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Abstract 

In this study, three isolates of Ensifer fredii bv. fredii were isolated from root nodules of Vigna 

unguiculata L. (Cowpea) which collected from different cultural areas in Nineveh Governorate/Iraq. 

The rhizobial colonies were purified and their agronomic and biochemical characteristics were 

studied. Microscopic examination results showed rod negative Gram stain bacteria, whereas the three 

isolates showed ability to grow on rhizobial minimal medium (RMM), motility on TY semi-solid 

medium, gelatin liquefaction, citrate utilization as a sole carbon source, as well as the isolates showed 

a positive result for Triple Sugar Iron (TSI). Antimicrobial activity study of local rhizobial isolates 

against fungi showed a clear effect on studied fungi. The filtrate culture of Ensifer fredii bv. fredii 

ORM1 showed inhibition zone effect with average 12.6, 10.3 and 12.0 mm against Aspergillus niger 

MR1, Fusarium solani MR2 and Penicillium spp. MR3, respectively, whereas the filtrate culture of 

Ensifer fredii bv. fredii ORM13 showed inhibition zone effect with average 10.0, 13.3 and 13.0 mm 

against Aspergillus niger MR1, Fusarium solani MR2 and Penicillium spp. MR3, respectively. A 

filtrate culture of Ensifer fredii bv. fredii ORM23 showed less effect against each of Aspergillus niger 

MR1 and Penicillium spp. MR3 which inhibition zone average 8.6 mm, whereas there is no inhibition 

effect were recorded for culture filtrate against Fusarium solani MR2.  
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:الخالصة  
من العقد   ORM23و  ORM13 و ORM1 وهي Ensifer fredii bv. frediiفي هذه الدراسة عزل ثالثة عزالت من بكتريا  تم

مناطق زراعية مختلفة من محافظة نينوى/العراق.   من  والتي جمعت  Vigna unguiculata L. (Cowpea)للوبيا  االجذرية لنبات  
، في حين أظهرت العزالت الثالثة قابليتها على النمو Gram negativeأظهرت نتائج الفحص المجهري عصيات سالبة لصبغة كرام  

ال عن شبه الصلب، كما أظهرت القدرة على تمييع الجالتين فض  TYوالحركة على وسط    RMMعلى وسط الرايزوبيوم األدنى  
ثالثي السكر   الختبارنتيجة موجبة    العزالت الثالثة  أظهرتدر وحيد للكاربون. كذلك  اظهارها القدرة على استهالك مادة السترات كمص
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الفعالية المضادة المايبّينت  .  TSIوالحديد    تأثيرا  Fungiتجاه الفطريات    المدروسة  المحلية   اكروبية لعزالت بكتريا الرايزوبيدراسة 
 Ensifer fredii bv. fredii ORM1للعزلة  راشح مزرعة التخمير    انالفطريات الممرضة قيد الدراسة اذ    واضحا على نمو  تثبيطيا

 Penicilliumو    Fusarium solani MR2و     Aspergillus niger MR1  كان له تأثير تثبيطي تجاه كل من عزالت الفطريات

spp. MR3    على التوالي. في حين أظهر راشح مزرعة التخمير ملم  12.0و    10.3و    12.6التثبيط  ِإذ بلغ معدل قطر منطقة ،
 Fusariumو     Aspergillus niger MR1  تجاه عزالت الفطريات  ا  تثبيطي  ا  تأثير   Ensifer fredii bv. fredii ORM13للعزلة  

solani MR2    وPenicillium spp. MR3  ان  ، على التوالي.  ملم  13.0و    13.3و    10.0قطر منطقة التثبيط    ِإذ بلغ معدل
 Aspergillus nigerاقل تجاه كل من  ا  تثبيطي ا  اظهر تأثير Ensifer fredii bv. fredii ORM23 راشح مزرعة التخمير للعزلة

MR1     وPenicillium spp. MR3    أي فعالية مضادة تسجل  ، في حين لم  الفطرينلكال   ملم  8.6اذ بلغ معدل قطر منطقة التثبيط
 . Fusarium solani MR2تجاه لراشح مزرعة التخمير 

