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 Research Paper (Biological Control: Fungi)  ( فطور: مكافحة حيويةبحوث )
 

 في مكافحة مرض   (Actinomycetes) الخيطية بكتيريايم كفاءة عزالت من الو تق
 Rhizoctonia solani Kuhnموت بادرات الخيار المتسبب 

 
 عواد لينا كاظم  و  *محمد عامر فياض
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 ملخصال
في مكافحة مرض موت بادرات الخيار    (Actinomycetes)الخيطية    بكتيرياعزالت من اليم كفاءة  و تق  .2021فياض، محمد عامر ولينا كاظم عواد.  

  https://doi.org/10.22268/AJPP-.28128839.4. 882-281(: 4)39  ،. مجلة وقاية النبات العربيةKuhn Rhizoctonia solaniالمتسبب 
يم كفائتها في مكافحة مرض موت بادرات و مصادر بيئية مختلفة وتشخيصها وتق  الخيطية من   بكتيريابهدف عزل ال  2018- 2017أجريت هذه الدراسة خالل الفترة  

كانت جميع العزالت موجبة  و   ،الخيطية عزلت من مصادر بيئية مختلفة  بكتيرياعزلة من ال  28تم الحصول على    . Rhizoctonia solaniالخيار المتسبب عن الفطر  
المعتمد على تضخيم    بكتيرياالتشخيص الجزيئي لبعض عزالت ال  كما أظهرمتفرعة.    هيفاتاالمليز والكاتليز وتمتلك خصائص مظهرية بهيئة    ومنتجة ألنزيمرام  ج لصبغة  
 66قت العزلة رقم  بينما تطاب  Streptomyces griseus% مع العزلة  99المعزولة من التربة تتطابق بنسبة    6أن العزلة رقم    النيوكلوتيدي  تتابعهودراسة    16sRNAالجين  

مريكي لمعلومات التقانات  األ  %. حفظ تتابع القواعد النتروجينية للعزليتن في المركز الوطني99بنسبة    Brevibacterium celereجذور النخيل مع العزلة    من  المعزولة
التضاد قدرة العزلتين    ظهرت أ   .B. celereللعزلة    LC501386.1و  S. gresusللعزلة    LC501385.1تحت التسلسل    NCBIاالحيائية    تثبيط نمو الفطر  على تجربة 
R. solani ،  11.4من    بادرات الخيار  كما أظهرت النتائج كفاءة العزلتين في خفض نسبة االصابة بمرض موت  ، على التوالي   ، مم  9و  7بلغ قطر منطقة التثبيط    إذ % 

 التوالي.على ، S. griseusو B. celere في العزلتين %  4.7و 1إلى 
 .ة مكافحة حيوي ، خيار ، Rhizoctonia solaniخيطية،   بكتيريا :مفتاحية  كلمات

 
 

 1المقدمة 
 

المتسبب عن الفطر   البادرات   Rhizoctonia solaniيعد مرض موت 

Kuhn    التي تنتشر في معظم مناطق العالم سواء في   مراضهم األأ من
إلى   البالستيكية ويسبب خسائر قد تصل  الدفيئاتأو    الزراعة المكشوفة

المحاصيل90 بعض  دراسات أو   (.Agrios, 2005)  %على  ظهرت 
المتسبب   البندورةم/ن نسبة االصابة بمرض موت بادرات الطماطأمسحية  

 الرفاعي،)  %29.1-19.7في البصرة تتراوح بين    R. solani  عن الفطر
 (.2004الوائلي، ؛ 2004

نباتية عوائل  الفطر  القرعية   يصيب  العائلة  مثل    متعددة 
(Cucurbitaceae)،    النجيلية(Poaceae)،  البقولية  (Fabaceae) ، 

الباذنجانية  و   (Malvaceae)  الخبازية،  (Curuciferaceae)  الصليبية
(Solanaceae)،    لها قبل   أمراضويسبب  البادرات  البذور وموت  تعفن 

كما يسبب تقرح وتعفن لجذور النباتات الكبيرة وقد يصيب   ،نباتوبعد اإل
تبقعات كما يصيب الثمار اللحمية المالمسة أو    لها لفحة         مسببا    وراقاأل
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الخيار والبطيخ والباذنجان وغيرها ويصيب درنات  التربة كثمار  لسطح 
 ، (Black scarf)لها ما يعرف بالقشرة السوداء                   البطاطا مسببا  البطاطس/

القطن مسببا   بادرات   (Sore shin)  لها مايعرف بخناق القطن                            ويصيب 
  (   Agrios, 2005).  جديا                  النبات تحديا    أمراضمكافحة مسببات    وتشكل        

