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. 2010في موسم ، الالذقیة والقنیطرةطرطوسادلب، ، ةحماحمص،محافظات درعا،مناطق زراعة المحاصیل فيمن أغلبعینة ترابیة 96جمعت 
والجزرالء والشعیر والقمح والملفوف والبطاطایالعدس والفول البلدي والفول السوداني والحمص والباز عزلة بكتیریة من المحیط الجذري لنباتات 137عزلت منها 
بطاطا، على األوساط المغذیةلنباتنمو الالمنشطة ل بكتریا المحیط الجذري عز تمواألكي دنیا. ،والتین،لوزوال،والكرمة،األجاصأشجارإلى إلضافةباوالبقدونس، 

Kingكنج بو NAاآلجار المغذي،PDAدكستروز، آجار 's B عزلة من فطر 18وتم اختیارها وفقًا لشكل المستعمرة. كما تم عزلFusarium oxysporum f.sp.

lentis تفوقت العزلة .والحسكةوحلبةمن نباتات مصابة جمعت من محافظات درعا وحمالعدس لذبول الوعائي الالمسبب لمرضFo8 في قدرتها اإلمراضیة على
بنسبة تثبیط (Fo8)ذبول العدس الوعائيفطر عزلة مو عزلة بكتیریة قدرة تثبیطیة في ن42أظهرت.%54كافة العزالت الفطریة االخرى، بمتوسط نسبة اإلصابة لها 

البیوكیمیائیة االختبارات بینت االختبارات األولیة المظهریة والمجهریة والمزرعیة وبعض مقارنة مع الشاهد غیر المعامل بالبكتریا.%77.5و37.5تراوحت بین 
Bacillus.جنسإلى معظم هذه العزالت تنتمين أللعزالت البكتریه المدروسة  spp.

Fuariumكلمات مفتاحیة: oxysporum f.sp. lentis،سوریةذبول العدس،،قدرة تثبیط.

مقدمةال

Lens culinarisیعتبـر العـدس ( Medik.سـتراتیجیة اال) مـن المحاصـیل
فــي العــالم یــةمحاصــیل الحبالبــینهمــة وهــو یحتــل المرتبــة الخامســة مال

مـــة المعروفــة بغناهـــا بــالبروتین، ویطلـــق مــن األغذیـــة البقولیــة القدیویعــد
%28.5إلـى بـالبروتین حیـث تصـل تقریبـاً بـذورهلغنـىعلیـه لحـم الفقـراء 

من المحاصیل األساسیة المزروعة في المناطق شبه الجافـة )، وهو32(
فـي دول الشـرق األوسـط. وفـي المنـاطق الجافـةهنـدالوبشكل خاص في 

العـــدس تلیهـــا إنتـــاجفـــي دولـــة51مـــن بـــینوتعتبـــر كنـــدا الدولـــة األولـــى 
دیعــ.)15، 4(بــنغالدش، إیــران و ، اســترالیا، نیبــال، ســوریةالهنــد، تركیــا

العدس من المحاصیل الحبیة في شمال أفریقیا والهند ومناطق كثیـرة مـن 
طــن وبلغــت المســاحة 109,033أمریكــا. بلــغ إنتــاج العــدس فــي ســوریة 

فـــي موســـم هكتـــار/كغ731وغلـــة مقـــدارهاهكتـــار149,142المزروعـــة 
). تتركـــــز زراعــــــة هـــــذا المحصــــــول فـــــي المنــــــاطق الشــــــمالیة 1(2007

والشــمالیة الغربیــة مــن ســوریة وتعتبــر محــافظتي الحســكة وحلــب مــن أهــم 
.المحافظات السوریة في زراعة هذا المحصول وٕانتاجه

Fusariumالفطــرالــذي یحدثــهویعتبــر مــرض ذبــول الفوزاریــوم

oxysporum f.sp. lentis Vasud & Srinحیائیـة مـن أهـم العوامـل األ
همـة موهـو مـن األمـراض ال.)7،22،23إنتـاج المحصـول (فـيالمؤثرة 