 
 . ، فطريات، الفعالية المضادة المايكروبيةعزل وتشخيصرايزوبيا،  :المفتاحيةالكلمات 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                                               Introduction ة:المقدم .1
  shinellaو    Rhizobiumعدة اجناس منها    وتشمل   Rhizobiaceaeالى عائلة الـ  Rhizobium تعود بكتريا التربة الرايزوبيوم  

بكتريا الرايزوبيا الى قسمين باالعتماد على الوسط المغذي فالقسم األول يطلق عليه بالرايزوبيا بطيئة   سمتق  وبشكل عام    Ensiferو  
نتاج عكورة على الوسط الذي تنمو الذي أيام إل 5-3حيث ينتج هذا القسم القلويات ويحتاج الى  Slow growing rhizobiaالنمو 

 Fast growingساعات، اما القسم الثاني فيدعى بالرايزوبيا سريعة النمو    7-6بين  تنمو فيه ومتوسط تضاعف هذه البكتريا يتراوح ما  

rhizobia  ومن مميزاتها انها تنتج االحماض والتي تؤدي بدوها الي زيادة نسبة العكورة في الوسط الذي تنمو فيه ومتوسط تضاعف
  .[1]ساعات  4-2يتراوح ما بين و هذه المجموعة من الرايزوبيوم 

، من خالل وجودها في هذه المنطقة  Rhizosphereتتواجد بكتريا الرايزوبيوم حول جذور النباتات البقولية والتي تعرف بمنطقة الــ  
فإنها تؤدي الى إصابة جذور النبات في منطقة الشعيرات الجذرية وغالبا ما تحدث اإلصابة من خالل التشققات الموجودة في سطوح 

عيرات الجذرية ان دخول بكتريا الرايزوبيوم الى داخل قمة الشعيرة الجذرية يؤدي الى احداث تشوهات في الش  ذإجذور النبات البقولي،  
Root hair curing    اإلصابة بخيط  يعرف  ما  تكوين  ثم  الرايزوبيوم   Infection thread  (It)ومن  بكتريا  على  يحتوي  والذي 

تغزو بكتريا الرايزوبيوم الخاليا المجاورة ثم تبدأ خاليا الدائرة المحيطية والقشرة باالنقسام بشكل متعاقب مؤدية الى    .[2] المنقسمة
تقوم   . [3]ة  ة على العمليات التي تؤدي الى تكوين العقد الجذريتكوين العقد الجذرية وتلعب الهورمونات النباتية دورا هاما في السيطر 

 بتحويل النايتروجين الجوي   Nitrogenaseوبمساعدة أنزيم النايتروجينيز    Bacteriodesبكتريا الرايزوبيوم المتحورة الى بكتيرويدات  
يتم افرازها من قبل  والتي تعد كسموم بروتينية  Bacteriocinsللبكتريوسينات    ابانتهاجهالى امونيا. عرفت بعض اجناس البكتريا  

يمتد الى ما بعد مستوى الجنس كما ان لها  البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كرام. ان الكثير من البكتريوسينات تمتلك مدى تثبيطي
 .[4] يكوفلورا غير المرغوب فيهااقدرة كامنة للدفاع ضد الم

 Rhizobiumمن الجين المعزول من العزلة   التركيب الثالثي للبروتين التابع للبكتريوسين والمشفر  [5]  واخرون   Butt  درس الباحث

leguminosarum bv. viciae LC31   .جح الباحثن  Mohammed and Sultan  [6]   في الحصول على عزالت من بكتريا
 Proteusملم تجاه البكتريا المرضية البشرية  17الرايزوبيوم المحلية ذات فعالية مضادة للمايكروبات حيث بلغ معدل قطر التثبيط 

vulgaris  شح مزرعة العزلة  وذلك عند تطبيق راRhizobium leguminosarum bv. viciae AS36   .  الزالت البحوث قليلة
في هذا المجال وعليه هدفت هذه الدراسة الى محاولة عزل ودراسة عزالت من بكتريا الرايزوبيا المحلية ذات فعالية مضادة للفطريات 

 الممرضة للنبات.
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 المواد وطرائق العمل:  . 2
                                                               الغذائية:  اأَلوساط  2.1

                      الخميرة:  المانيتول ومستخلص  طوس 2.1.1
ر  غم    0.10و  Mannitolغم من الـمانيتول    10، وYeast Extractغم من خالصة الخميرة    1هذا الوسط بإذابة    ح ضِّ