مجال   في  طر   ،النبات   أمراضللمهتمين  استخدمت  منها عدة  ق  ائ وقد 
فاعليتها  ن صعوبة تطبيق بعضها وقلة  أال  إوالزراعية  والفيزيائية    الكيميائية

على البيئة   الكيميائيةضرار الناجمة عن استخدام المبيدات  األإلى    اضافة
حفز على البحث عن وسائل   ،نسان بشكل خاصبشكل عام وصحة اإل

 أمراضوتعد المكافحة االحيائية أحد الخيارات المرغوبة في مكافحة    .بديلة
واأل عام  بشكل  التربة  مراضالنبات  تقطن  كائنات  عن  بشكل    المتسببة 

واسعة   Actinomycetes  الخيطية  بكتيرياالتعد  .خاص الكائنات  من 
النشطة  اإل المركبات  من  العديد  بانتاجها  وتتميز  مثل          حيويا  نتشار 

Nystatin  ،Amphtericin  ،Streptomycin  و  Tetracyclin   والتي
 ,.Barrios-Gonzales et al )  بكتيريار والو تمتلك خصائص مضادة للفط

ال  كما  (.2003 في    .Streptomyces sppالخيطية    بكتيريااستخدمت 
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الفطر   مكافحة  وفي  الطري  التعفن  مرض   Macrophominaمكافحة 

phaseolina  (Salah & Khalil, 1991  ؛Shrivastava et al., 2017). 
همية مرض موت بادرات الخيار ولقلة الدراسات المتعلقة  أل         ونظرا  
النبات في العراق   أمراضالخيطية في مجال مكافحة    بكتيرياباستخدام ال

يم و الخيطية وتق  بكتيريافقد جاءت هذه الدراسة بهدف عزل وتشخيص ال
الفطر عن  المتسبب  الخيار  بادرات  موت  مرض  مكافحة  في   فاعليتها 

R. solani. 

 
 ه وطرائق البحث مواد 

 
 الخيطية  بكتيرياعزل ال

بيئية مختلفة تضمنت عينات تربة جمعت عينات عشوائية من مصادر  
وضعت العينات   .وأسمدة حيوانية وبتموس وماء وجذور نباتات مختلفة

اثأفي   بولي  الماء أو    لين ي كياس  لعينات  بالنسبة  معقمة  زجاجية  قناني 
من إلى    وجلبت وغيرها  جمعها  وتاريخ  العينه  باسم  وعلمت  المختبر 

 . س° 4درجة حرارة  عندالمعلومات وحفظت 
ال واأل  بكتيرياعزلت  التربة  عينات  من   الحيوانيةسمدة  الخيطية 

ما العزل أ  (،Abdulhamed, 2013)  والبتموس باستخدام طريقة التخافيف
أخذ   فتضمن  الماء  مل من   20ليه  إمل من كل عينه واضيف    1من 

ال  الوسط عزل  في  المستخدم  منأ   .بكتيرياالزرعي  العزل  الجذور    ما 
قطع صغيرة وبعد إلى    ولى تم فيها تقطيع الجذورفتتضمن طريقتين األ

الزرعأإلى    قطع  4-3نقلت    تطهيرها وسط  تحوي  الطريقة أ  ،طباق  ما 
فتض تخافيف الثانية  سلسلة  عمل  ثم  المعقمة  الجذور  قطع  هرس  منت 

الStarch Casein Broth  (SCBوسط    أستخدم  .منها لعزل   بكتيريا ( 
 Glycerol-Yeast Extractواستخدم وسط    ، الخيطية من عينات الماء

Agar  (GYEAلعزل ال )طباق خرى. حضنت األ من العينات األ  بكتيريا
 . لمدة أربعة ايام س°37درجة حرارة  عند

 
 الخيطية  بكتيرياي للئرفولوجي والبيوكيميا و التشخيص الم

قياسيةأأستخدمت   زرعية  الخميرة  متعددة وساط  مستخلص    -)وسط 
 ،ار االمالح الالعضويةآجار الشوفان، وسط  آجمستخلص الشعير، وسط  

ار جوسط اآل  ،الكازين-وسط النشاء  ،ارآجاسبارجين  –وسط الكليسيرول
الجيالتين  المغذي، المغذي–وسط  النشاء  ،المرق  مرق  الكازين( -وسط 

المظهرية   الصفات  المظهرية   وتتضمن  والبيوكيميائية،لتحديد  الصفات 
كثافة النمو وشكل المستعمرات ولون الغزل الهوائي والغزل داخل الوسط 

