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ABSTRACT 

Samples collected from different plants (Potato, Carrot, Pear) from 

many sources shown signs of infection with bacteria. The isolated 

bacteria causing each disease were identified seven isolates of Erwinia 

carotovoa var. carotovora and five isolates belong to E.chrysanthemi that 

isolated of potato and fore isolates of E.c.c that isolated of carrot and fore 

isolates of E.amylovora isolated of Pear E.c.c. and E.ch caused black 

stem disease in potato and E.c.c. caused Rut Root for carrot and E.a. 

caused fire Blight.Chalcon used as a method for resisting these diseases 

and have shown that chalcon (acetophenon benzayl dehyde) better than 

chalcon (aceto phenon para methoxy benzayl dehyde) in resisting thes 

diseases except E.amylovora which have better result in chalcon (aceto 

phenon Paramethoxy benzayl dehyde) in 5% concentration. 

  
 الخالصة  

ت عمييا مصادر متعددة ظير من سفرجلوال جزروالبطاطا الجمعت عينات من نباتات 
 سبعتم الحصول عمى  كل من البكتريا المعزولة تسبب مرض و .بالبكتريا اإلصابة أعراض

 تعود الى تعزالخمس و Erwinia carotovora var carotovora  من تعزال
E.chrysanthemi  من  تزالع اربعمن البطاطا وE.c. carotovora   اربعمن الجزر و 

الساق مرض  تسبب E.c.h و E.c.c ان البكتريا .من السفرجل  E.amylovoraمن  تعزال
تسبب العفن الطري لمجزر  E.carotovora var carotovoraلبطاطا وفي ااالسود 



 .المعزولة من النباتات Erwiniaاستخدام الجالكونات في تثبيط أنواع من بكتريا 

 

94 

وقد  البكترياذه استخدمت الجالكونات لمقاومة ه .ة النارية لمسفرجلحتسبب المف E.amylovoraو
افضل من  ( (Acetophenon benzayl dehydeتبين ان الجالكون 

(  (Acetophenon Paramethoxybenzayl dehydeالجالكون
 الجالكون معفقد اعطت افضل نتائج  E.amylovovaما عدا البكتريا  األمراضفي مقاومة ىذه 

%. 5عند التركيز  (اسيتوفينون باراميثوكسي بنزل دييايد)
 

 المقدمة
وتنتمي الى العائمة  النبات إلمراضالمسببة  األنواع أىماحد   Erwiniaتعد بكتريا 

 3.0x1.0x1.0-0.2وىي عبارة عن عصيات مستقيمة ابعادىا  Enterobacteriaceaeالمعوية 
كرام والىوائية وال  وسالبة لصبغة Peritrichousمتحركة بواسطة اسواط محيطية  مايكروميتر
 Pecticت وتمتازعن غيرىا بقدرتيا عمى انتاج كمية كبيرة من االنزيمات البكتينية تكون سبورا

enzymes (. 1)كيمية النباتية التي تسبب اىتراء االنسجة البارن
 

 -Erwin smith  (1854يعتبر العالم عمم امراض النبات البكتيرية عمم حديث حيث 
ن الكثير من امراض النبات وقد القت اول من قام بعزل البكتريا من النبات وكشف ع( 1927

التى احدثتيا والخسائر التى سببتيا  راان االضر اال (3)و( 2)ثة معارضة شديدة في وقتياابحا
ومحاولة ايجاد الطرق المثمى  دراسة ىذة المسببات والتعرف عمييا ىذة البكتريا مما ادى الى

كبيرة  حيث سببت خسائر ومصر( 4)يافي المانE.ch و E.c.cلذى فقدتم عزل بكتريا  لمقاومتيا
بعد ان احدثت  1982عام  فقد عزلت في مصر  E. amylovoraبكتريا  اما( 5)في الحاصل 

في % 95في محافظة المنوفية و( %85 -75)وبائية كبيرة حيث بمغت نسبة الفقد في االزىار 
سوريا عزلت وفي (7) 2006وعزلت في المغرب في محافظة مكناس عام (6)محافظة البحيرة 

 .(8)وعدت المسبب الرئيسي لمرض المفحة النارية  ايضا
 

التي تصيب النباتات تعتبر صعبة جدا وكثيرا ما يتطمب دمج  مقاومة االمراض البكتيرية
العديد من الطرق لمتغمب عمى مرض بكتيري معين ومن االحتياطات الضرورية الواجب اتخاذىا 