یــزرع فیهــا نبــات العــدس ماعــدا التــيجــدًا حیــث ســجل فــي كــل القــارات 
عنـدلمحصـولافـي غلـةكـامالً اً قـإخفاضقد یسـبب المـر ).35استرالیا (

رض وهو من العوامل المحددة توافر الظروف الجیدة المناسبة لتطور الم
یعتبـــر مـــرض الـــذبول الوعـــائي الفیوزاریــــومي .)12(لزراعـــة المحصـــول

حیـث )، 2،27(فـي سـوریةنتشـاراإلعلى العدس مـن األمـراض واسـعة 
فـي %70حـوالي إلـى وصلت نسبة اإلصابة به في شمال غـرب سـوریة

یعتبـــر هـــذا المـــرض المســـؤول عـــن خســـائر كبیـــرة فـــي ).6(1984عـــام
فـي %100إلـى وقـد تصـل الخسـائر فـي الغلـة)16لمحاصـیل الحبیـة (ا

فـــي مرحلـــة ظهـــر األعـــراض علـــى النبـــاتت. )3(المنـــاطق الموبـــوءة بـــه
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.ت ثـم تجـف األوراق وتمـوت البـادراتبشـكل ضـعف مفـاجئ للنبـاالبادرة
إلـى تظهر األعراض بدءًا مـن طـور اإلزهـار،وفي مرحلة النبات الكامل

وعنـــد . علـــى شـــكل ذبـــول األوراق القمیـــةمـــل للقـــرونطـــور االمـــتالء الكا
یظهــر تلـــون خفیــف فـــي منطقــة األوعیـــة ســـاق إجــراء شــق فـــي منطقــة ال

جیــدة لنمــو س°25-20الحــرارة المرتفعــة نســبیاً تعتبــر درجــات.الخشــبیة
یظهــر المــرض فــي طـور البــادرة مســببًا ذبــول البــادرات .)37، 4(الفطـر 

). 4(مســببًا ذبــول النباتــات البالغــةونأو فــي طــور اإلزهــار وٕانتــاج القــر 
حیـث فـي اسـتقرار غلـة المحصـول حاسمٍ دورٍ بالظروف المناخیة وتسهم

واإلضـاءة الشـدیدة یشـجع نمـو س°25-20بحـدود وجود درجة حرارةأن 
وبالنسبة للنبات یرفع من معدل النتح لدیه وبالتالي تظهر .وتكاثر الفطر

إن فطــر الــذبول مــن األمــراض .)37(أعــراض الــذبول الممیــزة للمــرض
، ویمكن لألبواغ الكالمیدیة أن تبقـى فـي التربـة وبالبذورالمحمولة بالتربة
فر اتـــو عنـــد عـــدمرمـــي لعـــدة ســـنوات بالشـــكل اللســـاكن أو اســـواًء بشـــكلها 

لمكافحــــة المــــرض هــــي اقتصــــادیةإن أفضــــل طریقــــة العائــــل المناســــب.
ألصـــــناف ذات ان اختیـــــارأكمـــــا .)33(اســـــتخدام األصـــــناف المقاومـــــة 

النضج المبكر وتغییر موعد الزراعة یمكـن أن یـنقص مـن تـأثیر المـرض 
وذلك بالهروب من الفتـرة التـي تكـون فیهـا الظـروف الجویـة مناسـبة لنمـو 

5-4لـــدورة الزراعیــــة كـــذلك یمكـــن لاألمثـــل. بالشـــكلالعامـــل الممـــرض 

أیضـًا و نقص من كثافة اللقاح في التربـة تسنوات بدون زراعة للعوائل أن 
نســـــبة مـــــن تخفـــــیض )%0.3ة البـــــذور بمبیـــــد البینومیـــــل (لـــــممعایمكـــــن 

التربــة بإضــافة المــواد العضــویة مثــل خــواص، كمــا أن تحســین اإلصــابة
ي بـــین ســـقـــش نباتـــات القمـــح والشـــعیر یمكـــن أن یحســـن مـــن الـــدور التناف

