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مكافحة مرض الذبول الفيوزاريومي في البندورة باستخدام بعض فطريات الميكوري از وبكتيريا
leguminosarum Rhizobium
صباح المغربي ،1ياسر حماد ،2بشرى رزق
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ملخـص
يعد مرض الذبول الوعائي الذي يسببه الفطر ) Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Folمن األمراض المهمة على
محصول البندورة ،لذلك هدف البحث لدراسة تأثير فطور الميكوري از الشجرية الداخلية ( ,Funneliformis mosseae,
 )Dentiscutata erythropa, Dentiscutata nigra Glomus ambisporum, Glomus sp.وبكتيريا
 Rhizobium leguminosarumفي التقليل من حدوث وتطور مرض ذبول البندورة تحت ظروف البيت المحمي ،حيث تم حقن
شتالت البندورة بالفطر الممرض  Folبعد حقنها بالميكوري از وبكتيريا الريزوبيوم ،وتم قياس شدة اإلصابة ،وطول المنطقة المصابة،
والطول العام للنبات ،وعدد األوراق ،الوزنين الرطب والجاف للمجموعين الخضري والجذري وعدد ووزن الثمار .أظهرت النتائج أن
البكتيريا وفطور الميكوري از الشجرية قد خفضت شدة إصابة وطول المنطقة البنية المصابة بالمرض ،وأدت إلى زيادة معنوية في
طول النبات والوزنين الرطب والجاف للمجموعين الخضري والجذري ،كما تفوقت في عدد الثمار ووزنها على النباتات المعداة
بالمرض فقط سواء عند تطبيقهما بشكل مفرد أو معاً ،وكان المزج بين البكتيريا وفطور الميكوري از هو األكثر فعالية ،حيث بلغت
نسبة االنخفاض في شدة اإلصابة  %23.32وفي طول المنطقة المصابة  ،%21.23بينما كانت نسبة الزيادة في طول النبات
 ،%24.32وبلغت في عدد الثمار  %23.26ووزنها  .%34.22تبرز هذه النتائج الدور المهم لفطور الميكوري از وبكتيريا الريزوبيوم
كعوامل مكافحة حيوية لمرض الذبول الفيو ازريومي على البندورة.
الكلمات الدالة :بكتيريا وفطريات جذرية نافعة ،المكافحة الحيوية ،اإلدارة المتكاملة لألمراض النباتية ،بيوت محمية.

المقدمـة

األمراض الفطرية ،ومنها مرض الذبول الوعائي الذي يسببه
الفطر Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
 ،(Sacc.), Folوهو من أهم األمراض الرئيسة على محصول
البندورة في العالم ( .)Manila and Nelson, 2014ويعد من
األمراض المستوطنة في التربة ،ويستطيع أن يبقى مسببه مترممًا
فيها لعدة سنوات بدون عائل (،)Lgnjatov et al., 2012
ويزداد حدوث وتطور المرض في ظروف المناخ الدافئ والتربة
الرملية في المناطق المعتدلة ،حيث تصبح النباتات المصابة
متقزمة ،وتذبل وبعدها تموت (.)Agrios, 2005
خطر على غذاء العالم بسبب
تشكل أمراض النبات
اً
الخسائر االقتصادية التي تسببها في اإلنتاج الزراعي ( Akhter
 ،)et al., 2015وتكون المكافحة الكيميائية أكثر فعالية عندما
تطبق بتراكيز مضاعفة ولكن لها أخطار بيئية وصحية
وباإلضافة إلى ظهور السالالت المقاومة لها ،وقد تم تطوير

تعد البندورة ) (Solanum lycopersicum L.من الخضار
التي تستهلك بشكل كبير في العالم نظ اًر ألهميتها الغذائية ،حيث
تحتوي على فيتامينات ( )A, C and Eوعلى مضادات أكسدة،
) .)Boonkasem et al., 2015تصاب البندورة بعدد من
2
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الغذائية بشكل أكبر ( ،)Kernaghan, 2005ويعتبر فطر
الميكوري از الشجرية الداخلية ( )VAMمن أكثر أنواع الميكوري از
شيوعاً ( ،)Bharadwaj, 2007حيث يستعمر الفطر جذور
النبات ،إذ تخترق خيوطه ( )hyphaeالخاليا الجذرية وتنمو
بداخلها مكونة الممصات والحويصالت داخل جذور النبات العائل
ويتشعب خارج الجذور في التربة ،وتقوم بامتصاص الماء
والعناصر الغذائية ونقلها للنبات ،بينما يزود النبات الفطر بمركبات
الكربون ( .)Turk et al., 2006قد تنافس فطور الميكوري از
الكائنات الممرضة على الغذاء ومواقع اإلصابة ،ويمكن أن تفرز
مادة التوكسين ومضادات حيوية لحماية النبات ( Brooks et al.,
 .)2006وجد  Kapoorعام  2008بأن معاملة نباتات البندورة
بالفطر  Glomus macrocarpumأو Glomus
 fasciculatumأدى بعد  20يومًا من اإلعداء بالفطر  Folإلى
الحد من شدة اإلصابة بنسبة  75و %78على التوالي.
ولذلك يهدف البحث إلى دراسة تأثير بكتيريا Rhizobium
 leguminosarumوفطور الميكوري از الشجرية الداخلية
(Funneliformis
mosseae,
Dentiscutata
(
erythropa,
Dentiscutata
nigra,
Glomus
) ambisporum, Glomus sp.على نمو وتطور البندورة
واصابتها بمرض الذبول الفيو ازريومي.
مواد وطرائق البحث:
الفطر الممرض Fusarium oxysporum f. sp.
:lycopersici
حصل على عزلة الفطر ( )Fol 7من مختبر أمراض النبات
في كلية الزراعة في جامعة تشرين – سورية ،حيث عزلت من
نبات بندورة مصاب بمرض الذبول ،وتميزت هذه العزلة بنموها
القطني ولونها األبيض المشوب بالوردي على السطح العلوي
ولونها الكريمي المشوب بالوردي على السطح السفلي لبيئة
 ،PDAحيث أبدت هذه العزلة قدرة إمراضية عالية عندما تمت
العدوى االصطناعية بها لهجين بندورة (ارجوان) ،إذ وصلت شدة
اإلصابة عندها إلى ( %200المغربي وآخرون1022 ،أ) .حضر
اللقاح الفطري من العزلة  Fol 7عن طريق تنميتها على حبوب
القمح المعقمة ،حيث وضعت كمية محددة من القمح في ماء
حتى الغليان لفتره معينة حتى أصبحت لينة ،وبعد أن بردت
وضع 100غ من حبوب القمح في دورق  300مل ،ثم عقمت

