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 في نمو الفطر Rhizobium leguminosarumدراسة تأثير بكتيريا 
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici مخبريًا 
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 الملخص

 Fusarium في نمو الفطر Rhizobium leguminosarumدراسة تأثير بكتيريا  .2016ياسر حماد، بشرى رزق. صباح، المغربي، 

oxysporum f.sp. lycopersici 141-135(: 2)34، النبات العربية مخبريًا. مجلة وقاية. 
المسبب  Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (FOL) الفطرإزاء Rhizobium leguminosarum بكتيريال دراسة التأثير المضادإلى هدف البحث 
لتحديد العزالت أجريت عدة تحاليل بيوكيميائية و ،من عقد جذرية لنبات الفول Rhizobium leguminosarumعزلت البكتيريا  ./الطماطم لمرض ذبول البندورة

 F. oxysporum f.sp. lycopersici وعزل الفطر، ( جار السكريات الثالثيةآلالنمو في وسط  ،النمو في وسط جلوكوز بيبتون آجار )تحلل جيالتين، وتوصيفها

(FOL من نباتات بندورة )تم الحصول على عزلتين من  .مواقع مختلفة في الساحل السوريي مزروعة ف، ومصابة بمرض ذبول الفيوزارياإلأعراض  تبدأ
 بكتيرياالفعالية أظهرت النتائج . (FOL1 ،FOL2 ،FOL3 ،FOL4 ،FOL5 ،FOL6 ،FOL7 ،FOL8) لفطرل تابعةوثماني عزالت ( R1 ،R2) المذكورةبكتيريا ال

أن هذه  بينت النتائج أيضًاكما  ،FOL7العزلة مع  %68.05إلى التضاد ث وصلت نسبة هي األكثر فعالية حي R1وكانت العزلة  ،مخبريًا الفطر في الحد من نمو
 FOL7تثبيط العزلة الفطرية لقدرتها حيث وصل متوسط  R1  لعزلةلوكانت أعالها  الفطرنمو ثبط ت ى إنتاج مواد متطايرة استطاعت أنالبكتيريا كانت قادرة عل

 .%37.78إلى 
 .Rhizobium leguminosarum، Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici ،، مواد متطايرةطم/طمابندورة : كلمات مفتاحية

 

 1مقدمةال
 

للمبيدات خطورة على البيئة وصحة االستخدام الالعقالني يشكل 
عند بعض  الى احتمال حدوث تطور للمقاومة لهباإلضافة إ ،اإلنسان
ن اإلجراءات البديلة م ويعد التوجه نحو المكافحة الحيوية .(9) اآلفات
 أظهرت مجموعة متنوعة من الكائنات الحيةإذ ، المبيداتاستخدام عن 

الدقيقة فعالية جيدة في مكافحة ممرضات نباتية توجد في التربة ومنها 
الجذور  محيطمنطقة د تع (.13) ممرض ذبول الفيوزاري

مفعمة  هيو ،غنية جدًا بالمواد العضوية ( منطقةالرايزوسفير)
شاط البكتيري نظرًا لوجود الجذور النباتية التي بدورها تقوم بالن

حيث توفر بيئة مالئمة لنمو العديد  ،بعمليات االمتصاص والتخزين
هذا يخلق و ،هاوانتشار من األحياء المجهرية النافعة والممرضة

 ،نوعًا من التنافس بين هذه الكائنات على المواد الغذائيةالوجود 
 على قادرة أنزيماتإفراز مواد أيضية و تاجوالتضاد من خالل إن

ليات معينة حسب إمكانيات كل كائن آط نمو األحياء األخرى بيتثب
 .(24)مجهري 
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محيط  منطقة التي تنمو في الدقيقة أن الكائنات الحيةلوحظ كما 
بحماية  وتقوم ،تكون عوامل مكافحة حيوية مثالية يمكن أن الجذور

نمو النبات مثل عزالت من  وتحفز ،الجذور من مهاجمة الممرضات
 Psuedomonas و Bacillus تابعة لألجناسبكتيرية مختلفة  أنواع

حيث وجدت عزالت منها فعالة في  Rhizobium مجموعة وحديثًا
 .(18) مكافحة الفطور الممرضة