الصبغات وانتاج  الصفات  أ  ،الزرعي  اختبار   البيوكيميائيةما  فتضمنت 
ال واختبار  تحلل  و   إماهةنشأ  على  االجيالتين  القدرة  نزيم أنتاج  إختبار 
 .جراموالتصبغ بصبغة  (Catalase)الكاتليز 

 الخيطية  بكتيريا التشخيص الجزيئي لعزالت ال

( خرى معزولة من التربةحداهما من جذور النخيل واألإ)  ناشخصت عزلت 
للبوليمريزالتفاعل  باستخدام   الحامض   ستخلصا.  (PCR)  التسلسلسي 

منقوص   الرايبوزي  المن    (DNA)  وكسجينالاالنووي    بكتيريا عزالت 
 DNA extraction kit (GSYNC)الخيطية باستعمال عدة االستخالص  

شركة   من  النووي   .Geneaidالمجهز  الحامض  ونقاوة  كمية  قياس  تم 
DNA  (نانوغرام/مايكروغرام)  جهاز  ابوس   شركةصنع    Nanodropطة 

Thermo Scientific  ات التالية:البادءزوج مريكية واستعمل األ 
5-ACAAGCCTGGAAACGGGGT-3 (Forward)    
5-ACGTGTGCAGCCCAAGACA-3 (Reverse)  

الجين   لتضخيم  المتسلسل  البلمرة  تفاعل    16sRNAفي 
(Igbinosa et al., 2017  )  درجة   نددقائق ع  5وتضمن برنامج التضخيم

للتنشيط و  س°90حرارة    س°94درجة حرارة    ندع  دقيقة  1لدورة واحدة 
درجة حرارة   ند)الدنترة( ودقيقة واحدة لخطوة االلتصاق وع  لخطوة المسخ

وتضمنت خطوات الدنترة    س ° 72درجة حرارة    عندودقيقتين للتمدد    س ° 58
والتمدد   دورة أ  ،دورة  35وااللتصاق  فتضمنت  النهائي  التمدد  خطوة  ما 

 . س°72درجة حرارة  ندخمسة دقائق عواحدة لمدة 
 
  R. solani  الخيطية إتجاه الفطر بكتيرياختبار القدرة التضادية للا

الفطر   من  مشخصة  عزلة  على  الحصول  من   R. solaniتم  )معزولة 
جامعة   ،كلية الزراعة  ،النبات  أمراضبطاطا( من مختبر  بطاطس/درنات  
الخيطية اتجاه الفطر   بكتيرياالقدرة التضادية لعزالت ال  ختبرتا  .البصرة

R. solani   جباستعمال طريقة الزرع المزدو  (Dual culture technique )
قطر   بتري  طبق  كل  مركز  لقح  وسط    سم  9حيث  على   PDAحاوي 

بقرص   بعمر  أ   سم  0.5المعقم  نقية  للفطر أ  4خذ من حافة مزرعة   يام 
 R. solani،    أخذ من المزارع  سم    0.5طبق بأربعة اقراص قطر لقح كل  ثم

من مركز كل طبق ملقح بالفطر سم   3وعلى بعد  بكتيرياالنقية لعزالت ال
قياس   ، وتم أيام  4س  °28حرارة  درجة    عند  طباقاأل  حضنت  الممرض.

 . متري منطقة التثبيط بالمل
 
الخيطية في تثبيط   بكتيرياختبار تأثير المركبات المتطايرة المنتجة من الا

 R. solani نمو الفطر

المعقم   PDAسم حاوي على الوسط الزرعي    9لقح مركز طبق بتري قطر  
بعمر   R. solaniمزرعة حديثة للفطر    سم أخذ من حافة   0.5بقرص قطر 

بأحد   GYEAخر حاوي على وسط  آولقح مركز طبق بتري    ،أربعة ايام
ال  بكتيرياال  عزالت طبق  غطاء  رفع  التخطيط.  وبطريقة   بكتيريا الخيطية 

بوس الممرض  الفطر  طبق  فوقه  وثبت  لف االخيطية  الصق  شريط  طة 
وضع طبقيين احداهما فوق   المقارنة  تضمنت معاملة .                  حول الطبقيين معا  

فقط. حضنت االطباق  اآل الممرض  الفطر  بلقاح   عند درجة خر ملقحة 



283 Arab J. Pl. Prot. Vol. 39, No. 4 (2021) 

حسبت النسبة المئوية   .(Cho et al., 2017يام )أربعة  ألمدة    س°28حرارة  
 :تيةللتثبيط وفق المعادلة اآل

 

