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 صالملخ  

 ،Frateuria aurantia) اتلمحفزة لنمو النبيا ابكتر الدراسة تأثير ثالثة أنواع من البحث إلى هدف 
Bacillus megaterium،Azotobacter chroococcum) البندورة اتنبات شتول وأ تلقيح بذورب 

في محافظة  في الحد من تأثير فيروس موزاييك الخيار ،نفق بالستيكي داخل أصصالمزروعة ب
، Bكلوروفيل و ، Aوفيل ب الضوئي )كلور وصبغات التركي ،بتقدير كمية الفينوالت الكليةطرطوس، 

تفوق التلقيح المفرد النتائج مقارنة أظهرت . يومًا من العدوى بالفيروس 30بعد  كاروتينوئيدات(وال
 Bacillusبشكل معنوي على النوعين البكتيريين  Frateuria aurantiaعند استخدام النوع 

megaterium وAzotobacter  chroococcum  ن تفوق ت الكلية، في حيية الفينوالبالنسبة لكم
خريين بالنسبة لصبغات التركيب على النوعين اآل Azotobacter chroococcumالنوع البكتيري 

أعلى زيادة في كمية  )تلقيح بذور وتلقيح شتول( ABF+CMVالمعاملة المختلطة  الضوئي، وأظهرت
كيب الضوئي إذ بلغت ت التر وصبغا ،غ(100مغ/ 47.09و  37.75الفينوالت الكليه إذ بلغت )

مغ/غ(  0.903و  B0.872)كلوروفيل مغ/غ( و 1.065و   A0.973لوروفيل )ك
، بالمقارنة مع باقي المعامالت ومعاملتي مغ/غ( على التوالي  0.995و  0.972)كاروتينوئيداتو

 ى زيادةإل أدت ،زيادة كمية الفينوالت الكلية وصبغات التركيب الضوئي إن   الشاهد السليم والمعدى.
المقاومة الجهازية وتخفيض تأثير الفيروس على نباتات  ريضعلى تح المدروسةريا يبكتالقدرة 

 البندورة. 
والت ، فينالبندورة ،(PGPR) بكتريا محفزة لنمو النبات، فيروس موزاييك الخيار: الكلمات المفتاحية

 كلية، صبغات التركيب الضوئي.
 مقدمة:ال

 ،محاصيل الخضار في سورية لقيمتها الغذائية والتصنيعية موقعًا رئيسًا بين .Lycopersicon esculentum Millالبندورة  تحتل
 .( 2014،وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي)2014 بيتًا عام  ألف 68نحو  البندورةالمزروعة ب عدد البيوت المحمية وصلإذ 
 (،Martelli and Quacquarelli, 1983)عائلة مختلفة  16تتبع  التي، فيروساً  30ة بأكثر من جل عالميًا إصابة البندور س

 Bromoviridae (CMV)عائلة و  Cucumovirusجنس  الذي يتبع Cucumber mosaic virusفيروس موزاييك الخيار ومنها 
، بالعصارة النباتية الفيروس ميكانيكياً  نتقلي. (Soleimani et al., 2011) ًا ومنها البندورة نباتي اً نوع 1000 أكثر من ويصيب
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، وحبوب الطلع ،والحامول ،ينتقل بواسطة التطعيم، و التبغنباتات العائلة القرعية و من بذور أجناس نباتية مختلفة  ينتقل بوساطةكما 
 Nonلمثابرة غير ا بالطريقة Aphidaeمن فصيلة المن  نوعًا حشرياً  60طة أكثر من ساينتقل من نبات إلى آخر بو كما 

persistent Manner (,Francki, 1985 :Sutic et al., 1999, Brunt et al., 1996) . ض الموزاييك على اتظهر أعر
 ,.Brunt et al)النامية ثم يتقزم النبات وتتماوت القمم  ،قواألخضر الغام الخفيفتبقع شديد بالتناوب بين األخضر  بشكلاألوراق 

1996; Sutic et al., 1999; Agrios, 2005; Cerkauskas,2004) .من الفيروسات األكثر  ُيعد فيروس موزاييك الخيار
في سورية على البندورة في المنطقة الوسطى  ظهوره سجلوقد  Lancioni, 2008) ( على البندورة في بلدان عديدةخطورة 

 .(Kawas, 2006) ( والجنوبية2007 ،)خليل والساحلية
ريا يمجموعة متعددة من البكت Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) و النباتريا المحفزة لنميتضم البكت

تسهيل امتصاص النبات للمواد الموجودة في و  هنوعي وكمي لنمو  ريضتعمل على تح النبات، والتي جذورالمتواجدة في منطقة 
قدرة هذه من خالل  تالنباتا اشر لنمومبالغير  ريضالتح يظهر. (Singh, 2013; Saharan and Nehra, 2011)التربة 

 بعض المركبات مثل حامالت أو مثبتتات الحديد إنتاجو التضاد ب وذلك ،لنباتاتأثير ممرضات ريا على الحد من يالبكت
Siderophores  واألجسام المضادة وغاز السيانيد(Bouizgarne, 2013.) 