راعية بالبكتريا الممرضة وذلك عن طريق ادخال وزراعة ىي منع تموث الحقول اوالمحاصيل الز
البذور السميمة وزراعة االصناف المقاومة ضد بعض االمراض البكتيرية وىي طريقة مفضمة 

. (10)و (9)لمقاومة ومنع حدوث خسائر كبيرة 
 

البكتيرية قد اصبح عديم الفاعمية بسبب  مراضاستخدام المبيدات الكيمياوية في مقاومة اال
 (FAO)قاومة في ىذه المسببات وكذلك اىتمت منظمة الغذاء والزراعة الدولية شوء صفة المن

باصدار الكتيبات التي ترفع درجة االمان عند استخدام المبيدات وكذلك فانو من المفيد وضع 
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 برامج التدريب التي تيدف الى تقميل االثر الضار لمسببات االمراض البكتيرية وتقميل تموث التربة
)11). 

الجالكونات ىي عبارة عن مركبات حمقية وسطية ميمة لتصنيع مركبات غير متجانسة 
نواتج ميمة في المجال الطبي  إلعطاءوتعد مادة اولية رئيسية في الكثير من التفاعالت 

 .(12)والصناعي
والتي تسبب  Erwinia  من جنس البكترياعزل وتشخيص عدة انواع  الىىدف الدراسة ت

رة مثل البكتريا المسببة لمرض الساق االسود في البطاطا ومرض العفن الطري في مراض خطيا
عن طريق طريقة لمقاومتيا  أفضل الجزر ومرض المفحة النارية في السفرجل ومن ثم ايجاد

. استخدام الجالكونات
 

 المواد وطرق العمل
: مصادر عزل البكتريا

العزل من درنات البطاطا  : أوالً 
 ةحنفية الزالة التربلاغسمت الدرنات اوال بماء  من الدرنات المصابة حيث ا البكتريتم عزل 

العالقة نيا ثم قطعت الى قطع صغيرة ووضعت في دورق زجاجي وعقمت سطحيا باستخدام 
لمدة دقيقتين ثم بالماء المقطر المعقم الزالة اثار المادة المعقمة % 1ىايبوكموريت الصوديوم 
م 37درجة في   حضنترق المغذي وزجاجية صغيرة حاوية عمى وسط المة وبعدىا نقمت الى قنين

 (.13)ونكي اكارالماكرق المغذي الى وسط ساعة بعدىا نقمت قطرة من الم( 24-18)لمدة 
 

 العزل من الجزر :ثانياً 
عمييا االصابة والتي تكون بشكل  ظيرتمن الجزر وذلك من االجزاء التي  بكترياال عزلت

ثم  %1يبوكموريت الصوديوم يا حيث اخذت اجزاء منيا وعقمت سطحيا بيامناطق متحممة مائ
ت نضحرق المغذي وحاوية عمى وسط الم نة زجاجية صغيرةقني بالماء المقطر بعدىا نقمت الى

 .كونكير المارق المغذي الى وسط اكامساعة بعدىا نقمت قطرة من ال (24-18) م 37بدرجة
 

  العزل من ثمار السفرجل :ثالثاً 
لسفرجل من الثمار حيث جمعت عينات حاوية عمى لم عزل مسبب مرض المفحة النارية ت

قطعت الى قطع اجزاء مصابة وغسمت بماء الحنفية لمتخمص من اثار التربة العالقة بيا ثم 
لمدة % 1صغيرة ووضعت في دورق زجاجي وعقمت سطحيا باستخدام ىايبوكموريت الصوديوم 

صغيرة لمعقم الزالة اثار المادة المعقمة بعدىا نقمت الى قنينة زجاجية دقيقتين ثم بالماء المقطر ا
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ساعة بعدىا نقمت ( 24-18)م ولمدة  37ت بدرجة نضححاوية عمى وسط الحرق المغذي و
. (14)الماكونكي رق المغذي الى وسط اكار مقطرة من ال

 
 :المستخدمة في العزل والتشخيص األوساط

(15) (N.B.)Nutrient Broth.(16)وسط اكار الماكونكي و (M)MacConky. 
. oxoidاالوساط مجيزة من شركة  Nutrient Agar(.N.A) (17).ووسط االكار المغذى

 
 : تشخيص البكتريا

لغرض تشخيص البكتريا النامية عمى وسط اكارالماكونكي تم اختبار الصفات المظيرية 
 :لممستعمرات البكتيرية ثم اجريت االختبارات التالية

 

:  لفحص المجهريا
صبغة كرام لمالحظة قة من المزارع البكترية الحديثة وصبغيا بيذلك بتحضير اغشية رقيتم  

