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 الممخص
في تحفيز المقاومة الجيازية  Bacillus subtillis FZB27ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ كفاءة الساللة البكترية 

معاممة )في نباتات الفميفمة ضد فيروس موزاييؾ الخيار في الزراعة المحمية باستخداـ ثالث طرائؽ مف المعاممة 
نفذت التجربة في مركز البحوث الزراعية في طرطوس، ، حيث معاممة البذور + ري الشتوؿ(و ري الشتوؿ و  ،البذور

خمية  109 × 9ذي التركيز ساعة في المعمؽ البكتيري  12نقعت البذور  وفؽ تصميـ القطاعات العشوائية الكاممة.
بعد أسبوع مف  مؿ مف المعمؽ البكتيري السابؽ 20 بإضافةمؿ، كما تـ ري الشتوؿ  /(cfuمشكمة لممستعمرات)

أشارت النتائج  أجريت العدوى الميكانيكية بفيروس موزاييؾ الخيار بعد أسبوع مف معاممة ري الشتوؿ.التشتيؿ، و 
 إلى انخفاض نسبة اإلصابة بشكؿ معنوي في النباتات المعاممة بالبكتيريا مقارنة بالشاىد المعدى حيث تراوحت ما

وكاف أعمى لمشاىد المعدى، % 93.33 ةبالنسبمقارنة (% لمنباتات المعاممة بالبكتريا 57.16 -50.72) بيف
دوف وجود فروؽ معنوية بيف طرائؽ  ،صابة في النباتات المعاممة بطريقة بذور+رياإلنسبة  انخفاض في

كما بينت النتائج انخفاض شدة اإلصابة بشكؿ معنوي في النباتات المعاممة بالبكتيريا مقارنة  الثالث. تالمعامال
% 83.66 النسبةمقارنة بلبكتيريا % لمنباتات المعاممة با60.17)-(48.2بيف  ابالشاىد المعدى حيث تراوحت م

دوف وجود فروؽ  صابة في طريقة معاممة البذور وري الشتوؿاإلشدة  وكاف أعمى انخفاض في ،لمشاىد المعدى
بعد أربعة أشير مف  البيروكسيداز في نياية التجربة أنزيـبينت نتائج تقدير نشاط  معنوية بيف المعامالت البكتيرية.

 6.4-4.4في النباتات المعداة والمعاممة بالبكتيريا بالطرائؽ الثالث )  نزيـارتفاع معنوي في نشاط ىذا األ الزراعة
)بذور+ري( المعداة  ي في طريقةأنزيمكاف أعمى نشاط و نانوموؿ(،  2.5)ى نانوموؿ( مقارنة بالشاىد المعد

كاف ىناؾ ارتفاع كما  نوي بيف المعامالت البكتيرية المعداة بالفيروس.(، مع عدـ وجود فرؽ مع6.4) بالفيروس
( 7.41-4.76) في النباتات المعاممة بالبكتيريا غير المعداة بالفيروس بالطرائؽ الثالث  نزيـمعنوي لنشاط األ

كانت أعمى نسبة و ؽ، )بذور+ري( عمى باقي الطرائ طريقة نانوموؿ(. وتفوقت معنوياً  2.10بالشاىد السميـ ) مقارنةً 
البيروكسيداز في النباتات المعاممة بالبكتريا بطريقة معاممة بذور وري التربة والمعداة  أنزيـزيادة في نشاط 

 قياسًا بالشاىد المعدى. (154.9)
 أنزيـ ،Bacillus subtillis FZB27 ،فيروس موزاييؾ الخيار ،مقاومة جيازية مستحثة مفتاحية:الكممات ال
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 :المقدمة
مف العالـ كنبات طبي أو  حيث زرع في بمداف عديدة ،غذائية عالية لقيمة ذا ةمف المحاصيؿ األساسية في سوري يعد محصوؿ الفميفمة

كما  ،وفي إنتاج الزيوت العطرية والصبغات الممونة ،تستعمؿ الثمار الحمراء كتوابؿو  ،نبات زينة باإلضافة الستخداميا في التغذية
لعالج أمراض  ويستخدـ طبياً  ،لموجبات الغذائية لتحسيف نكيتيا يمكف إضافتو ناعماً  تجفؼ الثمار الحمراء وتطحف لتصبح مسحوقاً 

 (.and Salzer, 1985 Govindarajan) المفاصؿ والجياز العصبي
وىي ثالث أىـ محاصيؿ العائمة الباذنجانية بعد كؿ مف البندورة والبطاطا  ،اليامة المنتشرة في العالـتعد الفميفمة مف محاصيؿ الخضار و 

بمغت المساحة المزروعة كما تطورت زراعة الفميفمة تطورًا كبيرًا في بمداف الحوض المتوسط  ومنيا سورية. حيث  ،(2001 ،)حسف
وكغيره مف محاصيؿ العائمة الباذنجانية  (.2017 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي،) طناً  52280 قدره بإنتاج  اً ىكتار  4603بالفميفمة  

 , Laemmlenومف أىـ ىذه الفيروسات فيروس موزاييؾ الخيار ) ،صابة بعدد مف األمراض الفيروسيةلإل يتعرض محصوؿ الفميفمة
2004 .) 