المكافحة
مثل
للبيئة
صديقة
مكافحة
طرائق
الحيوية ) ،(Mcdonald and Linde, 2002إذ لوحظ أن
الكائنات الحية الدقيقة التي تنمو في منطقة نطاق الجذور يمكن
أن تكون عوامل مكافحة حيوية مثالية ،حيث تقوم بحماية
الجذور من األمراض المستوطنة ،إضافة إلى تحفيز نمو النبات
مثل بعض أجناس بكتيرية (،)Bacillus, Pseudomonas
وحديثاً وجدت عزالت من  Rhizobiumفعالة في مكافحة
الفطور الممرضة ( Hmissi et al.; 2011; Akhtar et al.
 )2010ومن جهة أخرى وجد أن للفطور الجذرية
الداخلية ))Viscular- Arbuscular Mycorrhiza, VAM
فعالية جيدة في مكافحة ممرضات النبات التي تعيش في التربة
(.)Muchovej, 2002
تنتمي البكتيريا التابعة للجنس  Rhizobiumلرتبة
Rhizobialesضمن عائلة (Frank, Rhizobiaceae
) ،1889من المعروف أن هذه البكتيريا تحسن من نمو النباتات
البقولية بتشكيل العقد الجذرية المثبتة للنتروجين ( Singh et
 ،)al., 2008ولكن التفاعل بين الريزوبيا والنباتات غير البقولية
قد أهمل في التجارب ،وأشارت دراسات سابقة أن هذه البكتيريا
تستطيع أن ترتبط مع جذور النباتات غير البقولية بدون تشكيل
العقد وتستطيع أن تحسن من نمو النبات بآليات مباشرة أو غير
مباشرة ،وذلك بإنتاج هرمونات النبات وتذويب الفوسفور،
وتحسن من امتصاص النبات للغذاء وتغيير شكل الجذور،
والسيطرة على الممرضات بإنتاج المضادات الحيوية والتطفل أو
المنافسة مع الممرض على الغذاء والمكان ،وحث مقاومة النبات
( .)Mehboob et al., 2009وجد  Parveenورفاقه
بالبكتيريا
البندورة
نباتات
تلقيح
أن
()1008
 Bradyrhizobium japonicumقد خفض من شدة إصابة
نباتات البندورة بالفطر  ،Fusarium solaniحيث وصلت
شدة اإلصابة إلى  %30أما عند الشاهد المعدي إلى .%82.1
تدعى الفطور التي ترتبط بعالقة تنافعية مع جذور النبات
بالفطور الجذرية (الميكوري از) ،حيث يتواجد هذا النظام التكافلي
التعايشي على  %60من نباتات األرض ( Angela and
 .)Callaghan, 2001تفيد الميكوري از النبات من خالل زيادة
مساحة سطح االمتصاص للماء والعناصر في الجذور ،ونتيجة
لذلك فإن النبات يكون قاد اًر على امتصاص الماء والعناصر
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بعدها قطع المجموع الخضري واستبعد بعد ذلك ،أما المجموع
الجذري فتم تقطيعه إلى قطع صغيرة وخلطها مع التربة و حفظ
اللقاح الميكوريزي لحين استخدامه ).)Brooks et al., 2006
حسبت نسبة وجود فطور الميكوري از في جذور نباتات البصل
بتقطيع الجذور إلى قطع صغيرة بطول  2سم ،وبعدها عوملت
بهيدروكسيد البوتاسيوم ( )10% KOHثم بحمض كلور الماء
( ،)1% HClوصبغت بصبغة الكتوفينول (،)Bhale, 2013
وحسبت النسبة المئوية لوجود فطور الميكوري از في جذور النباتات
حسب المعادلة التالية ( صالح:)1002 ،
نسبة استعمار الميكوري از () =)%عدد القطع المصابة /عدد
القطع الكلي(×%200
إنتاج أشتال البندورة:
استخدمت بذور هجين البندورة (صنف ارجوان) ،حيث لقح
قسم من البذور بالبكتيريا الجذرية ،حيث نقعت في اللقاح
البكتيري ( 206خلية /مل) لمدة أربع ساعات ،وبعدها زرعت
في تورب معقم في صوان بالستيكة Damayanti et al.,
) ،)2007وقسم آخر من البذور لقحت بفطور الميكوريزا،
حيث زرعت في التورب المضاف إليه اللقاح الميكوريزي (30
بوغة  200 /غرام تربة) في الصواني البالستيكية ،وبذور
ملقحة بالبكتيريا والميكوري از معاً ،وبذور مزروعة في التورب
فقط وهو الشاهد ،وتمت العناية بها حتى موعد زراعتها بعمر
 33يوماً في مرحلة تشكل  4-3أوراق حقيقية.
تحضير التربة للزراعة:
جمعت التربة من منطقة جبلية موجودة في الروضة –
طرطوس – سورية ،وكانت تربة رملية طمية معتدلة الـ pH
(جدول  ،)2وبعد تنقيتها من الحجارة ،عقمت التربة بغاز
الفورمالدهيد بمعدل  4.3ليتر/متر مكعب من التربة ( Formalin
 ،)fungicide .2010ثم غطيت برقائق من البولي إيثيلين لمدة
خمسة أيام ،وبعد ذلك تم تهويتها لمدة أسبوع مع التحريك المتكرر
حتى يتم التخلص من بقايا المبيد .خلطت التربة بعد تعقيمها مع
التورب المعقم بنسبة ( 1:2حجم/حجم) وعبئت في أكياس
بالستيكية سوداء سعة  20كغم ،ووضعت داخل بيت بالستيكي
موجود في الخراب – بانياس –سوريا على شرائح بالستيكية
خالل العام الزراعي  1023م.