 للتثبيط في النمو =  %

نمو الفطر  -نمو الفطر في المقارنة

 100×  في المعاملة 

 نمو الفطر في المقارنة 

 
ال عزالت  الخيار بمرض   بكتيرياتأثير بعض  نبات  الخيطية في إصابة 

  R. solaniموت بادرات الخيار المتسبب عن الفطر
بو الخصيب( مع البتموس  أعقم خليط تربة زراعية )جلبت من أحد مزارع  

الفورمالين    )تربة:  1:3  بنسبة محلول  باستعمال   50:1بتموس( 
(. 1975طواجن،  )  ³لتر/م  3استعمل المحلول بنسبة  و   ،)فورمالين:ماء( 

لغرض تتطاير المادة   كياس بالستكية لمدة ثالثة أيام أوضعت التربة في 
  22كغ )  6بعد ذلك عبئت التربة في اصص بالستيكية سعة    .المعقمة

المنمى على   R. solaniسم(. أضيف لقاح الفطر    24سم ارتفاع وقطر
بعد ذلك طبت التربة  ثم ر   .% وزن/وزن 1التربة بنسبة  إلى    بذور الدخن
ثبتت كفاءتها أالخيطية    بكتيريا ستة عزالت من ال   ضيف لقاحأ  وبعد يومين 
المعزولة من التربة  24 و  14، 10، 6 العزالت  التضاد وهيفي تجارب 

وبمعدل    66و  44رقم    والعزالت النخيل  جذور  من  مل   100المعزولة 
 ,.Prescott et al)  .أصيصوحدة تكوين مستعمرة لكل    10×1  تركيز

زرع2005 بيومين  ذلك  بعد  صنف األ  ت(  الخيار  ببذور  صص 
Emparator    لكل    10وبمعدل المئوية وحسبت    صيصأبذور  النسبة 

 وشدة االصابة.  ، ونسبة االصابةالبادرات لموت
 

  النتائج والمناقشة

 
 الخيطية  بكتيرياعزل ال

الخيطية عزلت    بكتيرياعزلة من ال  28أظهرت نتائج العزل الحصول على  
عزلة عزلت من ترب زراعية جمعت من   17منها    ،من مصادر مختلفة

البصرة محافظة  من  مختلفة  النخيل أو   مناطق  جذور  من  عزالت  ربع 
غنام وعزلة واحدة من وعزلتيين من جذور الباذنجان وعزلتين من سماد األ

 .بقار والبتموس وماء الحنفية سماد األ
Prescott et al.   (2005 )وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما ذكره  

  بكتيريا ال  النتشارمن أن التربة الغنية بالمواد العضوية هي البيئة الطبيعية  
 شير فيهاأ  كما توافقت نتائج هذه الدراسة مع عدة دراسات سابقة  .الخيطية

سمدة الحيوانية  من التربة والماء والبتموس واأل  الخيطية  بكتيرياعزل الإلى  
النباتات    ,Inderiat & Franco؛  Abussaud et al., 2013)وجذور 

 .(Kamal & Sharma, 2014؛ 2008

 

المظهرية    على     ا   عتمادإ   الخيطية  بكتيرياال  تشخيص الصفات 
 والكيموحيوية 

                        رام وعند فحصها مجهريا  جلصبغة           موجبا                             أظهرت جميع العزالت تفاعال  
عندما          بواغا  أوال تحمل    ظهرت بشكل هيفات متفرعة  40على قوة تكبير  

عندما تكون           بواغا  أفي حين تحمل    ،تكون الهيفات داخل الوسط الزرعي
كما أظهرت نتائج التوصيف المظهري تباين العزالت في   .الهيفات هوائية

المظهرية رقم    ،صفاتها  العزلة  ظهرت  وسط   6فمثال  في  كريمي  بلون 
Nutrient Agar  في حين ظهرت بلون وردي في وسطStarch casein 

agar.    والكاتليز   نزيم االمليزأل                               ظهرت جميع العزالت كشفا موجبا  أكما
واستبعدت جميع العزالت التي لم تتوافق صفاتها المظهرية   ، والجيالتنيز

 الخيطية.  بكتيريامع ال والبيوكيميائية
شكل     تباين  عام  وشمعيةبشكل  مجعدة  بين  أو   المستعمرات 

 تكون المستعمرات دائريةأو    نقطيةأو    دائريةأو    طباشيرية وتكون مسطحة
لوان الهيفات داخل الوسط أوتباينت    .شبهه دائرية غائرة في الوسطأو  

صفر والزيتوني والبرتقالي والبني الغامق الزرعي بين اللون الكريمي واأل
والوردي  الهيفاأ  ،والفاتح  تباينت  ما  فقد  الهوائية  الكريمي  أت  بين  لوانها 

