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 محافظة بغداد وتشخيصها جزيئيا    منة مناطق  عد    في من ترب بيوت بالستيكية مزروعة بنباتات باذنجان وخيار  مفيدة    بكتيريا غرض عزل  بجريت هذه الدراسة  أ
ظهرت نتائج العزل الحصول على  أ.  األبيض المسبب لمرض العفن    Sclerotinia sclerotiorumمن الفطر الممرض    عزالت    نمو ست     إزاء اختبار مقدرتها التضادية  و 

،  S. sclerotiorum   (ScE1  ،ScE2  تضادية تجاه عزالت الفطر الممرض  العزالت البكتيرية قدرة    أبدت  ة حقول في محافظة بغداد. عزلة بكتيرية مختلفة من عد    18
ScE3  ،ScE4  ،ScC1  وScC2 ) ،    للتثبيط المئوية  النسبة  العزلتتفو    حيث  ، %93.75–84.25بين  ما  وتراوحت  بيوت    المعزولتان  BE6و  BE1  انقت  ترب  من 

من   المعزولة BC9قت العزلة في حين حق   ،جميع عزالت الفطر المختبرة( ل منهما % لكل   93.75بلغت ) على نسب تثبيط أ  ئها عطاإبالستيكية مزروعة بنباتات باذنجان ب 
خيار   بنباتات  مزروعة  تثبيط أ ترب  نسب  الفطر  ل  ( %84.25بلغت  )  على  العزلة  كاف ة   عزالت  عدا  الأمكن  .  ScE1ما  لعزالت  الجزيئي  رقم   بكتيريا التشخيص    تحت 

 Alcaligenes faecalis  ،Bacillus amyloliquefaciens  ،Bacillus subtilisإلى    تعود  والتي  MZ436920و  MZ436922  ،MZ436923  ،MZ436921االنضمام  
 .للجينات الدولي  البنك في العزالتهذه   تسجيل وتم   والي،الت على  ، Pseudomonas aeruginosa و

 .الباذنجان   ، تشخيص جزيئي ، حيائية المكافحة األ  ، Sclerotinia sclerotiorumكلمات مفتاحية: 
 

 1المقدمة 
 

 ( Solanaceae)العائلة الباذنجانية  إلى  ينتمي    الذي نبات الباذنجان    يعد 
الخضرأ حد  أ محاصيل  المناطق ويزرع    ،هم  في  واسع  نطاق  على 

)االستوائية   المساحة قد  .  (Leogrande et al., 2014والمعتدلة  رت 
لسنة   العراق  في  وبإنتاج   ا  دونم  54469  حواليب   2020المزروعة 

تصاب العائلة  (.2021  ،لف طن )الجهاز المركزي لإلحصاءأ  207.2
المسببات من  بالعديد  مثل  الفطرية  الباذنجانية   Botrytis  الممرضة 

cinerea،  Fusarium solani ،  Macrophomina phaseolina 
؛ Rhizoctonia solan  (Al-Juboory & Al-Hadithy, 2021و

Almammory & Matloob, 2019)،    الفطر  ويعدSclerotinia 

sclerotiorum (lib) DeBary    هم  أ من    األبيضالمسبب لمرض العفن 
بشد   الباذنجان  نباتات  تصيب  التي  الزراعة  الفطريات  في  وخاصة  ة 

( كبيرة  اقتصادية  خسائر  له  مسببا   (. ,.Barros et al  2015المحمية 
غزل   هيئة  على  المرض  عالمات  قطني أفطري    تظهر  اللون  بيض 

 
https://doi.org/10.22268/AJPP-40.2.140147 

 Arab Society for Plant Protectionالجمعية العربية لوقاية النبات   2022© 

 

في   ال أالمظهر  الو   ،صابةماكن  حجرية   أجسامتتكون    صابةبتقدم 
 تعد    .ة الحمصحب    حجمكحجمها    بلغمنتظمة الشكل ي سوداء اللون غير  

في وسيلة البقاء    Sclerotinia sclerotiorumللفطر  الحجرية    جساماأل
بت عند ن ذ ت إ  ،ولية في الحقلاأل  صابةوهي ال  ،بقايا النباتات وأالتربة  

البيئية  توف   الظروف  منه   ا  كأسي   ا  ثمري   ا  جسم  ة  ن مكو   المواتية  ر  تنطلق 
قي ة/الكيسية بواغاأل  .  (Peltier et al., 2012) الز 

للحد    تم   األساليب  من  العديد  األضرار   تطبيق  من  التخفيف  أو 
 ؛(He et al. , 2016) المبيدات  استعمال ومنها مراضاأل التي تسببها تلك

الكيميائية من قبل ستعمال العشوائي للمبيدات  خرى أدى االأ  من ناحية  و 
المشاكلإلى    المزارعين العديد من  مثل تطور مقاومة مسببات    ،ظهور 

النباتية تجاه المواد الكيميائية، والتكاليف المرتفعة في القطاع    مراضاأل
. لذا  (Fortunati et al., 2019)نسانالزراعي، وتأثيرها على البيئة وال