.)33، 8كائنات التربة (
وعة مجمجذوره معلتعایشزوت الجوي یستطیع العدس تثبیت اآل

البكتیریا المثبتة للنتروجین، والتي تترافق مـع مجموعـة أخـرى مـن بكتیریـا 
لـــم یعـــرف أنهـــا تثبـــت النتـــروجین والتـــي شـــاع تســـمیتها جمیعـــًا بمجموعـــة 

Plant Growth Promotingبكتیریــا الجــذور المنشــطة لنمــو النبــات 

Rhizobacteria وهــي كمــا هــو واضــح مــن التســمیة تنشــط نمــو النبــات
). بدأ االهتمام بهذه المجموعـة مـن الكائنـات 25(بیئة تنافسیةوتنمو في

ـــدورة یـــزداد بعـــد  ـــدما وجـــد أن نمـــو نبـــات البن ـــا اإللقـــاح الدقیقـــة عن ببكتیری
Azotobacter ، ببكتیریـااإللقـاحیزداد نموه بعـد الذي وكذلك نبات القمح

Bacillus polymyxa،Clostridium pasteurianumوAzobacter

chroococcum)10(. كما تعمل البكتیریـاAzospirillum brasilense

بعــــض منظمــــات النمــــو النباتیــــة مثــــل األكســــین والجبــــریلین إنتــــاجعلــــى 
والســیتوكاینین وأنهــا تزیــد مــن عــدد الجــذور الجانبیــة والشــعیرات الجذریــة 

تنشــیط نمــو آلیــةن إ). Pennisetum glaucum)34فــي نبــات الــدخن
مــرتبط بمــا یعــرف بطریقــة عمــل هــذه المجموعــة النباتــات بهــذه الكائنــات

Vesseyبناء على خصائصها وممیزاتها المعروفة والتي وضـحها العـالم 

زیـادة تیسـیر العناصـر الضـروریة فـي و ،تثبیت النتروجینكما یلي:) 36(
التـــأثیر فـــي نمـــو الجـــذور و .محلـــول التربـــة وبالتـــالي تحســـین امتصاصـــها

غییر تركیز منظمات النمو وتركیب بعـض و تالقدرة على بناء أو ،وشكلها
ریــــا قــــدرة علــــى التضــــاد والتخفیــــف مــــن تــــأثیر یولهــــذه البكت.الفیتامینــــات

الممرضات بتكـوین المركبـات الحدیدیـة وبعـض األنزیمـات مثـل الكیتینیـز 
قـدرتها إلى والمركبات األخرى مثل السیانید والمضادات الحیویة. إضافة

.)26ات (على حث المقاومة في أعضاء النب
انخفــاض مســتوى االصــابة بمــا یطلــق اتدراســإحــدى الولــوحظ فــي 

ـــل فطـــر وذلـــك بعـــد حقـــن Fusariumعلیـــه أمـــراض ســـاكنات التربـــة مث
والمعروفـة بتكـوین مـواد تثــبط Pseudomonas cepaciaالتربـة ببكتیریـا 

). وأثبتت القـدرة التضـادیة glucanase–ß)18-1,3من نمو الفطور مثل
كفـاءة عالیـة فـي Pseudomonas fluorescensین للجـنسلعزلتین تابعت

Fusarium oxysporumتثبـــیط نمـــو فطـــر ذبـــول الحمـــص  f.sp.

ciceris، ضمن ظـروف البیـت %32فقد انخفضت نسبة الذبول بمعدل
فیها حققت. وفي دراسة مشابهة )28الزجاجي وتحت الظروف الحقلیة (

تثبیطــًا Trichoderma hamatumوالفطــر Bacillus subtilisالعزلــة
مرض ذبول العدس عند استخدامها بشكل مستحضـرات مختلفـة واضحًا ل

زیـادة الـوزن إلـى لمعاملة البذور والتربة ضمن البیت الزجاجي، كما أدت
أهمیـة محصـول العـدس فـي . وبسـبب )14، 13(الجاف لنباتات العـدس

