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 / الملخص

 J2) لعدد من الرواشح البكتيرية المعزولة من التربة ضد طور االحداث الثاني) اإلباديتقييم الفعل  استهدفت هذه الدراسة

خالل زيارة الجمعية الصحراوية منطقة أوجلة رة النيماتودا من يعش ث جلبتحي .M. javanica  ذورجلنيماتودا تعقد ال

فقد عزلت  ياركتيالبعزالت أما  النبات،كثارها واالحتفاظ بها بمعامل قسم وقاية إوتم  لتلك المنطقة لوقــاية النباتلعلوم  الليبية

 لعدد قاتلالتأثير التم اختبار  حيثبالجبل األخضر.  الحنية الحمامة، الوسيطة،التربة والجذور من مواقع مختلفة لمناطق من 

نتائج االختبار أظهرت   معملياً. M. javanica   ( لنيماتودا تعقد الجذور2Jطور األحداث الثاني )ضد عزلة بكتيرية  07

لكل  50TLن خالل حساب قيمة م ة مختلفةازمن وذلك في( 2J)االحداث الثاني  طور على قتلرواشح هذه الفي قدرة  اختالف

. Pseudomonas flourscence كانت تأثيرواقلها  ،.Pseudomonas spتأثيرا كانت  العزالت. حيث أن أكثر راشح

 :المختبرة وهي البكتيرية بعد عملية التقييم تم تعريف خمس عزالت من مجموع العزالت و

 Bacillus subtiles  Pseudomonas sp.,  Bacillus megaterium,  Agrobacterium radiobacter,     و 

P. flourscence. 

 

 بكتريا، نيماتودا، رواشح بكتيرية، التربة.  : الكلمات الدالة 
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 / المقدمة

من  spp Meloidogyne.نيماتودا تعقد الجذور تعتبر 

على النبات وهي مسئولة  اً أكثر أجناس النيماتودا ضرر

راعي وذلك اما عن جزء كبير من الفقد في االنتاج الز

المباشر او ارتباطها مع المسببات المرضية  بالتأثير

المركبة وكذلك  باألمراضاالخرى لتكوين ما يعرف 

قدرتها على كسر صفة المقاومة ضد بعض المسببات 

كما انها  ،المرضية مثل مرض الذبول الفيوزاريومي

نوع و  0077واسع يصل الى حوالى  عائليتصيب مدى 

نوع  777ويضم هذا الجنس ما يقارب من  تحت نوع نباتي

 عوائليبعضها متخصص والبعض االخرى ذات مدى 

واسع، وقدرة العديد من هذه االنواع على التكاثر البكري 

زاد االهتمام بهذا النوع انتشارها  ومما يزيد من خطورتها.

ذا ه حيث سجل .في العديد من دول العالم وكذلك في ليبيا

 ليبيا حيث في الزراعيةمناطق المرض في كثير من ال

 0نوع وتحت نوع نباتي وجود  80سجل على حوالي 

 .M. incognita, Mأنواع لهذا الجنس في ليبيا وهي 

javanica, M. hapla, M. thamesi, 

M. graminicola, M. naasi و M. arenaria (7).  

فقد سجل في المناطق الجنوبية  M. javanicaأما النوع 

وفي الجبل ( 11،72)( وفي طرابلس (15من ليبيا 

وجود هذا النوع في  (7) سجل حيث (7)االخضر سجلها 

مناطق مختلفة من الجبل االخضر وذكروا ان نسبة تواجد 

(. كما انه يعد في الترتيب الثاني %50هذا النوع بلغت )

العالمي من حيث االنتشار  M. incognitaبعد النوع 

. مما جعلها هدف لكثير من االبحاث. ويعد استخدام (28)

المبيدات من أكفاء واسرع الطرق في المكافحة اال ان تأثير 

 نع المبيدات على الصحة العامة والبيئة ادى الى البحث

تمثلة معلى الصحة العامة والبيئة  ال تؤثربديلة أمنة وسائل 

ومن هذه الطرق استخدام المكافحة الحيوية طرق  في

 (. 0)يا التربة في مكافحة نيماتودا تعقد الجذوربكتر

 ختالف فيوفي هذا المجال بينت نتائج االبحاث وجود ا

ولة من المعز البكتيرية واألنواع والسالالتاألجناس  تأثير

حيث سجل عدد (. 2J) االحداث الثاني طور علىالتربة 

على نيماتودا تعقد ختالفات الا هذه من الباحثين وجود

 تلفي قالتفاوت في مستوى فاعليتها  خصوصاالجذور 

عزلة  200( خالل دراسته لـ 11)وجد حيث . (J2)طور

ة من رايزوسفير التربة لعدة نباتات مختلفبكتيرية معزولة 

رة نتج عنها ( من العزالت المختب%7مختارة عشوائيا أن )

( لنيماتودا 2Jمركبات تؤثر على حيوية و نشاط طور )

عزلة  17وفي دراسة أخرى لتأثير رواشح تعقد الجذور. 