بالتعقيم البخاري ( )autoclaveلمدة  30دقيقة على درجة ح اررة
°220م ،وبعد التبريد لقحت الحبوب بالفطر بإضافة خمسة
أقراص بقطر 2سم من مستعمرة للفطر فيو ازريوم بعمر ثمانية أيام
(عزلة  ،)Fol 7وخلطت بشكل جيد ليتم مزج الفطر مع حبوب
القمح ،وبعد ذلك حضنت الدوارق في الحاضنة على درجة ح اررة
° 1 ±13م ولمدة  23يوماً ،مع التحريك يومياً للحصول على
نمو متجانس للفطر على جميع الحبوب ( Ozgonen and
.)Gulcu, 2011
البكتيريا Rhizobium leguminosarum
حصل على عزلة البكتيريا ( ،)R1من مخبر األحياء الدقيقة
في كلية الزراعة في جامعة تشرين -سوريا ،حيث تم عزلها من
عقد جذرية وردية اللون من نبات الفول ،وكانت مستعمراتها
كريمية اللون ودبقة المظهر ومخاطية القوام ودائرية الشكل،
وتراوحت اقطارها من  4-2مم ،وأظهر الفحص بالمجهر
الضوئي بأنها عصوية الشكل وسالبة الغرام بعد صبغها بصبغة
غرام ،وأظهرت هذه البكتيريا فعالية جيدة في الحد من نمو الفطر
 Folمخبرياً (المغربي وآخرون1022 ،ب) .حضر اللقاح
البكتيري من عزلة  R1وذلك باستخدام مرق المانتول مستخلص
الخميرة ) ،(YEMوحضنت البكتيريا على درجة ح اررة ° 30م
لمدة يومين حيث أصبح تركيزها  206خلية /مل ( Hmissi et
 .)al., 2011واستخدم اللقاح البكتيري مرتين؛ في تلقيح بذور
البندورة وفي تلقيح الشتول عند نقلها إلى البيت البالستيكي.
فطور الميكوري از الشجرية:
صنفت أنواع الميكوري از المستخدمة وهي ( Funneliformis
mosseae, Dentiscutata erythropa, Dentiscutata
 )nigra, Glomus ambisporum, Glomus sp.في اللقاح
في الجمهورية العربية المصرية في مركز البحوث الزراعية-معهد
بحوث أمراض النبات-قسم بحوث الفطريات وحصر األمراض،
حيث حضر لقاح فطور الميكوري از الشجرية من تربة أخذت من
حقل مزروع بالذرة في مدينة جبلة ،سورية ،بعد فحصها والتأكد
من احتوائها على أبواغ فطور الميكوري از وذلك بطريقة المناخل
الرطبة ) ،(Gerdemann and Nicolson, 1963تم إكثار
لقاح فطور الميكوري از غلى نباتات البصل لمدة ستة أشهر
( ،)Scagel, 2004; Scagel and Schreiner, 2006ومن
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الجدول ( :)4نتائج تحليل التربة المستخدمة في الزراعة

( )%سلت ( )%طين ( )%مادة عضوية ( )%كلس فعال (( EC )%ميليموز)