 لرتبة Rhizobium للجنسالتابعة  تنتمي البكتيريا 
Rhizobiales ضمن عائلة  Rhizobiaceae(16).  هذه  متستخداوقد

 لى األجناسإالتي تنتمي الفطرية ممرضات الإزاء  بنجاح كتيرياالب
Fusarium، Rhizoctonia و Macrophominaبكتيريا لك ت. تم

المنافسة  تشمل الممرضات،بعض في للتأثير عديدة ليات آ وميزوبيار
 ،وزيادة في نمو النبات ،نتاج مضادات حيويةإعلى الحديد والغذاء و

وتزيد من  ،محرضات لنمو النبات(، وتنتج 3) هليات الدفاع فيآحث و
نتاج إإلى باإلضافة  امتصاص الفوسفور وعناصر معدنية أخرى،

 (. 14) سيتوكينينالوكسين واالمثل الجبريلين ورمونات وه

ندول اسيتيك الذي يحسن من أمركب يزوبيوم اتنتج بكتيريا الر
 ةوحث المقاوم ،جانبية والشعيراتبزيادة عدد الجذور ال ،نمو النبات
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تيناز ونزيمات الكيأمركبات الفينول وتنشيط  مراكمةفي النبات ب
 (.8) كسيدازوأوالجلوكاناز والبيروكسيداز وبولي فينول 

البكتيريا وتوصيف عزل )أ(  :إلى هدف هذا البحث
Rhizobium leguminosarum  عقد الجذرية لنبات الفولالمن، 

 نباتات من Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici والفطر
لبكتيريا المضاد لالنشاط  دراسة تأثير؛ )ب( بندورة مصابة

Rhizobium leguminosarum  في نمو الفطرF.o. f.sp. 

lycopersici دراسة تأثير المنتجات المتطايرة للبكتيريا)جـ( ؛ 
Rhizobium leguminosarum في نمو الفطر F.o. f.sp. 

lycopersici. 
 

 وطرائقه مواد البحث
 

 Fusarium oxysporum f.sp. lycopersiciعزل الفطر 

صابة بمرض ذبول اإلتبدي أعراض  /طماطمنباتات بندورة تجمع
منطقتي مواقع مختلفة من في موجودة من بيوت بالستيكية  وميلفيوزرا
، ووضعت في 2014/2015خالل الموسم  ةفي سوريبانياس وجبلة 

لعزل و .يتيلين وسجل عليها المعلومات الالزمةإي أكياس من البول
قطعت الساق ، من العينات النباتية F.o. f.sp. lycopersiciالفطر 

من المجموع الجذري، وغسلت الجذور والجزء سم  5على ارتفاع 
السفلي من قاعدة الساق بماء الصنبور بحذر للتخلص من التربة، ثم 

قطعت الجذور والساق  .جففت هوائيًا بوضعها على ورق جرائد
 تبوكلورييمم، طهرت سطحيًا به 6 المصابة إلى قطع صغيرة حوالي

 ماء مقطر معقمغسلت مرتين ب، ثم لمدة ثالث دقائق %5الصوديوم 
نقلت إلى أوراق ترشيح  هاوبعد ،للتخلص من بقايا المادة المطهرة

بمعدل  أطباق بتري وزعت فيمعقمة للتخلص من الماء الزائد، ثم 
( المضاف PDA) جار البطاطا والدكستروزآمستنبت على  قطع 3-4

لمنع نمو  لمغ/ 100بمعدل  ceftriaxone إليه المضاد الحيوي
وأخذت النتائج  س°2±24حضنت األطباق عند  .البكتيريا إن وجدت

تمت تنقية الفطور المعزولة من الجذر والساق على  .يومًا 14-7بعد 
ثم  نقية من الفطر،ى مزارع وذلك للحصول عل PDAالمستنبت 

وكررت العملية  ،س°2±24عند حضنت لمدة ثمانية إلى عشرة أيام 
  حتى تم الحصول على مستعمرات نقية تمامًا.