 .Mلنيماتودا  J)2ضد طور )  spp.Bacillusمن 

javanica  تبين أن لها القدرة علي قتل أطوار األحداث

رواشح  تأدساعة( حيث  08-10زمن تعريض ) عند

 ,Bacillus thuringiensis aizawaiعزالت 

Bacillus thuringiensis morrisoni و Bacillus 

cireulans و  55, 50قتل أطوار األحداث بنسبة ) لىإ

  12).( علي التوالي )% 777

( عند استعماله ألربع عزالت من الريزوبكتيريا 24)بين و

ة تلفعزلة بكتيرية معزولة من أنواع مخ 077المختارة من 

من ترب الخضروات في الصين إن لها القدرة في التأثير 

وبعد سلسلة من االختبارات  M. javanica على

البيولوجية والجزئية لتعريف هذه العزالت وجد أنها تابعة 

 B. subtilisو  Brevibacillus brevisلـبكتيريا 

وسجلت  J)2وأظهر راشح العزالت كفاءة عالية في قتل )

و  01( أعلي معدالت القتل بنسبة )B2و  (B7العزلتين 

و  (B8( علي التوالي في حين سجلت العزلتين % 07

B5( نسبة )علي التوالي.% 51و  50 ) 

 .Bفي دراسة أخري الختبار فاعلية عزالت بكتيريا  

thuringiensis  وP. fluorescens  ضد نيماتوداM. 

incognita ( أن راشح هذه العزالت قد أحدث 9بين )

( %777) إلى( وصلت 2Jب موت عالية في طور )نس

 ساعة.  01عند زمن تعريض 
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خالل عمليات الحصر العشوائي  33)) تحصل وكذلك

الهند  في تاميـــل نـــادو()  في واليةلعشرة مناطق مختلفة 

عزلة بكتيرية من ترب محاصيل مختلفة وبعد  75على 

 عمليات التعريف لهذه العزالت تبين أن ثمان عزالت

(EB8 - (EB1  تنتمي إليPseudomonas sp. 

( تنتمي إلي  EB18 – EB9وعشرة عزالت ) 

Bacillus sp.  في حين كانت العزلةEB19) تنتمي إلي )

sp. Methylobacterium ( 2وبمعاملةJ لنيماتودا تعقد )

برواشح هذه العزالت تبين أن  M. incognitaالجذور 

كانت  EB19) و EB3 ,EB16 ,EB18 العزالت )

( عند أسرع زمن مقارنة 2Jاألكثر تأثيراً في قتلها لطور )

 مع باقي العزالت. 

  M . incognita( لنيماتودا2Jأما عند معاملة طور )

 Pseudomonasو  P. fluorescensبرواشح عزالت 

lilacinus ( 2نتج عن ذلك موتJ( بنسبة )27و  00 % )

 .(78) ساعة من زمن التعريض 08علي التوالـــي بعد 

( أن لرواشح سبع عزالت من 5أوضح ) 

Pseudomonas aeruginosa ( 2تأثيراً قاتالً لطورJ )

. وفي دراسة أخري أكدت M. incognitaلنيماتودا 

 B. subtitles فاعلية راشح الخاليا البكتيرية للعزلة )

(cbr24 ( 2فى قتلهاJ لنيماتودا )M. incognita (Ruiz 

et al., 2014 .) 

عزلة بكتيرية معزولة من  75( فاعلية رواشح 34بين )و 

 .Mالرايزوسفير كعوامل مكافحة حيوية ضد 

incognita وبعد عمليات التعريف تبين أن عزالت

Serratia marcescens, P. flurescens ( وB. 

(BT14 thuringiensis ( 2عملت علي قتل طورJ )

 B38 ,B39 ,B78للنيماتودا و أن الخمس عزالت 

,B91) و(B103  حققت أعلي نسب القتل كما وأن العزلة

B38)التابعة لـلنوع ) B. thuringiensis  كانت أكثرها

 (B103)( يليها العزلة % 50تأثيراً بنسبة وصلت إلي )

نظراً و(. %07.2بنسبة ) P. flurescensالتابعة لـلنوع 

لخطورة واهمية هذا المرض وصعوبة مكافحتة بالعديد 

جريت هذه الدراسة التي تهدف الى امن طرق المكافحة 

عزل بكتريا التربة وتقييم استخدام رواشحها في مكافحة 

 معملياً. M. javanicaنيماتودا تعقد الجذور 

 

 / طرائق ومواد البحث

 البكتيريا .0

جمعت عينات التربة والجذور من اتجاهات  :العيناتجمع 

لجبل اب والحنية الواقعةالحمامة  الوسيطة،مختلفة لمناطق 

 خمسةتم اختيار ثمان مزارع بواقع حيث  األخضر،

جرام  107منها تزن  عينةعينات من كل مزرعة كل 

. وتم الجمع من التربة القريبة من جذور نباتات (0جدول )

سم، وذلك  10 - 1الطماطم )الرايزوسفير( وبعمق من 

سم من الطبقة السطحية للتربة وتم جمع عينات  1بعد إزالة 

نباتات الطماطم للعزل من منطقة )الريزوبالن( الجذور ل

(. وقد تم وضع العينات في أكياس نايلون مع وضع 17)

بطاقة بداخل كل كيس تضمنت كافة البيانات المطلوبة عن 

العينة, ونقلت العينات إلي المعمل إلجراء عملية العزل 

 والتعريف.