رمل
56

30

1.76

14

نقل وزراعة الشتول وتصميم التجربة:
بعد أن أصبحت الشتول بعمر  33يوماً نقلت إلى أكياس
بالستيكية موجودة في بيت محمي بالستيكي ،حيث وضع في
كل كيس نبات واحد ،وزعت المعامالت وفقاً لتصميم العشوائية
الكاملة ،حيث تضمنت المعاملة الواحدة ( 4نباتات/معاملة)
ثالثة مكررات ،وكانت المعامالت وفق اآلتي:
نباتات سليمة غير ملقحة وغير معداة (.)C نباتات ملقحة بالبكتيريا .)R( R. leguminosarumنباتات ملقحة بفطور الميكوري از (.)Mنباتات ملقحة بالبكتيريا  R. leguminosarumوفطورالميكوري از (.)R+M
نباتات معداة بالفطر Fol) F. oxysporum f. sp.)lycopersici
 نباتات ملقحة بفطور الميكوري از و معداة بالفطر فيو ازريوم(.)M+Fol
 نباتات ملقحة بالبكتيريا ومعداة بالفطر فيو ازريوم (.)R+Fol نباتات ملقحة بالبكتبريا والميكوري از ومعداة بالفطر فيو ازريوم(.)R+M+Fol
لقحت الشتول بالبكتيريا  R. leguminosarumبإضافة
 13مل من اللقاح البكتيري إلى كل شتلة ( Parveen et al.,
 ،)2008ولقحت بفطور الميكوري از بإضافة 100غ من اللقاح
الميكورايزي يحوي  200بوغة إلى معامالت الميكوري از ،أما
العدوى بالفطر ( (Folفتمت بإضافة 3غم من اللقاح الفطري
أي ما يعادل  820بوغة  /مل حسب شريحة العد
( ،)haemocytometer slideحول جذر شتلة البندورة ومن
ثم التغطية والري ( .)Ozgonen and Gulcu, 2011خالل
فترة التجربة ،تمت مراقبة النباتات ومن خالل مشاهدة
األعراض الظاهرية على النبات وقياس طول النباتات وعدد
أوراقها وعدد ووزن ثمارها.
في نهاية التجربة بعد  60يوماً من زراعة النباتات ،اقتلعت

آثار

0.55

Ph
7.07

النباتات وأخذ طول التلون البني لألوعية الخشبية إن وجد ،وفصل
المجموع الخضري عن المجموع الجذري الذي غسل بشكل جيد
إلزالة التربة العالقة به ،ووزن كل جزء على حدا لحساب الوزن
الرطب .ومن أجل حساب الوزن الجاف ،وضعت العينات بعد
لفها بورق نشاف في المجففة على درجة ح اررة ° 23م لمدة 48
ساعة ،ثم تم تقدير درجة اإلصابة بالذبول الوعائي من خالل
السلم التالي ) :(Yamaguchi et al., 1992ال أعراض (،)0
اصفرار وذبول األوراق السفلية ( ،)2اصفرار وذبول األوراق
الوسطى ( ،)1اصفرار وذبول األوراق العليا ( ،)4موت النبات
( ،)3وحسبت النسبة المئوية لشدة اإلصابة حسب المعادلة التالية
):(Hibar,et al., 2006
شدة اإلصابة بالمرض ((= )%عدد نباتات كل درجة × قيمة
الدرجة /العدد الكلي للنباتات ×،)%200 × 3
وتم التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج Genstate-12
بمقارنة قيم الفروقات المعنوية بين متوسطات المعامالت
( )LSDعند المستوى .%3
النتائج والمناقشة:
أظهر الفحص المجهري لجذور نباتات البصل وجود فطور
الميكوري از فيها ،وكانت من نوع الميكوري از الشجرية الداخلية
(Funneliformis
mosseae,
Dentiscutata
erythropa,
Dentiscutata
nigra,
Glomus
) ،ambisporum, Glomus sp.إذ لوحظت الممصات والتي
هي عبارة عن تفرعات شجرية داخل خاليا الجذور
والحويصالت كروية الشكل ،وان تلون الجذر من الداخل باللون
األزرق دليل على وجود فطور الميكوري از داخله (شكل ،)2
وتتوافق النتائج مع  Abohatemوزمالئه ( ،)2011وكانت
نسبة وجود فطور الميكوري از في جذور البصل ،%82.22
وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة (علوان وزمالؤه،
 1022؛ رزق.)1024 ،
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ممصات

حويصالت

شكل :1تواجد فطور الميكوري از الشجرية في الجذور
بالفطر  Folووصل متوسط طول التلون البني إلى
22.38سم ،وكان األقل عند النباتات الملقحة ببكتيريا
الريزوبيوم والميكوري از والمعداة بالفطر  ،Folإذ وصل إلى
 4.13سم ،أي أن بكتيريا الريزوبيوم وفطور الميكوري از سواء
لوحدهما أو معاً قد خفضا معنوياً من شدة اإلصابة بمرض
الذبول الوعائي ومن طول المنطقة المصابة ،وكانت أعلى
نسبة خفض لالصابة عند وجودهما معاً ،وتوافقت هذه النتائج
مع دراسات سابقة لعدد من الباحثين Hage-Ahmedet al.,
2013; Kappor, 2008; El-Khalla, 2007; Caron et
) )al., 1986الذين أشاروا إلى فعالية فطور الميكوري از في
خفض شدة اإلصابة بمرض الذبول على البندورة ،وهذا يعود
إلى أن فطور الميكوري از تحسن من الحالة الغذائية للنبات
وتغير من الشكل المورفولوجي للجذور وتحث من مقاومة
النبات ) ،)El-Batony et al., 2007إذ تحفز الميكوري از
انزيمات البيروكسيداز والبولي فينول اوكسيداز والكيتيناز التي
تلعب دو اًر كبي اًر في زيادة مقاومة النبات لألمراض ( Khan et
 ،)al., 2010كما أشار الباحثون ( ;Hmissi et al., 2011
;Singh et al., 2013; Arfaoui et al., 2006
 )Parveen et al., 2008إلى فعالية بكتيريا الريزوبيوم في
الحد من مرض الذبول الوعائي على البقوليات والقمح