   4PO2KHغم من مادة    0.50  و    O2× 7 H 4MgSOغم من كبريتات المغنيسيوم المائية    0.20و  NaClمن كلوريد الصوديوم  

 . [7] 6.8عند  pHوتم ضبط األس الهيدروجيني غم من اآلكار في لتر من الماء المقطر  16و
 
                            :وسط التربتون ومستخلص الخميرة 2.1.2

ر  O2.2H2CaClكلوريد الكالسيوم المائية  من    غم  0.12و  Yeast extractالخميرة  خالصةغم من    3وذلك بإذابة    هذا الوسط  ح ضِّ
 .[7] 7.0 عند pHوتم ضبط األس الهيدروجيني المقطر  من الماء لتر في  Tryptoneالـتربتون غم من 5و
 
                             اأَلدنى:   وسط الرايزوبيا  2.1.3

ر  يتكون هذا الوسط من محلولين:   ، ِإذ [8] واخرون  Singh ثالباح هذا الوسط حسب طريقة ح ضِّ

 

 :Aمحلول  2.1.3.1
ر الوسط    ح ضِّ مادة  0.45بإذابة  هذا  من  الصوديوم  غم  فوسفات     O2.12H4HPO2Na  ثنائي 

 0.04و  O2.7H4MgSO  كبريتات المغنيسيوم المائية  غم من مادة  0.10و  2SO4(NH(4  كبريتات االمونيوم  غم من مادة  2.0و
وتم   مقطرالماء  المل    900كمل الحجم ِإلى  ثم ي  3FeCl  كلوريد الحديد الثالثي  غم من مادة  2.00و   O2.2H2CaClغم من مادة  

 .بالمؤصدة ثم يتم تعقيمه  7.2عند   pHضبط األس الهيدروجيني 

 

 :Bمحلول  2.1.3.2
ر  ثم تم   7.0  عند  pHالـ  ضبط  تم  و مل من الماء المقطر    100الى    الكلوكوز سكر  غم من  20بِإضافة    هذا المحلول وذلك  ح ضِّ
ل هذا المحلول  ثم تم اضافة مايكروميتر 0.20قطر ب   Millipor Filterبالمرشح الغشائي تعقيمه  . ِإلى المحلول اأَلوَّ

 
                                                                               وسط اختبار الحركة: 2.1.4

ر غم   0.5  له   اضيف  المقطر ثم  الماء  من   مل   100  في   شبه الصلب  Tryptone Yeast (TY)  منغم    1.3  بِإذابة  الوسط  هذا  ح ضِّ
 .[9]  7.2 عند  pHوتم ضبط األس الهيدروجيني  Agarاآلكار  من

 
                                                                : وسط الجيالتين 2.1.5

ر  .[10] 7.2عند درجة   pHوتم ضبط األس الهيدروجيني في لتر من الماء المقطر  منه غم 128هذا الوسط وذلك بإذابة  ح ضِّ
 
                                               :     وسط سيمون ستريت 2.1.6

ر    .[11] 7.2عند درجة  pHوتم ضبط األس الهيدروجيني في لتر من الماء المقطر  منه غم 23بإذابة وذلك هذا الوسط  ح ضِّ
                                                :  هنتون -وسط مولر 2.1.7

ر  . [ 12] 7.2عند درجة    pHوتم ضبط األس الهيدروجيني في لتر من الماء المقطر  منه غم 35هذا الوسط بإذابة  ح ضِّ
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                                : وسط الحديد والسكريات الثالثية 2.1.8

ر  . [ 13] 7.2عند درجة    pHوتم ضبط األس الهيدروجيني في لتر من الماء المقطر  منه غم 65هذا الوسط بإذابة  ح ضِّ
 
                          :دكستروز الصلب وسط سابرويد 2.1.9

ر ثم عقم بالمؤصدة وترك   5.6عند  pHوتم ضبط األس الهيدروجيني غم منه في لتر من الماء المقطر   62هذا الوسط بإذابة  ح ضِّ
الى الوسط  حرارة  درجة  تنخفض  ان  إضافة°   50-45  الى  تم  ثم  البكتيري    م   100بتركيز    Streptomycin sulphateالمضاد 