استخدمت بيئة األجار  :البيئات المستخدمة في العزل 

( لعزل البكتيريا من (Nutrient agar NAغذي الم

لعزل بعض أنواع  King's Bالتربة والجذور و بيئة 

التي تكون مشعه عليها,  P. flourscenceالبكتيريا مثل 

 Nutrient Brothو استخدمت بيئة المرق المغذي 

(NB.لتحضير الرواشح والمعلقات البكتيرية ) 

 تم العزل في :ر( لعزل من عينات التربة ) الرايزوسفيا

المعمل حيث تم تجهيز البيئات الغذائية في أطباق بتري 

سم وتم خلط التربة في كل كيس لضمان تجانس  5قطرها 

 Dilutionالعينة وتم العزل باستخدام طريقة التخفيفات 

method و أخذ  0-77إلي  7- 77. وقد كان التركيز من .
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وى علي ونشر علي أطباق تحت 0-77مل من التركيز  7

 . (NA)بيئة األجار المغذي 

غسلت جذور  :العزل من عينات الجذور )الريزوبالن (

نباتات الطماطم بواسطة ماء الصنبور أوالَ ثم بواسطة 

الماء المقطر وأخيراَ غسلت الجذور بواسطة محلول 

مل من  7. أخذ  Phosphate bufferفوسفيت منظم

األجار  ةمحلول الغسيل ونشر على أطباق تحتوي بيئ

لمدة ° م18درجة حرارة  على( وحضنت (NAالمغذي 

 (. 30ساعة ) 10-08

تدرج لونها بين األبيض أعيدت تنمية العزالت التي  

علي بيئة  عزلت من الجذور والتربة التيوالكريم و

King's B  لتحديد ما إذا كانت مشعة تحت ضوء األشعة

  .(20)  وصفهفوق البنفسجية طبقا لما 

          

 مناطق جمع العزالت البكتيرية ومصدرها والرمز المعطي لها.(. 0جدول )                 

 رمز العزلة مصدر العزلة منطقة الجمع رمز العزلة مصدر العزلة منطقة الجمع

 شرق الحنية

 A1 الريزوبالن

 جنوب الحمامة

 E1 الريزوبالن

 E2 الرايزوسفير A2 الرايزوسفير

 E3 الرايزوسفير A3 الرايزوسفير

 E4 الريزوبالن A4 الرايزوسفير

 E5 الرايزوسفير A5 الريزوبالن

 جنوب غرب

 الحنية 

 B1 الرايزوسفير

 شرق الحمامة

 F1 الريزوبالن

 F2 الرايزوسفير B2 الريزوبالن

 F3 الريزوبالن B3 الريزوبالن

 F4 الرايزوسفير B4 الرايزوسفير

 F5 الرايزوسفير B5 الرايزوسفير

 جنوب الحنية

 C1 الرايزوسفير

جنوب غرب 

 الحمامة

 G1 الريزوبالن

 G2 الرايزوسفير C2 الرايزوسفير

 G3 الريزوبالن C3 الريزوبالن

 G4 الرايزوسفير C4 الرايزوسفير

 G5 الرايزوسفير C5 الريزوبالن

 الحمامة

 D1 الرايزوسفير

 الوسيطة

 H1 الريزوبالن

 H2 وبالنالريز D2 الريزوبالن

 H3 الرايزوسفير D3 الريزوبالن

 H4 الرايزوسفير D4 الرايزوسفير

 H5 الرايزوسفير D5 الرايزوسفير

 

مرات اختيرت المستع وتعريفها:تنقية العزالت البكتيرية 

ر من مرة أكثوتنقيتها بطريقة التخطيط الفردية وتم عزلها 

لك ة وذالبيئات الغذائي علىأطباق بتري تحتوي  على

 لضمان نقاء المزرعة.
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على طباق في االنميت البكتيريا  البكتيري:تحضير اللقاح 

 على، وبعد يومين من التحضين المغذي سطح األجار

غمرت المستعمرات النامية بالماء  °م 18درجة حرارة 

المقطر المعقم وأزيلت المستعمرات بحذر بواسطة إبرة 

وضبط تركيز  دورق،وجمع اللقاح في  معقمه،منحنية 

( عند تركيز Bacterial inoculumاللقاح البكتيري )

وحدة مكونة للمستعمرة لكل مل   -5 77

باااااساااااااااتااااخاااادام جااااهاااااز الاااامااااطااااياااااف الضاااااااااوئااااي 

(Spectrophotometer 6300( الاااذي يعاااادل )7.0 )

 (.(26 نانوميتر 577امتصاصية عند طول موجي 

 أجريت سلسلة من االختبارات :عريف العزالت البكتيريةت

 لغرض تعريف العزالت البكتيرية المتحصل عليها

 :وهذه االختبارات هي للتعريف( 75)اعتماداَ علي مرجع 

شكل وترتيب الخاليا وصبغ ) الصفات العامة و الشكلية 

أجري اختبار صبغة جرام لتحديد  :( الحركةو جرام

استخدمت طريقة القطرة وإيجابية أو سالبيه البكتيريا 

( لفحص وتحديد حركة الخاليا Hanging dropالمعلقة )

  (.(32حسب وصف 

 أجري :الكاتليزنزيم أ و اختبار أنزيم األوكسيديز

 ات للكشف عن نشاط االنزيمين كما وصفاالختبار

(29.) 