 Zehnder) تقدم حماية للنبات من األمراض الفيروسية إذيوية افحة الحفي المك دور أساسيب لنمو النبات رضةالمحريا يبكتالتقوم 
et al,. 2000., 2001; Murphy et al., 2003; Jee, 2007; Damayantiet al., 2007; El-Borollosyet al., 

2012; Jacobsen, 2013; Mishra et al., 2014; Dashti et al., 2007, 2014  ) 
أدى إلى انخفاض  PGPRالحقلية بسالالت معينة من في الظروف البندورة ات اتنبن معاملة أ Zehnder et al., (2000)أكد 

 البيوت في دراسة جريتأكما  .وحرضت المقاومة الجهازية للنباتات ،في حدوث وتطور اإلصابة بفيروس موزاييك الخيار
 Pseudomonas striataتبين أن البكتريا ( ف2014في العراق قام بها سلومي )على نباتات البندورة  البالستيكية

قد زاد محتوى الكلوروفيل  Saccharomyces cerevisiaeوالخميرة  Bacillus megateriumو Azospirillum lipoferumو
بدراسة في كوريا على نبات البطاطا لمعرفة تأثير الساللة  Park et al., (2006)قام كما  بشكل معنوي بالمقارنة مع الشاهد.

EXTN-1  من بكترياBacillus vallismortisكما في النباتات المعاملة بالبكتريا.  . وجد زيادة في محتوى األوراق من الكلوروفيل
 Pseudomonas aeruginosaللنمو  رضةريا المحيساللتين من البكت ن  أ Dashti et al., (2014)أشار

 بالمقارنة مع الشاهد كتريايروس والمعاملة بالببالفنباتات المعداة محتوى الفينول في ال تازادقد  Stenotrophomonasrizophiliaو
 .  المصاب بفيروس موزاييك الخيار

) خميرة وبكتريا نافعة تفرز مجموعة أحماض عضوية  Kombuchaبدراسة تأثير رواشح الكمبوشا  Shahwan, (2010)قام 
على نباتات البندورة ت انزيمية( منشطاواد مضادة لألكسدة و وبعض المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات وفيتامينات وم

ومحتوى النبات من الفينول بالمقارنة  Bو  Aفتبين زيادة محتوى األوراق من الكلوروفيل   CMVالمصابة بفيروس موزاييك الخيار
 .مع الشاهد

 نباتات البندورة تعرض وبسببفي سورية. للدخل  حيث يعتبر مصدرًا هاماً  واالقتصادية،نظرًا ألهمية محصول البندورة الغذائية 
في  PGPR(، وألهمية بكتيريا  ,2006Kawas ;2007 ،)خليل والمحميةلإلصابة بفيروس موزاييك الخيار في الزراعات الحقلية 

ن تأثير فيروس في الحد م PGPRالبحث لدراسة تأثير بكتريا هذا دف هي المقاومة الجهازية ضد فيروس موزاييك الخيار، ريضتح
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وتحديد األصباغ  تقدير الفينوالت الكلية: خاللضمن ظروف الزراعة المحمية )أصص( من البندورة على نبات  راموزاييك الخي
 (.والكاروتينوئيدات Bوالكلوروفيل  Aالنباتية في النبات )الكلورفيل 

 
 

 مواد البحث وطرائقه:
 المادة النباتية ومكان تنفيذ البحث:

منشأ الصين  ،%99والنقاوة  ،%85نبات نسبة اإل)غير محدود النمو  Sweety F1ي تسوي في الدراسة هجين البندورة استخدم
 في الفترة الموسم الزراعي  البحث فيُنفذ  .(متعددة الحجرات ،ذات لون أحمر ،، الثمار كروية2013عام نتاج إ ،الثيرامومعاملة ب

 ،البحرم عن سطح  560رتفاع ى اعل سشمال شرق طرطو كم  30ي تبعد الت (كاف الحمام) مايو/وأيار ايربر ف/شباطبين أشهر ما 
كما تم  أمتار. 3ارتفاعه و  م( 6×27.5)2م 165داخل بيت بالستيكي مساحته  ، وذلكمحافظة طرطوسب السوري في الساحل 

 .تغطية األبواب بقماش شبكي ناعم  لمنع دخول الحشرات
 :وطريقة العدوى  الفيروسية المستخدمة ةالعزل