كما تميزت (.  1شكل  )  واالبيض والرمادي والبني الفاتح والبرتقالي والوردي
وتتفق   .(Earth odor)عدد من العزالت برائحة تشبه رائحة التربة المبتلة  

 (. 2013  ،رمضان والفيل  ؛2008  ،ايليادراسات سابقة )  هذه الصفات مع
 

 

 
ال  .1شكل   من  مختلفة  مستعمرات   B)و  (A  ، الخيطية  بكتيرياأشكال 

  بكتيريا هايفات ال  (D)،  عزلة من جذور الباذنجان  (C)،  عزليتن من التربة

 رام. جالخيطية مصبغة بصبغة 
Figure 1. Different colonies shape of Actinomycetes, (A & 

B) two isolate from soil, (C) isolate from eggplant roots, (D) 

hyphae of Actinomycetes stained with gram stain. 
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   الخيطية بكتيريا ال لعزالت الجزيئي التشخيص

الخيطية   بكتيرياأظهرت نتائج التشخيص الجزيئي لعزلتين من عزالت ال
طة تفاعل البلمرة المتسلسل  ابوس  .التي تم عزلها من مصادر بيئية مختلفة

(PCR )    للجين النتروجينية  القواعد  تتابعات  مع    16s rRNAومطابقة 
الوطني المركز  في  المخزونة  التقانات لمعلومات    األمريكي  التتابعات 

المعزولة من التربة تتطابق مع   6ن العزلة  أ   ،(NCBI)  للجينات  الحيوية
 الخيطية  بكتيريا ال إلى    التي تعود  NBRC14886،  AB184627.1العزلة  

Streptomyces griseus    تعريف تطابق  99بنسبة  وبدرجة   %1814 
مع تتابعات القواعد   66العزلة رقم    %. كما وتطابقت 99ونسبة تطابق  

للعزلة الخيطية   بكتيرياالإلى    تعود  والتي  DQ16 Ku  النتروجينية 
Brevibacterium celere    ونسبة   1428% وبدرجة  93بنسبة تعريف

في   ودع تسلسل القواعد النتروجينية للعزلتينأ  (.1)جدول  %  99تطابق  
التسلسNCBI   لجيناتابنك   الرقم   LC501385.1  يلتحت 

التوالي.   ،لكليهما  LC501386.1و تقانة    على  استعملت   ولقد 
 كما هو الحال في عدة الخيطية    بكتيرياالتشخيص الجزيئي في تشخيص ال

سابقة ؛  Espinosa et al., 2013؛  Amin et al., 2017)  دراسات 
Shrivastava et al., 2017.)   

 
 R. solani البكتيريا الخيطية ضد الفطرالقدرة التضادية لبعض عزالت 

الخيطية والفطر   بكتيرياأظهرت نتائج اختبار التضاد بين بعض عزالت ال
R. solani  ال المزدوج ان عزالت  الزرع  تمتلك    بكتيرياوبطريقة  الخيطية 

 Actinomycetesفقد سجلت  R. solaniقدرة تضاد متباينة اتجاه الفطر

على قدرة تثبيطية اتجاه أ المعزولة من جذور النخيل    B. celere  و  44
  على التوالي.   ،مم  15و 17إذ بلغ قطر منطقة التثبيط    R. solani  الفطر

)جدول   مم  9-7خرى بين  في حين تراوح قطر منطقة التثبيط للعزالت األ
 (.2، شكل 2

قدرة  إلى    تتفق نتائج هذه الدراسة مع عدة دراسات سابقة أشير فيها
فط  بكتيرياال عدة  نمو  من  الحد  في  ومنهاو الخيطية  للنبات  ممرضة   ر 

R. solani  ،Macrophomina phaseolina  ،Alternari alternata  

 Shrivastava؛  Aghigh et al., 2004)  وغيرها  Fusarium solani  و

et al., 2017  ؛Sowndharajan & Kang, 2012).  ال  بكتيريا تنتج 
مضادات    Chitinasesنزيمات  أو   Albocyclineمثل    حيويةالخيطية 

عدة مركبات  إلى    ضافةإر الممرضة للنبات  و لجدران خاليا الفط  الحالة
 . Octadiene,3-7-dimethyl-1,6  ر مثل مركبو متطايرة مثبطة لنو الفط

 
ال تنتجها  التي  المتطايرة  العضوية  المركبات  في    الخيطيةبكتيريا  تأثير 

  R. solaniالفطرنمو 
نتاج مركبات عضوية إالخيطية على    بكتيرياأظهرت النتائج قدرة عزالت ال

ال  . وقد سجلتR. solaniمتطايرة أثرت في نمو الفطر    بكتيريا عزالت 
B. celere  وActinomycetes 44   نمو في  للتثبيط  مئوية  نسبة  أعلى 