( في إجراء االختبارات Himediaستخدام أشرطة )ا

  :للعزالت البكتيرية  والبيو كيميائيةالفسيولوجية 

بإجراء عدة اختبارات  (Himediaاستخدمت أشرطة )

للعزالت البكتيرية حيث شملت هذه االختبارات مقدرة 

البكتيريا على إنتاج إنزيم اليورييز, وإنزيم األرثونين دي 

كربوكسيليز، إنتاج غاز كبريتيد الهيدروجين, وإنتاج 

األندول, واختزال النترات, واستخدام السترات كما 

م بعض اختبرت مقدرة هذه العزالت على استخدا

السكريات والمواد الكربوهيدراتيه األخرى كمصدر 

للكربون مثل الجلوكوز, اللكتوز, الملتوز, السبلبيوز, 

 (.(23المانوز, األدنتول, األربينوز والتريهيلوز 

ز تم حقن اللقاح البكتيري بتركي :اختبار فرط الحساسية 

وحدة مكونة للمستعمرة من كل عزلة بواسطة إبرة  77-5

 التبغ صنف نبات ( في أوراقmicrosyringe) الحقن

White Burley  ووضعت النباتات بعدها تحت ظروف

أيام  2 – 1الصوبة الزجاجية، ثم فحصت األوراق بعد 

من الحقن لمالحظة ظهور بقع ميتة من عدمها بما يدل 

على حدوث تفاعل فرط الحساسية كما تم حقن بعض 

 (.8ارنة )األوراق بالماء المقطر المعقم للمق

 النيماتودا:. 8

 Meloidogyneإكثار نيماتودا تعقد الجذور 

javinica:  زرعت نباتات طماطم صنفRio-grand 

رمل  7:7في أصص تحتوي علي تربة معقمة وبنسبة 

وطين ولقحت بواقع كيس بيض لكل نبات من النيماتودا 

المتحصل عليها من منطقة أوجلة خالل زيارة الجمعية 

  النبات.اية وقــالليبية ل

وأجري التعريف بواسطة القطاع  :عريف النيماتودات

العجاني وتمت متابعتها للحصول علي اللقاح الكافي 

 (. 10إلجراء اختبارات المعمل والصوبة )

 المعملية:. التجارب 3

ة نميت العزالت البكتيري : تحضير الرواشح البكتيرية 

داخل أنابيب جهاز ( (NBالنقية علي بيئة المرق المغذي 

مل وحضنت في حمام مائي علي  07الطرد المركزي 

ساعة مع الرج, أخذت األنابيب  10لمدة  °م 18درجة 

 1877ووضعت في جهاز الطرد المركزي علي سرعة 

دقيقة, و تم التخلص من الطافي  17دورة لكل دقيقة لمدة 

مل ماء معقم للراسب ضبط التركيز البكتيري  7وإضافة 
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ام جهاز المطياف الضوئي باستخد

Spectrophotometer 6300) 5-77( ليكون التركيز 

امتصاصية وحدة مكونة للمستعمرة لكل مل والذي يعادل 

نانوميتر و ضبط التركيز  577( عند طول موجي  7.0)

  ) .26(( C2=V1×C1V×2باستخدام المعادلة التالية )

في  ((NBتم حقن البكتيريا داخل بيئة المرق المغذي  

األنابيب مره ثانيه ولكن هذه المرة مضبوطة التركيز 

داخل كل أنبوبه, وحضنت في الحمام المائي علي درجة 

ساعة مع الرج, أخذت األنابيب, و وضعت  10لمدة  °م 18

دقيقة دورة / 1877في جهاز الطرد المركزي علي سرعة 

دقيقة, تم ترشيح الطافي بواسطة ورق ترشيح  17لمدة 

(Whatman-No 1)  والتخلص من الراسب, وتم التأكد

من خلو الراشح من خاليا البكتريا وذلك بتلقيحه على بيئة 

NA  ساعة عدم  08 – 10لمدة ° م 18وحضن علي درجة

وجود نمو للخاليا البكتيرية على األطباق دليل على نقاء 

 .((31الراشح من البكتريا 

 .Mالحصول على طور األحداث الثاني لنيماتودا 

javanica : جمعت أكياس بيض نيماتودا تعقد الجذور

M. javinica  من جذور نباتات الطماطم التي تمت

ً ستنميتها في الصوبة )المزرعة النقية( والمشار إليها   ابقا

كيس بيض تقريباً في طبق زجاجي  17حيث تم وضع كل 

معقم يحتوي علي الماء وتركت األطباق علي درجة 

( 2J(أيام تم الحصول علي طور  0حرارة الغرفة وبعد 

وتم ضبط أعدادها في الطبق باستخدام شريحة العد 

مل من الماء بحيث  7ل وحساب متوسط األحداث في ك

 تقريباَ. J )2) 07علي  ملكل يحتوي 

تأثير رواشح البكتيريا علي قتل طور األحداث الثاني 

معقم تم  في طبق : M. javinicaلنيماتودا تعقد الجذور 

( لنيماتودا تعقد الجذور 2J) 07إضافة الراشح البكتيري و 

M. javanica  وقد ضبط الراشح البكتيري داخل

مع عمل ثالث مكررات لكل  % 07األطباق بتركيز 

عزله بكتيرية مع إضافة  07معامله و تم اختبار رواشح 

معاملتي )البيئة الغذائية و الماء المقطر( للمقارنة, وضعت 

طباق علي درجة حرارة الغرفة وأخذت القراءات علي األ

ساعة( وعدت  01و 10, 71, 5, 2, 7, 7.0فترات زمنيه )

