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 ١

المسبب لمرض  الریزوكتونیا سوالنىفي فطر  البیولوجيالتحكم 

 داخلیا المعزولةالقطن بواسطة البكتیریا  فيسقوط البادرات 

  رسالة 

  كلیھ العلوم –مقدمة إلى قسم النبات 

  م في العلو الماجستیردرجة الستیفاء متطلبات الحصول على 

المیكروبیولوجيتخصص   

  من

 سلیم محمد مصطفى ھند

  الفیومجامعة  –كلیة العلوم 

 

٢٠١٥ 
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 ٢

  الملخص العربي

  تعتبر الكائنات الدقیقة الممرضة للنباتات من أخطر التھدیدات التي تسبب
تستخدم كثیر من المبیدات . خسائر كبیره في المحاصیل الزراعیة المھمة

 .الزراعیة و لكنھا تعتبر مضره لكل من البیئة و صحة اإلنسان
 اتات تم استخدامھا الكائنات الدقیقة و خصوصا تلك المعزولة داخلیا من النب

بنجاح في التحكم البیولوجي في األمراض النباتیة التي تسببھا البكتیریا و 
 .الفطریات

  تھدف ھذه الدراسة الى عزل البكتیریا من داخل النباتات و التي لھا نشاط
ثم اختبار البكتیریا االعلى كفاءة في مقاومة . مضاد للمیكروبات و تعریفھا

و في النھایة تعریف . ظروف الصوبة الزراعیة الكائنات الممرضة تحت
 .المركبات الناتجة من البكتیریا

 یمكن تلخیص النتائج التي تم الحصول علیھا كالتالي: 
نباتات   ١٠عزلھ بكتیریة من سیقان و جذور و أوراق  ٥٢تم عزل  .١

. تم جمعھا من حقول مختلفة بمحافظة الفیوم) محاصیل زراعیھ(
 .جمھوریة مصر العربیة

تم الكشف عن النشاط المضاد للمیكروبات للعزالت البكتیریة ضد فطر  .٢
Fusarium solani  عزلھ بكتیریة  ٢٠ككائن نموذجي حیث وجد أن

 .كان لھا تأثیر مثبط لنمو الفطر
كان لھا التأثیر  (H40, H8, and H18) وجد أن ثالث عزالت بكتیریة .٣

قدرة تلك العزالت على  األكبر في تثبیط نمو الفطر و بالتالي تم اختبار
أنواع اخرى مختلفة من  ١٠انتاج نشاط مضاد للمیكروبات ضد 

 .البكتیریا و الفطریات الممرضة للنبات
وجد أن العزالت البكتیریة الثالث أظھرت نشاط مضاد للمیكروبات  .٤

الفطریة و البكتیریة بشكل جید ضد جمیع الكائنات الممرضة و لكن 
 . بنسب مختلفة

لعزالت البكتیریة الثالث بواسطة الخصائص الشكلیة و تم تعریف ا .٥
: كالتالي  16SrDNAالتفاعالت البیوكیمیائیة و معرفة تتابع جین 

Pseudomonas aeruginosa strain H40, 
Stenotrophomonas maltophilia strain H8 and Bacillus 
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 ٣

subtilis strain H18  . تم تسجیل تتابع الجینات للعینات
تحت  GenBankفي قاعدة بیانات ال  (H40, H8, and H18)السابقة

 ,KF407990, KF407989 .: االرقام التالیة على التوالي
KF407991 

من نتائج اختبار النشاط المضاد للمیكروبات للعزالت البكتیریة ضد عدة  .٦
كائنات ممرضھ لوحظ أن الثالث سالالت البكتیریة الثالث كان أكبر 

ذلك الفطر تم عزلھ من . Rhizoctonia solani تأثیر لھا على فطر 
 .بادرات القطن المصابة و یسبب مرض سقوط البادرات

تم إجراء تجربھ زراعھ لنباتات القطن و اصابتھا بالفطر و عالجھا  .٧
بالبكتیریا لتقییم قدرة البكتیریا بالمعامالت المختلفة على التحكم في فطر 

R.solani تحت ظروف الصوبة الزراعیة و أظھرت النتائج ما یلى: 
معاملة النباتات بالبكتیریا بطرق مختلفة ادى الى تحسن معدالت  .١

نمو واستمرار بادرات القطن و ادى الى انخفاض شدة المرض 
 .علیھا

لوحظ ایضا تحسن الوزن الرطب و الجاف و طول الجذور و  .٢
اتات المعاملة بالبكتیریا و السیقان و زیاده عامھ في النمو في النب

 .المزروعة سواء في تربھ عادیھ او مصابھ بالفطر
النباتات مثل بعض  فياالخرى  المناعیةتم قیاس بعض المؤشرات  .٣

االنزیمات و المحتوى الكلى للفینوالت ووجد انھا تزید باستخدام 
المعامالت البكتیریة المختلفة على النباتات سواء فى التربة العادیة 

 .المصابة او
 Stenotrophomonas maltophilia strainالساللة البكتیریة   .٤

H8   كانت أفضل السالالت في مواجھة المرض في تجربة
 .الزراعة

  أظھرت نتائج تحالیل جھازGC-Ms   للمركبات التي یحتوى علیھا الرشح
البكتیري للسالالت الثالثة وجود كثیر من المركبات ذات األنشطة المضادة 

یكروبات و ایضا المضادة لألكسدة و التي یعتقد ان لھا دور كبیر في عملیة للم
 :و ھذه المركبات كالتالي. التحكم البیولوجي

 :مركبات كثیرة اھمھا  Pseudomonas aeruginosa H40ینتج  .١
cuminaldhyde, estragole, gentisic acid and geldanamycin     

 :المركبات األتیة Stenotrophomonas maltophilia H8بینما ینتج  .٢
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 ٤

phthalic acid, mono-(2-ethylhexyl) ester,    
3, 4- dimethoxycinnamic acid, imidazole and ferulic acid.    

:                             المركبین التالیین Bacillus subtilis H18و ینتج  .٣
 Imidazole and α-Bisabolol.                                                   

  
   من ھذه الدراسة نستنج أن البكتیریا المعزولة داخلیا من النباتات تمثل خیارا

واعدا في التحكم البیولوجي في االمراض النباتیة و ایضا تنتج كثیر من 
  .المركبات المھمة بیولوجیا و التي یمكن استخدامھا على نطاق واسع

  