في حين تراوحت   على التوالي،  ،%81.5و  81.8بلغت    R. solaniالفطر  
% 53-18  النسبة المئوية للتثبيط في نمو الفطر الممرض ماقيمته بين

(. تتفق نتائج هذه التجربة مع عدة دراسات  3خرى )جدول  ألافي العزالت  
نتاج مركبات عضوية إ  علىقابلية البكتيريا الخيطية  إلى    أشارت  سابقة

تثبط نمو   Iso cyclocitralو  Dimethyl Sulfoxideمتطايرة مثل مركب  
وقد تنتشر هذه المواد (  Danael et al., 2014)ر الممرضة للنبات  و الفط

(. كما ذكر Janaki, 2016الممرض )  خالل جزيئات التربة وتثبط نمو
Cho et al.  (2017أ )الخيطية   بكتيريان المركبات المتطايرة المنتجة من ال

تعمل على تعطيل عمل الغشاء الداخلي للخاليا الفطرية كما تؤثر في 
 وغيرها. أغشية العضيات كالمايتوكوندريا

 
 

 

 الرقم التسلسلي للعزالت ونسبة مطابقتها مع العزالت القياسية ومصادر عزلها.  .1 جدول
Table 1. Accession number of isolates, their compatibility with standard isolates, and their sources 
. 

رقم بنك  

 الجينات 
GenBank 

Accession 

No. 

  نسبة المطابقة

 )%( 
Compatibility  

(%) 

 الدرجة 
Degree 

  نسبة التعريف

 )%( 
% of 

identification 
 العزلة المطابقة 

Compatible isolate 

رمز  

 العزلة 
Isolate 

code 

رقم 

 العزلة 
Isolate 

No. 

 مصدر العزلة 
Source of 

isolate 

LC501385.1 99 1814 99 Streptomyces griseus 
NBRC14886AB184627.1 

LKA1 6 تربة 
soil 

LC501386.1 99 1428 93 Brevibacterium celere 
DQ164K4147446.1 

LKA2 66  جذور النخيل 
Date palm 

roots 
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الخيطية ضد الفطر    بكتيرياالقدرة التضادية لبعض عزالت ال  .2  جدول

 . Rhizoctonia solaniالممرض 
Table 2. The antagonistic ability of some isolates of 

Actinomycetes against the pathogenic fungus Rhizoctonia 

solani. 

 
 الخيطية  بكتيرياعزالت ال

Actinomycetes isolates 
 )مم(   معدل قطر منطقة التثبيط

Inhibition zone (mm) 

 Control 0.0 الشاهد

Streptomyces griseus   7 

Actinomycetes 14   9 

Actinomycetes 24 9 

Actinomycetes 44 17 

Brevibacterium celere 15 

LSD0.01 0.44 

 
  

 
 

ال  .2شكل   لبعض عزالت  التضادية  الفطر   بكتيرياالقدرة   الخيطية ضد 

Rhizoctonia solani .  (A)  شاهد  معاملة ال R. solani  فقط،  (B)   عزالت  

الخيطية التربة  البكتيريا  من  الخيطية    عزالت  (C)  ،المعزولة  البكتيريا 

 المعزولة من النخيل. 
Figure 2. The antagonistic ability of some isolates of 

Actinomycetes against Rhizoctonia solani. (A) control 

treatment, (B) Actinomycetes isolates isolated from soil, (C) 

Actinomycetes isolates isolated from date palms. 
 

صابة بمرض موت الخيطية في خفض اإل  بكتيرياتأثير بعض عزالت ال
 R. solani  بادرات الخيار المتسبب عن الفطر

بلغت في معاملة   نبات بذور الخيارأظهرت النتائج أن النسبة المئوية إل 
قياسا  70الفطر الممرض   % في معاملة الشاهد )تربة غير 90مع             % 

                                                       ورغم أن الفارق في النسبة المئوية للبذور لم يكن كبيرا   (. 4ملوثة( )جدول  
ن البادرات في معاملة أال إبين معاملة الفطر الممرض ومعاملة الشاهد، 

 كانت متقزمة وضعيفة وقد يعود ذلك  R. solaniالتربة الملوثة بالفطر  
الجذريةحدوث  إلى   الشعيرات  في  شدة   تقرحات  ارتفاع  مايفسر  وهو 

قياسا  اإل الشاهد  في معاملة  التي حسبت                                صابة  المعامالت االخرى  مع 
)شكل  أعلى   المتقرحة  الجذرية  الشعيرات  عدد  كما  3ساس  ظهرت أ(، 