الفطور المعزولة حسب الصفات المورفولوجية تشخيص تم 
صفات الحوامل حسب وكذلك  للمزارع الفطرية من شكل ولون،

 . (22 ،5) ةواألبواغ الكونيدي
 

 Rhizobium leguminosarumزل البكتيريا ع
موجودة وردية اللون من عقد جذرية  Rhizobiumبكتيريا عزلت 

ت غسل .ةسوريطرطوس في  محافظةفي  على جذور نبات الفول

 يدبكلورعقمت ثم  ،إلزالة التربة العالقة بهاجيدًا بالماء  العقد المحددة
مرات  غسلت عدة ثم وبعدها بالكحول، ،ثانية 30لمدة  %0.1الزئبق 

للحصول  هرست العقدة بواسطة قضيب معقم .بالماء المقطر المعقم
أخذ جزء من ذاتها طة إبرة التلقيح اوبوس ،على مستخلص حليبي
 ةتول مستخلص الخميريجار مانمستنبت آإلى المستخلص الحليبي 

(YEMA) (25 ،29)، إلى  بعد يومينو .س°30-29 عند ثم حضنت
بكتيرية، أعيدت زراعتها  لحصول على مستعمراتتم ا ثالثة أيام،

 ستعمرات نقية، ثم درست مواصفاتهاعدة مرات للحصول على م
  Rhizobium (10.)نها تنتمي لبكتيريا أمن للتاكد 

 

 البكتيرياتوصيف 
 والخصائص المجهرية للخاليا: للمستعمرات مزرعيةدراسة الصفات ال

  عند YEMA ستنبتمستعمرات البكتيريا النامية على مدرست 
من حيث لون المستعمرة ومظهرها أيام  3-2 لمدة س29-30°

 الضوئي الخاليا تحت المجهر توفحص ،وشكلها وقوامها وقطرها
 .(6) لهاللتعرف على شكلها وإجراء اختبار صبغة غرام 

 

 :البيوكيميائية للبكتيريا خصائصدراسة ال
درة البكتيريا على هذا االختبار لتحديد مقأجري  - تحلل الجيالتين

تحلل أن إذ  ،نيوذلك باستخدام الجيالت ،نتاج أنزيم جيالتينازإ
البكتيريا على مستنبت لقحت  .األنزيمهذا  نتاجإجيالتين يشير إلى ال

غ/ل  12 غ/ل مستخلص اللحم، 3 غ/ل بيبتون، 5جيالتين )
المزارع النامية عرضت ساعة وبعدها  48لمدة حضنت  ،جيالتين(
المزارع التي أنتجت أنزيم  .دقيقة 60-30لمدة  س°4لحرارة 

 (.10) هالتي لم تنتج وتجمدت تلكسائلة الجيالتيناز بقيت 
  

مستنبت حضر  - (GPAجار )آ النمو في وسط جلوكوز بيبتون
غ  15غ جلوكوز و 5غ بيبتون و 10بإذابة  آجار جلوكوز بيبتون

لماء مل من ا 1000مل من صبغة بروموسيرازول في  10جار وآ
مستنبت  سطح بكتيريا بشكل مخطط علىزرعت الالمقطر المعقم. 

لمدة س °2±28عند ، وتم التحضين الصلب جار جلوكوز بيبتونآ
البنفسجي إلى األصفر إن  حظ النمو والتغير في اللونوول ،خمسة أيام

 Rhizobium (51.) إلى جنس كانت البكتيريا تنتمي
 

ذا االختبار لتحديد مقدرة هتم  -جار السكريات آالنمو في وسط 
والالكتوز  دكستروزالبكتيريا على استخدام سكريات مثل السكروز وال

غ/ل مستخلص  3 سكريات منلكوسط من أجل النمو. يتكون وسط ا
 يدرغ/ل كلو 5 غ/ل بيبتون، 15 ،غ/ل مستخلص الخميرة3 لحم،

 غ/ل دكستروز، 1 غ/ل سكروز، 10، غ/ل الكتوز 10الصوديوم، 
 غ/ل ثيوسلفات الصوديوم، 0.3 يدي،دكبريتات الح غ/ل 0.2
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البكتيريا على هذا لقحت  .غ/ل آجار 15 غ/ل أحمر الفينول،0.24
، إذ اللون في تغيرالمراقبة تمت و ،ساعة 72لمدة  حضنتالوسط و