لــذبول الخســائر الســنویة فــي الغلــة لمحصــول العــدس إلصــابته باو ةســوری
المكافحة الكیمیائیـة فـي الحـد مـن انتشـار المـرضوٕاخفاقفشل و الفطري
، تــم اقتراحنــا لهــذه آمنــة بیئیــًا وفعالــةبدیلــةإیجــاد طریقــة مكافحــةوكــذلك 

تشـجیع نمـو النبـات علـىقـادرةعـزالت بكتیریـةث عن حالبالدراسة قصد
أضــرارهوالتقلیـل مـن المسـبب للـذبول الوعـائي للعـدس فطـرالتثبـیط نمـو و 

المكافحـــة ضـــمن تطبیقیـــة ةلیالجدیـــدة كوســـةقـــیإدخـــال هـــذه الطر وبـــذلك 
.الظروف الحقلیةتحتلمرض ذبول العدس المتكاملة 

مواد البحث وطرائقه

عزل الفطر الممرض
الحقول المزروعة بالعدس والموبوءةمن جمعت عینات نباتیة مصابه 

9ت)، وحماه (عزال3(بحوث جلینفي كل من مراكزبمرض الذبول

أخذت أجزاء منعزالت). 3ویحمول () عزالت3عزالت) والحسكة (
هیبوكلوریت بمحلولاً خارجیوطهرتسم 0.5بطولمنطقة الساق 

بشكل جید بماء غسلهابعددقائق5لمدة %0.5تركیزبالصودیوم 
بالماء المقطر المعقم لمدة غسلتثمإلزالة األتربة عنهاالصنبور
القطع في ترعزُ على ورق ترشیح معقم.تجففثممنو ،دقیقتین

-بطاطاعلى سطح مستنبتسم)9(بالستیكیةأطباق بتري
(Ampicillin)المضاد الحیوياإلیهمضاف)PDA(آجار- كستروزد
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تمت دراسة الخصائص الشكلیة للمزارع الفطریة نمو البكتریا.لتثبیط
14–12لمدة PDAتنبت حد بعد تحضینها على مساالمعزولة من بوغ و 

). كما ُدرست الخصائص 11س وفقًا للطرائق المعتمدة (°25یومًا عند 
والصغیرة(Macroconidia)الشكلیة لألبواغ الكونیدیة الكبیرة

(Microconidia)وتطور األبواغ الكالمیدیة ،(Chlamydospores)

حرارةیومًا عند14وشكلها ومكان توضعها، وذلك بعد تحضینها 
25±1º س وٕاضاءة متناوبة باألشعة قرب فوق البنفسجیة في األسبوع

PDAساعة ظالم) على مستنبت 12ساعة إضاءة/12الثاني (

) Carnation Leaf-Piece Agar)CLAومستنبت قطع أوراق القرنفل 
Fusarium) لتحدید النوع 9باستخدام المفاتیح التصنیفیة المعتمدة (

oxysporum.زالت تطابقت خصائصها مع التوصیف ع9تم اختیار
في اإلعداءالشكلي والمجهري تبعًا لمراجع التوصیف. واستخدم 

لكل عزلة على حدة 510×3.5الصطناعي معلق بوغي بتركیز ا
). 21الختبار القدرة اإلمراضیة على الصنف الحساس حوراني (

عزل البكتیریا المضادة
ذري لنباتـات العـدس والفـول عزلة بكتیریـة مـن المحـیط الجـ137تم عزل 

البلــدي والفـــول الســـوداني والحمـــص والبـــازالء والشـــعیر والقمـــح والملفـــوف 
أشــجار األجــاص والكرمــة إلــى والبطاطــا والجــزر والبقــدونس، باإلضــافة

عینة ترابیـة مـن محافظـات درعـا، 96تجمع.واللوز والتین واألكي دنیا
نباتـات الكاملـة مـع تم وضع الحمص، حماه، حلب، طرطوس، القنیطرة.