 ،Bromoviridaeفصيمة  ،Cucumovirus( إلى الجنس CMV) Cucumber mosaic virusينتمي فيروس موزاييؾ الخيار 
ولمفيروس عدة سالالت تختمؼ فيما بينيا مف  ،(Felga, 1971نانومتر )29 قطرىا  ،جسيمات الفيروس كروية متناظرة غير مغمفة

يعد فيروس موزاييؾ الخيار ذو مدى عوائمي واسع يصيب عدة  (.Agrios, 2005حيث العوائؿ وأعراض اإلصابة وطرؽ االنتقاؿ )
يعد فيروس موزاييؾ الخيار و  (.Chabbouh  and Cherif, 1990محاصيؿ مف بينيا الخيار والفميمفة والقرعيات والبندورة )

Cucumber mosaic virus (CMV ) ًواحدا ( مف أىـ أمراض الفميفمة الفيروسيةZitter and Florini, 1984)،  وبشكؿ عاـ تبمغ
 Sutic% )100أما في أصناؼ الفميفمة الحساسة فقد وصمت إلى  ،%50% وقد تصؿ إلى 30-20نسبة إصابة الفميفمة بالفيروس بيف 

et al., 1999) ،( لمصنؼ والساللة ووقت حدوث اإلصابة  % تبعاً 100-60)محدثة خسائر اقتصادية تتراوح بيف(Sutic et al., 
1999). 

لحساسية أصناؼ  وتختمؼ شدتيا تبعاً  ،اإلصابة بالفيروس عمى جميع أجزاء المجموع الخضري لنبات الفميفمة المصاب تظير أعراض
 ،(Zitter and Florini, 1984والظروؼ البيئية المحيطة ) ،وعمر النبات عند اإلصابة بالفيروس ،وشراسة سالالت الفيروس ،الفميفمة

( وتسبب بعض سالالت الفيروس استطالة Laemmlen, 2004وقد تتشوه األوراؽ واألزىار والثمار المتشكمة عمى النباتات المصابة )
عمى شكؿ خطوط بنية عمى طوؿ  بعض األصناؼ الحساسة بالفيروس تماوتا جزئياً  لوحظ عند إصابةكما  ،غير طبيعية لكأس الزىرة

 ,Zitter and Floriniض موزاييؾ )معتدؿ وخفيؼ( عمى نبات الفميفمة المتاخـ لمنبات المصاب وقد تظير أعرا ،الساؽ والفروع
1984).) 

 ،متضمنة طرؽ المكافحة الكيميائية لنواقؿ الفيروس ،استخدمت أساليب مكافحة مختمفة لحماية نباتات الفميفمة مف األمراض المختمفة
 ,.Ryu et alأكد  (.Lee et al., 2005; chung et al., 2006حة الحيوية )إضافة لتطبيؽ عوامؿ المكاف ،طرؽ مكافحة زراعية

أف تحفيز المقاومة في النبات باستخداـ البكتريا المحسنة لمنمو ليس لو أي تأثير سمبي عمى النمو عمى خالؼ المحرضات   (2007)
لعدـ توفيرىا لممواد الغذائية واألمالح المعدنية الالزمة لنمو النبات باإلضافة الرتفاع  ،الكيميائية التي ال تساىـ في زيادة نمو النبات

 Promoting Growth Plant)درس العديد مف الباحثيف عوامؿ المكافحة الحيوية باستخداـ البكتريا المحسنة لنمو النبات   تكاليفيا.
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Rhizobacteria) (PGPR)) عديد مف المحاصيؿ مثؿ البندورة والخيار والفميمفمة والقمح وغيرىا... مع مسببات أمراض مختمفة عمى ال
(Mathre and Johnston, 1995; Wei et al., 1996; Raupach and Kloepper., 2000; Jetiyanon et al., 2002; 

Ryo et al., 2006.) 
تعمؿ عمى تحفيز  كمي ونوعي لنمو النبات وتسيؿ  ،النبات وىذه البكتريا عبارة عف كائنات حية دقيقة متواجدة في منطقة رايزوسفير

 Abdel ghany et al., 2013; Singh, 2013; Saharan andامتصاص النبات لمعناصر الغذائية الموجودة في التربة )
Nehra, 2011; Bouizagarne, 2013)، نبات كما والتي تقمؿ مف شدة أمراض ال ،وىي بكتريا حرة المعيشة أو مرتبطة بالجذور

 (.Park et al., 1988; Arora et al., 2001;Ryo et al., 2006تعمؿ عمى زيادة نمو النبات )
بشكؿ مباشر عمى نمو النبات عف  PGPRتعمؿ البكتريا عمى تحسيف نمو النبات بآليات مختمفة مباشرة وغير مباشرة حيث تؤثر اؿ 