يصبح لون أسفل األنبوب أصفر وأعلى األنبوب لونه أحمر إذا كانت 
  .Rhizobium (10) لـا إلى جنس البكتيريا تنتمي

 

 F.o. f.sp. lycopersici  الفطر إزاءدراسة النشاط المضاد للبكتيريا 
 الفطر إزاء R. leguminosarum للبكتيرياالنشاط المضاد درس 

 F.o. f.sp. lycopersici 17) وذلك حسب طريقة الزراعة الثنائية، 
مم من مستعمرة فطرية  5في هذه الطريقة أخذ قرص بقطر  .(28

في منتصف طبق بتري يحوي وسط  تووضع ،نية أيامبعمر ثما
PDA، ن من البكتيريا على جانبي القرص الفطري يبعد اخط زرعو

الشاهد فتم وضع القرص  في ، أماسم 2كل منهما عنه بحوالي 
مكررات  ةأربع ت، وحضربدون بكتيريا PDAالفطري على مستنبت 

 خذأوبعدها  ،لمدة سبعة أيام س°28 عندتحضين الوتم  ،لكل معاملة
 النموتثبيط المستعمرة الفطرية وحسبت النسبة المئوية ل نمو قطر

 :(19) بالمعادلة التالية
 

 نسبة تثبيط النمو)%( =
 قطر نمو المعاملة –قطر نمو الشاهد 

 ×100 
 قطر نمو الشاهد

 

 الفطر في نمودراسة تأثير المنتجات المتطايرة للبكتيريا 
F.o. f.sp. lycopersici 

في  R. leguminosarumتأثير المنتجات المتطايرة للبكتيريا درس 
 .باستخدام طريقة الطبق المغلق F.o. f.sp. lycopersici نمو الفطر

مانتول مستخلص الميكروليتر من مرق  200في هذه الطريقة أخذ 
ونشر  ،وحدة/مل 810 يحوي على البكتيريا بتركيز (YEM)الخميرة 

عند وتم تحضين البكتيريا  ،YEMAنبت على طبق بتري يحوي مست
مم  5 وبعد ذلك وضع قرص فطري قطره ،ساعة 24لمدة  س28°

ن اطبقاللصق ، ثم PDA في منتصف طبق بتري يحوي مستنبت
وحضرت أربعة  ،بكتيرياال يحتو على لمفأما الشاهد ، بالبارافيلم

ثم  ،س°25 عندالتحضين لمدة خمسة أيام تم  .مكررات لكل معاملة
نسبة المئوية الوتم حساب  ،(18)قطر نمو المستعمرة الفطرية  أخذ

 .حسب المعادلة المذكورة سابقًا النمو بالمقارنة مع الشاهدتثبيط ل
بمقارنة  GenState-12طة برنامج االتحليل اإلحصائي بوستم 

، واستخدم اختبار دانكان %1عند المستوى  أقل فرق معنوي قيمة
 ن المعامالت.الفروق المعنوية بي لتحديد

 

 النتائج والمناقشة
 

 F.o. f.sp. lycopersici  دراسة عزالت الفطر
من نباتات  F.o. f.sp. lycopersic من الفطر تعزالثمانية جمعت 
موجودة في جبلة وبانياس  مزروعة في بيوت محمية طماطم/بندورة

الغزل الفطري كان نمو  .i أعراض اإلصابةعليها  تظهر في سورية
، وتراوحت ًاقطني PDAات هذه العزالت على مستنبت مستعمرل

ألوانها على السطح العلوي بين األبيض واألبيض المشوب باللون 
والكريمي، وعلى السطح السفلي بين اللون الكريمي الوردي 

والكريمي المشوب باللون األصفر والوردي والبني المشوب باللون 
عدد من ا حصل عليه م معوتتوافق هذه النتائج  .(1 )شكل األصفر

فحصت أبواغ هذه العزالت تحت المجهر  .(27، 23، 4)الباحثين 
تبين من الفحص وجود ثالثة و (،26 ،22 ،5) الضوئي وصنفت
 (microconidia)أبواغ كونيدية صغيرة  :وهي أنواع من األبواغ