 (يكارداإالدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )مركز الفي  سابقاً  ييك الخيار معرفةموزاحلية من فيروس استخدمت عزلة م
 فيروس علىة العزلإكثار تم جامعة تشرين. ، كلية الزراعة ،في مخبر األمراض الفيروسية)مجفدة( محفوظة كعينات مجففة ومبردة 

تم تحضير اللقاح . الفيروسالنموذجية باإلصابة  أعراض ت عليهاأوراق ظهر البندورة  م أخذت من نباتات، ثهجين البندورة دلولة
ضمن جفنة بورسالن بعد  طازجة من نباتات مختبرةبفيروس موزاييك الخيار  عينة نباتية مصابةمن غ  20الفيروسي بسحق حوالي 

 Jefferiesحسب طريقة  pH=7ظم درجة حموضته حلول فوسفاتي منمل من م 40و ،)مادة خادشة(إضافة مادة كربيد السيليكون 
بلقاح فيروس موزاييك الخيار على الورقتين الحقيقتين الرابعة والخامسة بعد أسبوع من نقلها إلى  البندورةأعديت نباتات  .(1998)

ى هد سليم دون عدو وس فقط. وأخذ شابما فيها معاملة الشاهد بالفير  -بعد أسبوع من التلقيح البكتيري - األكياس البالستيكية
 .ي المعديلقاح الفيروسالتحضير الفوسفاتي المنظم المستخدم في محلول الفيروس حيث أعدي فقط ببال

 وتحضير اللقاح:تنشيط األنواع البكتيرية 
 استخدمت ثالث أنواع بكتيرية مختلفة كاآلتي:

بنبات البندورة  )حماد روعة زولة من تربة مز لآلزوت الجوي معمحلية مثبتة بكتيريا : Azotobacter chroococcumالنوع  -
ضمن  ،s Mannitol Agar،Ashby  (Technical Data, 2011) ، تم تنميتها على البيئة المتخصصة(2017 والشامي،

 . لمدة ثالثة أيام س°28درجة حرارة  ندعوحضنت أطباق بتري 
( (BIOPHOS/GET-PHOSلتجاري من المستحضر اوسفور معزولة رة للفميس  بكتيريا :  Bacillus megateriumالنوع  -
 Technical Agar ,sPikoviskaya)(، تم تنميتها على البيئة المتخصصة بالبكتيريا الميسرة للفوسفور 2017حماد والشامي، )

Data, 2011 ،)  لمدة ثالثة أيام س° 33درجة حرارة  عندنت األطباق ض  حُ ، ثم ضمن أطباق بتري. 
حماد )  (BIO-NPK/BHARPUR)بوتاس معزولة من المستحضر التجاري ة للميسر بكتيريا : Frateuria aurantiaوع الن -

Yeast extract  -Glocuse  3 CaCO– المتخصصة بالبكتيريا الميسرة للبوتاس بيئة تنميتها على ال تم ،(2017 والشامي،
(Lisdiyanti et al., 2003 ثم ،) الثة أيامة ثلمد س° 28ة درجة حرار  عندحضنت األطباق. 
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 ي:اح البكتير تحضير اللق
، في زجاجات خاصة بتنمية البكتيريا Tryptic Soy Broth (TSB)باستخدام بيئة غذائية سائلة  حضر اللقاح البكتيري 

BIOGEN/  المدروسةيا بكتير التسمح بالتحريك وتأمين التهوية المالئمة للنمو، استخدمت وحدة تنمية لكل نوع من  يترل 2سعة ،
دورة بالدقيقة وحضنت عند  100والحصول على مزارع حديثة، وضعت على هزاز بسرعة  المنشطةت البيئة السائلة بالعزال قحتل

لتقدير تركيز/كثافة البكتيريا وضبطها في المعلق وفق  Bürkerساعة، تم استخدام شريحة العد  48، لمدة س° 28درجة حرارة 
 .ية/ملخل 910التركيز المطلوب 

 العدوى بفيروس موزاييك الخيار:لبندورة بالبكتريا و باتات اتلقيح ن
 التلقيح بالبكتريا:

 بطريقتين خلية/مل( وفق المعامالت المدروسة 910أضيفت اللقاحات البكتيرية المحضرة من العزالت المختلفة )معلقات بتركيز 
وزرعت  هد بالماء المقطرور الشاساعات. ونقعت بذ 4ة ى البذور بنقعها لمد(: أضيف اللقاح البكتيري إل(sتلقيح البذور  كاآلتي:

 نفق بالستيكي.يومًا من الزراعة نقلت شتول البندورة إلى األكياس البالستيكية ضمن  30في صواني، وبعد 
معلق لالكل نبات مزروع من مل  15(: أضيف اللقاح البكتيري بسقاية الشتول بعد نقلها الى وسط الزراعة بمعدل shتلقيح الشتول )