باستعمال    حيائيةسلوب المكافحة األأنهج    نحو  اتجهت الدراسات الحديثة
النبات  نواعاأل لنمو  المحفزة  الجذرية  البكتيريا  باسم  المعروفة   البكتيرية 

(PGPR)  (Olanrewaju et al., 2017)   .إلى   متعددة  شارت دراسات  أ
حيث   Bacillusالـ  و   Pseudomonasجناس الـ  التابعة لأل  نواعفعالية األ

المسبب لمرض العفن    S. sclerotiorum  لفطرل  ةذات مقدرة تثبيطي   نهاأ
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 ,.Fernando et al  ؛2019  ،التميمي)  ظروف المختبر  تحت  األبيض

عزل إلى    الدراسةهذه  هدفت    وعليه،.  (Tozlu et al., 2016؛  2007
جزيئيا    بكتيريا وتشخيصها  النبات  لنمو  نمو و   محفزة  في  تأثيرها  اختبار 
آغار ديكستروز   مختبريا  على الوسط الزرعي  S. sclerotiorum  الفطر

 . (PDAالبطاطا )
 

   هوطرائق  بحثالمواد 
 

 من التربة   حيائيةالمكافحة األ بكتيرياعزل 

باذنجان   بنباتات  مزروعة  بالستيكية  بيوت  من  تربة  عينات   جمعت 
الزر ا)  وخيار مواقع  ا لموسم  من  السابق(  غريبأ عي  ومن /بي  الزيدان 

تجارب   الهندسة ل  ةالتابع  Bمحطة  علوم  كلية  في  النبات  وقاية  قسم 
والمدائن،  الزراعية واليوسفية  بغداد  عينات   تخذأ  .جامعة  خمس 

بمقدارمستقلة  عشوائية   بالستيكي  بيت  كل  منها   كغ  5  من  لكل   
في  و  اأوضعت  بولي  ونوع   وتم    ،ثليني كياس  العينة  رقم  تسجيل 

الجمع.   المزروع وتاريخ ومكان   ،مختبرالإلى    العينات  قلتن  المحصول 
التخفيف  جريتأو  بطريقة  للعينات  العزل  عملية  التالي   اليوم   تم    ؛في 

كل    10إضافة   من  تربة  غ  في   90إلى    عينة  معقم  مقطر  ماء  مل 
سعة   زجاجية  و رج    ،مل  250دوارق  جيدا   رت  من   حض   سلسلة  منها 

-8  حتى  اتالتخفيف
بنقل  10 من    1  وذلك  التربةعل  ممل  سلسة إلى    ق 

مل ماء مقطر معقم لكل عينة من عينات   9أنابيب اختبار تحتوي على  
من    1خذ  أ    .التربة األ  اتتخفيفالمل  المحضرة  الثالثة   عالهأ خيرة 

قطر    أطباقإلى    ضيفتأو  مغذيوسط    حوي ت سم    9بتري   أغار 
Nutrient agar  (NA  تصل قبل  معقم  و به(  األ ج  ر  ،  لتجانس   طباقت 

 ت تم    .ساعة  24  ةلمدس  °  2± 28  عند حرارة   طباقنت األ حض    .الوسط
برة ذات إخذت مسحات بواسطة  أ  و   ،طباق مالحظة النمو البكتيري في األ 

و   (Loop)عقدة   البكتيري  النمو  زرعي   جرى من  وسط  على  تخطيطها 
NA.    األحض حرارة   طباقنت  ثم  ،  ساعة  24لمدة    س°  2± 28  عند 

يت على وسط زرعي جديد للحصول على مستعمرات نقية عن طريق ق   ن  
بواسطة  خذ  أ وعمل إمسحات  البكتيري  النمو  طرف  من  عقدة  ذات  برة 

أنابيب ب فظت العزالت النقية  ح    .جديد NAتخطيط لها على وسط زرعي  
لمدةض  ح  و مائل،    NA  وسطال  تحوي اختبار   حفظت    24  نت  ساعة 

 . (Rabeendran et al., 1998)  س° 4 في الثالجة عند حرارةبعدها 
 

نمو   تثبيط  في  البكتيرية  العزالت  بعض  الفطركفاءة   عزالت 

S. sclerotiorum على الوسط الزرعي 
عشر   لثمان  التضادية  المقدرة  بكتيرية    ةاختبرت  ، BE1  ،BE2) عزلة 

BE3  ،BE4  ،BE5 ،  BE6  ،BE7  ،BE8  ،BE9،  BC1 ،  BC2  ،
BC3  ،BC4  ،BC5،  BC6  ،BC7  ،BC8  9وBC  الحصول عليها   ( تم

لبيوت   تربة  من  العزل  عملية  باذنجان  بمن  بنباتات  مزروعة  الستيكية 
الممرض    ست    ضد    ،وخيار الفطر  من   S. sclerotiorumعزالت 

