ان
جميع تحضيرات البكتريا قد ادت الى خفض نسبة
اإلصابة خالل سبعةايام من الزراعة اذ تراوحت بين
 %34-21مقارنة بمعاملة الشاهد للفطرين  Fsو
Rsالتي بلغت %55و %75وعلى التوالي بفروق
معنوية احصائيا  .لوحظ ان راشح البكتريا كان اقل
فعالية من بقية التحضيرات البكتيرية اذ تراوحت نسبة
اإلصابة من  %34-32بفروق معنوية احصائيا عن
بقية التحضيرات  ،وقد يعود السبب الى ان الراشح قد
خف تاثيره عند عملية سقي التربة مما ادى الى قلة
تأثيره في البذور او تأثره بالعمليات الفسيولوجية في
اثناء انبات البذور او تأثره بعوامل التربة الكيميائية
والفيزيائية] . [21,16,5اما بعد  14يوما من الزراعة
فقد لوحظ عدم وجود فروق معنوية بين جميع
المعامالت البكتيريةمما يشير الى ان الراشح الذي
امتص من قبل البذور ربما احدث استحثاث للمقاومة
الجهازية في البادرات مما وفر حماية لها وهذا ما
اشارت اليه العديد من البحوث ] .[29,22,16واستمر
26
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يعود هذا الى ان البكتريا ستكون متوزعة في التربة
بعيدا عن موقع البذور مما يقلل من كثافتها العددية
حول الجذور اذا ما علمناان كثافة البكتريا لها عالقة
مهمة في الكميات المفرزة من المضادات الحياتية
واالنزيمات المحللة والمواد االخرى ]. [17,14,1
استنادا الى هذه التجربة ولسهولة التطبيق الميداني
الحقا فقد اعتمدت طريقة تعفير البذور بالمستحضر
الجاف للدراسةالحقلية.

اإلصابةخالل سبعةايام  .كانت اعلى نسبة اصابة هي
 %37لمعاملة الراشح مع الفطر  Fsمقارنة بمعاملة
الشاهد للفطر Fsاذ بلغت  %55وبفروق معنوية
احصائيا  .كما لوحظ ان الراشح لم يكن فعاال بمستوى
تحضيرتي البكتريا السائلة والجافة نفسها والتي فسرت
سابقا  .وهذا يتوافق مع المعاملةبماء السقي  .نستنتج
من هذا الجدول ان معاملةالتربة والمعاملة مع ماء
السقي متقاربتان واقل فعالية من معاملة البذور وربما

جدول ( : )4تأثير مستحضرات بكتريا Pseudomonas fluorescensوطرائق المعاملة في نسب اإلصابة
وشدتها ( )%للفطرين  Rhizoctonia solaniوFusarium solaniتحت ظروف البيت الزجاجي.
مستحضرات
البكتريا

مستحضر جاافRs+
مستحضر جاف
Fs+
معلق بكتيري
Rs+
معلق بكتيري
Fs+
راشح بكتيري نقي
Rs+
راشح بكتيري نقي
Fs+
مقارنه (بدون اي
فطر)
مقارنه الفطر
Rs
مقارنه للفطر
Fs
L.S.D. 0.05

البذور
نسبه اإلصابة%
بعد
البزوغ
قبل البزوغ
14
 7يوما
يوما

طرائق المعاملة
التربه
نسبه اإلصابة%

ماء سقي
نسبه اإلصابة%
بعد
البزوغ
 14يوما

شده
االصابة
 60يوما
%

شده
االصابة بعد
 60يوما
%

قبل البزوغ
 7يوما

بعد
البزوغ
 14يوما

شده االصابة
بعد  60يوما
%

قبل البزوغ
 7يوما
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5

23

26

7

26

27

8

22

6

30

25

8

33

25

7

32

24

5

24

27

7

27

28

8

26

21

6

31

26

8

34

28

9

35

32

9

40

35

10

42

37

12

41

34

10

43

37

11

45

40

13

46

2

2

4

2

2

4

2

2

4

75

12

45

75

12

45

75

12

45

55

13

50

55

13

50

55

13

50

8

6.4

8

7

4.8

8.3

8.4

3.8

8.5

*كل رقم في الجدول يمثل معدل 3مكررات .
استعمال البكتريا كون انسجة النبات قد تصبح اكثر
تغلظا ويصبح النبات اكثر مقاومة لحاله الذبول
وعندها يتحول الفطران من مسببات ذبول الى مسببات
تعفن الجذور والمنطقةالتاجية ] .[32,31,28,1عند
تقدير شدة اإلصابة لوحظ انه ال توجدفروق معنوية
بين معامالت البذور المبكترة والمزروعة في تربة
ملوثة بالفطرين بشكل منفرد او خليط اذ تراوحت
شدةاإلصابة من  %38-30وبفروق معنوية عن
معامالت الفطرين  Rsو  Fsاو خليطهما اذ بلغت
النسب 48و 50و  % 58على التوالي وهذا ما اكدته
العديد من الدراسات من ان الفطرينRsو Fsيسببان
تعفن الجذور والمنطقة التاجية] .[26,16,1انعكس
استعمال البكتريا في مقاومة الفطرين على معايير
النمو الخضري اذ سجلت معاملة البذور المبكترة في
تربة ملوثة بالفطرين وزنا للمجموع الخضري الجاف
بلغ 17غم/نبات مقارنة بمعاملة الشاهد للفطرين التي
بلغت 4,3غم/نبات وبفروق معنوية احصائيا كذلك
سجلت المعاملة نفسها 18.3غم/نبات بوصفها وزنا
للمجموع الجذري الجاف مقارنة بمعاملة الشاهد
للفطرين اذ بلغت 5,3غم /نبات .وبشكل عام فان جميع