التربــــة المحیطــــة بمجموعهــــا الجــــذري فــــي أكیــــاس نــــایلون وحفظــــت فــــي 
قسـمت ،. ولعزل البكتیریا من المحیط الجـذريس4ºحرارةندالمختبر ع

مل 90غ من القسم األول مع 10تم خلط :قسمینإلى كل عینة ترابیة
خففــة مــن المــاء المقطــر والمعقــم، وُحضــرت مــن المعلــق النــاتج محالیــل م

). وأخـــذ مـــن كـــل 6-10، 5-10، 4-10، 3-10، 2-10، 1-10التركیـــز (
) King' s B)24مل ونمیت في أطباق بتري تحتـوي مسـتنبتات 1تركیز

أیـام، 6-5س لمدة 28ºُحضنت األطباق عند .)PDA)29و NAو 
ثـــم ُحفظـــت المســـتعمرات البكتیریـــة فـــي أنابیـــب اختبـــار تحتـــوي مســـتنبت 

King's B 4عنـــدº مـــن تربـــة القســـم غ1لحـــین اســـتخدامها. أخـــذ س
دقــائق، ثــم 10س لمــدة °80وضــعت ضــمن حمــام مــائي عنــد و الثــاني

مــل مــن التراكیــز 1أخــذ ُحضـرت منــه محالیــل مخففــة بــالتراكیز السـابقة.
ــــ ــــرة وزرعــــت علــــى مســــتنبتةالثالث ــــه أســــیتات PDAاألخی المضــــاف ل

الصودیوم.

اختبارات التضاد
King'sالبكتیریة المحفوظة، و زرعت على مستنبت استخدمت العزالت 

Bعــزالت مختلفــة لكــل طبــق 4وضــعت )، حیــث19(الختبــار التضــاد

ســــــم علــــــى أطــــــراف القطــــــرین 3علــــــى شــــــكل تخطــــــیط طــــــولي بطــــــول 
سم من حافـة الطبـق. كمـا ُوضـع قـرص 1المتصالبین للطبق وعلى بعد 

7بعمـر مـم، أخـذ مـن أطـراف مسـتعمرة نشـطة5الذبول بقطر من فطر

مكـــررات لكـــل عزلـــة مقارنـــة مـــع 6اســـتخدمت .أیـــام، فـــي مركـــز الطبـــق
ـــاق عنـــد ـــدون بكتریـــا)، وحضـــنت األطب ـــق الشـــاهد (قـــرص الفطـــر ب الطب

. أخذت القراءة عند اكتمال نمو مسـتعمرة الفطـر فـي الطبـق س26°–25
طــول نصــف قطــر المزرعــة ث تــم قیــاسیــحافــة الطبــق، بحإلــى الشــاهد

لــة بكتیریــة، وقیــاس مســافة التثبــیط بــین مزرعتــيالفطریــة مقابــل كــل عز 
): 17(الفطر والبكتریا وحسبت نسبة التثبیط تبعًا للمعادلة التالیة

R1 -R2 ×100منع نمو ( تثبیط) =% R1

، نصف قطر النمو لمستعمرة الفطر في الطبق الشـاهد= R1حیث أن: 
R2معامل= نصف قطر النمو لمستعمرة الفطر في الطبق ال

تحدید البكتیریا المضادة
االختبارات البیوكیمیائیة التالیة تستخدما-ارات البیوكیمیائیةاالختب

:)Bacillus)5 ،20الخاصة بتعریف جنس البكتیریا
، D-glucose،lactose ،sucrose:یاتإنتـــاج الحمـــض مـــن الســـكر -

D-mannitol
Methylاختبار ،Indoleاختبار كIMViC:اختبارات - red، اختبار

Voges اختباروCitrate

NaClالمضــاف لــه Nutrient Brothمســتنبتاختبــار النمــو علــى -

.%7و %5بالتركیزین
.الهوائیاً النموو س°42عندالنمو -
ـــل الجیالتـــین- (Catalase)كاتـــاالزانـــزیمإنتـــاج ، تحلـــل النشـــاء، تحل