ظهرت األعراض على النباتات المعداة بعد  16يوماً من
إجراء العدوى االصطناعية ،مع مالحظة ظهورها على الشاهد
المعدي أوالً ،وكانت األعراض األولى عبارة عن شحوب
األوراق السفلية وذبولها ،ومع تطور المرض اصفرت األوراق
السفلية وماتت ،ثم اصفرار األوراق المتوسطة ،وفي الحاالت
الشديدة اصفر كامل النبات ،وترافق ذلك غالباً بضعف في
النمو وبعدها موت النبات.
أظهرت النتائج المبينة في الجدول ( )1أن متوسط شدة
اإلصابة كان أعلى عند النباتات المعداة بالفطر  Folووصل
إلى  ،%22.22بينما كان أقل عند النباتات الملقحة بالبكتيريا
والميكوري از والمعداة بالفطر  Folإذ وصل إلى  ،%22.22أي
أن التلقيح بالبكتيريا والميكوري از قد خفضت من شدة اإلصابة
بمعدل  ،%23.32أما عند تلقيح نباتات البندورة بالبكتيريا فقط
فكان متوسط شدة اإلصابة  %10.83أي أن البكتيريا خفضت
من شدة االصابة بمعدل  ،%26.12أما فطور الميكوري از
فخفضت من شدة اإلصابة بمعدل  ،%42.04إذ وصل
متوسط شدة اإلصابة في حالتها إلى .%33.83
كما خفضت بكتيريا الريزوبيوم وفطور الميكوري از معنوي ًا
من طول التلون البني وبفروق معنوية مقارنة مع الشاهد
المعدي ،إذ كان طول التلون البني أعلى في النباتات المعداة
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 ،)2005وتحث المقاومة في النبات بتراكم مركبات الفينول
وتنشيط أنزيمات الكيتيناز والجلوكاناز والبيرواكسيداز وبولي
فينول اوكسيداز (.)Cherif et al., 2007

والبندورة ،ويعود ذلك إلى أن بكتيريا الريزوبيوم تملك آليات
عديدة تسمح لها في مكافحة الممرضات ،وتشمل المنافسة
على الحديد والغذاء وانتاج مضادات حيوية وزيادة في نمو
النبات وحث آليات الدفاع في النبات ( Arfaoui et al.,

الجدول ( )2النسبة المئوية لشدة اإلصابة ( )%بمرض الذبول الفيوزاريومي وطول التلون البني (سم) الناتج عنه في نباتات
البندورة بعد المعاملة بالفطور الداخلية (Funneliformis mosseae, Dentiscutata erythropa, Dentiscutata nigra,
) Glomus ambisporum, Glomus sp.والبكتيريا الجذرية ( )R. leguminosarumبعد  09يوماً من الزراعة
نوع المعاملة شدة اإلصابة بالمرض ( )%طول التلون البني (سم)
0.00 e
0.00 2 d 3
C1
0.00 e
0.00 d
M
0.00 e
0.00 d
R
0.00 e
0.00 d
M+R
11.38 a
a22.22
Fol
6.13 c
b33.83
M+Fol
7.38 b
c 10.83
R+Fol
4.25 d
16.67 c
M+R+Fol
0.68
5.71
LSD0.05
1

نباتات سليمة ( ،)Cنباتات ملقحة بفطور الميكوريزا( ،(Mنباتات ملقحة بالبكتيريا

الجذرية ( ،)Rنباتات ملقحة بفطور الميكوري از والبكتيريا الجذرية ( ،)M+Rنباتات معداة
بمرض الذبول(  ،)Folنباتات معداة بمرض الذبول وملقحة بالميكوري از ((M+Fol
،نباتات ملقحة بالبكتيريا الجذرية ومعداة بمرض الذبول(،( R+Folنباتات معداة بمرض
الذبول وملقحة بالميكوري از والبكتيريا الجذرية (.)M+R+Fol
2
3

المتوسط الحسابي لكل معاملة (أربع نباتات /معاملة) مكررة ثالثاً.

القيم في العمود الواحد التي تحمل نفس األحرف ال تختلف معنوياً عند مستوى أحتمالية

.0.03

مقارنة مع الشاهد المعدي ،وكانت معاملة المزج هي األكثر
فعالية ،حيث أعطت أقل نسبة مئوية لإلصابة.
يالحظ من الجدول ( )3أن نباتات البندورة الملقحة ببكتيريا
الريزوبيوم والميكوري از قد تفوقت معنوياً في طول النبات وعدد
األوراق على النباتات المعداة بالفطر  Folفقط ،فكان متوسط
طول النبات وعدد األوراق عند النباتات المعداة بالفطر Fol
هو األقل ووصل إلى  213.3سم و  2.30ورقة ،على

إن وجود الميكوري از الداخلية وبكتيريا الريزوبيوم معاً قد
يكون أكثر فعالية من وجودهما بشكل مفرد وهذا ما وجده
 Mazenورفاقه ( )1008بدراسة تأثير أربع عزالت من
الريزوبيوم  R. leguminosarumوفطور الميكوري از الشجرية
) )Glomus, Gigaspora, Acualosporaعلى الفطر
 Fusarium oxysporumفي نبات الفول ،إذ أظهرت
النتائج ان كل المعامالت خفضت من إصابة النبات بالمرض

-138-

المجلة األردنية في العلوم الزراعية ،المجلّد  ،41العدد 1028 4

حيث الطول وعدد األوراق ،وكان أعالها عند معاملة النباتات
الملقحة بالبكتيريا ومرض الذبول .أي أن تلقيح نباتات البندورة
ببكتيريا الريزوبيوم والميكوري از قد خفض معنوياً من تأثير
المرض على طول وعدد أوراق نباتات البندورة.