النيماتودا الميتة عن طريق اختبار مدى استجابتها للمس 

 .  (21) اإلبرةبرأس 

   -:   يةالتالتم حساب النسبة المئوية للموت وفقاَ للمعادلة 

100  للموت = % ×
عدد األفراد الميتة

 العدد الكلي
  

 . 50Ltالزمن القاتل لنصف عدد األفراد تم تحديد و

نفذت التجربة بتصميم عشوائي تام  :التحليل اإلحصائي 

ً وقد  في ثالث مكررات وزعت المعامالت عشوائيا

ا التحويل هات قبل التحليل إلي عمليتي تحويلخضعت البيان

 النتائجو قد خضعت ) 2) اللوغاريتميالزاوي والتحويل 

برنامج التحليل لتحليل بواسطة المتحصل عليها ل

الختبار المعنوية ومقارنة الفروق  Genstatاإلحصائي 

عند مستوى  LSDبين المتوسطات بأقل فرق معنوي 

القاتل  التعرض زمن(. كما تم حساب (16 %0احتمال 

  بواسطة تحليل البروبت (  50TL ) لنصف عدد األفراد

Probit  (5. ) 

 / والمناقشة النتائج

 :ت البكتيرية وصفاتها الشكلية وصبغ جرام العزال

جرام وشكل وترتيب ولون وحركة ال ةتبين من دراسة صبغ 

عزله بكتيرية  75أن  (8جدول )الخاليا للعزالت البكتيرية 

عزلة كانت موجبة لصبغة الجرام بينما كانت  07من أصل 

عزالت  8باقي العزالت سالبة ومن ناحية الشكل فقد كانت 

كروية أما باقي العزالت كانت خالياها عصوية ذات خاليا 

و او مزدوجة امفرده خاليا كما أنها اختلفت في ترتيبها من 

 القطرةسالسل وأتضح من اختبار موجودة في صورة 

 في حين كانتعزلة فقط كانت غير متحركة  70بأن  المعلقة

كما وأن هناك تباين بين العزالت باقي العزالت متحركة 
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ا مراتها حيث تدرجت العزالت في اللون في لون مستعم

 صفر. األلون وصوالً الى الاألبيض و الكريم  بين

 دضالبكتيرية اإلبادي لرواشح العزالت  التأثيراختبار 

 .M( لنيماتودا تعقد الجذور 2J(طور األحداث الثاني 

javinica : 

عزلة  07 اإلبادي لراشح عدد التأثير اتمن اختبار تبين

معملياً أن جميع رواشح العزالت  (2Jلطور )ا ضدبكتيرية 

مع  رضد هذا الطوالبكتيرية المختبرة كان لها تأثير قاتل 

ومن التحليل اإلحصائي  (3جدول )تفاوت نسب القتل 

بين هذه العزالت حيث أظهر  فروق معنوية ما تسجل

( أنه األكثر كفاءة في قتل طور األحداث E2) راشح العزلة

ند ساعة واحده من زمن ( ع% 1.07الثاني سجل بنسبة )

التعريض وازدادت النسبة مع زيادة زمن التعريض حتى 

 50Lt (7070.5ساعة, وبقيمة  01( عند % 777بلغت )

( نسبة (F5دقيقة(. يليها في التأثير القاتل راشح العزلة 

دقائق( من زمن التعريض  77( عند )% 7.8موت )

 87.50وتوالت هذه النسبة في الزيادة مع الزمن حتى )

ساعة, كما تم حساب الزمن القاتل لنصف  01( عند %

دقيقة(, كما نتج  7070.5لها فكانت ) Lt 50عدد األفراد 

( عند ثالث % 00.82نسبة ) B3)عن راشح العزلة )

عريض, وازدادت النسبة حتى ساعات من زمن الت

 50Lt  (580.5ساعة و بقيمة  01( عند % 85.70)

بلغت نسب الموت الناتجة عن  A4)دقيقة(, أما العزلة )

( عند % 50.82ساعات و ) 5( عند % 2.22راشحها )

دقيقه(, في حين  (3006لها كانت  50Ltساعة وقيمة  01

وت ( أقلها تأثيراً فسجل نسب مH5كان راشح العزلة )

ساعة من  01ساعة أما عند  71( عند % 17.82بلغت )

( وقيمة % 07.82زمن التعريض فقد بلغت نسبة الموت )

50Lt  (2817  وقد تم اختيار هذه العزالت الخمس .)دقيقة

علي أساس اختالف الخصائص المدروسة وقدرتها علي 

 بغرض تعريفها. J)2التأثير في قتل طور األحداث الثاني )

 