(ScE1  ،ScE2  ،ScE3  ،ScE4  ،ScC1    وScC2)    عزلها من   التي تم
الزرعي   الوسط  على  وخيار  طريقة   PDAباذنجان  حسب  المعقم 

Fatima et al.   (2009  .)بكتيرية عزلة    ق كل  عل  ممل من    1  ضيف أ
عشر المن   الثمان  السائلالمنم    ةعزالت  الزرعي  الوسط   (NB)  اة على 

Nutrient broth    الزرعي  الإلى تصلبه   PDAوسط  قبل  المعقم 
بالستيكية معقمة مع تحريكه حركة رحوية لتوزيع   أطباقوالمصبوب في  

ح مركز الطبق بقرص لق     ،بعد تصلب الوسطو   .اللقاح بصورة متجانسة
فليني معقم    هأخذتم   مم    5  هقطر  ثاقب  من حافة مزارع عزالت بواسطة 

النقية   بكتيرية مع .  يامأبعمر ستة  الفطر الممرض  استعملت كل عزلة 
ثالث لفطر  لعزالت    ست    وبواقع  عزلة    أطباق  ةالممرض  لكل  كمكررات 

ثالث   ةبكتيري  دون  أ  أطباق  ةوتركت  أي  إخرى  كمعاملة   بكتيريا ضافة 
األ حض     شاهد. عند    طباقنت  الحاضنة  بعد و   س،º  2±25  حرارةفي 
)  ،يامأسبعة   للتثبيط  المئوية  النسبة    ( Eksteen et al., 2001حسبت 

 :التالية المعادلة وفق

معدل نمو الفطر  في معاملة  المقارنة − معدل نمو الفطر  في المعاملة   للتثبيط = %
معدل نمو الفطر  في معاملة  المقارنة 

 ×100 
 

ال لعزالت  الجزيئي  تفاعل    بكتيرياالتشخيص  تقنية  نزيم أباستعمال 
 ( PCRالبلمرة المتسلسل )

النووي   الحامض  ال   DNAاستخالص  عزالت  تنقية    تم    -  بكتيريامن 
لل انفراد   بكتيرياخمس عزالت  كال  على  نقية  مستعمرات  للحصول على 

 ،(Loopبرة التلقيح ذات العقدة )إخذ مسحة بواسطة  أوذلك عن طريق  
بطريقة   زراعتها  وأعيداذ انتخبت المستعمرات المنفردة للعزالت البكتيرية  

نقاوتها  للتأكدالتخطيط   للعزالت   وتم    ،من  الجزيئي  التشخيص  اجراء 
الخمس اثبتت BC9و  BE2،  BE5،  BE6،  BC4)  البكتيرية  التي   )

في اختبار    S. sclerotiorumكفاءتها في تثبيط عزالت الفطر الممرض  
علىشخ     حيث  ،التضاد اعتمادا   ثةال  وجود  صت  في   16sRNA  مور 
المتسلسل  أتفاعل   البلمرة  األدوات  باستعمال    ،PCRنزيم  القياسية  طقم 

G- spin DNA extraction kit  شركة  انتاج    من  Intron 

Biotechnology.كوريا ، 
البادئ باستعمال  المتسلسل  البلمرة  تفاعل   المتخصص  أجري 

specific primer 16s RNA of gene  شركة  انتاج    منIntegrated 

DNA technologies (.1 جدول) مريكيةالواليات المتحدة األ في 
في  تم   وإذابتها  بالتجميد،  البادئات  منزوع    مقط رماء    تجفيف 
. كروليتري م/بيكامول  100لعطاء تركيز نهائي قدره    (ddH2Oالشوارد )

التفاعل حض   مكونات  بإضافة  المتسلسل  البلمرة  إنزيم  تفاعل  خليط   ر 
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 Forwardمن   ميكروليتر  Taq PCR PreMix،  1  منميكروليتر    5)

Primer،  1  من    كروليتري مPrimer  Reverse  ،1.5  من   ميكروليتر
DNA  المقطر  من   ميكروليتر  16.5و نهائي    (الماء   25وبحجم 

نابيب  غلقت األ  ،بعد اكمال تحضير المزيج  .لجميع المكونات  كروليتري م
ثم   ،ثوان    10ة  مد    Vortexجهاز الـ  بواسطة  ومزجت محتويات الخليط  

  (.PCR Thermocyclerر الحراري )ي و تدنابيب إلى جهاز النقلت األ
تضخيم  أ عملية    س ˚94حرارة    عندالجين  المورثة/جريت 

ثم تبعتها عملية المسخ   ،دقائق وبدورة واحدةولي ولمدة ثالث  للمسخ األ
 حام وتلتها عملية االلت   ،ثانية  45ولمدة    س°  94الثاني عند درجة حراة  

ولي عند وتبعتها عملية التمديد األ  ،ثانية   45ولمدة    س°  56عند حرارة  
الثاني   س°   72حرارة   المسخ  عملية  وتضمن  واحدة  دقيقة  ولمدة 