 ,.Lee et alباإلضافة إلى تحسيف امتصاص العناصر الغذائية األساسية ) طريؽ إنتاج اليرمونات النباتية ومنشطات نباتية أخرى
2005; Hameeda et al., 2006.)  وبشكؿ غير مباشر عف طريؽ كبح مسببات األمراض النباتية إلى جانب الكبح المباشر

 .PGPRلممسببات المرضية عف طريؽ إنتاج المضادات الحيوية مف قبؿ 
( Induced Systematic Resistanceدفاعات ذاتية في النبات والتي يشار إلييا كمقاومة جيازية مستحثة ) حيث تثير ىذه البكتريا

(ISRضد مجموعة واسعة مف مسببات األمراض تتضمف الفيروسات )، الحشرات  ،النيماتودا ،الفطرياتRamamoorthy et al., 
2002; Jetiyanon and Kloepper, 2002; Murphy et al., 2003; Ryo et al., 2003b).) 

البيروكسيداز يمكف أف  أنزيـنباتية ومنيا ات النزيماألأف زيادة   Ebrahim et al., (2011)و   Chittoor et al., (1999)وجد 
أنيا تزيد مف كما  بالمغننة عند مياجمة النباتات بالممرضات النباتية. تترافؽ مباشرة بالقدرة المتزايدة عمى حماية األنسجة جيازياً 

 ,.Jetiyanon and Kloepper, 2002; Ryo et al)االستجابة الدفاعية مؤدية إلى مقاومة جيازية قبؿ إدخاؿ المسببات المرضية 
2003b) ). 

 تتضمف: PGPRيوجد أجناس متنوعة مف 
pseudomonas ،Azospirillum  ،Bacilllus  ،Azobacter ، Enterobacter  ،Klebsiella  ، Arthrobacter ،
Burkholderia  وSerratia (Sahran and Nehra, 2011.) 

في تأخير تكشؼ أعراض اإلصابة بفيروس موزاييؾ  Bacillus subtillis FZB27ىذه الدراسة إلى تقييـ دور الساللة البكتيرية  تيدؼ
 .عمى نباتات الفميفمة البيروكسيداز أنزيـودراسة نشاط  اإلمراضيةالخيار وخفض نسبة اإلصابة والشدة 

 مواد البحث وطرائقه:
 موقع تنفيذ البحث:

نفذ البحث في مركز البحوث العممية الزراعية في طرطوس في منطقة عمريت عمى الساحؿ السوري ضمف بيت زجاجي في تجارب 
 كغ.2 نصؼ حقمية ضمف أصص بالستيكية سعة 
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 المادة النباتية:
%. ىذا اليجيف مف أصناؼ الفميفمة الحموة المعروؼ 98مصدره ىولندا نسبة نقاوتو  Robur F1)تـ استخداـ ىجيف الفميفمة روبر ) 

 بإنتاجيتو العالية وقيمتو التسويقية العالية.
 العزلة الفيروسية:

في مخبر األمراض الفيروسية ، ومحفوظة في ICARDAتـ الحصوؿ عمى عزلة محمية لفيروس موزاييؾ الخيار معرفة مسبقًا مف قبؿ 
ومف ثـ نقمت إلى عدد مف نباتات البندورة والفميفمة وذلؾ  ،كمية الزراعة في جامعة تشريف. حفظت العزلة الفيروسية عمى نباتات التبغ

 وتـ الحفاظ عمييا ضمف تغطية شبكية بعيدًا عف الحشرات. ،لتأميف حاجة التجربة مف المقاح الفيروسي
 :Bacillus subtillis FZB27الساللة البكتيرية 

في مخبر األمراض البكتيرية في مركز البحوث العممية الزراعية المحتفظ بيا  Bacillus subtilis FZB27استخدمت الساللة البكتيرية 
 .% 15ضمف غميسريف  °C( 80-في الالذقية في المجمدة عمى درجة حرارة )

ليتر ماء معقـ وخمطت بشكؿ جيد في جو  1إلى  TSBغ بودرة 30( بإضافة TSB) Tryptic soy brothحضرت البيئة السائمة 
Tryptic soy agar (TSA )وحضرت البيئة الصمبة . °C 121دقيقة عمى درجة حرارة  20توكالؼ لمدة و ومف ثـ عقمت باأل ،معقـ

عمى  دقيقة 20ثـ عقمت باألوتوكالؼ لمدة  ،ليتر ماء معقـ وخمطت بشكؿ جيد في جو معقـ 1إلى  TSAغ بودرة بيئة 20بإضافة 
 Bacillus subtillisثـ سكبت في أطباؽ بتري وتركت لتبرد في درجة حرارة الغرفة. ُنشطت الساللة البكتيرية  ،°C 121درجة حرارة 

FZB27  ( المستخدمة في الدراسة عمى بيئة صمبة أغار تريبتوف الصوياTSA)  Tryptic soy agar   28وحضنت عمى حرارة C °
 TSBغ بودرة بيئة  1.5األوتوكالؼ )حضرت بإضافة معقمة  Tryptic soy broth (TSB)بيا بيئة سائمة  ساعة. لقحت 24لمدة 
حضنت البكتيريا عمى حرارة المخبر مؿ.  100مؿ منيا في دورؽ سعة  20مؿ ماء معقـ ورجت بشكؿ جيد ثـ وضع كؿ  50إلى 