Nitrate(اختبار اختزال النتراتو  reduction(

مــل 5نمیــت المســتعمرات البكتیریــة المختلفــة فــي -الفحــص المجهــري
/د لمـدة دورة200س مع الرج عنـد 30ºعندT3من المستنبت المغذي 

الخالیــا البكتیریــة تحــت المجهــر الضــوئي المتبــاین تحصــفُ ســاعة. 72
لفحــــص الخالیــــا العصــــویة contrast microscopyPhaseالطــــور

طریقـــةحســـب البكتیـــريصـــبغ الغشـــاءوذلـــك بعـــد،Bacillusلبكتیریـــا 
SchaefferوFulton فظهــــرت األبــــواغ بــــاللون األخضــــر، والبللــــورات

.)31(باللون األحمر الداكن
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المناقشةو النتائج

ر الممرضعزل الفط
، فـي اختبــار التضــاد مـع العــزالت البكتیریــة، ذاتFo8تـم اختیــار العزلــة 

ـــ ـــة كعزل ـــدرة اإلمراضـــیة العالی ة أساســـیة مـــن العـــزالت التســـع الســـابقة. الق
وُعزلـــت تلـــك العزلـــة مـــن حقـــل عـــدس مصـــاب بمـــرض الـــذبول الوعـــائي 
للعدس من مركز بحوث حماة والتـي تفوقـت فـي قـدرتها اإلمراضـیة علـى 

وتم تحدید هذه .%54كافة العزالت حیث بلغ متوسط نسبة اإلصابة لها 
فطریة النامیة على وسـط للخصائص المورفولوجیة للمزرعة الالعزلة تبعاً 

PDA،كبیــرة ت دراســة الخصــائص الشــكلیة لألبــواغ الكونیدیــة النــبیكمــا
ـــــة علـــــى أ ـــــى نهـــــا تنتمـــــيوالصـــــغیرة والكالمیدی Fusariumالنـــــوع إل

oxysporum.

ل البكتریا واختبارات التضادعز
) وجــــود قــــدرة علــــى تثبــــیط النمــــو 1(جــــدول 137عزلــــة مــــن 42أبـــدت 

بعـد King's Bلذبول العدس على المستنبت سببالمسیلیومي للفطر الم
لــدى اختبــار القــدرة التضــادیة س.26º-25أیــام مــن التحضــین عنــد 7

للمستعمرات البكتیریـة المختلفـة شـكلیًا والمعزولـة مـن معلقـات التربـة عنـد 
ة للتربـــــة غیـــــر المعاملـــــة حراریـــــًا والتخفیـــــف بالنســـــب5-10×1التخفیـــــف 

ملــــة حراریــــًا مــــع الفطــــر الممــــرض، أبــــدت بالنســـبة للتربــــة المعا10-3×1
نســبة M37وM1 ،M9 ،M11 ،M12 ،M23،M27 ،M35العــزالت 

، 75، 72.5، 75تثبیط عالیـة فـي نمـو مسـتعمرة الفطـر الممـرض بلغـت
. وكانــت )1(شــكل ، علــى التــوالي%75و77.5، 72.5، 77.5، 72.5

المعزولـة مـن محافظـة حمـص وجـو جـذور أشـجار اللــوز M23العزلتـان 
المعزولــة مــن محافظــة حمــاه وجــو جــذور الشــعیر، همــا األكثــر M35و

). أمـــا العزلـــة %77.5(كفـــاءة فـــي منـــع نمـــو مســـتعمرة الفطـــر الممـــرض
M32نباتـات العـدس مـن محافظـة حمـاه كانـت المعزولـة مـن جـو جـذور

ــــل كفــــاءة ــــیط ،أق . كمــــا أظهــــرت العــــزالت %37.5إذ بلغــــت نســــبة التثب
حافظـــة حمـــص قـــدرة تثبیطیـــة كبیـــرة االضـــافیة المتحصـــل علیهـــا مـــن م

الكثیـر مـن ، وهـذا یتوافـق مـع نتـائج %80و70نسبتها مـا بـین تراوحت
.)14، 13(السابقةاألبحاث

)Fo8)Aعزلة الفطر األكثر شراسة لتجربة التضاد .1شكل 
المخبریة.تحت الظروف)B(عزالت البكتیریةلول

Figure 1. Effect of antagonistic bacterial isolates against
fungal growth of F. oxysporum f.sp. lentis Fo8 (A), and the
most important bacterial isolates (B) under in vitro
conditions.