االولي   والتمدد  التمدد  د  35وااللتصاق  عملية  حصلت  حين  في  ورة 
حرارة   عند  )النهائي(  واحدة.   7ولمدة    س°  72الثاني  ولدورة  دقائق 

 جهاز النانو دروب. بواسطةجري تقدير نقاوة الدنا أو 
 

 ونقاوته  DNAتقدير تركيز 
من    200ضيف  أ   3800إلى    Tris-EDTA (TE)ميكروليتر 
المزيج  ي م ليصبح  المقطر  الماء  من  تم     .ميكروليتر  4000كروليتر 

كروليتر من ي م  10ضافة  إثم    إهمالهاميكروليتر من الخليط و   10سحب  
( النووي  الحامض  من    200سحب    ليجري   ،(DNAصبغة  ميكروليتر 

 200  نابيب محتوية علىتحضير سلسلة من األ  وتم    ،الخليط لكل عينة
و   ميكروليتر الخليط  منهاأضيف  من   DNAمن    ميكروليتر  2  لكل   

Extraction،    جهاز  بعدها  وضعت  ثوان    10  لمدة  Vortexعلى 
ثملمزجها لمدة    عندتركت    ،  الغرفة  تم  ،  دقائق  5حرارة   وبعدها 

 . مباشرة   الجهازبواسطة استخالص القيمة 
 

 اروز ج الترحيل الكهربائي للحامض النووي للبكتيريا على هالم األ

ثناء وجود أ   PCRاجراء الترحيل الكهربائي للكشف عن نتيجة تفاعل    تم  
 .Sambrook et alيز حجم الحزمة وفق ا لـ  ي الحامض النووي القياسي لتم 

تم  1989) األ  (،  هالم  بتركيز  تحضير  المحلول في  %  1.5جاروز 
في   PCRبعدها نواتج الـ  حقنت  .  Tris-borate EDTA (TBE)  المنظم

عن وجود  فضال   ،ميكروليتر لكل حفرة 5الهالم المغمور بواقع حفر لوح 

جزيئي    محلول كهربائيا    ،Ladder Molecularقياسي  حجم  ورحلت 
لمدة    70) قطع  1:30فولت(  فحصت  بجهاز   الدنا  ساعة.  المصبغة 

 . (UV)بنفسجية الفوق شعة األتوثيق الهالم تحت 
 

 تحضير لقاح البكتيريا 
في دوارق   Nutrient Brothالزرعي    مناسبة من الوسطرت كمية  حض  

المؤصدة في  مل وعقمت    250مل وفي كل دورق    500زجاجية سعة  
الستعمالها   دقيقة(  15لمدة    2سم/كم  1.5وضغط  س  °  121حرارة    ند)ع

الالحقة للتجارب  البكتيري  اللقاح  تحضير  الدوارق  لق    .في  إفراديا  حت 
المكافحة األحيائية بواسطة   البكتيرية المراد استعمالها في  برة إبالعزالت 

العقدة ذات  العزالت    وذلك  التلقيح  في و ساعة    24بعمر  من  المنماة 
نت الدوارق في الحاضنة  حض  و   ،NAأطباق بتري على الوسط الزرعي  

 لمدة يومين مع التحريك المستمر. س °  2±28عند حرارة 
 

 للبكتيريا تحديد التخفيف الفعال 
، Alcaligenes faecalis  لقاح البكتيريا   اتتم تحضير سلسلة من تخفيف

Bacillus subtilis،  B. amyloliquefaciens  ،Pseudomonas 

aeruginosa  و P. mendocina    تثبيط أ عطت  أ والتي نسب  على 
الفطر   البكتيري    1خذ  أ  .  S. Sclerotiorumلعزالت  اللقاح  من  مل 

النامي على الوسط الزرعي   كل عزلة ل)  ساعة  48وبعمر    NBالسائل 
مل ماء    9على  بحوي  نبوب اختبار معقم  أضيف إلى  أو   بشكل إفرادي(

10-1  ابتداء من   اتتخفيفالرت سلسلة من  حض    .مقطر معقم
 . 810  ىت وح  

من    1أخذ   األ  اتلتخفيفامل  البكتيريا  عل  لم  خيرةالثالثة  على  )ق  كال  
الزرعي    (انفراد الوسط  إلى  تحريك   PDAوأضيف  مع  تصلبه  قبل 

األطباق داخل  الزرعي  الوسط  مع  البكتيري  اللقاح  لتجانس    ، األطباق 
تخفيف لكل  أطباق  ثالثة  أطباق    ،وبواقع  ثالثة  كأ وتركت  شاهد خرى 

 مم  5ح مركز كل طبق بقرص قطره  وبعد تصلب الوسط لق     .بدون تلقيح 
حاف من  الزرعي   ةأخذ  الوسط  على  النامي  الممرض  الفطر  مستعمرة 

PDA  لمدة ثالثة س °  2±25حرارة عند حضنت األطباق  .يام أ 5بعمر
 حساب النسبة المئوية للتثبيط. تم  و  ،يامأ

 

 
 بكتيريالتشخيص عزالت ال PCRنزيم البلمرة المتسلسل أالبوادئ المستعملة في تفاعل  .1جدول 

Table 1. Primers used in the polymerase chain reaction (PCR) to identify bacterial isolates. 
 