(27-30 C )° مؿ مف المستنبت السابؽ ولقح  2ساعة. أخذ  24دورة/دقيقة لمدة  180ضمف البيئة السائمة السابقة عمى ىزاز ديجيتاؿ
دورة/دقيقة وتـ استبعاد الجزء  4000بالشروط السابقة أعاله. ثـ ُعرضت لطرد مركزي  TSBمؿ مف مستنبت سائؿ مف  200بيا 

تيريا عمى البذور أخضعت ولضماف التصاؽ البك Eppendorfبذرة في كؿ  30بمعدؿ الطافي وخمطت البذور مع الراسب البكتيري 
 C°( Hammoudii, 2007 .) 30 -25ساعات عند درجة حرارة  4دورة/دقيقة لمدة  180ليزاز ميكانيكي عمى سرعة 

( الصمب في TSAميكروليتر مف كؿ تخفيؼ عمى مستنبت غذائي ) 10حضرت عدة تخفيفات مف المزرعة البكتيرية السائمة وزرع  
 Colony formingوتـ حساب كثافة البكتريا) ،ساعة 48مدة  ºس 2±28ضنت عند درجة حرارة ثـ ح ،سـ 9أطباؽ بتري قطرىا 

units(CFU  وىو عدد المستعمرات المتشكمة مضروبا بمقموب التخفيؼ مع التحويؿ مف ميكروليتر إلى مؿ وقد بمغ )في  10 9× 9
 1البكتيرية  في جفنة بورسالف مع  الساللةبذور مف كؿ مف البذور المعاممة ب 10في البذرة تـ سحؽ  CFUولحساب   المحموؿ األـ.

وقدر تركيز البكتيريا في ىذا المحموؿ مف خالؿ عد المستعمرات  ،ومف ثـ زرعت عمى بيئة صمبة ،NaCl  0.085% مؿ مف محموؿ
 10والتقسيـ عمى  ،تحويؿ مف ميكرولتر إلى مؿالبكتيرية عند التخفيؼ الممكف عد المستعمرات عنده  وضربو بمقموب التخفيؼ وال

 .(Hammoudii, 2007)في البذرة الواحدة  106وقد بمغ لحساب التركيز في البذرة الواحدة 
 زراعة البذور والشتول: 
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ضمف صواني فمينية ووضعت ضمف البيت الزجاجي وقدمت ليا عمميات  ةزرعت البذور المعاممة والبذور غير المعاممة كال عمى حد
يومًا مف زراعة البذور إلى األصص البالستيكية التي تحوي  30نقمت النباتات بعد  ،الخدمة الزراعية الالزمة لحيف التشتيؿ في األصص

 تورب(.1مة:تربة معق2الخمطة الترابية المعقمة شمسيًا لمدة شيريف مع التورب المعقـ بنسبة )
جراء العدوى الميكانيكية:  تحضير المقاح الفيروسي وا 

(. أجريت 5:1تـ سحؽ أوراؽ البندورة والفميفمة المصابة بفيروس موزاييؾ الخيار في جفنة بورسالف بعد إضافة الماء المقطر بنسبة )
الؿ نثر مادة كربيد السيميكوف )مادة مخرشة( عمى وتمت العدوى مف خ ،العدوى الميكانيكية بعد اسبوع مف معاممة ري الشتوؿ بالبكتريا

األوراؽ العموية ومف ثـ مسح األوراؽ بقطعة شاش مبممة بالمقاح الفيروسي وباتجاه واحد. ومف ثـ غسمت األوراؽ بالماء لمتخمص مف 
 الكمية الزائدة مف المقاح الفيروسي وكربيد السيميكوف.

 معامالت التجربة:
نباتات معاممة بالبكتريا بطريقة معاممة  -نباتات معداة بالفيروس فقط -بالفيروس/غير معامؿ بالبكتريا( شاىد سميـ )غير معدى  -

نباتات معاممة  -)معاممة بذور+ري الشتوؿ( نباتات معاممة بالبكتريا بطريقة -نباتات معاممة بالبكتريا بطريقة ري الشتوؿ -البذور
نباتات معاممة بالبكتريا  -نباتات معاممة بالبكتريا بطريقة ري الشتوؿ معداة بالفيروس -لفيروسبالبكتريا بطريقة معاممة البذور معداة با

 بطريقة )معاممة بذور+ري الشتوؿ( معداة بالفيروس.
إلى كؿ نبات وذلؾ بعد أسبوع مف زراعة  109مؿ مف المعمؽ البكتيري  تركيز البكتريا فيو  20ري تـ إضافة  بالنسبة لمعامالت بذور+