تعريف العزالت البكتيرية المنتخبة من اختبار كفاءة 

 .M لنيماتودا (2Jالرواشح ضد طور األحداث الثاني )

javinica : ( عرفت العزالت البكتيرية الخمس A4, 

B3, E2, F5وH5  باستخدام الصفات المرفولوجية و )

 . والبيو كيميائيةالفسيولوجية 

رت العزالت البكتيرية أظه الحساسية:اختبار فرط 

أنها غير ممرضة  H5 )و A4, B3, E2, F5الخمس )

للنبات حيث أنها لم تعطي أي أعراض للموت 

( علي أوراق نبات التبغ صنف Necrosisالموضعي )

White Burley  ساعة من حقن األوراق  08بعد

 والذي يماثل ما حدث عند حقن األوراق بالماء المعقم. 

ح من يتض : يميائيةكوالبيو وجية االختبارات الفسيول

للخصائص  Himediaخالل نتائج اختبار أشرطة 

 والفسيولوجية و البيوكميائية للعزالت الخمس المنتخبة 

اختالف  (4جدول ) إنزيمي الكاتليز و األوكسيديز

العزالت البكتيرية الخمس المنتخبة في إنتاجها لإلنزيمات 

 . زو األوكسيدي و إنزيمي الكاتليز والسكريات المختلفة
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ي ترب بعض المناطق فرفولوجية والحركة وصبغ جرام لخاليا العزالت البكتيرية المعزولة من والخواص المنتائج دراسة  (.8جدول )

 غة جرام ( سالبة لصب–) و  الخاليا موجبة لصبغة جرام )+(    الجبل األخضر.

 صبغ جرام الحركة اللون الترتيب الشكل رمز العزلة

A1 متحركة أبيض مفردة عصوية - 

A2 متحركة أبيض في سالسل عصوية - 

A3 غير متحركة كريمي في أزواج كروية - 

A4 متحركة أبيض في أزواج عصوية + 

A5 متحركة أبيض في سالسل عصوية - 

B1 متحركة أبيض مفردة كروية + 

B2 متحركة أصفر مفردة عصوية - 

B3 متحركة أبيض مفردة عصوية - 

B4 متحركة أبيض في أزواج عصوية - 

B5 غير متحركة أبيض مفردة كروية + 

C1 متحركة كريمي مفردة عصوية - 

C2 متحركة أصفر مفردة عصوية - 

C3 غير متحركة أبيض مفردة عصوية + 

C4 متحركة أبيض مفردة عصوية - 

C5 متحركة أصفر مفردة يةعصو - 

D1 متحركة أصفر مفردة عصوية - 

D2 متحركة كريمي مفردة عصوية + 

D3 متحركة أبيض مفردة كروية + 

D4 غير متحركة أبيض مفردة كروية + 

D5 غير متحركة كريمي مفردة عصوية + 

E1 غير متحركة أبيض مفردة عصوية - 

E2 غير متحركة أبيض مفردة عصوية + 

E3 متحركة كريمي في أزواج صويةع + 

E4 غير متحركة أبيض مفردة عصوية - 

E5 متحركة أبيض مفردة عصوية - 

F1 متحركة كريمي مفردة عصوية - 

F2 متحركة كريمي في سالسل عصوية - 

F3 غير متحركة كريمي مفردة كروية + 

F4 متحركة أبيض مفردة عصوية - 

F5 غير متحركة كريمي مفردة عصوية - 

G1 متحركة أصفر في أزواج عصوية - 

G2 غير متحركة أبيض مفردة كروية + 

G3 متحركة كريمي مفردة عصوية - 

G4 متحركة أبيض مفردة عصوية - 

G5 غير متحركة أبيض مفردة عصوية + 

H1 متحركة أصفر مفردة عصوية - 

H2 غير متحركة أبيض مفردة كروية + 

H3 متحركة كريمي مفردة عصوية - 

H4 غير متحركة كريمي مفردة عصوية + 

H5 متحركة أبيض في أزواج عصوية + 
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رواشح العزالت البكتيرية ل تعرضهبعد  M. javinica  ( لنيماتودا2J(النسبة المئوية لموت طور األحداث الثاني  (.3جدول ) 

  .50TL كذلك معيار الزمن النصفي القاتلمختلفة و وبأزمنةالمختلفة 

 المعاملة ورمز

 العزلة

 50TL الزمن

10 بالدقائق

m 

30m 1h 2h 3h 6h 12h 24h 72h 

لة
عز
ال
ز 
رم

 

A1 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.8

3 

53.3

3 

94.1

7 

7801 

A2 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.0

0 

< 

0217 A3 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0

0 

< 

0217 A4 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 3.33 30.0

0 

31.6

7 

65.8

3 

2775 

A5 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 11.6

7 

20.8

3 

25.0

0 

38.3

3 

93.3

3 

7805.

5 B1 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.83 < 

0217 B2 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 14.1

7 

18.3

3 

< 

0217 B3 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 75.8

3 

75.8

3 

82.5

0 

89.1

7 

89.1

7 

580.5 

B4 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.83 < 

0217 B5 0.0

0 

0.00 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 7.50 < 

0217 C1 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.17 < 

0217 C2 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.0

0 

80.0

0 

1770 

C3 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.3

3 

< 

0217 C4 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 5.83 16.6

7 

25.8

3 

38.3

3 

< 

0217 C5 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 < 

0217 D1 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.8

3 

16.6

7 

25.8

3 

< 

0217 D2 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0

0 

25.8

3 

72.5

0 

1802.