أحادية بسيطة كلوية الشكل وحيدة الخلية غالبًا تتشكل على فياليدات 
 (Macroconidia)يرة كبأبواغ كونيدية و ،(4و  2 لشك)قصيرة 

 الخلية القاعدية قدمية الشكل ،خاليا 5-2هاللية الشكل مقسمة من 
ذات جدار  كروية الشكل (Chlamydospores)وكالميدية ، (2 شكل)

 تعود للفطروهذه األبواغ  (،3 شكل) أحادية وثنائية سميك وهي
F. oxysporum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 F. oxysporum f.sp. lycopersici  تعمرة للفطرمس .1 شكل
Figure 1. F. oxysporum f.sp. lycopersici colony. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 F. oxysporum  كونيدية الكبيرة والصغيرة للفطرالبوا  األ .2شكل 

(60x) 
Figure 2. Small and large condiospores of F. oxysporum 

(60x) 
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 F. oxysporum (60x) بوا  الكالميدية للفطر األ. 3شكل 
Figure 3. Clamedospores of F. oxysporum (60x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 (60xفياليدات أحادية وأبوا  كونيدية صغيره متشكلة عليها ) .4شكل 
Figure 4. Monophialides and small condiospores (60x) 

 
  R. leguminosarum  دراسة عزالت البكتيريا

، R. leguminosarum (R1تم الحصول على عزلتين من البكتيريا  
R2) حيث ، ةمن موقعين مختلفين من محافظة طرطوس في سوري

القوام كانت مستعمراتها كريمية اللون ودبقة المظهر ومخاطية 
، وأظهر الفحص مم 4إلى  1قطارها من أوتراوحت  ،ودائرية الشكل

وتتوافق هذه  ،لشكل وسالبة الغرامبالمجهر الضوئي بأنها عصوية ا
 .(25، 15، 12، 10) عدد من الباحثينما نشره النتائج مع 

 Rhizobiumبكتيريا  أن عزلتي(، 1 جدول)نتائج الأظهرت 
(R1، R2) عند  صلبًا بقي الجيالتين إذ لم تنتجا أنزيم الجيالتيناز

دقيقة، وهذه تعتبر صفة من  60-30لمدة  س°4في حرارة  هوضع
كما بينت النتائج أيضًا أن  .Rhizobium (6 ،10)بكتيريا ت صفا

نمو في وسط جلوكوز ال ااستطاعتRhizobium (R1، R2 )عزلتي 
إذ كانت قادرة على استخدام الجلوكوز كمصدر  ،بيبتون آجار

كما تبين  .للكربون، لذلك تحول لون الوسط من البنفسجي إلى األصفر
على استخدام سكريات الجلوكوز  أن هاتين العزلتين كانتا قادرتين

والالكتوز والسكروز من أجل النمو، حيث تم مالحظة تغير لون 

األنابيب المزروعة بهاتين العزلتين، فأصبح لون أسفل األنبوب أصفر 
 .(29، 6ما نشر سابقًا )وأعلى األنبوب لونه أحمر وهذا يتوافق مع 

 

 Rhizobiumالصفات البيوكيميائية لعزلتي بكتيريا  .1 جدول

leguminosarum  (R1  وR2.) 
Table 1. Biochemichal characterization of Rhizobium 

leguminosarum isolates R1 and R2  

 

 الخصائص البيوكيميائية
Biochemichal 

Characterization 

 العزالت
Rhizobium 

leguminosarum isolates 

R2 R1 

 تحلل الجيالتين
Gelatin hydrolysis 

_ _ 

 GPAالنمو في وسط 
Growth on GPA 

+ + 

 اختبار آلجار السكريات
 Triple sugar agar test 

+ + 

 
أن  وكيميائيةيالبالفحص المجهري واالختبارات  أظهرت نتائج

 تنتمي لجنسالمعزولة من عقد جذرية لنبات الفول البكتيريا 
Rhizobium، التقسيم المقترح للريزوبيوم اعتمادًا على وحسب 

النوع الذي يتوافق مع الفول يتبع  فإن ،التبادلية اميع التلقيحمج
 ،R. leguminosarum (7)البكتيريا مجموعة البسلة التي تضم 