ثالثا ً  -التجربةالحقلية
اظهرت نتائج جدول ( )5ان نسب اإلصابة قبل
البزوغ ( 10ايام من الزراعة) كانت اقل لجميع
معامالت البكتريا سواء كانت في تربة ملوثة بالفطرين
بشكل منفرد او خليطهما اذ سجلت معاملةالبذور
المبكترة مع الفطر  Fsنسبة اصابة %25
مقارنةبمعاملة الشاهد للفطر نفسه اذ بلغت %50
وكذلك التأثير مع الفطر  Rsولوحظ ان نسبة اإلصابة
للبذور المبكترةوالمزروعة في خليط الفطرين كانت
مرتفعة ( )%38مقارنة بالبذورالمبكترةوالمزروعة
في تربة ملوثة بالفطرين  Fsو  Rsعلى
انفراد(25و % 30وعلى التوالي) وبفروق معنوية
احصائيا مما يشير الى القابليةاالمراضيةالعالية لهما
خصوصا عند وجودهما معا والمنافسة مع البكتريا
على مواقع اإلصابة على الشعيرات الجذرية ومن ثم
نحتاج الى زيادة اضافات البكتريا بعد الزراعة اذا
اردنا رفع مستوى المقاومة للنبات ] . [13,12,5كما
لوحظ ان نسب اإلصابة بعد البزوغ ب  15يوما كانت
واطئة سواء في معامالت الفطرين لوحدهما اومع
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تعمل على زيادة الحاصل من خالل زيادة مقاومة
النبات باليات مختلفةفضال عن افرازمنظمات النمو
وادت الى زيادات كبيرة في الحاصل وصلت الى
اكثرمن  . [34,33,29]%100وهنا يمكن ان نؤكد
امكانية استعمال البكتريا المحملة بشكل مستحضر
جاف مع البذور في الباذرات الميكانيكية لتوفير
الحماية للبذور والنبات في المساحات الواسعة .

معامالت البكتريا قد اعطت زيادة في االوزان الجافة
للمجموع الخضري والجذري مقارنة بمعاملتي
الفطرين لوحدهما وبفروق معنوية احصائيا  .انعكس
ذلك ايجابا ً على زيادة الحاصل التي بلغت  %63عند
الزراعة في تربة ملوثة بالفطرين معا في حين بلغت
 %80عند الزراعة في تربة ملوثة بالفطر  Rsلوحده.
لقد اشارت العديد من الدراسات الى ان البكتريا pf

جدول ( :)5تأثير معاملة البذور بالمستحضر الجاف للبكتريا  Pseudomonas fluorescensفي نسباإلصابة
وشدتها للفطرين  Rhizoctonia solaniو Fusarium solaniوعالقتها في بعض معايير النمو الخضري
والجذري والحاصل تحت ظروف الحقل .
نسبة
االصابة %
قبل البزوغ 10
يوما

نسبة االصابة
%
بعد البزوغ 15
يوما

شدةاإلصابةنهاية
الموسم
%

وزن المجموع
الخضري
الجاف غم/نبات

وزن المجموع
الجذري الجاف
غم/نبات

الحاصل
2
غم/م

زياده في
الحاصل %

المقارنة

15

7

10

14.4

14.3

180

_

التربه ملوثه بالفطر
Rs

60

10

48

7.4

8.5

150

50

11

50

5.4

7

160

11-

75

20

58

4.3

5.3

120

33-

30

8

30

18.5

19

270

** 80

25

6

36

18.3

19.3

265

66

38

12

38

17

18.3

195

63

7.5

6.4

8

1.6

1.4

12.5

المعامالت

تربه ملوثه بالفطر
Fs
تربه ملوثه
بالفطرين Rs+Fs
بذور مبكتره مع
الفطر Rs
بذور مبكتره مع
الفطر Fs
بذور مبتكره مع
الفطرين Rs+Fs
0.05

L.S.D.

*17-

*اإلشارةالسالبة تمثل نقصا في الحاصل اعتمادا على معاملة المقارنة
** الزيادة في الحاصل 100 X ) B / B - A) = %
 = Aحاصل معاملة البذور المبتكرة مع الفطر  Rsاو  Fsاو خليطهما
 = Bحاصل معاملة التربة الملوثة بالفطر  Rsاو  Fsاو خليطهما
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Abstract:
This study was conducted to determine the fungal cause and bio control of
damping off and root rot of wheat plants by using pseudomonas fluorescens under
greenhouse and field conditions. Results showed isolation of eight species from the
soil and roots to deferent region of Baghdad government. Rhizoctonia solani (Rs) and
Fusarium solani (Fs) were the predominant damping off fungus with frequency 60
and 52% respectively. Led the using of bacteria formulations such as crud suspension
, pure bacteria filtration and pure living cells in culture medium inhibit all type fungi
with rates ranging from 84-96% , 80- 93% and 75-88% respectively. Rs and Fs were
more pathogenesis under greenhouse conditions, with incidence of 80 and 68% and
disease severity up to 41,20 and 30,20% respectively. The results of test bacterial
formulation (dry, liquid and bacterial filtrate ) with seeds, soil and water irrigation
showed high effectiveness for all treatments with superiority of the treatment of seeds
in reducing the incidence which reached for the three formulation 21-34% compared
with the infested control of Fs, Rs which reached 70 and 55%, respectively. Field
experiments results showed superiority of seeds bacterization with dry formulation to
reduce the disease incidence to 38% compared with the infested control (75%).These
results reflected on the increasing of the shoot and rot dry weight and increasing the
productivity (63%) compared with the infested control treatment .
Key words: seedling damping off, wheat, bio control .

31