 حجم المنتج 
Product size  GC (%) Tm (ᵒC) تتابع البادئ     Sequence 

 اسم البادئ 
Primer Name 

 
1250 bp 

 

50.0 54.3 5'- AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3' 
ITS1 

 Forward  البادئ االمامي

42.1 49.4 5'- GGTTACCTTGTTACGACTT-3’ 
ITS4 

 Reverse البادئ العكسي
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 بكتيريا لل العددية الكثافة حساب

 (Pawsey, 1974)  المزروعة طباقاأل  المباشر في  طريقة العد استعملت
البكتيرية المستعمرات  عدد  سلس  تم    .لحساب  تخفيفل تحضير  من   ات ة 

في   البكتيري  من  أاللقاح  اختبار  10-1نابيب 
  أطباق لقحت    . 10-8  إلى   

قطر الزرعي    9  بتري  الوسط  على  حاوية  ب   NAسم  ق عل  مالمعقم 
امل    1بمعدل    بكتيرياال مزرعة    اتلتخفيفمن  لكل  قبل   ةبكتيري الفعالة 

 ، تحريكه حركة رحوية لضمان توزيع اللقاح البكتيري   تم  و   ،تصلب الوسط
مراتوكر   ثالث  معاملة  كل  ثالث   ،رت  بدون أ  أطباق  ةوتركت  خرى 

كإ البكتيري  اللقاح  وحض  شاهدضافة  األ.   حرارة عند    طباقنت 
تم    24لمدة  س  °  28±2 وفق   ساعة.  البكتيرية  الخاليا  عدد  حساب 

 :  (Clark, 1965) تاليةالمعادلة ال

= عدد المستعمرات في    صلية(مل من العينة األ   1)   ml /cfuعدد المستعمرات  
 الطبق × مقلوب التخفيف  

لل المستعملة  العددية  الكثافة  )وحدة   بكتيرياوبناء على ذلك تكون 
   ؛ A.faecalis  للبكتيريا  710×48هي:    مل(/مستعمرة  تكوين

 بكتيريا لل  710×43و؛  P. aeruginosa  ا ي للبكتبر   710  ×50و
P. mendocinaبكتيريالل  610  ×46  ؛  B. subtilisبكتيريا لل  610×40و ؛ 

B. amyloliquefaciens . 
 

 والمناقشة  النتائج
 

 من التربة  حيائيةالمكافحة األ بكتيرياعزل 
عزلة بكتيرية   18الحصول على  بكتيرياظهرت نتائج العزل وتشخيص الأ

باذنجان وخيار 2)جدول   بنباتات  بيوت بالستيكية مزروعة  ( من ترب 
عد   بغدادمن  محافظة  في  مناطق   ، هاأنواعو   بكتيرياالعداد  أ تباينت    .ة 

هذا  و  يعود  الجمعأاختالف  إلى    التفاوتربما  الظروف    تباينو   ماكن 
جمعت  ما  البيئية   التي  المناطق  العيناتبين  طبيعة    فضال    ،منها  عن 

الترب واختالف نوع المحصول  في  االخرى  حياء  األمع    بكتيرياتواجد ال
واأل التربة  ونوع  المضافةالمزروع  الحيوانية   .(2014حسين،  )  سمدة 

النتيجة مع ما وجده ( في عزل 2016)  Kifle & Laing   اتفقت هذه 
بيوت  أة  عد   ترب  بكتيرية من  لعد  جناس  محاصيلبالستيكية  إضافة    ،ة 

د الزراعية    ورإلى  الفيزيائية    ضا  أي الممارسات  الخواص  تعديل  في 
للتربة   يوالكيميائية  في إلى    ؤديمما  البكتيري  المجتمع  وتنوع  اختالف 

عزل عدد إلى    من الدراسات  أشار عدد  .  (Jangid et al., 2008)  التربة
النباتات  جناساألمن   لنمو  المحفزة  الجذور والتي    ،البكتيرية  تستعمر 

 Pseudomonas spp.  ،Bacillus  :ومنها  ،والمنطقة التي حول الجذور

spp.  ،Streptomyces sp.  وAzotobacter chroococcum  (الدليمي ، 
أخرى   بحاثأشارت  أكما    ،(2012مطلوب،  ؛  2019  ،؛ الفلوجي2019

 ،P. aeruginosa مثل (PGPR) حفزة للنمومالجذرية الالبكتيريا أن  إلى

P. fluorescens  ،B. amyloliquefaciens  وB. subtilis    تستحث  
األ مسببات  لمقاومة  العفن    ومنها  مراضالنبات  األبيض مرض 

 ,.Rostami et al؛  Abdel-Kader, 2012؛  2016)الحلبوسي،  

2013) . 
 