وزرعت في  المدروستين، العزلتينب فول ولتأكيد ذلك لقحت بذور
وردية قد جذرية نتائج تشكل عال بينتو ،ةأصص تحوي تربة معقم

  بوساطة العزالت المستخدمة. على جذور نبات الفولاللون 
 

 F.o. f.sp. lycopersiciالفطر إزاء دراسة النشاط المضاد للبكتيريا 
( أن عزلتي 2 جدولالنتائج التي تم الحصول عليها )من  يالحظ

Rhizobium (R1 ،R2 )نمو جميع عزالت الفطر  طيثبت ااستطاعت
F.o. f.sp. lycopersici العزلة تفوقت بنسب مختلفة، وR1  على

حيث كان  ،Fusarium  نمو الفطرفي من حيث تأثيرها  R2العزلة 
بينما عند العزلة  ،%55.88نمو الفطر تثبيط نسبة المئوية لالمتوسط 

R2 لعزلةا إلىأنه بالنسبة  (2 جدول)حظ لوكما  .%31.69 كان R1 
وتفوقت  ،FOL7عند العزلة  لنمو الفطرتثبيط ت أعلى نسبة كان

مئوية الالنسبة  حيث وصل متوسط ،المعامالت على جميع معنويًا
 حيث وصلFOL4  و FOL8  ناتلتها العزلت ،%68.05لى إتثبيط لل

على ، %60.33 و %60.83إلى تثبيط للمئوية النسبة متوسط ال
 حيث كانFOL6  و FOL5 العزلتينفي ، وكانت أقل تأثيرا التوالي
على  ،%48.31و %45.42النمو تثبيط نسبة المئوية للا متوسط
 .التوالي
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تثبيط فقد كان متوسط النسبة المئوية ل R2لعزلة الأما بالنسبة 
 وتفوقت معنويًا على جميع المعامالت FOL2 النمو أكبر عند العزلة

ثم تلتها ، %47.14 إلى تثبيطمتوسط النسبة المئوية لل حيث وصل
إلى  تثبيطوسط النسبة المئوية للمت لحيث وص FOL4العزلة 
أقل عند العزلة تثبيط بينما كان متوسط النسبة المئوية لل 41.68%
FOL6  ما نشر سابقًا مع هذه النتائج وتتوافق ، %14.11حيث كان

(3 ،11 ،14 ،17 ،20.)  

 .F.o. f.spللفطر R. leguminosarumيعود تثبيط بكتيريا  قد

lycopersici مواد أيضية في الوسط الغذائي يا البكتيرفراز إلى إ
للجدار الخلوي ة لحلمنزيمات أوالتي قد تتضمن مضادات حيوية و

مضادات حيوية  R. leguminosarumبكتيريا تفرز  قد كما، (1)
  .(21، 3) وتنافس الفطر على المكان والغذاء محللة لهيفات الفطر

 

 

في  Rhizobium leguminosarum بكتيريا ن منعزلتيتأثير  .2جدول 

 .Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici الفطر عزالتنمو 
Table 2. Effect of two isolates of Rhizobium 

leguminosarum on the growth of different isolates of 

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici. 

 

 )%( نمو الفطرتثبيط نسبة 
Fungal growth inhibition rate (%)  

Fusarium 

oxysporum f. sp. 

lycopersici 

 عزالت
Rhizobium leguminosarum isolates 

R1 R2 
55.21 c 34.35 bc FOL1 

51.28 d 47.14 a FOL2 

57.66 bc 33.33 bc FOL3 

60.33 b 41.68 ab FOL4 

45.42 e 31.76 c FOL5 

48.31 de 14.11 e FOL6 

68.05 a 22.35 de FOL7 

60.83 b 28.86 cd FOL8 

  Mean المتوسط 31.69 55.88

ال يوجد بينها فروقات معنوية نفس في العامود  هانفسالحروف بالقيم المتبوعة 

 0.01حسب اختبار دنكان عند احتمال 
Means followed by the same letters in the same column are not 

significantly different based on Duncan’s test at P=0.01 

 

 
 
 