 مل ماء مقطر للشاهد. 15وأضيف  ،خلية/ مل حسب كل معاملة 910البكتيري تركيزه 
أعديت نباتات التجربة بلقاح فيروس موزاييك الخيار على الورقتين الحقيقتين الرابعة والخامسة بعد أسبوع من نقلها إلى األكياس 

  ذ شاهد سليم دون عدوى بالفيروس.وأخ ة الشاهد بالفيروس فقط.بما فيها معامل -بكتيري بعد أسبوع من التلقيح ال -البالستيكية
 تصميم البحث والتحليل اإلحصائي: 

حجمًا،  سماد عضوي: تربة 4:1سماد عضوي متخمر بنسبة  أضيف لهاتربة زراعية جيدة الخواص متوسطة القوام،  استخدمت
يكية ضمن أكياس بالست الخلطة الزراعية عبئت ،شمسيللتعقيم ال ميكرون  200ماكته بشريحة من البالستيك الشفاف س وغطيت
البعد بين الخط المفرد و خطوط مزدوجة  4على  وزعت األكياس حسب المعامالت والمكررات ًا،لتر  28سم سعتها  40×30أبعادها 
لتجربة كافة قدمت لنباتات او  سم، 100 روبين المكرر واآلخ وبين الخطين المزدوجين ،سم 40 وبين النبات واآلخر ،واآلخر

 .ة الالزمةعمليات الزراعيال
بلغ عدد  .نباتات لكل مكرر 3بأربع مكررات لكل معاملة و ةمعامل 16حيث تضمن  نظام العشوائية الكاملةم البحث يصماتبع في ت

  .نباتاً  192النباتات الكلي 
 تصميم ومعامالت البحث .1جدول ال

 CMV وعدوى بالـ لقيح شتولمعامالت ت  CMV وعدوى بالـ معامالت تلقيح بذور

A+CMV s A+CMV sh 

B+CMV s B+CMV sh 

F+CMV s F+CMV sh 

AB+CMV s AB+CMV sh 

AF+CMV s AF+CMV sh 

BF+CMV s BF+CMV sh 

ABF+CMV s ABF+CMV sh 

 وبدون عدوى بالفيروس معاملة شاهد بدون تلقيح بالبكتيريا

 فقط CMVعدوى بـ معاملة شاهد 

Azotobacte rchroococcum(A), Bacillus megaterium(B), Fraturia aurantia(F) 
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, CMV: Cucumber mosaic virusتلقيح بذورs:ل: ، تلقيح شتوsh 

ومقارنة الفروق بين  ،One-way ANOVA (no Bloking)واختبار  ،Genstat-12النتائج إحصائيًا باستخدام برنامج  تلحل  
 .كانواختبار دان LSD 1%فرق معنوي وسطات باستخدام اختبار أقل المت

 
 القراءات:

 تقدير المركبات الفينولية الكلية:
غرام  2تم أخذ  ،Singleton and Rossi, 1965) باستخدام طريقة كاشف الفولين سيوكالتو ) تم تقدير المركبات الفينولية الكلية

% 80مل من  15وإضافة ثم طحنت في جفنة بورسالن  ية,من العدوى الفيروس اً يوم 30بعد  ات البندورة الطازجةنبات من أوراق
 15يقة ولمدة قد/دورة 10000إيثانول مع رمل نقي, ثم رشح المزيج ضمن ورق ترشيح ووضعت الرشاحة ضمن مثفلة على سرعة 

درجة  ندوائيًا عجفف المستخلص اإليتانولي ه ترشيح،وأعيد االستخالص مرتين بالكحول وال)الرائق( جمعت المواد الطافية  ،دقيقة
 وكاشف ،(غ/لتر 200) 3co2Na محلول كربونات الصوديوم حضرمل ماء مقطر. و  5أضيف إليه  مفة لقرب الجفاف ثحرارة الغر 

 1الذي حضر بتركيز ( CHEMIE-LOBA, India)القياسي الكاتيكول  (، ومحلول حمضMerck, Germanyفولين )
ميكروليتر  20خذ أ. (مغ/لتر 0 – 400)ز تتراوح بين اكيبتر  الكاتيكولمن حمض يارية سلسة عتحضير بأواًل   القياس. تم  غرام/ليتر

  100 إليهافي الشاهد( وأضيف  70%أو محاليل السلسة العيارية )واستبدلت العينة بالميتانول  المستخلص المحضر سابقاً من 
دقائق  5لمدة  ثم ترك دًا ومنيج المزيج بعد ذلك كر  من الماء المقطر. حُ مل   1.58وسيوكالتيو -من كاشف فولينميكرو ليتر 