في  ا البكتيريا  عزالت  كفاءة  الممرض ختبار  الفطر  نمو   تثبيط 

S. sclerotiorum على الوسط الزرعي 
عزلها من ترب    عزالت البكتيريا التي تم  أن    (2  جدول)وضحت النتائج  أ

كفاءة   ذات  كانت  وخيار  باذنجان  بنباتات  مزروعة  بالستيكية    بيوت 
الفطر  لعالية    تثبيطية   عزالت  ، ScE1)  الست    S. Sclerotiorumنمو 
ScE2  ،ScE3  ،ScE4  ،ScC1  وScC2) ،   نسب تباينت معدالت  وقد 

التثبيط باختالف عزالت البكتيريا وعزالت الفطر الممرض قياسا  بمعاملة 
ست  المقارنة.   حققت  بكتيرية    وقد  تثبيط  أ عزالت  نسب  ذ إ  ،لفطرلعلى 

العزلت  بالستيكية   المعزولتان  BE6و  BE1  انحققت  بيوت  ترب  من 
باذنجان   بنباتات  تثبيط  أ مزروعة  نسب  الفطر لعلى  عزالت  جميع 

العزلةوحق    ،%93.75بلغت    حيثالمختبرة   على أ   BE2  البكتيرية  قت 
بلغت   تثبيط  ا%  93.75نسب  الفطرية  إزاء  ، ScE1  ،ScE2لعزالت 

ScE4  وScC2  ،  حين بلغت  عطت  أ في  تثبيط  % 92.12نسب 
 كماعلى التوالي.    ،ScC1و  ScE3  الفطريتين   لعزلتينإزاء ا%  88.75و

المعزولة من ترب مزروعة بنباتات خيار    BC9حققت العزلة البكتيرية  
تثبيطأ  نسب  العزلة لجميع    (%84.25)  على  عدا  ما  الفطر  عزالت 

ScE1،   العزلةو تثبيطأ حققت    التي  BE5البكتيرية    تلتها  نسب   على 
تراوحت  في حين    ScC2و  ScE1  ،ScE2  الفطرية  للعزالت  (93.75%)

التثبيط   بين  ScE3و  ScE4  ،ScC2  الفطريةللعزالت  نسب   ما 
كفاءتها 90.87-80.5% مدى  في  البكتيريا  عزالت  باقي  وتفاوتت   .%

تثبيط الفطر   ربما %. و 93.75–%0بين  ماال  تراوحت  والتي  في نسب 
يريا في خفض نمو عزالت الفطر سبب اختالف كفاءة عزالت البكت يعود  

نتاج  إيضية الثانوية و نتاج المواد األإ  علىالممرض إلى اختالف مقدرتها  
 Chitinaese  ،Proteasesجدران خاليا الفطر مثل  المحل لة لنزيمات  األ
و الو   B-1,3-glucanseو حيوية  وسيانيد  المركبات  المضادات  عضوية 

فضال  عن تنافس البكتيريا مع الفطر الممرض على المواد   ،الهيدروجين
و   ,.Hernandez-Leon et al؛  Babu et al., 2015)   الحي زالغذائية 

عدد من المركبات المضادة لمسببات لفضال  عن انتاج البكتيريا   ،(2015
مثل    مراضاأل  Pyrolnitrin  ،Phenazines  ،Siderophoresالفطرية 
وتتفق    diacetylphoroglucinol   (Compant et al., 2005.)-2.4و

ذكره   ما  مع  النتائج   لبكتيريا لأن  ب Gupta et al.   (2006  )هذه 
P. aeruginosa    تكوين   علىمقدرة ومنع  الفطري  الغزل  نمو  تثبيط 

الممرضا للفطر  الحجرية  المختبر  S. sclerotioum   ألجسام  ذ إ  ،في 
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متحللة   المجهر  تحت  الفطرية  الخيوط  تشوهات    أة ومجز   ظهرت  وذات 
في   البكتيريا  فعالية  جدران   Chitinaeseنزيم  أنتاج  إنتيجة  يحلل  الذي 

الفطر. الحلبوسي )و   خاليا    P. aeruginosaلبكتيريا  ل  أن    (2016ذكر 
الممرض  الفطر  لنمو  تثبيطي  األجسام   S. sclerotioumتأثير  وتكوين 

النتائج مع ما تحصل   اتفقت  المختبر. كما  التميمي  الحجرية في  عليه 
في نمو   معنويا    أحدثت تأثيرا  قد    P. fluorescensالبكتيريا  أن  ب   (2019)

المسبب لمرض العفن األبيض   S. sclerotioum  عزلة الفطر الممرض
الباذنجان نباتات  حيث  على  التثبيط    تبلغ ،  وعالوة  %.  75.92نسبة 

ذلك،   وجده    نتائجناتفقت  اعلى  ما  Abdullah et al.  (2008 )مع 
 التي   B. amyloliquefaciens  بكتيرياال من  عزلتين    وا استعملالذين  و 
الحجرية.أ األجسام  تكون  ومنعت  الفطر  نمو  تثبيط  في  كفاءتها   ثبتت 