الخيطية حسنت من النسبة   بكتيريا( أن إضافة عزالت ال4النتائج )جدول  
ؤشرات النمو، إذ بلغت النسبة المئوية النبات نبات وبعض مالمئوية لال

العزلة   معاملة  في   Actinomycetes 24العزلة  و   B. celereالبذور 
بين   % في حين تراوحت النسبة المئوية لالنبات93.3المعزولة من التربة  

 Actinomycetes10و  S. griseus% في معامالت العزالت  90و  83.3
 .Actinomycetes 44و  Actinomycetes 14و
 

الخيطية في نمو    بكتيرياتاثير المركبات المتطايرة التي تنتجها ال  .3  جدول

 . Rhizoctonia solani الفطر
 Table 3. Effect of volatile compounds produced by 

Actinomycetes on the  growth of Rhizoctonia solani. 
 

 ةالمعامل
Treatment 

 )%( نسبة التثبيط في نمو الفطر  
Fungal growth inhibition (%) 

S. griseus 68 

Actin-10 18.1 

Actin-14 53.0 

Actin-24 36.5 

Actin-44 81.5 

B. celere 81.8 

0.01LSD 20.7 

 
صابة نبات الخيار اتأثير بعض عزالت البكتيريا الخيطية في    .4جدول  

 . Rhizoctonia solaniبالفطر 
 Table 4. Effect of some Actinomycetes bacterial isolates in 

cucumber plants infection with Rhizoctonia solani. 
 

 المعاملة 
Treatment 

نسبة اإلنبات  

)%( 
Germination 

rate (%) 

شدة  

اإلصابة 

)%( 
Disease 

severity 

(%) 

نسبة موت  

البادرات 

)%( 
Seedling 

damping-

off (%) 

 Control 1 90.0 0.0 0.0    1شاهد 

 Control 2 70.0 80.8 11.4     2شاهد 

S. griseus 90.0 21.7 4.7 

Actin-10 83.0 17.7 1.0 

Actin-14 90.0 19.0 1.0 

Actin-24 93.3 24.4 1.0 

Actin-44 90.0 16.9 5.2 

B. celere 93.3 19.6 1.0 

0.01LSD 17.3 3.1 5.8 

شاهد   لها  =  1*  مضاف  غير  معقمة  عاملأتربة  معقمة   =2شاهد    ، ي  تربة 

 . مضاف لها الفطر الممرض فقط
* Control 1= Sterile soil with no added factor, Control 2= Sterile 

soil with fungal pathogen only. 
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نسبة مئوية لموت البادرات سجلت    إن أعلى  النتائجكما أظهرت  
عزالت    ن اضافةأال  إ%  11.37والتي بلغت    R. solaniفي معاملة الفطر  

الخيطية قللت من التاثير السلبي للفطر الممرض وبفارق معنوي   بكتيرياال
معاملة   الممرض  الشاهد  عن  بالفطر  ملوثة  ذ إ،  (R. solani)تربة 

النسبة   البادرات  المئويةانخفضت  ال1إلى    لموت   بكتيريا % في معاملة 
Actinomycetes 10  ،Actinomycetes 14  ،Actinomycetes 24 

بلغت    B.celereو حين  العزلتين  5.2و  4.7في  في   %S. griseus 
قل نسبة  أ  نأ كما أظهرت النتائج    ، على التوالي.Actinomycetes 44و

اذ بلغت    Actinomycetes 10صابة سجلت في معاملة  مئوية لشدة اإل
مع  17.1 مقارنة  معاملة  %80  في  بالفطر   الشاهد%  ملوثة  )تربة 

فيالممرض بين    (،  االصابة  لشدة  المئوية  النسبة  تراوحت   16.9حين 
 كما انعكس اضافة   ،الخيطية االخرى   بكتيريا% في معامالت ال24.4و
النمو إلى    الخيطية  بكتيرياال مؤشرات  ايجابي في  بشكل  االصص  تربة 

إلى   مما يشير  NPKوفي محتوى النبات من العناصر الكبرى    (،4  )شكل
 (. 5)جدول  تحسن صحة الجذور في هذه المعامالت

 
. تأثير البكتيريا الخيطية في محتوى نباتات الخيار من العناصر 5جدول  

 (. NPKالكبرى )
Table 5. Effect of Actinomycetes on cucumber plants 

macronutrients NPK content. 
 