 الشتوؿ في األصص البالستيكية.
 :والتحميل اإلحصائي تصميم التجربة

معامالت في  8صممت التجربة وفؽ تصميـ القطاعات العشوائية الكاممة متضمنة  ، 2018-2019نفذت التجربة خالؿ خريؼ وشتاء 
. حممت نتائج التجارب إحصائيًا نبات 120= 5×3×2عدد النباتات الكمي  نباتات. 5كؿ معاممة ثالث مكررات وكؿ مكرر يحوي 

 Least( .L.S.D، اختبرت الفروؽ بيف المتوسطات حسب اختبار اقؿ فرؽ معنوي )CO-STAT 6.4باستخداـ البرنامج اإلحصائي 
Significant Difference Test  بينيا معنويًا بحروؼ ىجائية  ، حيث ميزت المتوسطات المختمفة فيما0.05عند مستوى احتماؿ

 مختمفة.
 البيروكسيداز وتقدير نشاطه: أنزيماستخالص 
. أخذ (2015مع بعض التعديالت مف قبؿ خريبة وآخروف ) Hammer Schmidt, (1999)البيروكسيداز وفؽ طريقة  أنزيـاستخمص 

مؿ محموؿ فوسفاتي  3وأضيؼ ليا  ،أشير مف الزراعة(  4في نياية التجربة )بعد ة،غ مف أوراؽ كؿ معاممة عمى حد1
ت ضمف جفنة بورسالف وطحنت ع، ووض°C 4موالر عند درجة حرارة   0.1تركيزه    Phosphate buffer  PH= 6.5منظـ

 ،°C 4-دورة/دقيقة عمى حرارة  18000دقائؽ عمى سرعة  10مؿ ثـ ثفمت لمدة  1.5بالياوف  ثـ وضع الناتج ضمف أنبوب سعتو 
البيروكسيداز، وتشكؿ الرشاحة الناتجة ما يسمى  أنزيـأخذت الرشاحة الناتجة عف التثفيؿ التي تحتوي مكونات العصير الخموي بما فييا 

(. احتوى مزيج V632) spectrophotometerالبيروكسيداز باستخداـ جياز المطياؼ الضوئي أنزيـقدر نشاط  ، نزيـاألبمستحضر 
ميكروليتر مف  200و .5pH=6 ،موالر 0.1مؿ محموؿ فوسفات البوتاسيـو تركيز 3عمى  Shahwan, (2010) التفاعؿ حسب 
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° C 30-28وضعت األنابيب في حماـ مائي عمى حرارة  ،غ/موؿ 124.14عيارية   Guaiacolميكروليتر 6.2 مستخمص العينة و
عيارية  H2O2ميكروليتر مف الماء األوكسجيني  12وقبؿ وضع العينات بجياز المطياؼ الضوئي مباشرة تـ إضافة  ،دقائؽ 5لمدة 

 ينزيماألمؿ مف مزيج المستحضر   3ثـ وضع مينزياألغ/موؿ إلى كؿ أنبوب مف أنابيب االختبار الحاوية عمى المستخمص  34.01
ثانية 30 مرة كؿ  نانومتر 430أخذت قراءة الجياز عند طوؿ موجة  ،Spectrophotometerالسابؽ في خمية المطياؼ الضوئي 

 دقائؽ. 5-3لمدة 
 البيروكسيداز لممعامالت المدروسة وفؽ معامؿ التصحيح: أنزيـحسبت نسب الزيادة في نشاط 

 /قيمة المعيار لمشاىد المصحح.100×معامؿ التصحيح= قيمة المعيار لممعاممة                     
ممغ مف النسيج النباتي الداخؿ في 100 األوكسجيني التي تتفكؾ بواسطة البيروكسيداز بعدد ميكروموالت الماء  أنزيـيتمثؿ نشاط 

 °. C 25في الدقيقة الواحدة عند حرارة   مينزياألتشكيؿ المستخمص 
 (: Technical bulletin) نزيـلممادة القياسية لأل حسب النشاط وفؽ معادلة الشركة المصنعة

 Peroxidase activity = B×Sample Dilution Factor/ Reaction  time ×V 
B كمية الماء األوكسجيني :H2O2 ( المنخفضة بيف الزمف األولي و الزمف النيائي مقدرة  بػ نانوموؿnmol). 
V.حجـ العينة المضافة إلى حجرة المطياؼ الضوئي مقدرة بػ مؿ : 

Reaction Time      :T final- T initial.مقدرا بالدقيقة 
 (:PGPRالمعايير المستخدمة في تقييـ المقاومة الجيازية المستحثة بفعؿ بكتريا الجذور المحسنة لنمو النبات )

  يـو مف العدوى بالفيروس وفؽ المعادالت: 30حسبت نسبة وشدة اإلصابة بفيروس موزاييؾ الخيار بعد 
 100× نسبة اإلصابة = عدد النباتات المصابة            
 العدد الكمي لمنباتات                             

 100× عدد النباتات في كؿ درجة( × شدة اإلصابة% = مجموع )درجة اإلصابة         
 أعمى درجة إصابة× العدد الكمي لمنباتات                          