متوافقة النتائج  حصل  أيضا    وجاءت  ما     .Rostami et al  عليه  مع 
كعامل حيوي   B. amyloliquefaciensبكتيريا  ال( عند استعمال  2013)

المسبب لمرض العفن األبيض على    S. sclerotioumفي تثبيط الفطر  
وقد   البكتيريا  أالخيار.  من  أنواع  فعالية  إلى  الدراسات  من  عدد  شار 

Bacillus sp.  وPseudomonas sp.  الفطر نمو  تثبيط   في 
S. sclerotioum  ( المسبب لمرض العفن األبيضFernando et al., 

 (.Tozlu et al., 2016؛ 2007
 

تفاعل   تقنية  باستعمال  البكتيريا  لعزالت  الجزيئي  نزيم أالتشخيص 
 ( PCRالبلمرة المتسلسل )

 البلمرة المتسلسلأنزيم  تفاعل  ظهرت نتائج التشخيص الجزيئي بواسطة  أ
مزروعة  بالستيكية  بيوت  ترب  من  عزلها  تم  التي  البكتيرية  للعزالت 

وخيار باذنجان  النووي  لسلسأن    بنباتات  الحامض  تم    DNAة   التي 
بكتيريا    BE6  ةري ي البكت  لعزلةل  تضخيمها إلى   Alcaligenesتعود 

faecalis   حين البكتيريا   BC4و   BC9  العزالتفي    تعود   أن ها   في  إلى 
Bacillus amyloliquefaciens   وBacillus subtilis،  الت والي، على 

البكتيريا    BE5و  BE2  عزالتالـأن    كما إلى   Pseudomonasتعود 

aeruginosa وP. mendocina ، واليعلى الت  . 
 

 
 Sclerotinia sclerotiorumالنسبة المئوية لتثبيط بعض عزالت الفطر الممرض  وتأثيرها في    لعزالت البكتيرية التي جمعت في هذه الدراسةا  .2 جدول

(Lib) de Bary . 
Table 2. Bacterial isolates collected in this study and their effect on inhibition rate of some isolates of the pathogenic fungus 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary.  
 

رمز  

 العزلة 
Isolate 

code 
 نوع المحصول 
Type of crop مكان الجمع   Collection site   

 Fungal isolates * عزالت الفطر

ScE1 ScE2 ScE3 ScE4 ScC1 ScC2 
BE1  باذنجان Eggplant  ابي غريب Abi Ghraib 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 

BE2  باذنجان Eggplant  ابي غريب Abi Ghraib 93.75 93.75 92.08 93.75 88.75 93.75 

BE3  باذنجان Eggplant جامعة بغداد /الجادرية Jadiriyah/University of Baghdad 80.83 61.67 58.58 66.67 82.50 68.33 

BE4  باذنجان Eggplant جامعة بغداد /الجادرية Jadiriyah/University of Baghdad 92.08 62.08 60.83 63.33 89.17 60.00 

BE5  باذنجان Eggplant جامعة بغداد /الجادرية Jadiriyah/University of Baghdad 93.75 93.75 88.75 90.83 90.42 93.75 

BE6  باذنجان Eggplant  اليوسفية Al-Yusufiyah 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 

BE7  باذنجان Eggplant  اليوسفية Al-Yusufiyah 85.00 64.17 58.75 63.75 62.92 85.83 

BE8  باذنجان Eggplant  المدائن Mada'in 86.25 50.00 57.50 69.58 48.33 75.83 

BE9  باذنجان Eggplant  المدائن Mada'in 93.75 71.67 65.83 83.33 72.08 72.08 

BC1 خيار Cucumber جامعة بغداد /الجادرية Jadiriyah/University of Baghdad 24.17 11.25 29.58 27.92 18.33 17.08 

BC2 خيار Cucumber جامعة بغداد /الجادرية Jadiriyah/University of Baghdad 58.33 55.42 81.19 72.08 80.00 66.67 

BC3 خيار Cucumber جامعة بغداد /الجادرية Jadiriyah/University of Baghdad 35.00 36.67 24.17 25.00 26.58 21.25 

BC4 خيار Cucumber  ابي غريب Abi Ghraib 83.75 69.58 56.25 81.25 67.50 58.75 

BC5 خيار Cucumber  ابي غريب Abi Ghraib 88.75 7.50 24.17 61.67 64.33 0.00 

BC6 خيار Cucumber  اليوسفية Al-Yusufiyah 39.17 36.25 48.33 37.50 47.08 42.08 

BC7 خيار Cucumber  اليوسفية Al-Yusufiyah 60.00 67.92 68.75 62.08 62.92 86.25 

BC8 خيار Cucumber  المدائن Mada'in 75.42 77.92 84.17 76.67 86.25 80.42 

BC9 خيار Cucumber  المدائن Mada'in 84.17 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75 