، رك المزيج في الظالم لمدة ساعة ونصفتُ ثم ، غ/لتر  200من محلول كربونات الصوديومميكرو ليتر   300 يضاف بعدهال
 - Spectrophotometer (JASCO وئي المطياف الض جهازباستخدام بعدها االمتصاصية الضوئية للمحلول الناتج  تسيقو 

 العينة امتصاصية وبقيمة القياسي بالمنحني باالستعانة للعينات الفينولي المحتوى  سبحُ . نانوميتر  650هاطولموجة عند  اليابان(
 بعدد قدرةم العينة في الفينولية المركبات تركيز إليجاد القياسي المنحني معادلة في للعينة االمتصاصية قيمة تعويض تم حيث

 .الكاتيكول القياسي حمض من المكافئة الميلي غرامات
 تقدير كمية صبغات التركيب الضوئي:

عينات األوراق الطازجة غ 1 بأخذ (Arnon, 1949)والكاروتينوئدات حسب  Bو Aتم استخالص وتقدير كمية صباغ الكلوروفيل  
جفف وجود رمل م % أسيتون مع80 مل من 10 مع إضافة النجفنة بورسفي وطحنت  ،من العدوى الفيروسية اً يوم 30بعد 

غ( لمعادلة األحماض العضوية في األوراق الطازجة بعدها تم ترشيحها من خالل قمع  0.1) 3acoCة قليلة من ومغسول وكمي
. ثم مل 25 حتى زوال اللون األخضر من العينة النباتية وأكمل الحجمثم غسل الباقي بإضافة األسيتون عدة مرات حتى  ،ترشيح

 645و 663 تينموجال يطول عند Spectrophotometer ف الضوئيطياالم للمستخلص باستخدام جهاز البصريةحددت الكثافة 
  تر لصبغة الكاروتينوئدات.ينانوم 440 هاطولموجة  ندوع, Bو Aتر للكلوروفيل ينانوم

 (Kalaivani et al., 2013) وحسبت وفق المعادالت
 غ/غ = بـ م Aكلوروفيل 

 =  مغ/غبـ  Bكلوروفيل 

 ت بـ مغ/غ = نوئيداكاروتي
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= الوزن الطازج W%.80= الحجم النهائي للمستخلص باألسيتون تركيز Vاالمتصاصية عند طول الموجة المحددة. A=حيث:
 للنسيج النباتي المستخدم.

 
 

 النتائج والمناقشة:
 ات البندورة:في أوراق نبات ينوالت الكليةفي محتوى الف لنمو النبات المحرضة ريايبكتالتأثير 
( زيادة في كمية الفينوالت الكلية داخل النبات في كل المعامالت المدروسة بالمقارنة مع الشاهدين السليم 2جدول الالنتائج )بينت 

الت ومعاملتي بين كافة المعامفروقًا معنوية  بذور وشتول ريايالبكتتلقيح بطريقتي ال لدىوالمصاب غير المعاملين بالبكتريا، إذ وجد 
، مع تفوق واضح لطريقة التلقيح بالشتول على طريقة غ100مغ/ 14.66غ والشاهد المصاب 100مغ/ 17.01لشاهد السليم ا

إذ بلغت  بالبذور والشتول في طريقتي التلقيح التعلى باقي المعام ABFلمعاملة المختلطة التلقيح بالبذور، كما وجد تفوق ل
ولدى المقارنة بين األنواع البكتيرية الثالثة وجد تفوق معنوي للبكتريا . التواليغ على 100مع/ 47.09و  غ100مغ/ 37.75

Fraturia aurantia   يليها النوع البكتري Bacillus megaterium  النوع ثمAzotobacter chroococcum ريضفي تح 
إلصابة الفيروسية وهذا يدل على قدرة وا دوى عالكلية بالرغم من وجود الحيث زات كمية الفينوالت  ،ولية الكليةتشكيل المركبات الفن

ت إذ تلعب الفينوالت دورًا ايل المواد الدفاعية المسؤولة عن تشكيل المقاومة الجهازية ضد الممرضكالبكتريا على تحفيز النبات لتش
  .(Rajinimala et al., 2007) ركة وانتقال الفيروس داخل النباتهامًا في لجننة الخاليا مما يعيق ح

 غ( في أوراق نباتات البندورة 100في المحتوى الفينولي الكلي )مغ/ لنمو النبات المحرضة ريايبكتالتأثير  .2 ولجدال

Azotobacter chroococcum(A), Bacillus megaterium(B), Fraturia aurantia(F) 

 % 1 احتمال مستوى دنع معنوي فرق بينها اليوجد وداملعا نفس في متشابهة حروف يتبعها التي القيم