 حيث: Murphy et al., (2003)وفؽ سمـ قدرت درجة اإلصابة
: موزاييؾ 8: موزاييؾ وتشوه أوراؽ. 6: موزاييؾ شديد عمى األوراؽ. 4: موزاييؾ خفيؼ عمى األوراؽ. 2: بدوف أعراض. 0

.10شديد وتشوه شديد عمى األوراؽ.   : موزاييؾ شديد وتشوه أوراؽ مع تقـز
لممعامالت المدروسة وفؽ معامؿ  البيروكسيداز أنزيـحسبت نسب االنخفاض في نسبة وشدة اإلصابة ونسب الزيادة في نشاط 

 التصحيح:
 /قيمة المعيار لمشاىد المصحح.100×معامؿ التصحيح= قيمة المعيار لممعاممة                     

 
 

 النتائج والمناقشة:
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( قد تأخر في النباتات المعاممة باأشارت النتائج  لبكتريا مقارنة أف موعد ظيور أعراض اإلصابة )الموزاييؾ وتشوه األوراؽ والتقـز
يومًا مف العدوى في النباتات المعاممة  13حيث تكشفت األعراض عمى األوراؽ الحديثة غير المعداة بعد  بالنباتات غير المعاممة

في حيف كاف ظيور  عمى التواليفي النباتات المعاممة بالبذور او الري  11-10وبعد  ،بالبكتريا بطريقة معاممة بذور وري التربة
وتفوقت طريقة معاممة بذور+ ري التربة عمى باقي  ،أياـ بعد العدوى( 7األعراض سريعًا في نباتات الشاىد غير المعاممة بالبكتيريا )

 .(1 جدوؿالالطرائؽ في تأخير ظيور أعراض اإلصابة وبالتالي إعطاء النبات فرصة لمنمو بشكؿ أفضؿ )
 46.66وفي معاممة البذور ومعاممة ري ،%40ومًا مف العدوى في النباتات المعاممة بالبكتريا)بذور+ري( ي 30كانت نسبة اإلصابة بعد 

 %( مع عدـ وجود فرؽ معنوي بيف المعامالت باستثناء الشاىد المعدى. 93.33وكانت أقؿ منيا في الشاىد المعدى )
 43.33وفي معاممة البذور %،33.33)بذور+ري(  اممة بالبكتريايومًا مف العدوى في النباتات المع 30كانت شدة اإلصابة بعد كما 

%( مع عدـ وجود فرؽ معنوي بيف المعامالت باستثناء 83.66% وكانت أقؿ منيا في الشاىد المعدى )40%وفي معاممة ري الشتوؿ 
 (.1 جدوؿالالشاىد المعدى )

 َىو ين انعذوي 30.  َىضح حأثُر انطالنت انبكخُرَت عهً يىعذ حكشف األعراض نطبت وشذة اإلصابت  بفُروش يىزاَُك انخُار بعذ 1انجذول 

 انًعايهت
يىعذ حكشف األعراض بعذ 

 اإلعذاء باألَاو

َىو ين  30نطبت اإلصابت بعذ 

 انعذوي%
 % َىو ين انعذوي 30شذة اإلصابت بعذ 

CMV 7 93.33a 83.66a 

B27(S+Ir)+ CMV 13 40b 33.33b 

B27(Ir) )+ CMV 11 46.66b 40b 

B27(S)+CMV 10 46.66 b 43.33b 

LSD5% - 15.37 12.34 

 %.5انقُى انخٍ َخبعها حروف يخشابهت فٍ نفص انعًًىد ال َىجذ بُنها فرق يعنىٌ عنذ يطخىي احخًال 

CMV= Cucumber mosaic virus, B27= Bacillus  subtillis FZB27,S: seed treatment,              

ir: irrigation treatment, s+ir: Seed and irrigation treatment.                               

 معدل االنخفاض في نسبة وشدة اإلصابة قياسا بالشاهد المعدى:  
بطريقة معاممة البذور وطريقة ري الشتوؿ كال في نسبة اإلصابة لمنباتات المعاممة بالبكتيريا  االنخفاضأشارت النتائج إلى أف معدؿ 

 %.(57.16)وفي طريقة )معاممة البذور+ ري الشتوؿ( كانت   ،% 50.72)عمى حدا وصمت إلى )
 معاممة البذور وطريقة ري الشتوؿ بطريقةفي شدة اإلصابة في النباتات المعاممة بالبكتيريا  االنخفاضكما بينت النتائج أف معدؿ 

 (.2(% )الجدوؿ (60.17عمى التوالي وفي طريقة )معاممة البذور+ ري الشتوؿ( كانت  52.19)% -48.2وصمت إلى )
 Pseudomonas chlororaphis MA342( عند استخداميا لمسالالت البكتيرية 2018توافقت النتائج مع ما توصمت إليو قواس)

حيث خفضت المعاممة بالسالالت  B. subtillis FZB27و Bacillus subtillis B2gو Serratia .plymuthica HRO-C48و
بطريقة )بذور+ ري( أعمى منيا بطريقة )  الخفضوكانت نسب  ،يوماً  30أو  14البكتيرية األربعة مف معايير تحفيز المقاومة سواء بعد 