 .F.o. f.sp الفطرفي نمو دراسة تأثير المنتجات المتطايرة للبكتيريا 

lycopersici 
 Rhizobium ةأن المنتجات المتطايرة لعزل( 3 جدول)نتائج الأظهرت 

R1  نمو جميع عزالت الفطر تثبيطفي كان لها تأثير F.o. f.sp. 

lycopersici، وكانت أعالها عند العزلة FOL7  حيث وصل متوسط
 FOL8تلتها العزلة  ،%37.78إلى تثبيط النسبة المئوية لل

لعزلة لأما بالنسبة  .FOL2 (3.00%)أقلها عند العزلة ، و(36.01%)
R2 في أظهرت النتائج أن المنتجات المتطايرة لهذه العزلة أثرت ف

، FOL5استثناء العزلة بF.o. f.sp. lycopersici  الفطرجميع عزالت 
 نمو الفطر هي األعلى عند العزلةتثبيط النسبة المئوية ل وكانت
FOL3 ناثم تلتها العزلت ،%23.39إلى  تحيث وصل FOL8  

وكانت أقلها عند  على التوالي( ،%17.05و 18.15%) FOL7 و
، 2ما نشر سابقًا )، وهذه النتائج تتوافق مع FOL4 (5.62%)العزلة 

قادرة  Rhizobiumتيريا أن بكدراسات سابقة أشارت  كما .(20، 18
بإفرازها مواد طيارة من ضمنها  ورعلى تثبيط نمو العديد من الفط

 .HCN (2 ،18)غاز السيانيد 
 

 

 Rhizobium تأثير المنتجات المتطايرة لبكتيريا. 3جدول 

leguminosarum  الفطرفي نمو Fusarium oxysporum f.sp. 

lycopersici 
Table 3. Effect of volatile substances of Rhizobium 

leguminosarum on growth of Fusarium oxysporum f. sp. 

lycopersici. 

 

 )%( نمو الفطرتثبيط نسبة 
Fungal growth inhibition rate (%)  

Fusarium 

oxysporum f. 

sp. lycopersici 

 عزالت
Rhizobium leguminosarum isolates 

R1 R2 
7.41 f 7.40 d FOL1 

3.00 g 6.00 d FOL2 

16.03 e 23.39 a FOL3 

4.28 g 5.62 d FOL4 

17.77 d 0.00 e FOL5 

19.28 c 9.82 c FOL6 

37.78 a 17.05 b FOL7 

36.01 b 18.15 b FOL8 

  Mean المتوسط 10.92    17.69

ال يوجد بينها فروقات معنوية حسب اختبار  هانفسالحروف بالقيم المتبوعة 

 0.01احتمال  دنكان عند
Means followed by the same letters in the same column are not 

significantly different based on Duncan’s test at P=0.01 
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Abstract 
Al-Maghribi, S., Y. Hammad and B. Rezk. 2016. Effect of Rhizobium leguminosarum on growth of Fusarium oxysporum 

f.sp. lycopersici in vitro. Arab Journal of Plant Protection, 34(2): 135-141. 
This study was carried out to evaluate the antagonistic effect of Rhizobium leguminosarum isolates against F. oxysporum f. sp. 

lycopersici, the causal organism of tomato wilt. R. leguminosarum was isolated from the root nodules of faba bean and characterized by 

biochemichal analysis (gelatin hydrolysis, glucose peptone agar, triple sugar ion agar test). Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici was 

isolated from tomato plants showing characteristic symptoms of Fusarium wilt disease. These plants were planted in different locations along 

the Syrian coast. Two isolates of R. leguminosarum (R1 and R2) and eight F. o. f. sp lycopersici isolates (FOL1, FOL2, FOL3, FOL4, FOL5, 

FOL6, FOL7, FOL8) were obtained. The results demonstrated the effectiveness of the Rhizobium isolates in inhibiting F. o. f. sp. lycopersici 

in vitro. Isolate R1 was the most effective and caused 68.05% growth inhibition of isolate FOL7. The results also showed that these bacteria 

were able to produce volatile substances that led to the inhibition of F. o. f. sp. Lycopersici growth. Isolate R1 was the most effective and 

caused 37.78% growth inhibition of isolate FOL7. 

 Keywords: Rhizobium leguminosarum, F. oxysporum f. sp. lycopersici, tomato, volatile substances. 
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