التوالي ،أي نالحظ انخفاض في عدد األوراق عند الشاهد
المعدي ،ويعود ذلك إلى جفاف األوراق وموتها .وتفوقت
معامالت النباتات الملقحة بالميكوري از أو البكتيريا الجذرية أو
معاً والمعداة بمرض الذبول معنوياً على الشاهد المعدي من

الجدول  3طول وعدد أوراق نباتات البندورة المعاملة بالفطور الداخلية (Funneliformis mosseae, Dentiscutata
) erythropa, Dentiscutata nigra, Glomus ambisporum, Glomus sp.والبكتيريا الجذرية ( R.
 )leguminosarumبعد  09يوم من الزراعة
عدد األوراق /نبات
طول النبات (سم)
نوع المعاملة
12.17 c
135.5 2 e 3
C1
14.17 a
150.0 bc
M
14.50 a
155.3 ab
R
14.83 a
157.7a
M+R
d30.2
123.3 f
Fol
12.67 c
145.5 cd
M+Fol
13.83 ab
149.2 bc
R+Fol
bc23.00
141.2 de
M+R+Fol
1.03
6.30
LSD0.05
1

نباتات سليمة ( ،)Cنباتات ملقحة بفطور الميكوريزا( ،(Mنباتات ملقحة بالبكتيريا الجذرية ( ،)Rنباتات ملقحة بفطور الميكوري از والبكتيريا

الجذرية ( ،)M+Rنباتات معداة بمرض الذبول( ،)Folنباتات معداة بمرض الذبول وملقحة بالميكوري از ( ،)M+Folنباتات ملقحة بالبكتيريا
الجذرية ومعداة بمرض الذبول( ،) R+Folنباتات معداة بمرض الذبول وملقحة بالميكوري از والبكتيريا الجذرية (.)M+R+Fol
2
3

المتوسط الحسابي لكل معاملة (أربع نباتات /معاملة) مكررة ثالثاً.

القيم في العمود الواحد التي تحمل نفس األحرف ال تختلف معنوياً عند مستوى أحتمالية .0.03

 ،%34.22وعند النباتات الملقحة بالبكتيريا والمعداة بالفطر
 Folفكانت نسبة الزيادة في عدد الثمار  %42.36ووزنها
 ،%31.48بينما كانت نسبة الزيادة في عدد الثمار عند
النباتات الملقحة بالميكوري از والمعداة بالفطر  %12.38ووزنها
 ،%36.23أي أن تلقيح نباتات البندورة ببكتيريا الريزوبيوم أو
الميكوري از او باالثنين معاً قد زاد معنوياً من عدد الثمار ووزنها
مقارنة مع النباتات المعداة بالفطر.Fol

يالحظ في الجدول ( )4وجود فروق معنوية بين نباتات
البندورة الملقحة ببكتيريا الريزوبيوم أو الميكوري از أو باالثنين
وبين النباتات المعداة بمرض الذبول فقط ،إذ كان متوسط عدد
الثمار ووزنها هو األقل عند النباتات المعداة بالفطر ،Fol
حيث كان متوسط عدد الثمار  2.33ووزنها  11.42غم ،أما
النباتات الملقحة بالميكوري از والبكتيريا والمعداة بالفطر Fol
فزادت من عدد الثمار بمقدار  %23.26ووزنها بمقدار
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الجدول  1عدد ووزن ثمار نباتات البندورة المعاملة بالفطور الداخلية (Funneliformis mosseae, Dentiscutata
) erythropa, Dentiscutata nigra, Glomus ambisporum, Glomus sp.والبكتيريا الجذرية ( R.
 )leguminosarumبعد  09يوماً من الزراعة
نوع المعاملة وزن الثمار الكلي (غم) عدد الثمار /نبات
10.00 c
ab 31 32.32
C1
10.67 bc
39.13 a
M
11.67 ab
38.81 a,
R
a21.22
39.47 a
M+R
6.33 e
.41 e12
Fol
8.00 d
35.80 bc
M+Fol
9.33 cd
29.69 d
R+Fol
10.33 bc
34.55 c M+R+Fol
1.49
2.02
LSD0.05
1

نباتات سليمة ( ،)Cنباتات ملقحة بفطور الميكوريزا( ،(Mنباتات ملقحة

بالبكتيريا الجذرية ( ،)Rنباتات ملقحة بفطور الميكوري از والبكتيريا الجذرية
( ،)M+Rنباتات معداة بمرض الذبول( ،)Folنباتات معداة بمرض الذبول
وملقحة بالميكوري از ( ،)M+Folنباتات ملقحة بالبكتيريا الجذرية ومعداة
بمرض الذبول( ،)R+Folنباتات معداة بمرض الذبول وملقحة بالميكوري از
والبكتيريا الجذرية (.)M+R+Fol
2
3

المتوسط الحسابي لكل معاملة (أربع نباتات /معاملة) مكررة ثالثاً.