. ةالشكل والصبغ
 

  :االختبارات الكيموحيوية
حيوية والتي شممت اختبار االوكسديز وانتاج االندول واجراء العديد من االختبرات الكيمتم 

وتخمر  نينواختبار السترات واختبار فينايل الوفحص الحركة واختبار فوكس بروس كور 
. )18)ت الكاربوىيدرا

 

  :تحضير الجالكونات
مول ( 0,0043)مول من االسيتوفينون مع ( 0,0043)تم تحضير ىذه المركبات من رج 

من محمول ىيدروكسيد الصوديوم بتركيز مل  3مع اضافة  تقاتةمن البنزل دييايد او احد مش
 يرشح المحمول لمحصول عمى ساعات 3مل من االيثانول وبعد مرور  10من االيثانول في % 5
ىذه الجالكونات  حضرت (19) راسب ويغسل عدة مرات بالماء البارد وبعدىا يترك ليجفال

. كمية العموم –قسم عموم الحياة  بالتعاون مع
 

يوضح بعض الصفات الفيزيائية لمركبات الجالكون المحضرة  :(1)جدول 
% نسبة الناتجالمون درجة االنصهار اسم المركب 

1,3 Diphenyl prop-2-ene-1-one 52-54  37.93اصفر باىت م 

1–phenyl-3-(P-methoxyphenyl) 

prop-2- ene -1-one 
 70.06اصفر م  65-63

: اختبار التاثير المثبط لمجالكون
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عمى العزالت  تريامع البك (1,2) ةنات المحضرتم اجراء اختبار الفعالية التثبيطية لمجالكو
 1 غم من الجالكون في O,25 أذيبحيث . والجزر والسفرجل بطاطاالتي تم عزليا من ال C.ال

مل منيا ووزعت عمى  0,5اخذ . رج جيدا DiMethylSulphOxide (DMSO)مل من 
قرص لكل جالكون لمحصول  (50)سم الموزعة بواقع  0,5ترشيح معقمة بقطر  أوراقمن  أقراص

بتري  أطباقبنفس الطريقة وبنفس الوقت تم تحضير  أخرثم عمل تركيز .المطموب عمى التركيز
حاوية عمى وسط الماكونكي وزرع الوسط بالبكتريا المعزولة مسبقا بطريقة الصب ثم وزعت 

م 37ت بدرجةنضحمكررات لكل بكتريا ولكل تركيز و 3الحاوية عمى الجالكونات بواقع  األقراص
 ربالماء المقط معاممة  بأقراصمعاممة السيطرة التي عوممت  إلى ةإضافساعة فقط  24ولمدة 

. اخذت النتائج بحساب قطر مساحة التثبيط بشكل قطرين متعامدين( 20)
  

 النتائج والمناقشة
:  العزل

سبع بواقع  و Erwiniaتعود الى جنس عزلة بكتيرية ممرضة  20صول عمى حتم ال
معزولة من  E.chrysanthemiالت من النوع وخمس عز  E.carotovoraمن النوع عزالت
 النوع  عزالت من 4معزولة من الجزر و  E.carotovora النوع عزالت من  5و البطاطا

E.amylovova معزولة من ثمار السفرجل. 
 

: التشخيص
والتي ظيرت  (M)ر الماكونكي اتم اختبار مستعمرات البكتريا المعزولة عمى وسط اك

ذات حواف ممساء والتي عزلت بشكل مستعمرات نقية  غيرة دائريةبشكل مستعمرات وردية ص
 .وحيوية لياماالختبارات الشكمية والكي أجريت عمى وسط االكار المائل ثم

 

 : صبغة كرام
جري ىذا االختبار لمتاكد من اشكال الخاليا البكتيرية حيث ظيرت جميع العزالت بشكل ا

. (21)و( 13) عصوي قصير وكانت جميعيا سالبة لصبغة كرام
 

 : االختبارات الكيموحيوية
و كروم اوكسديز اما اختبار االندول تلم تظير جميع العزالت قدرة عمى انتاج انزيم ساي

نتيجة موجبة ليذا االختبار بتكوين حمقة حمراء بعكس     E.chrysanthemiفقد اظيرت البكتريا
المتان اظيرتا نتيجة سالبة    E. c. var carotovora و  E. amylovora كل من البكتريا 