5 D3 0.0

0 

0.00 2.50 9.17 47.5

0 

65.0

0 

65.0

0 

65.0

0 

65.0

0 

1775.

5 D4 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.33 27.5

0 

27.5

0 

< 

0217 D5 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 < 

0217 E1 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 12.5

0 

22.5

0 

84.1

7 

95.8

3 

7500.

2 E2 0.0

0 

0.00 2.50 8.33 15.0

0 

19.1

7 

33.3

3 

92.5

0 

100.

0 

7070.

5 E3 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.6

7 

28.3

3 

38.3

3 

< 

0217 E4 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 10.8

3 

20.8

3 

77.5

0 

92.5

0 

7807 

E5 0.0

0 

0.00 4.17 4.17 5.83 13.3

3 

38.3

3 

69.1

7 

77.5

0 

7801 

F1 0.0

0 

0.00 9.17 14.1

7 

18.3

3 

35.0

0 

52.5

0 

66.6

7 

66.6

7 

1787.

5 F2 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 4.17 80.0 100.

0 

7587.

5 F3 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 5.83 5.83 < 

0217 F4 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 7.50 14.1

7 

< 

0217 F5 0.8 0.8 5.0 9.17 21.6

7 

55.0

0 

70.8

3 

77.5

0 

81.6

7 

7070.

5 G1 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 < 

0217 G2 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.1

7 

21.6

7 

25.0

0 

< 

0217 G3 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.83 5.83 < 

0217 G4 0.0

0 

0.00 1.67 4.17 4.17 5.00 6.67 60.8

3 

100.

0 

7801.

5 G5 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 < 

0217 H1 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 18.3

3 

38.3

3 

< 

0217 H2 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.8

3 

1077.

5 H3 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.33 < 

0217 H4 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.0

0 

75.8

3 

100.

0 

7072.

2 H5 0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.8

3 

32.5

0 

50.8

3 

2817 

المرق المغذي 

 )الشاهد(

0.0

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 < 

0.0 ماء مقطر 0217

0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 < 

0217 LSD 0.05 8.603  
m)  الدقائق و بالزمنh  ,دقيقة( 0217أكبر من  >بالساعات 
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 الخمس المنتخبة.  والبيوكيماوية للعزالتاختبارات الخصائص الفسيولوجية  (.4جدول )                   

 االختبار

 رمز العزلة

F5 H5 B3 A4 E2 

Adonitol - - + + - 

Arabinose + + + + + 

Catalase + + + + + 

Cellobiose - + + - - 

Citrate utilization + - - + + 

Esculin hydrolysis - - + + - 

Glucose + + + + + 

S production2H - + + - - 

Indole - - - - - 

Lactose - - + - - 

Lysine decarboxylase - - - - - 

Malonate - - - + + 

Melibiose - + + + - 

Methyl red - + - - + 

Nitrate reduction - - + + - 

ONPG - - - - - 

Ornithine decarboxlase - - - - - 

Oxidase + + + - + 

Phyenylaiamine deaminase - - - - - 

Raffinose - - - + - 

Rhamnose - - - + - 

Saccharose - + + + + 

Trehalose - + + + + 

Urease - - + - + 

s,Voges proskauer - + - + - 

Xylose - - + - + 

 ( التفاعل سالب–) التفاعل موجب و )+(

 

 البكتيرية:تعريف العزالت 

النتائج المتحصل عليها من اختبار فرط  على بناء  

الحساسية واختبار صبغ جرام وشكل وترتيب ولون 

نتائج  كذلكو (8جدول ) وحركة خاليا العزالت البكتيرية

ي ف والبيو كيميائيةاختبارات الخصائص الفسيولوجية 

 يفكما لعزالت الخمس المنتخبة تم تعريف ا (4جدول )

وقد اتضح من خالل سلسلة االختبارات . (5جدول )

الفسيولوجية والكيميائية واختبارات الحركة وشكل 

وترتيب الخاليا وصبغ جرام واختبار فرط الحساسية 

واختبار إنزيمي الكتاليز واألوكسيديز لتعريف العزالت 

مس المنتخبة من اختبار كفاءة الرواشح في البكتيرية الخ

 .M( لنيماتودا تعقد الجذور 2Jقتل طور األحداث الثاني )
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javanica وبعد عمليات التعريف للعزالت المنتخبة ،

 ,Bacillus subtitles تبين بأنها تنتمي لألنواع االتية

Agrobacterium radiobacter, Pseudomonas 

sp., Bacillus megaterium و . Pseudomonas 

flourscence 

ومن الدراسات السابقة تبين توافق وجود هذه األنواع في 

( عند 30التربة لمناطق مختلفة من العالم. حيث وجد )

عزلة بكتيرية من رايزوسفير التربة وبعد  21عزلة 

 .P عمليات التعريف اثبت أنها تابعة للنوعين

aeruginosa و B. subtilis. ( عند 25وسجل ) عزلة

عزلة  05عزلة من الرايزوسفير لحقول البطيخ ان  57

( تحصلوا 33. كما ان )spp. Bacillusمنها تابعة للجنس 

خالل عمليات الحصر العشوائي لعشر مناطق مختلفة 

عزلة بكتيرية وبعد عمليات  75ومحاصيل مختلفة علي 

التعريف لهذه العزالت من خالل مجموعة من االختبارات 

كلية والكيميائية وجد أن ثمان منها تنتمي إلي لصفاتها الش

Pseudomona ssp.  و عشر عزالت تنتمي إلي

Bacillus sp.  بينما كانت عزلة واحده فقط تنتمي إلي

Methylobacterium sp. وكذلك مع م ا ورد في .