 أوراق نباتات البندورة: فيA كمية الكلوروفيل في  لنمو النبات المحرضة ريايبكتالتأثير 
على معاملة الشاهد المعدى  قد تفوقت معنوياً ريا يفي كال طريقتي التلقيح بالبكتالمعامالت الملقحة بالبكتريا  ( أن  3يظهر الجدول )

تفوقت معنويًا على  ABF+CMVمغ/غ. كما تبين أن المعاملة المختلطة  0.83 شاهد السليمومعاملة ال مغ /غ 0.773 الفيروسب
وراق في طريقتي تلقيح في األ Aكل المعامالت بما فيها الشاهد السليم والمصاب الغير معاملين بالبكتريا إذ بلغت كمية الكلوروفيل 

ين تفوق واضح لطريقة تلقيح الشتول على طريقة تلقيح ا تبكم ،التواليعلى  ،مغ/غ 1.065و  0.973بذوروال شتولالبذو و ال
 البكتريامعاملة التلقيح ب تبين تفوق  معامالت التلقيح المفرد باألنواع البكتيرية الثالثةلدى  Aكمية الكلوروفيل  البذور. ولدى مقارنة

Azotobacter chroococcum ي كال الطريقتين.على النوعين األخريين ف 

 طريقة التلقيح

 المعامالت
 شتول  تلقيح بذور تلقيح

A+CMV b17.08 20.41c 

B+CMV c18.92 27.26e 

F+CMV d23.58 31.77fg 

AB+CMV d26.62 34.43h 

AF+CMV f30.47 36.56i 

BF+CMV gh33.01 37.45i 

ABF+CMV i37.75 47.09j 

 CMV 14.66bشاهد معدى بـ

 Control 17.01aشاهد سليم 

LSD 5% 0.918 
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 في أوراق نباتات البندورة بـ )مغ/غ(  Aكمية الكلوروفيل  في لنمو النبات المحرضة ريايبكتالتأثير  .3جدول ال

Azotobacter chroococcum(A), Bacillus megaterium(B),Fraturia aurantia(F) 

 % 1 احتمال مستوى عند معنوي فرق بينها اليوجد لعامودا نفس في بهةمتشا حروف يتبعها التي القيم

 في أوراق نباتات البندورة: Bفي كمية الكلوروفيل  لنمو النبات المحرضة ريايبكتالتأثير 
 ارنة معبالمقجميع المعامالت المدروسة  فيت البندورة في أوراق نباتا B( زيادة كمية الكلوروفيل 4جدول )الأظهرت النتائج 

في كال ABF+CMV ة المختلطة هي للمعامل Bالكلوروفيل ى بالفيروس. وكانت أكبر زيادة في كمية معاملتي الشاهد السليم والمعد
غ والشاهد /غم 0.652م مقارنة مع الشاهد السليبال ،التواليغ على /غم 0.903و  0.872إذ بلغت طريقتي التلقيح بذور وشتول 

 طريقة تلقيح البذور.فوق واضح لطريقة التلقيح بالشتول على مع ت مغ/غ 0.582المعدى 
 بـ )مغ/غ( في أوراق نباتات البندورة  Bفي كمية الكلوروفيل  لنمو النبات المحرضة ريايبكتالتأثير . 4جدول ال

Azotobacter chroococcum(A), Bacillus megaterium(B),Fraturia aurantia(F) 

 % 1 احتمال مستوى عند معنوي فرق بينها اليوجد لعامودا نفس في ةمتشابه حروف يتبعها التي القيم

 في أوراق نباتات البندورة: كمية الكاروتينوئيداتفي  لنمو النبات المحرضة ريايبكتالتأثير 
س الغير رو املتي الشاهدين السليم والمعدى بالفيوجد أن كمية الكاروتينوئيدات زادت في كل المعامالت المدروسة بالمقارنة مع مع

 معامالت طريقة تلقيح بذور(. كما تبين انخفاض كمية الكاروتينوئيدات في أوراق نباتات البندورة في 5جدول )الريا يملقحين بالبكت