  . [14]مايكروغرام/مل من الوسط 

 
                                                   الكواشف والمحاليل: 2.2 

                                                    شف الكاتاليز:                  كا 2.2.1
ر  .[15] مقطرال ماء ال من مل 97 الى  2O2Hمل من بيروكسيد الهيدروجين  3 هذا الكاشف وذلك بإضافة  ح ضِّ

 
                                                                    كاشف االوكسديز: 2.2.2

ر  مل من الماء المقطر  100  في    N, N, N, N-tetramethyl-p-phenylene diamineغم من مادة    1  بإذابةهذا الكاشف    ح ضِّ

 . [16] °م -2530وتم حفظ الكاشف في قنينة زجاجية معتمة عند درجة حرارة 
 
 : نبات اللوبيالمن العقد الجذرية  االرايزوبي بكترياعزل  2.3

من مناطق زراعية مختلفة في محافظة نينوى والتي شملت منطقة وانه    Vigna unguiculata L. (Cowpea)تم جمع نبات اللوبيا  
 Vincentة  لطريقوذلك وفقا  لنبات اللوبيا  تم اتباع الطرائق الخاصة بعزل بكتريا الريزوبيوم من العقد الجذرية  وبايبوخت والفاضلية، و 

[17] . 
 التلقيح العكسي 4.2

التلقيح العكسي لغرض التأكد من العالقة التخصصية ما بين بكتريا الرايزوبيوم والنبات المضيف اذ تم اجراء االختبار حسب ري  جأ  
 .Vincent [17]طريقة 

 
  تنقية العزالت الرايزوبية: 2.5
حيث تم   Tryptone Yeast Extract    العزالت الرايزوبية بطريقة التخطيط على الوسط الغذائي التربتون وخالصة الخميرة  قيتن  

 ساعة.  24-48لمدة م  °  28±2 رجة حرارةدمراحل ثم تم التحضين عند  4-3تخطيط االطباق بــ 
  
 الرايزوبية:  ِإدامة العزالت  2.6

 Tryptoe yeastة  الغذائي التربتون وخالصة الخمير للوسط    (slants) الرايزوبيا على شكل موائل تم تنمية وحفظ وادامة عزالت  

extract.   
 
           :االرايزوبياالختبارات الكيموحيوية لعزالت  2.7
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[ وقابلية 10]  Aneja  الباحثاختبار قابلية عزالت بكتريا الرايزوبيا لألصطباغ بصبغة كرام وقابليتها على الحركة حسب طريقة  أ جري  
  Konemanيا على استهالك مادة السترات حسب طريقة  وتم اختبار قابلية البكتر   [ 18]البكتريا على النمو في وسط الرايزوبيوم األدنى  

[. كما تم اختبار قابلية البكتريا على 10]  TSI النمو في وسط ثالثي السكر والحديدقابلية البكتريا على    أ ختبرت. كما  [19]   واخرون
 .Alhayale [20]حسب طريقة  تسييل الجالتين

 
                              :مصدر الفطريات المدروسة  2.8

 Penicillium sppو    Fusarium oxysporum MR2  و  Aspergllus niger MR1تم الحصول على الفطريات االتية:  

MR3  وذلك نقاوتها  وتم التأكد من  ،  ة الزراعة والغابات/جامعة الموصلوالتي استخدمت في هذه الدراسة من قسم وقاية النبات/كلي
 .Streakingبالزرع بطريقة التخطيط 

 
 اختبار الفعالية المضادة المايكروبية لعزالت الرايزوبيا: 2.9

تم اجراء هذا االختبار على مرحلتين في المرحلة األولى تم تحضير راشح التخمير الخالي من خاليا بكتريا الرايزوبيوم، وفي المرحلة 
 وكما يأتي: In vitro Inhibition zone test مختبريا في األطباقالثانية تم اجراء اختبار التثبيط 

 
 خاليا بكتريا الرايزوبيوم:تحضير راشح المزرعة الخالي من  2.10

ر مل من هذا الوسط ِإلى دورق   25  نقل  ثم تمالسائل     Yeast Extract Mannitol  الغذائي خالصة الخميرة والمانيتول  وسطال  ح ضِّ
 28±2عند درجة حرارة  وضع الدورق في الحاضنة  تم    بعدهاو   الرايزوبيوم  ببكتريا  ثم تم تلقيح الوسط بعد التعقيممل    100زجاجي حجم  

 ات دقيقة العالق من خالل مرشح  امرار  ثم تمدقيقة    20دورة/دقيقة لمدة    6000طرد مركزي بقوة    ملع    بعد ذلك.  ساعة  24° م لمدة  
Millipore filters  [21] نانوميتر للحصول على راشح خالي من الخاليا البكتيرية 0.2بقطر . 