 14%( بعد 60.36%( و)57.14) B27وكانت أعمى نسبة تخفيض لإلصابة مع الساللة  ،ري( لكافة السالالت البكتيرية المدروسة
 يومًا مف العدوى عمى التوالي. 30و

 Bacillusبالسالالت البكتيرية  إلى أف  معاممة بذور البندورة Zehnder et al., (2001)وتوافقت ىذه النتائج مع ما توصؿ إليو 
pumilus strain SE34, Kluyvera cryocrescens strainIN114, Bacillus amyloliquefaciens strain IN937a, 
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and Bacillus subtilus strain IN937b. قد خفض مف نسبة اإلصابة بفيروس موزاييؾ الخيار مقارنة بالشاىد المعدى  .
خفض مف  Serratia marcescensو Pseuodomonas flourescence 89B27ومعاممة بذور البندورة بالساللتيف البكتيريتيف 

 IN937aبالساللتيف ومعاممة بذور البندورة بالساللتيف البكتيريتيف  ،في نباتات البندورة المعاممة الخيارشدة اإلصابة بفيروس موزاييؾ 
B. cryocrescens وIN937b  subtilus B.  أعراض اإلصابة بفيروس تبرقش البندورة قد خفؼ مفToMoV  في النباتات

 المعاممة.
 َىو ين إحذاد انعذوي بانفُروش. 30يعذل االنخفاض فٍ نطبت وشذة اإلصابت ححج حأثُر انعذوي بانفُروش وانًعايهت بانبكخرَا بعذ  .2انجذول 

 انًعايهت
 نطبت اإلصابت%

 َىو 30بعذ 

يعايم 

 انخصحُح

يعذل االنخفاض 

قُاضاً باشاهذ 

 % انًعذي

 % شذة اإلصابت

 َىو 30 بعذ 

يعايم 

 انخصحُح

يعذل االنخفاض قُاضاً 

 % باشاهذ انًعذي

CMV 93.33a 100 - 83.66a 100 - 

B27(S)+ CMV 46.66b 49.99 50.72 43.33b 51.8 48.2 

B27(Ir)+ CMV 46.66b 49.99 50.72 40b 47.81 52.19 

B27(S+Ir) 

+ CMV 
40b 42.85 57.15 33.33b 39.83 60.17 

LSD5% 15.37 - - 12.34 - - 

 %.5انقُى انخٍ َخبعها حروف يخشابهت فٍ نفص انعًًىد ال َىجذ بُنها فرق يعنىٌ عنذ يطخىي احخًال 

CMV= Cucumber mosaic virus, B27= Bacillus  subtillis FZB27,S: seed treatment,              

ir: irrigation treatment, s+ir: Seed and irrigation treatment.                               

 البيروكسيداز: أنزيمنشاط   
في النباتات المعداة  بالفيروس   نزيـالبيروكسيداز في نياية التجربة ارتفاعًا معنويًا في نشاط ىذا األ أنزيـبينت نتائج تقدير نشاط 

نانوموؿ(، كاف أعمى نشاط 2.5نانوموؿ( مقارنة بالشاىد المعدى بالفيروس) 6.4-5.9-4.4والمعاممة بالبكتيريا بالطرائؽ الثالث  )
في النباتات المعاممة بالبكتيريا غير   نزيـوجد ارتفاعًا معنويًا لنشاط األو نانوموؿ(.  6.4ي في طريقة )بذور+ري( المعداة  بالفيروس)أنزيم

نانوموؿ(. وتفوقت معنويا طريقة )بذور+ري( عمى باقي  2.10شاىد السميـ )( مقارنة بال7.41-4.76المعداة بالطرائؽ الثالث )
البيروكسيداز في النباتات المعاممة بالبكتريا بطريقة معاممة بذور وري التربة والممقحة  أنزيـكانت أعمى نسبة زيادة في نشاط و  الطرائؽ.

 (.3قياسًا بالشاىد المعدى حسب الجدوؿ ) 155بالفيروس 
في نشاط ( إلى زيادة (PGPR( حيث أدت المعاممة بالبكتريا المحسنة لنمو النبات 2018تائج مع ما أشارت إليو قواس )توافقت الن

% مع الساللة 21.7البيروكسيداز في النباتات المعاممة بالبكتريا فقط  أنزيـوكانت أعمى نسبة زيادة في نشاط  ،البيروكسيداز أنزيـ
Bacillus  subtillis FZB27 البيروكسيداز في النباتات المعداة والمعاممة  أنزيـوأعمى نسبة زيادة في نشاط  ،قياسًا بالشاىد السميـ

ي البيروكسيداز والفينيؿ أالنيف أنزيمحيث أف  .قياسًا بالشاىد المعدى Bacillus  subtillis FZB27% مع الساللة 28.26بالبكتريا 
وآخروف  Youngأمونيمياز يمعباف دورًا في استقالب المركبات الفينولية التي تؤدي إلى انتاج مركبات مضادة لمفيروس حسب ما أشار 