 طريقة التلقيح

 المعامالت
 شتول  تلقيح بذور تلقيح

A+CMV cde0.901 0.935ef 

B+CMV ab0.831 0.877bcde 

F+CMV bc0.842 0.893bcde 

AB+CMV bcde.8750 0.918def 

AF+CMV def0.923 0.981f 

BF+CMV bcd0.864 0.885bcde 

ABF+CMV f0.973 1.065g 

 CMV 0.774aشاهد معدى بـ

 Control 0.83abشاهد سليم 

LSD 1% 0.034 

 طريقة التلقيح

 المعامالت
 شتول  تلقيح بذور تلقيح

A+CMV abc6970. 0.716bcd 

B+CMV ab0.69 0.713bcd 

F+CMV bc0.703 0.74bcd 

AB+CMV dbc0.745 0.762bcde 

AF+CMV cdef0.82 0.826def 

BF+CMV bcd0.751 0.763bcde 

ABF+CMV ef0.872 0.903f 

 CMV 0.582aشاهد معدى بـ

 Control 0.652abشاهد سليم 

LSD 1% 0.062 
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 0.513المعدى  الشاهد في كال الطريقتين على معاملة تفوقت جميع المعامالت كما، معامالت طريقة تلقيح شتولبالمقارنة مع 
معنويًا على كل المعامالت بما فيها الشاهد السليم والمصاب الغير معاملين  تفوقت ABF+CMVلمعاملة ا كما وجد أن مغ/غ.

كمية  مغ/غ. ولدى المقارنة 0.995ومغ/غ في طريقة تلقيح بذور  0.972ية الكاروتينوئيدات في األوراق  بالبكتريا إذ بلغت كم
على النوعين البكتيرين  Azotobacterchroococcumالثة تفوقت البكتريا لثبين معامالت األنواع البكتيرية ايدات الكاروتينوئ

Fraturiaaurantia وBacillus megaterium. 
 في كمية الكاروتينوئيدات بـ )مغ/غ( في أوراق نباتات البندورة لنمو النبات المحرضة ريايبكتالتأثير  .5جدول ال

Azotobacterchroococcum(A), Bacillus megaterium(B), Fraturiaaurantia(F) 

 % 1 احتمال مستوى عند معنوي فرق بينها اليوجد لعامودا نفس في متشابهة حروف يتبعها التي القيم

 Pseudomonasحفزة للنمو أن ساللتين من البكتريا المإْذ وجد  (Dashti et al., 2014) سابقةمع دراسة  البحث نتائج فقتتوا 
aeruginosa و Stenotrophomonasrizophilia  زادتا من محتوى الفينول في النباتات المعداة بالفيروس والمعاملة بالبكتريا

العديد من مركبات الفالفونيئيدات  أن   Kacjan et al., (2011)، كما بين بالمقارنة مع الشاهد المصاب بفيروس موزاييك الخيار
وأي زيادة في المركبات الفينولية الكلية سيحسن من نوعية  ،د للمركبات الفينولية الكليةي نباتات البندورة تعو ات األكسدة فومضاد

، زيادة المحتوى الفينولي دليل على تفعيل المقاومة الجهازية داخل النبات ن  أ Vanloon et al., (1998). وأشار ثمار البندورة 
ت مثل اللجنين والفالفونوئيدات تحفز النبات لمقاومة األمراض نولي داخل النبايى الفزيادة المحتو  أن   Witing, (2000)كما بين 
نباتات البندورة المصابة بفيروس موزاييك زيادة في المركبات الفينولية الكلية لدى  Sahwan et al., (2010). كما وجد الفيروسية

ا ومورفولوجية وفيزيائية في ية في الخالولية تغيرات فيزيولوجيحدث المركبات الفينإذ ت ،االمعاملة برواشح الكمبوش  CMVالخيار
وبالتالي زيادة في النمو  ،والكاروتينوئيدات  Bو Aمحتوى األوراق من الكلوروفيل في زيادة  كما تبين ،جدرها تعيق انتقال الفيروس

مركبات الفينولية إذ زاد كل من ال البحث ائجة، وهذا يتوافق مع نتلدورها األساسي في االصطناع الحيوي للمواد الغذائي ،واالنتاج
وصبغات التركيب الضوئي بوجود البكتريا المحفزة لنمو النبات. تم دراسة تأثير البكتيريا المحفزة في تخفيض الشدة  ،الكلية

ل وآخرون، نتاج لهذا الموسم )اسماعياإلو اإلمراضية والنسبة المئوية لتخفيض اإلصابة بفيروس موزاييك الخيار ومعايير النمو 
الحالي توافق انخفاض الشدة  البحثلوحظ في نتائج هذه األبحاث بالمقارنة مع  ،(2017ي وآخرون أ، ب، ؛ الشام2017

وزيادة معايير النمو واإلنتاج مع المعامالت التي زادت فيها صبغات التركيب الضوئي  ،اإلمراضية بفيروس بموزاييك الخيار
 ,.Park et alوأشار  .نتاج لنبات البندورة بالرغم من وجود الفيروسا على تحفيز النمو واإلكتيريبوعملت ال ،نوالت الكليةوالفي

 EXTN-1 Bacillus البكتيريا ساللةيل في نباتات البطاطا المعاملة بإلى زيادة في محتوى األوراق من الكلوروف (2006)
vallismortis  خل النباتات المعاملة بالبكترياالمقاومة الجهازية دا كما تبين تفعيل مسارات ،المحصولكمية مما سبب زيادة في .