عزلة من رايزوسفير  01( عند تعريفة لـ 14دراسة )

 .P. fluorescensالترب المصرية أنها تابعة للنوع 

 

 أنواع البكتريا التي تم تعريفها. (. 5جدول )                                        

 نوع البكتيريا رمز العزلة

A4 Bacillus subtilis 

B3 Agrobacterium radiobacter 

E2 Bacillus megaterium 

F5 Pseudomonas sp. 

H5 Pseudomonas flourscence 

 

ت البكتيرية في قتل طور األحداث كفاءة رواشح العزال

  : M. javanica( لنيماتودا تعقد الجــذور 2Jالثانــي )

طور ضد عزلة بكتيرية  07تبين من اختبار كفاءة رواشح 

(2J للنيماتودا )M. javanica  وجود تفاوت بين هذه

طور وعلي فترات هذا العزالت في مقدرتها علي قتل 

كفاءة هو راشح  زمنية مختلفة وتبين أن أكثرها

Pseudomonas sp.  يليها في التأثير القاتل كان راشح

B. megaterium  ومن ثم رواشحA. radiobacter  و

B. subtilis  في حين كان راشحP. flourscence  األقل

الدراسات وقد اتفق هذا مع ما ورد في  تأثيراً. 

(22،27،10،10،17،78،71،77،5.) 

واختبار عزالت بكتريا من نوصي في هذا البحث بعزل  

روف الصوبة ضد ظمحاصيل مختلفة واختبارها في 

 يل مختلفة.تعقد الجذور على محاص مرض

 

 /المراجع 

دراسة عن  .0999على موسى.  محمدأدم،  (7

النيماتودا المتطفلة على نباتات العائلة الباذنجانية في 

منطقة الجبل األخضر، رسالة ماجستير، جامعة عمر 

 صفحة. 775كلية الزراعة، قسم الوقاية، المختار، 

دراسة نيماتودا . 0989الحويطي، محمود أكريم.  (1

على بعض محاصيل  Meloidogyneتعقد الجذور
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الخضر والحشائش في عدة مناطق من الجبل 

األخضر. رسالة ماجستير، قسم وقاية النبات، كلية 

 صفحه. 05الزراعة، جامعه الفاتح طرابلس، ليبيا.

 التحليل طرق .0983 .ممدوح مدمح الروبي، (2

معارف القاهرة  .البيولوجية للتجارب اإلحصائي

 .صفحة 075الطبعة الثانية. 

نيماتودا المحاصيل  .8118عتريس, إبراهيم خيري.  (0
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Abstract \ 

 

Evaluation the efficacy of culture filtrates of some Rhizobacteria isolates 

against (J2) of Root Knot nematode Meloidogyne javanica Treub in vitro. 

 

Ayman H. S. R. ALtrkawi, Mohamed A. M. Adam, Abdelkrim M. Amer and Mahmoud 

E. M. Ehwaeti 

Plant Protection Dep., Fac., of Agri., Omar Al-mukhtar uni., Elbida-Libya. P.O. Box 919 
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Abstract \ 

The aim of this study, was isolation and identification of some Rhizobacteria strains and 

evaluate the efficacy of their culture filtrates against Root Knot Nematode Meloidogyne 

javanica. The (RKN) sample that brought from Ogela region during the visit of the Libyan 

Society of Plant Protection to the region. Results of identification of Meloidogyne sp. using 

perineal pattern confirm that the species is M.  javanica. The bacteria strains were isolated from 

soil and root of tomato plants from different locations of the following areas : EL- Wasita, EL- 

Hamama and EL- Haneia in ALjabel ALakther region. Then, the efficacy of culture filtrates of 

40 Rizobacteria isolates were evaluated on the mortality of second stage juveniles (J2) in vitro. 

Results of the experiment showed differences in the ability of the filtrates of bacteria isolates 

on killing of (J2), in different times and the Lt50 parameter . The most effective culture filtrates 

was of Pseudomonas sp. While the less effective was P. flourscence. After the identification 

process of the five selected bacteria isolates from evaluate the efficacy of their culture filtrates 

test against (J2). The bacteria isolates were identified as Bacillus subtitles, Pseudomonas sp., 

Agrobacterium radiobacter, Bacillus megaterium and Pseudomonas flourscence. The 

percentage of mortality of (J2) was increased with rising the exposed time to the culture filtrates. 

Keywords: Bacteria, Nematode, Culture filtrates, Soil. 
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