 المعاملة
Treatment 

نتروجين  

 )غ( 
N (g) 

فوسفور  

 )غ( 
P (g) 

بوتاسيوم  

 )غ( 
K (g) 

 Control  12.950 0.956 11.341 شاهد 

S. griseus 23.742 1.098 15.491 

Actin-10 15.108 0.906 13.566 

Actin-14 19.833 1.039 14.625 

Actin-24 18.317 1.232 16.716 

Actin-44 21.292 1.085 13.766 

B. celere 20.533 1.087 15.716 

0.05LSD 10.535 0.396 7.76 

 

نواع يتكون من مجموعة من األ         معقدا          نوعا    R. solaniيعد الفطر  
صفاتها في  عادة   المتشابه  تقسم  تسمى إلى    المظهرية،  مجاميع 

Anastomosis groups    الخيوط             اعتمادا بين  االلتحام  خاصية  على 
ية، فقد يسبب  مراضفي خصائصها اإل  الفطرية. تختلف هذه المجموعات

البادرات، موت  من  أكبر  بصورة  البذور  تعفن  تسبب   بعضها  حين  في 

عزالت أخرى العكس. وتسبب مجموعات أخرى تقرحات في الجذور اكثر 
 (.Agrios, 2005 ؛2012موت البادرات )الرديني، أو  تعفن البذورمن 

الخيطية في خفض    بكتيريا إن نتائج هذه التجربة فيما يخص دور ال
للفطر   السلبي  مع  R. solaniالتاثير   .Goudjal et alماذكره   يتفق 

من    34كفاءة  إلى    شارأالذي  (  2014)    Actinomycetesعزلة 
خفض موت    في  الطماطمرض  أشار .م/البندورةبادرات   كما 

Barrios-Gonzales et al.  (2003أ ال(  عدة   بكتيريان  تنتج  الخيطية 
 .Couillerot et alالممرضة للنبات. كما ذكر    رو مركبات مضادة للفط

الجنس  (  2012) مضادة   Streptomycesأن  مركبات  عدة  ينتج 
 .Botrytis cinereaللفطر

 

 
 

ال  . 4شكل   أصابتها   بكتيرياتأثير  وفي  الخيار  بادرات  نمو  في  الخيطية 

 (B)،  البادرات في تربة معقمة  (A)،  القسم العلوي.  R. solani  بالفطر

البادرات في تربة   (C)،  فقطالبادرات في تربة ملوثة بالفطر الممرض  

 (A)،  القسم السفلي.  الخيطية وملوثة بالفطر الممرض  بكتيريامعاملة بال

البادرات في تربة    (B)  ،الخيطية  بكتيريافي تربة غير معاملة بال  البادرات

 . الخيطية بكتيريامعاملة بال
Figure 4. Effect of Actinomycetes on the growth of 

cucumber seedlings and their infection with R. solani. Upper 

part: (A) seedlings in sterilized soil, (B) seedlings in soil 

infested with the pathogenic fungus only, (C) seedlings in a 

soil treated with actinomycetes bacteria and pathogenic 

fungus. Lower part: (A) seedlings in soil not treated with 

actinomycetes bacteria, (B) seedling in soil treated with 

actinomycetes bacteria.  
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Abstract 
Fayyadh, M.A. and L.K. Awad. 2021. Evaluation Efficiency of Different Isolate of Actinomycetes for Control of 

Cucumber Seedling Damping-off Disease Caused by Rhizoctonia solani (Khun). Arab Journal of Plant Protection, 39(4): 

281-288. https://doi.org/10.22268/AJPP-39.4.281288  
This study was conducted in Plant Protection Department, College of Agriculture, University of Basrah during the period 2017-2018 

aimed to isolate and identify Actinomycetes from different environmental sources and evaluate their efficiency to control cucumber damping 

off disease caused by Rhizoctonia solani. 28 isolates of Actinomycetes were isolated from different sources from the Basrah region. All such 

isolates were gram positive, amylase and catalase positive and they had branched hyphae. Molecular identification following amplification of 

16sRNA confirmed that Actinomycetes isolate No 6 isolated from soil had a similarity of 99% with Streptomyces griseus, whereas the isolate 

No 66 isolated from date palm roots had a similarity of 99% with Brevibacterium celere. The nucleotide sequence of the two isolates has been 

deposited at NCBI with Genbank accession number LC501385.1 for S. griseus and LC501386.1 for B. celere. The dual culture technique 

showed that Actinomycetes isolates S. griseus and B. celere had high antagonistic activity against Rhizoctonia solani, which produced 

inhibition zones of 7 and 15 mm in dimeter, respectively. On the other hand, volatile compounds released from S. griseus and B. celere inhibited 

the growth of R. solani by 68 and 81.5%, respectively. Pot experiment showed that all actinomycetes isolates significantly reduced cucumber 

seedling damping–off incidence caused by R. solani.   
Keywords: Actinomycetes, Rhizoctonia solani, Cucumber, Biological Control 
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