 

                :في األطباقاختبار منطقة تثبيط الفطريات  2.11

في الفطريات اذ تم تنمية الفطريات  ثالثة أنواع من  تجاه    االرايزوبي  بكتريا   لراشح عزالت  المايكروبيةة  ة المضادفعاليَّ ال تم اجراء اختبار
أيام وبعد الحصول على نمو   4° م لمدة    28+    2عند درجة حرارة     Sabouraud Dixtrose Agar (S.D.A.) ط الغذائيوسال

تم تحريك  و   Spreaderمل من الماء المقطر المعقم على الطبق وباستخدام ناشر زجاجي معقم    10الطبق تم وضع  يغطي كامل  
قنينة الماء داخل الطبق للحصول على العالق البوغي ثم تم سحب العالق البوغي بواسطة ماصة معقمة بعد ذلك تم نقل العالق الى  

بحيث تكون القراءة مقاربة الى   Spectrophotometerدام جهاز المطياف الضوئي  ثم تم قياس كثافة العالق باستخ   زجاجية معقمة
تم فرشه على الوسط الغذائي و مل من العالق البوغي    0.1مل ثم تم سحب    1بوغ لكل    610للحصول عالق بوغي بكثافة    0.08-0.1

Muller-Hinton agar  تجف   لكي  دقيقة   30لمدة    درجة حرارة الغرفةوضعت االطباق في  ثم   باستخدام الناشر  مل  20  الحاوي على
مايكروليتر   100نقل  ثم تم  .  االرايزوبي  بكتريا  وعلى عدد عزالت  ملم باستخدام ثاقبة الفلين المعقمة  6االطباق بقطر  في    حفرثم تم عمل  
أيام   4° م لمدة    28+2درجة حرارة    فيبعد ذلك وضعت االطباق في الحاضنة    خاليا البكتريا  الخالي من  االرايزوبي  بكتريامن راشح  

 مكررات لكل معاملة بينما تم اضافة  اذ تم عمل ثالث .[22] بوحدة مليميترالحفر النتائج وذلك بقياس اقطار التثبيط حول    تجلوس  
 كمجموعة سيطرة سالبة. المعقم مل من المحلول الفسلجي  0.1

 
 
 النتائج والمناقشة: . 3
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 عزل بكتريا الرايزوبيا من العقد الجذرية لنبات اللوبيا:  3.1
وقد تم     Ensifer fredii bv. frediiبعد اتباع طريقة عزل وتنقية بكتريا الرايزوبيوم فقد تم الحصول على ثالثة عزالت من بكتريا  

في تنقية العزالت وحفظها  والتي عزلت من العقد الجذرية لنبات اللوبيا. تم    ORM23و    ORM13و    ORM1اعطاؤها األسماء  
 لغرض القيام بالتجارب الالحقة.   ° م 4في الثالجة عند درجة حرارة الوسط الغذائي المستخدم للتنقية والحفظ 

 

                                                             التلقيح العكسي: 3.2
الرايزوبيوم والنبات المضيف اللوبيا   التخصصية ما بين بكترياتم اجراء التلقيح الرجعي او العكسي وذلك من اجل التأكد من العالقة  

بعد مرور أسبوعين وهذا يؤكد ان العزالت هي التي تصيب هذا النبات   حيث لوحظ ظهور العقد الجذرية على جذور نبات اللوبيا وذلك
 . [23]بشكل تخصصي 

          :  ااالختبارات الكيموحيوية لعزالت الرايزوبي 3.3
عند الفحص   وردي وكان شكلها عصوي وذات لون  سالبة لصبغة كرام  ان البكتريا  نتائج االختبارات الكيموحيوية للعزالت الثالثة    بّينت