اختبارات لتحدید البكتیریا المضادة
مكنــــت االختبــــارات األولیــــة (المظهریــــة والمجهریــــة والمزرعیــــة وبعـــــض 

البیوكیمیائیـة)، المنفـذة علـى العـزالت البكتیریـة المدروسـة مـن االختبارات 
). مـــن 2(جـــدول تشخیصـــها، ومعرفـــة الخصـــائص المحـــددة لكـــل جـــنس

الجـــنس إلـــى خـــالل الفحـــص المجهـــري للعـــزالت كانـــت غالبیتهـــا تنتمـــي
Bacillusــــي تتمیــــز بشــــكلها العصــــوي، وتوضــــعها بشــــكل سالســــل والت

تبوغة، موجبة لصبغة غرام، بینما البعض األخر قصیرة وطویلة نسبیًا، م
اعتمــــادًا علــــى الصــــفات الشــــكلیة Pseudomonasالجــــنس إلــــى ینتمــــي

وصـبغة King's Bعلـى وسـط صـیغة مومضـةللمزرعة البكتیریة وٕافراز 
غرام. 

ان العزلــة إلــى وبنــاء علــى نتــائج االختبــارات الســابقة تــم التوصــل
Bacillusبكتیریــــاإلـــــى تنتمیـــــانM23و M35البكتیریــــة  subtilis ،

Pseudomonasبكتریـا إلـى تنتمـيM10والعزلة  spp. وهـذا یتوافـق مـع
).30، 5سابقًا (النتائج المتحصل علیها 

اجـراء التوصـیف الجزیئـي المسـتقبلي للعـزالت البكتیریـة الفعالـة إن
ـــة عالیـــة إزاء الفطـــر الممـــرض یعتبـــر خطـــوة  ـــي أبـــدت كفـــاءة تثبیطی والت

،التعرف على هذه العـزالت البكتریـة علـى المسـتوى الجزیئـيمتقدمة في
استخدام هذه العزالت ودراسة كفاءتها التثبیطیة للحـد مـن أضـرار نكما أ

مــرض ذبــول العــدس تحــت الظــروف الحقلیــة، كمــا هــي مرحلــة ضــروریة 
لتصــنیفها كاحــدى عوامــل المكافحــة الحیویــة ضــد ممرضــات التربــة علــى 

كبــدیل عــن المبیــدات لتــالي یمكــن اســتخدامهاوباالعدیــد مــن المحاصــیل
.نسان والبیئةتأثیر السلبي على اإلالفطریة ذات ال
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Fusarium oxysporumالفطرلةزعت البكتیریة على تثبیط نموقدرة العزال.1جدول  f.sp. lentis (Fo8).
Table 1. In vitro screening of bacterial isolates against the growth of Fusarium oxysporum f.sp. lentis isolate Fo8.