 Control  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00الشاهد  

 *ScE  ،عزلة الفطر الممرض معزولة من الباذنجان =ScC  .عزلة الفطر الممرض معزولة من الخيار = 

 . 9.33الفطر = × ولتفاعل البكتيريا 2.14، لعزالت الفطر= 3.81لبكتيريا= % لعزالت 5وى احتمال تأقل فرق معنوي عند مس 
* ScE= isolates of pathogenic fungi isolated from eggplant, ScC= isolates of pathogenic fungi isolated from cucumber.  
LSD at P=0.05 for bacterial isolates=3.81, for fungal isolates=2.14 and for the interaction bacteria x fungi = 9.33. 
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النيكلوتيدي التتابع  تحليل  نتائج  المجينية    أظهرت  للقطع 
لضخ  الم   البكت مة   BE5و  BE6  ،BC9  ،BC4  ،BE2  ةري ي لعزالت 

برنامج   أنها    BioEditباستعمال   Alcaligenes  بكتيريا ل ل  تعودإلى 

faecalis،  Bacillus amyloliquefaciens  ،Bacillus 

subtilis،Pseudomonas aeruginosa  وPseudomonas 

mendocina،   الت تطابق    والي،على  العزالت 100–99وبنسبة  مع   %
ايداع تسلسل   وتم    ،(NCBIالعالمية الموجودة في بنك الجينات العالمية )

اآل  Alcaligenes faecalis  ،Bacillus  بكتيريامن    لكل     زوتيةالقواعد 

amyloliquefaciens،Bacillus subtilis  وPseudomonas 

aeruginosa    االنضمام رقم  تحت  الجينات  بنك  ، MZ436922في 
MZ436923 ،MZ436921 وMZ436920،  (.3جدول ) واليعلى الت 

 

 الفعالة  اتتحديد التخفيف
النتائج أ فعال  أ أن    ظهرت  تخفيف  الممرض على  الفطر  نمو  تثبيط   في 

الـ    لكل     10-7كان   بكتيريا   ،Alcaligenes faecalisمن 
aeruginosa .P  و  mendocina .P  للبكتيريا    10-6وsubtilis .B  

 .B. amyloliquefaciensو

 

الم  اسماء  أ  . 3جدول   الدراسة  شخ  لعزالت  في  التسلسلية    هارقامأوصة 

   .لعزالت العالميةمع ا تشابههاو
Table 4.  Names and accession number of isolates identified 

in this study and their similarity with the world isolates. 

 
االسم والرقم التسلسلي للعزالت  

 ة المشخص
Name and accession 

number of the identified 

isolates 

رقام العزالت  أ

 )العالمية(  المرجعية
Reference isolate 

numbers 

 ه التشابنسبة 

% 
 Similarity 

% 

Pseudomonas aeruginosa 
MZ436920.1 

KF977857.1 99% 

Bacillus subtilis 
MZ436921.1 

MT588731.1 99% 

Pseudomonas mendocina 
 لم يتم ايداعها 

LC499775.1 99% 

Alcaligenes faecalis 
MZ436922.1 

FJ151631.1 99% 

Bacillus amyloliquefaciens 
MZ436923.1 

MF138127.1 100% 

 

 

Abstract 
Al-Kubaisy, A.K.A. and H.H. Al-Juboor. 2022. Evaluation of Inhibition Efficiency of Some Bacteria 

Isolated from Greenhouse Soils on the Growth of the Pathogenic Fungus Sclerotinia sclerotiorum that Causes  

White Rot Disease on Vegetables in the Laboratory. Arab Journal of Plant Protection, 40(2): 140-147. 

https://doi.org/10.22268/AJPP-40.2.140147 
This study aimed to isolate beneficial bacteria from the soil of plastic houses planted with eggplant and cucumber at different locations 

of Baghdad Governorate and characterize them molecularly in addition to determining their antagonistic ability to inhibit six isolates of the 

pathogenic fungus Sclerotinia sclerotiorum, the causal agent of white rot disease. The isolation results showed that 18 different bacterial 

isolates were obtained from several fields in Baghdad governorate. Bacterial isolates showed antagonistic ability towards six isolates of the 

pathogenic fungus S. sclerotiorum (ScE1, ScE2, ScE3, ScE4, ScC1 and ScC2), and the inhibition rate ranged between 84.25 and 93.75%. 

The two bacterial isolates BE1 and BE6 excelled in plastic houses grown with eggplant plants, and the inhibition rate of the fungal pathogen 

reached 93.75%. Whereas, the bacterial isolate BC9 isolated from soils planted with cucumber plants achieved the highest inhibition rate of 

all fungal isolates, except isolate ScE1, which reached 84.25%. Bacterial isolates were identified molecularly and they were registered in the 

GenBank under accession numbers MZ436922, MZ436923, MZ436921 and MZ436920 for the isolates of Alcaligenes faecalis, Bacillus 

amyloliquefaciens, Bacillus subtilis and Pseudomonas aeruginosa, respectively. 
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