 العزالت بينت النتائج أن  . كما  (RMMالقابلية على النمو على وسط الرايزوبيوم األدنى )  الثالثة  العزالتا أظهرت  . كمتحت المجهر
عن اظهار جميع العزالت نتيجة موجبة تجاه اختبار ن فضال   على استهالك مادة السترات كمصدر وحيد للكاربو   لها القدرة  الثالثة

تسييل الجالتين. توافقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج   الختبارالعزالت الثالثة نتيجة موجبة  ا أعطت  كم   .(TSIثالثي السكر والحديد )
القدرة على استهالك مادة السترات كمصدر وحيد  ولها كرام دراسات سابقة حيث ان بكتريا الرايزوبيوم المدروسة كانت سالبة لصبغة

 الختبارتين كما أعطت نتيجة موجبة  فضال عن قدرتها على تسييل الجال األدنى للكاربون ولها القدرة على النمو على وسط الرايزوبيوم
    .[24]  ثالثي السكر والحديد

 : Ensifer fredii bv. frediiالفعالية المضادة الميكروبية لعزالت بكتريا  3.4
 Fusariumو  Aspergillus niger MR1الفطريات  أنواع   بكتريا الرايزوبيا تجاهاختبار الفعالية المضادة المايكروبية لعزالت  جري  أ  

solani MR2   وPenicillium spp. MR3  واختبرت الفعالية المضادة وذلك بعمل حفر في الوسط الحاوي على الفطريات وكما .
 . 1في الجدول 

 Ensifer frediiللعزلة  بكتريا الرايزوبيا قيد الدراسة َأنَّ الراشح الرايزوبيَأظهرت نتائج اختبار الفعالية المضادة المايكروبية لعزالت 

bv. fredii ORM1  المرضية  كان له تأثير تثبيطي تجاه عزالت الفطريات Aspergillus niger MR1     وFusarium solani 

MR2  وPenicillium spp. MR3  (1  الشكل، على التوالي )ملم 12.0و   10.3و  12.6ِإذ بلغ معدل قطر منطقة التثبيط  . 
للعزلة   التخمير  مزرعة  راشح  الفطريات  Ensifer fredii bv. fredii ORM13أما  عزالت  تجاه  تثبيطي  تأثير  له  كان   فقد 

Aspergillus niger MR1     وFusarium solani MR2    وPenicillium spp. MR3  ِإذ بلغ معدل قطر منطقة التثبيط 
 . ( 1الشكل ، على التوالي )ملم 13.0و  13.3 و 10.0

للعزلة    التخمير  مزرعة  راشح  مضادة   Ensifer fredii bv. fredii ORM23ان  فعالية   اظهر 

اذ بلغ معدل قطر منطقة التثبيط   Penicillium spp.  MR3و    Aspergillus niger MR1مايكروبية تجاه كل من الفطريات 
 . (1الشكل )  Fusarium solani MR2تجاه  أي فعالية مضادة ظهر ت  ، في حين لم الفطرينملم لكال  8.6

لمضادة المايكروبية  ، حيث قام الباحث بدراسة الفعالية ا [25]  واخرون  Sowmya  توافقت نتائج هذه الدراسة مع ما توصل اليه الباحث
 Rhizobiumوتوصل الى ان لراشح مزرعة التخمير لبكتريا الــ    Aspergillus nigerتجاه الفطر    .Rhizobium sppلبكتريا الــ  

spp.  درس الباحث  ملم.  6.5تثبيطي تجاه هذا الفطر حيث بلغ معدل قطر منطقة التثبيط    تأثير  Nandi  الفعالية   [26]  واخرون
الــ   المايكروبية لبكتريا  تجاه ممرضات نباتية فطرية    Bradyrhizobium japonicumو    Rhizobium japonicumالمضادة 



Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 31, No: 02, 2022 (141-149) 

147 

حيث بلغ   Fusarium oxysporumو    Aspergillus nigerتجاه كل من الفطر    ا  تثبيطي  ا  حيث أظهرت النتائج ان هنالك تأثير 
. اما عند Rhizobium japonicumملم على التوالي وذلك عند تطبيق راشح بكتريا    7.4ملم و    8.3منطقة التثبيط   معدل قطر