 لقيحطريقة الت

 المعامالت
 شتول  تلقيح بذور تلقيح

A+CMV b0.723 0.776c 

B+CMV b0.715 0.719b 

F+CMV b0.722 0.751bc 

AB+CMV bc0.753 0.782c 

AF+CMV d0.832 0.856d 

BF+CMV bcd0.751 0.752bc 

ABF+CMV e0.972 0.995e 

 CMV 0.513aشاهد معدى بـ

 Control 0.712bشاهد سليم 

LSD 1% 0.044 



 

Al Shami et al., Syrian Journal of Agricultural Research SJAR 5(4):227-239 December 2018   

 2018كانون األول/ديسيمبر  239-227(:4)5رية للبحوث الزراعية السوالمجلة  –لشامي وآخرون ا 235

فيروس تجعد والمصابة ب .Pseudomonas sppريا يأن نباتات البندورة المعاملة بالبكت Mishra et la., (2014)جد  و كما 
بالمقارنة  ،يلس تجلى بزيادة في محتوى الكلوروفأظهرت مقاومة للفيرو  Tomato Leaf Curl Virus (ToLCV) أوراق البندورة

لنمو الجذور يمكن أن يساهم في  رضةريا المحيمزيج من عدة أنواع من البكت إلى أن Murphy, (2003)  راأشو . دمع الشاه
لمحتوى . كما أن زيادة االمكافحة الحيوية ضد عدد من الممرضات النباتية عن طريق إعاقة عدد من ميكانيكيات تطور المرض

ة في الخاليا النباتية مما يعيق حركة وانتقال الفيروس ضمن النبات ويحفز مسارات تعمل على زيادة اللجننالفينولي في النبات 
 .(Diyansah et al., 2013) الدفاع النباتية والمقاومة الجهازية للنبات

 :االستنتاجات
 المعاملة  وتفوق دورة، داخل أوراق نباتات البن اتوالكاروتينوئد B والكلوروفيل Aزيادة كمية الفينوالت الكلية والكلوروفيل  -

ABF+CMV .على كافة معامالت التجربة 
 Bacillusليها ي أكبر زيادة في كمية الفينوالت الكلية في أوراق النبات Frateuria aurantia النوع البكتيري  أظهر -

megaterium  ثمAzotobacter chroococcum وع البكتيري في حين تفوق النAzotobacter chroococcum 
 .بالنسبة لصبغات التركيب الضوئي ن البكتيرين اآلخرينعلى النوعي

نتيجة زيادة كمية الفينوالت  حفزت البكتريا المستخدمة المقاومة الجهازية داخل نباتات التجربة ضَد فيروس موزاييك الخيار -
 وصبغات التركيب الضوئي.  الكلية داخل النبات

 توصيات:ال
 شتول.البذور قبل الزراعة وري الة معًا بطريقة معاملة نواع البكتيرية الثالثنوصي باستخدام األ -
 .إمكانية استخدام بكتيريا الدراسة ضد فيروس موزاييك الخيار، وإجراء دراسات حول فعاليتها ضد الممرضات األخرى  -
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Abstract 

This experiment aimed to study the effect of three species of plant growth 

promoting rhizobacteria (Frateuria aurantia, Bacillus megaterium and 

Azotobacter chroococcum) by inoculated seeds or seedlings of tomato plants 

on suppressed the effect of Cucumber mosaic virus (CMV) in greenhouse in 

Tartus. Total phenols and photosynthesis pigments (chlorophyll A, B and 

carotenoids) were observed in fresh leaves of tomato plant after 30 Days of 

infection. Results showed, that treatment with single bacteria Frateuria 

aurantiawas was significantly higher in total phenol compared  with 

Bacillus megateriumor, Azotobacter chroococcum, compared with the 

control healthy or infected. However, the bacteria Azotobacter chroococcum 

gave a significant increase in photosynthesis pigments compared with 

Bacillus megaterium or Frateuria aurantia. On the other hand, the mixed 

treatment of ABF+CMV (seeds and seedlings) showed highest increase in 

total phenol (37.75 and 47.09 mg/100g) consequently, photosynthesis 

pigments (chlorophyll A 0.973 and 1.065 mg/g), (chlorophyll B 0.872 and 

0.903mg/g) and (carotenoids 0.972 and 0.995 mg/g) respectively. The 

increase in total phenols and photosynthesis pigments leads to the ability 

ofrhizobacterto stimulate systemic resistance and reduce the effect of the 

virus on tomato plants.  

Keywords: CMV, PGPR, Tomato, Total phenols, Photosynthesis pigments. 

 