(1995). 
فردة مف البكتريا أف معاممة  بذور البندورة و ري جذورىا بساللة م ( إلى2017) كما توافقت النتائج مع ما أشار إليو الشامي

Frateuria aurantia  يسبب انخفاضًا معنويًا في شدة اإلصابة وارتفاع في مستوى حمض السالسيميؾ الحر في األوراؽ وفي نشاط
ومزج األنواع البكتيرية الثالثة  ،Azotobacter chroococcuminأو   Bacillus megateriumالبيروكسيداز مقارنة بالساللة  أنزيـ

البيروكسيداز في كؿ مف نباتات البندورة   أنزيـأعطى أعمى انخفاض في شدة المرض وأعمى مستوى لحمض السالسيمؾ الحر ولنشاط 
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از أثبت قدرة ىذه البيروكسيد أنزيـالسميمة والنباتات المعداة بفيروس موزاييؾ الخيار. إف ىذه الزيادة في محتوى السالسيمؾ الحر ونشاط 
 البكتريا عمى تحفيز آليات المقاومة الجيازية في نباتات البندورة وتخفيض تأثير االصابة بفيروس موزاييؾ الخيار عمى نباتات البندورة.

بفُروش يىزاَُك  انبُروكطُذاز فٍ نباحاث انفهُفهت  انًهقحت أنسَىفٍ نشاط  Bacillus subtillis FZB27. حأثُر انطالنت انبكخُرَت 3انجذول 

 انخُار فٍ نهاَت انخجربت.

 % يعذل انسَادة عن انشاهذ انًعذي يعذل انسَادة عن انشاهذ انطهُى % n molانبُروكطُذاز/  أنسَىنشاط  انًعايهت

 - - 2.10d ضهُى

CMV 2.51cd - - 

B27(s+ir) 7.41a 252.85 - 

B27(ir+s)+CMV 6.4ab - 154.9 

B27(ir) 6.28ab 199 - 

B27(ir)+CMV 5.95ab - 137 

B27(s) 4.76b 126.66 - 

B27(s)+CMV 4.40bc - 75.29 

LSD5% 2.20 - - 

 %.5انقُى انخٍ َخبعها حروف يخشابهت فٍ نفص انعًًىد ال َىجذ بُنها فرق يعنىٌ عنذ يطخىي احخًال 

CMV= Cucumber mosaic virus, B27= Bacillus  subtillis FZB27, S: seed treatment,              

ir: irrigation treatment, s+ir: Seed and irrigation treatment.                               

 االستنتاجات:
  إف تطبيؽ الساللة البكتيريةBacillus  subtillis FZB27  عمى نباتات الفميفمة أدى إلى تحفيز مقاومة جيازية في النبات

 إزاء فيروس موزاييؾ الخيار مف خالؿ تخفيض نسبة وشدة اإلصابة.
  كمما انخفضت الشدة   نزيـاألالبيروكسيداز ولوحظ أنو كمما ارتفع نشاط  أنزيـكما أدت المعاممة بالبكتريا إلى زيادة نشاط

 اإلمراضية.
  معاممة البذور+ ري الشتوؿ( عمى باقي طرائؽ التجربة.تفوقت طريقة( 
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 .(2) 39 .البعث جامعة البندورة. مجمة نباتات نمو معايير بعض في الخيار موزاييؾ تأثير فيروس
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 .سورية ،تشريف
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Abstract 

This study was conducted to evaluate the effect of bacterial strain Bacillus  

subtillis FZB27 to induce systemic resistance against cucumber mosaic virus 

(CMV) in pepper plants using three kinds of applications (seeds, irrigation and 

seeds + irrigation). The study was carried out at the Scientific Agriculture 

Research Center in Tartus using randomized complete blocks design. Pepper 

seeds were submerged for 12 hours in suspension of Bacillus  subtillis FZB27 

with a concentration of 9×10
9 

colony/ml formation unit. After one week after 

planting the seedlings were irrigated with 20 ml which was the same 

concentration suspension of Bacillus subtillis FZB27, then one week after 

transplanting, the plants were inoculated with C MV. The results showed that, 

there was a significant reducing in disease incidence of infected treated plants 

(50.72-57.16)% compared to the infected control (93.33)%, and the highest 

reduction was in (seeds+irrigation) application. There was also a significant 

reducing in disease severity of infected treated plants (48.2-60.17)% compared 

to the infected control (83.66)%, and the highest reduction was in 

(seeds+irrigation) application, with no significant differences among the 

treatment methods. The treatment with Bactria improved peroxidase enzyme 

activity, and consequently, there was significant increase in infected treated 

plants which ranged between (4.4-6.4) nmol compared to the infected control 

(2.5) nmol. The higher activity was with (seeds+irrigation) application. There 

was also significant increase in uninfected treated plants which ranged between 

(4.76-7.41) nmol compared to the healthy control (2.10) nmol. The higher 

activity was with (seeds+irrigation) application. 

Key words: Induce systemic resistance, Cucumber mosaic virus, Bacillus  

subtillis FZB27, Pepper plants. 
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