ملم    7.6ملم و    9.2فقد بلغ معدل قطر منطقة التثبيط     Bradyrhizobium japonicumتطبيق راشح مزرعة التخمير لبكتريا
ان   على  داللة  النتائج  هذه  ان  الباحث  اعتبر  التوالي،  الــ  على   Bradyrhizobiumو    Rhizobium japonicumبكتريا 

japonicum    ة من اجل دراسات معمقة في مجال الهندسة الوراثي  بإجراءتعد بمثابة عوامل سيطرة بايولوجية، كما أوصى الباحث
ادخال الجينات المشفرة لتصنيع مؤيضات الفعالية المضادة للبكتريا والفطريات الى عزالت الرايزوبيا المنتخبة من اجل استخدامها  

 .كعوامل سيطرة بايولوجية
كعامل    Rhizobium japonicumم بكتريا الــ  استخداذ    [27]  واخرون  Al-Ani  تقاربت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الباحث

الصويا   فول  نبات  جذور  تعفن  مرض  تجاه  حيوي  الفطر    Glycine maxسيطرة  يسببه  و   Fusarium solaniوالذي 
Macrophomina phaseolina   تأثير هناك  ان  الى  التثبيط    ا  تثبيطي ا  وتوصل  نسبة  بلغت  اذ  الفطريات  هذه  %، 65.58تجاه 

التوالي64.04 على  الباحث%  ذكر  وقد  تجاه   .  الرايزوبيا  لبكتريا  المضادة  الفعالية  الية  و    Fusarium solaniالفطر  ان 
Macrophomina phaseolina   قد تكون ناتجة من تجمع بكتريا الرايزوبيا في منطقة المجموعة الجذرية للنبات مستغلة افرازات

ت المضيف من الممرضات النباتية من خالل التضاد  جذور النبات للنمو وتصنيع المؤيضات التي تؤدي بدورها الى حماية جذور النبا
الحيوي فضال عن تحليل وتحطيم المركبات المفرزة من قبل الفطريات الممرضة كما انها تؤدي الى تثبيط انبات السبورات الفطرية 

 ليات الدفاعات النباتية.آالممرضة وكذلك تحفيز 
 

 ،من الفطرياتثالثة انواع تجاه  ومجموعة السيطرة السالبة  عزالت بكتريا الرايزوبيوملراشح : الفعالية المضادة المايكروبية (1)جدول 
 )ملم(.  Inhibition zoneوفق معدل منطقة التثبيط  

 
 A. niger MR1       F. solani MR2      Penicillium spp. MR3                                   العزالت      

 
 00.0                                  00.0                          00.0                     السالبة )المحلول الفسلجي( مجموعة السيطرة 

 

Ensifer fredii bv. fredii ORM1                            12.6                          10.3                                  12.0 
 
 

Ensifer fredii bv. fredii ORM13                          10.0                          13.3                                  13.0 
 
 

Ensifer fredii bv. fredii ORM23                          8.6                             0.0                                    8.6 

 :( N.Sالمايكروبية لراشح عزالت الرايزوبيا المعزولة في هذه الدراسة تجاه ثالثة أنواع من الفطريات. )(: الفعالية المضادة  1الشكل )
 المحلول الفسلجي المعقم )مجموعة السيطرة السالبة(.  

Penicillium spp. MR3 Fusarium solani  MR2 Aspergillus niger  MR1 

ORM1 

ORM2

3 

ORM1

3 

ORM1 

ORM2

3 

ORM1

3 

ORM1 

ORM2

3 
ORM1

3 

N.S. N.S. N.S. 
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: النهائية ستنتاجاتإلا .4  
ذات فعالية مضادة كامنة لفطريات ممرضة  Ensifer fredii bv. frediiإمكانية الحصول على عزالت رايزوبيا محلية لبكتريا 

 .للنبات والتي يمكن تطوير هذه الفعالية بطرائق مختلفة
  

: كر وتقديرش .5  
هذه الدراسة كل من جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم علوم الحياة وجامعة دهوك/كلية العلوم/قسم علوم و  يشكر باحث

 التي ساعدت على أنجاز هذا البحث.   واالحتياجاتالعلمية من األجهزة  اإلمكانياتالحياة لتوفير 
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