القيم في العمود الواحد التي تحمل نفس األحرف ال تختلف معنوياً عند

مستوى أحتمالية .0.03

والميكوري از والمعداة بالفطر ،بينما كان الوزن الجاف للمجموع
الخضري أعلى عند النباتات الملقحة بالبكتيريا والمعداة
بالفطر ،أما متوسط الوزن الرطب للمجموع الجذري كان أعلى
عند النباتات الملقحة بالبكتيريا والميكوري از والمعداة بالفطر،
والجاف كان أعلى عند النباتات الملقحة بالبكتيريا والمعداة
بالفطر ،أي أن تلقيح نباتات البندورة بالبكتيريا الريزوبيوم أو
الميكوري از أو باالثنين معاً قد زاد معنوياً من الوزن الجاف
والرطب للمجموعين الجذري والخضري مقارنة مع النباتات
المعداة بالفطر فقط.

يالحظ في الجدول ( )3أنه وجدت فروق معنوية بين
النباتات المعداة بالفطر  Folوالنباتات الملقحة ببكتيريا
الريزوبيوم والميكوري از والمعداة بالفطر ،فكان متوسط الوزن
الرطب والجاف للمجموعين الخضري والجذري عند النباتات
المعداة بالفطر هو األقل بين جميع المعامالت ووصل
متوسط الوزن الرطب والجاف للمجموع الخضري إلى  22غم
و 21.86غم ،على التوالي والجذري إلى  8.23غم و2.42
غم ،على التوالي ،وكان متوسط الوزن الرطب للمجموع
الخضري هو األعلى عند النباتات الملقحة بالبكتيريا
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الجدول  5متوسط الوزن الرطب والجاف للمجموعين الخضري والجذري في نباتات البندورة المعاملة بالفطور الداخلية
(Funneliformis mosseae, Dentiscutata erythropa, Dentiscutata nigra, Glomus ambisporum, Glomus
) sp.والبكتيريا الجذرية ( )R. leguminosarumبعد  09يوماً من الزراعة
وزن خضري (غم)
وزن جذري (غم)
رطب
جاف
رطب
جاف
نوع المعاملة
104.2 c 21.48 bc 15.04 bc 4.72 2 c 3
C1
126.5 a 23.46 ab 23.15 a
9.37 a
M
b2118. 23.20 ab 16.77 b
6.66 b
R
133.1 a a 14.23 15.20 bc
5.26 c
M+R
77.0 d 12.89 d
8.65 e
1.46 f
Fol
111.2 bc
20.29c
11.90d
2.23e
M+Fol
104.2 c 22.89 bc 12.40 cd
5.08 c
R+Fol
114.9 b 22.28 bc 13.55 cd
3.73 d M+R+Fol
7.69
2.09
2.79
0.71
LSD0.05
1

نباتات سليمة ( ،)Cنباتات ملقحة بفطور الميكوريزا( ،(Mنباتات ملقحة بالبكتيريا

الجذرية ( ،)Rنباتات ملقحة بفطور الميكوري از والبكتيريا الجذرية ( ،)M+Rنباتات معداة
بمرض الذبول( ،)Folنباتات معداة بمرض الذبول وملقحة بالميكوري از (،) M+Fol
نباتات ملقحة بالبكتيريا الجذرية ومعداة بمرض الذبول ( ،)R+Folنباتات معداة بمرض
الذبول وملقحة بالميكوري از والبكتيريا الجذرية (.)M+R+Fol
2
3

المتوسط الحسابي لكل معاملة (أربع نباتات /معاملة) مكررة ثالثاً.

القيم في العمود الواحد التي تحمل نفس األحرف ال تختلف معنوياً عند مستوى أحتمالية

.0.03

الغذائية وخاصة الفوسفور والبوتاس وبذلك تحسن من نمو
النبات ( ،)Abohatem et al., 2011كما أن فطور
الميكوري از تزيد من تحمل النبات للمرض وذلك من خالل
تعويضها لكتلة الجذور ووظيفتها نتيجة لضرر الممرض،
حيث تزيد من مساحة سطح االمتصاص للجذور عن طريق
امتداد الهيفا وانتشارها ،كما أنها تحافظ على وظائف الخاليا
الجذرية وبذلك تزيد من نمو النبات ومقاومته لألمراض
( .)Morgan et al., 2005كما توافقت هذه النتائج مع عدد
من الباحثين الذين أشاروا إلى زيادة بكتيريا الاريزوبيوم لنمو
الن ـبات ( Arfaoui et al., 2006; Parveen et al.,
)2008; Hmissi et al., 2011; Singh et al., 2013