العزلةرمز
Isolate codeالمحافظةProvinceتربةالمحصول/Crop/Soil

متوسط نصف قطر نمو 
مستعمرة الفطر (سم)
Mean radius of

fungus growth (cm)
تثبیط%

% Inhibition
M1درعاDarraعدسLentil1.075.0
M2درعاDarraسعدLentil2.147.5
M3درعاDarraجزرCarrot2.050.0
M4درعاDarraعدسLentil2.050.0
M5درعاDarraقمحWheat1.270.0
M6درعاDarraعدسLentil2.050.0
M7درعاDarraعدسLentil1.562.5
M8درعاDarraجزرCarrot1.465.0
M9درعاDarraقمحWheat1.172.5
M10درعاDarraعدسLentil1.562.5
M11درعاDarraعدسLentil1.075.0
M12درعاDarraعدسLentil1.172.5
M13درعاDarraعدسLentil1.270.0
M14قنیطرةQunaiteraأجاصPear1.660.0
M15قنیطرةQunaiteraكرمةGrape1.660.0
M16قنیطرةQunaiteraمصحChickpea1.757.5
M17قنیطرةQunaiteraأجاصPear1.757.5
M18قنیطرةQunaiteraكرمةGrape1.757.5
M19قنیطرةQunaiteraكرمةGrape1.660.0
M20قنیطرةQunaiteraتفاحApple1.367.5
M21قنیطرةQunaiteraعدسLentil1.952.9
M22حمصHomsبقدونسParsley1.562.5
M23حمصHomsلوزAlmonds0.977.5
M24حمصHomsشعیرBarley1.367.5
M25حمصHomsلوزAlmonds1.660.0
M26حمصHomsفجیلةCabbage2.050.0
M27حمصHomsفجیلةCabbage1.172.5
M28حمصHomsقمحWheat1.367.5
M29حماهHamaعدسLentil2.3.542
M30حماهHamaفولFaba bean2.050.0
M31حماهHamaبازالءPea1.757.5
M32حماهHamaعدسLentil2.537.5
M33حماهHamaفول سودانيGroundnut1.367.5
M34حماهHamaفول سودانيGroundnut1.562.5
M35حماهHamaشعیرBarley0.977.5
M36حماهHamaءبازالPea1.660.0
M37حماهHamaتینFig1.075.0
M38طرطوسTartousحمصChickpea2.050.0
M39طرطوسTartousحمصChickpea1.367.5
M40طرطوسTartousفلیفلةPepper1.660.0
M41إدلبIdlebشعیرBarley1.562.5
M42الالذقیةLattakiaأكي دنیاLoquat1.55.62
M43حمصHomsتربة فقیرةPoor Soil0.880.0
M44حمصHomsتربة فقیرةPoor Soil1.172.5
M45حمصHomsتربة فقیرةPoor Soil1.172.5
M46حمصHomsتربة فقیرةPoor Soil1.172.5
M47حمصHomsتربة فقیرةPoor Soil0.880.0
M48حمصHomsتربة فقیرةPoor Soil0.977.5
M49حمصHomsتربة فقیرةPoor Soil1.270.0
M50حمصHomsتربة فقیرةPoor Soil1.172.5
M51حمصHomsتربة فقیرةPoor Soil0.977.5
M52حمصHomsتربة فقیرةPoor Soil1.272.5
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یریة.الجذور البكتالصفات المظهریة والمزرعیة والبیوكیمیائیة لعزالت.2جدول 
Table 2. Morphological, cultural and biochemical characteristics of rhizobacterial isolates

Isolatesالعزالت
CharacteristicsPseudomonasالصفات Bacillus

Light yellowأصفر Pale whiteأبیض Colony colorلون المستعمرة
Fluorescent greenفلوریسنت Whiteأبیض Pigment colorلون الصباغ

Rodعصوي Rodعصوي Shapeالشكل
- + Spore Formationةتشكیل البوغ
- + صبغة غرام
- + Growth at 42س°42النمو عند  ˚C
+ - Anaerobic growthاً النمو الھوائی

+
-

+
+

NaCl)5%(Nutrient Broth+النمو على مستنبت + NaCl (5%)
NaCl)5%(Nutrient Broth+النمو على مستنبت + NaCl (5%)

+
-
-
+

+
-
+
+

Carbohydrate metabolismاستقالب الكربوھیدرات
Glucoseغلوكوز
Lactoseالكتوز 
Sucroseسكروز
Mannitolمانیتول

+ + Nitrate reductionاختزال النترات
- + Catalase productionانزیم الكاتاالز
- + Starch hydrolysisتحلل النشاء

+ - Gelatin liquefactionتحلل الجیالتین

+ - Indole testاختبار االندول
- + Methyl red testالمیثیل االحمراختبار
- - Voges proskauer testاختبار فوكس بروسكاور
+ + Citrate utilizationاستھالك السترات
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