ميع العزالت نتيجة جبينما اظيرت  , .E.chليذا يعتبر ىذا االختبار مميزا لبكتريا  .ليذا االختبار
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موجبة لفحص فوكس بروس كور بتكوين المون الوردي بعد اضافة الكواشف ليا اما اختبار 
 .Eى عكس كل من البكتريا  اي فعالية ليذا االختبار عل  E.chالسترات فمم تظير البكتريا

amylovora  و E. c. var carotovora   ا في ميما ايضويعتبر ىذا االختبار
 .بينما اظيرت جميع العزالت نتيجة سالبة الختبار الفينايل النين,التشخيص

 

قدرتيا عمى تخمير جميع    E. c. var carotovoraاظيرت جميع عزالت البكتريا       
ظيرت قدرتيا عمى تخمير افقد  E.chrysanthemiفي الدراسة اما البكتريا  السكريات الداخمة

عمى تخمير قدرتيا  .E. amylovoraبينما اظيرت البكتريا  , ول والمانوز فقطسكري المانيت
 (2) الجدول موضح فيكما  (22)  اتالسكري  وز فقط واظيرت نتيجة سالبة لبقيةسكري الترييال

  APS PRESS American Phytopathological Societyجمة وتتفق ىذة النتائج مع  م
(23) .

 

 لالختبارات الكيموحيوية Erwinia استجابة عدة انواع من بكتريا  : 2 الجدول
 E.c.carotovora  E.chrysanthemi  E. amylovoraاالختبارات 

 -- - صبغة كرام 
- - - االوكسديز 

- + - انتاج االندول 
+ + + فحص الحركة 

+ + + فوكس بروس كور 
+ - + انتاج السترات 
- - - فينايل النين 

+ - + سكر التريهالوز 
- - + سكر الالكتوز 

- + + ول تسكر الماني
- + + سكر المانوز 

 
: لمجالكونالمثبط  التأثيراختبار 

عند  وذلك عمى نمو البكتريا (اسيتوفينون بنزل دييايد( ثير الجالكونات( 3)يوضح الجدول 
 E.c.cتاثيرا تثبيطيا لكل من البكتريا % 5و %2.5اذ اظير التركيز قياس قطر مساحة التثبيط 

المعزولة من  E.amylovora و المعزولة من الجزر E.c.cالبطاطا و المعزولة E.chو
 %5اقل من التركيز اعطى مساحة تثبيط % 2.5 ولكن يمكن مالحظة ان التركيز السفرجل
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وع من البكتريا كما موضح في الجدول لذى يمكن استخدام التراكيز العالية بالنسبة لنفس الن
   .لمبكتريا اكبر لمحصول عمى تثبيط

 

البكتريا  عمى (ييايدد ون باراميثوكسي بنزلنياسيتوف(الجالكون  تأثير( 4)ويوضح الجدول        
لكن بنسبة اقل من تاثيرا تثبيطيا عمى البكتريا المعزولة و 5و  2.5  حيث اظير التركيز

لذا  ,البكتريا ثبيط اكبر لت قابمية (ينون بنزل دييايداسيتوف) مركبل ظيراحيث االجالكون االول 
المعزولة من  E.amylovoraما عدا البكتريا  (24) وصفت الجالكونات انيا مضادة لمبكتريا

ي بنزل سوكيثراماسيتوفينون با) قدرة تثبيطية كبيرة جدا عند الجالكون أظيرتالسفرجل فقد 
 .43ة ببنس (دييايد

 

لتثبيط  (اسيتوفينون بنزل دييايد) نتبين امكانية استخدام الجالكون 4و 3تقدم من الجدول  مما
اسيتوفينون باراميثوكسي  ) بينما يمكن استخدام الجالكون   E.chوالبكتريا E.c.cنمو البكتريا 
. احبنج  E.amylovoraفي تثبيط البكتريا  (بنزل دييايد

 
 (.ديهايد لبنز اسيتوفينون)لمجالكون حساسية البكتريا  : 3الجدول

مل /التركيز ممغمالنبات المعزولة منه البكتريا 
2.5 5 

E.c..carotovora  13*  8.6بطاطا 

E. chrysanthemi   11.6 9.3بطاطا 

E.c. carotovora   12.6 8.4جزر 

E.amylovora   14 9.6السفرجل 

ررات  ثالث مك يمثل معدل*

 
( ديهايد باراميثوكسي بنزل اسيتوفينون)حساسية البكتريا لمجالكون  :4 الجدول

مل /التركيز ممغمالنبات المعزولة منه البكتريا 
2.5 5 

E.c..carotovora   10.6* 7.3بطاطا 

E.chrysanthemi   10.3 8.3بطاطا 
E.c..carotovora   11 67.جزر 

E.amylovora  12.3 43السفرجل 

. يمثل معدل ثالث مكررات*

المصادر 
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