أظهرت النتائج السابقة أن تلقيح نباتات البندورة ببكتيريا
الريزوبيوم والميكوري از الداخلية قد خفضت من شدة إصابتها
بمرض الذبول الوعائي وهذا انعكس إيجابياً على نمو النباتات
حيث ازداد معنوياً طول النبات وعدد األوراق والوزن الرطب
والجاف للمجموعين الخضري والجذري وعدد الثمار ووزنها،
وتوافقت هذه النتائج مع عدد من الباحثين الذين أشاروا إلى أن
فطور الميكوري از قد زدات من طول النبات والوزن الرطب
والجاف للمجموعين الخضري والجذري مقارنة مع الشاهد
المعدي ;Ozgoen et al., 2001; El-khallal, 2007
) )Manila and Nelson, 2013وهذا يعود إلى أن فطور
الميكوري از تزيد من قدرة امتصاص النبات للماء والعناصر
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إصابة نباتات البندورة بمرض الذبول الوعائي وخاصة عند
وجودهما معاً.
-1خفض التلقيح بفطور الميكوري از وبكتيريا الريزوبيوم من
التأثير السلبي للمرض في نمو نباتات البندورة ،حيث زادت
معنوياً من طول النبات ،ومن حجم المجموعين الخضري
والجذري ،ومن عدد الثمار ووزنها.
-3ضرورة دراسة تأثير بكتيريا الريزوبيوم والميكوري از على
نفس المرض تحت الظروف الحقلية وعلى ممرضات تربة
أخرى.

.ويعود التأثير اإليجابي لبكتيريا الريزوبيوم في نمو النبات إلى
أنها تحسن من امتصاص النبات للغذاء ،وتنتج مواد أيضية
يمكن أن تحفز من نمو النبات كهرمونات نباتية كاألوكسين
والسيتوكينين ( )Mehboob et al., 2009وتنتج بكتيريا
الريزوبيوم حمض اندول اسيتيك الذي يحسن من نمو النبات
بزيادة عدد الجذور الجانبية والشعيرات ( Cherif et al.,
.)2007
النتائج والتوصيات:
-2كان للميكوري از وبكتيريا ريزوبيوم دور في الخفض من
المراجع
المراجع العربية
رزق ،بشرى ،1024 ،أثر العوامل ألإلحيائية وفطر الميكوري از
على نمو فطر الفيو ازريوم  Fusarium oxysporumعلى
البندورة في الزراعة المحمية ،رسالة ماجستير ،كلية الزراعة-
جامعة تشرين (سوريا) 62،صفحة.
صالح ،محمد محي الدين .1002 .دور المايكوري از وسماد
السوبر فوسفات الثالثي والصخر الفوسفاتي في نمو وانتاج
الطماطمة ، lycopersicon esculentum Mill. .رسالة
ماجستير ،جامعة بغداد (العراق) 22 ،صفحة.
علوان ،أسامة عبد اهلل ،عبود ،هادي مهدي ،سعيد ،فالح حسن،
عبد السادة ،علي جبار ،شمخي ،خلف يوسف ،1022،
تقييم كفاءة بعض العوائل النباتية في إنتاج الفطر Glomus
 ،mosseaeالمؤتمر الثاني لإلدارة المتكاملة لآلفات

الزراعية -كلية الزراعة-جامعة تشرين(.ملخص).
المغربي ،صباح؛ وحماد ،ياسر؛ ورزق ،بشرى1022 ،أ ،تأثير
بعض عزالت الفطر Fusarium f. sp. lycopersici
 oxysporumفي نمو واصابة هجين البندورة أرجوان .مجلة
جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ،سلسلة العلوم
البيولوجية .24-2:)63( 38
المغربي ،صباح؛ حماد،ياسر؛ ورزق ،بشرى1022 ،ب دراسة
تأثير بكتيريا  Rhizobium leguminosarumفي نمو
الفطر Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
مخبرياً .مجلة وقاية النبات العربي ،مجلد ،34عدد -1،2
28صفحة
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ControlingFusarium Wilt of Tomato Using Some Mycorrhizal Fungi and
Rhizobium leguminosarum
Sabah Al-Maghribi1, Yaser Hammad2, Boushra Rezk3
ABSTRACT
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) is the causal agent of Fusarium wilt of tomato, which is one of
the most important diseases in tomato. This study was conducted to evaluate the effect of arbscular
mycorrhizal fungi (Funneliformis mosseae, Dentiscutata erythropa, Dentiscutata nigra, Glomus
ambisporum, Glomus sp.) and the bacterium Rhizobium leguminosarum on reducing the occurrence and
development of Fusarium wilt in tomato under greenhouse conditions. Each seedling was inoculated with
some mycorrhizal fungi and an isolate of R. leguminosarum, then all seedlings were inoculated with Fol.
disease severity. The length of browning, plant height, number of leaves, fresh and dry weights of shoot
and root, fruit number, and fruit yield were measured. The results showed the effectiveness of arbscular
mycorrhizal fungi and Rhizobium bacteria in reducing the disease severity and the length of browning. The
results also showed a significant increase in plant height, fresh and dry weights of shoots and roots, and
fruit yield in those plants inoculated separately or in a combination of mycorrhizal fungi and Rhizobium
leguminosarum, where the combined treatment was the most effective one. The disease reduction
was 23.32, and 21.23% in its severity and browning length, respectively. Due to the combined treatment,
plant height and fruit number and weight increased in the rates of 14.51, 63.19 and 54.17%, respectively.
These results highlight the importance of mycorrhizal fungi and Rhizobium bacteria as biocontrol agents to
fight Fusarium wilt disease in tomato.
Keywords: Beneficial root bacteria and fungi, biocontrol, integrated disease management, Solanum
lycopersicum.
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