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و  Bacillus,Azospirillum,Pseudomonas)تأثير استخدام الخليط البكتيري )

Saccharomyces cerevisiae  على بعض الصفات الخضرية لصنفي الطماطةSakata  و

NR  تحت ظروف البيت البالستيكي 

 

 علي كريم سلومي 

 كلية الزراعة / جامعة القاسم الخضراء

                                                  

 : الخالصة 

جامعةة الساسةا الراةراي فةي  رية    -اجريت التجربة في البيوت البالستيكية التابعةة لسمةا البمةتفة فةي  ايةة ال  ا ةة 

باستردام  ةد  مةن العوامة   NRو  Mill. Lycopersicon esculentum Sakata اى صففين من الطماطة 2012

 megaterium,Azospirillum lipoferum,Pseudomonas striataبكتريةا)االحيائية المفيدة من  ايط ممحوق 

Bacillus( بثالث ترا ي  ماةافة الةى التربةة )غةا و ميةرة 0.3,0.6,0.9 )Saccharomyces cerevisiae  بةثالث

  ( غةا   لتةر مةد تةدا التبماتبيفت الفتةائ  الةى وجةو  تةابير ايجةابي وتحمةن وا ة 0,10,20ترا ي   شا  اى االو اق 

لجميد المعامالت الممتردمة مسا نة بمعاماة الميطرة  اى  ال الصةففين لصةفات طةول الفبةات واطةر المةاق ومحتةو   

 الكاو وفي  والوزن الجاف لامجموع الراري بشك   امت

 

Abstract: 

An experiment was conducted in green houses of dept. of  Horticulture in college of 

Agriculture – University of Green Qassim in Autmn 2012 for two cultivar Sakata and NR 

of tomato Lycopersicon esculentum Mill.by using many beneficial biofactors as mix 

powder of bacteria (Bacillus megaterium,Azospirillum lipoferum,Pseudomonas striata) 

about three concentrations ground application (0.3,0.6,0.9) gm and the yeast 

Saccharomyces cerevisiae with three conc. (0,10,20) gm l.foliar application with its 

interaction.the results showed a positive promoting effect to all treatments as compared 

with the control for the two cutivars for plant heigt,stem diameter,chlorophyll content and 

the dry weight of plant characters generally. 

 

 المقدمة : 

واحةدة مةن ا ةا   Solanaceaeالعائةدة لاعائاةة الباجنجانيةة  Mill.  Lycopersicon esculentumتعتبر الطماطةة    

وتحتةة  المرتبةةة الثانيةةة بعةةد محصةةول البطاطةةا فةةي  ثيةةر مةةن الةةدول ال ميتبةةا االاتصةةا ية محاصةةي  الراةةر فةةي العةةالا 

 مةا  A   ,B  , Cوالتغذوية اج تد   في الصةفا ات الغذائيةة او تل ة  طازجةةتتحتوي بمةا  الطماطةة  اةى فيتاميفةات 

اةةى الحديةةد والفمةةفو  (,تحتةةوي بمةةا  الطماطةةة   (Sharafzadeh,2012وتعتبةةر الثمةةا  واطلةةة المةةعرات الحرا يةةة 

التي لبا ا ميةة  Anti-oxidantالتي لبا  و   عام  ماا  لال مدة  Lycopeneوااللياف الغذائية وصبغة الاليكوبين 

(توالشك بان زيا ة الطاب  اى الطماطة  رار تمويسية طازجةة او Naika,2005لاوااية من االمراض المرطانيةت) 

بةةر حاجةةة ماحةةة ل يةةا ة انتةةاص  ةةذا المحصةةول ويمكةةن تحسيةة  جلةةك مةةن  ةةالل  مةةا ة تةةد   فةةي الصةةفا ات الغذائيةةة ت 

اسةةةتردام اصةةةفاف جيةةةدة و طةةةرق التمةةةميد ومفبةةةا الكيميةةةائي و  ي ومكافحةةةة افةةةات حديثةةةة تالئةةةا تطةةةو ات العصةةةر 

تربةةة الحةدي،,واليرفى اياةةا ممةاوت التمةةميد الكيميةائي واالسةةتردام المتكةر  لالسةةمدة الكيميائيةة وابةةرل  اةى البيلةةة وال

بشةةك   ةةال و اةةى نو يةةة المفتةةوص ال  ا ةةي  صوصةةا وانةة  ببةةت ان التمةةميد الكيميةةائي لةة  ابةةر  ةةا   اةةى صةةحة 
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االنمانتمن جانب ا ر ا   ظبو  مفةا يا ال  ا ةة الف يفةة الراليةة مةن المةوا  الكيميائيةة وال  ا ةة العاةوية شةجعت 

حيائية في التربة من بكتريا وفطريات مفيدة  يمكةن لبةا ان  اى ايجا  بدائ  تمميدية او استردام  وام  مفبا العوام  اال

الممكةن تواجةد ا  Pseudomonasو  Azospirillumو  Bacillusتجب  العفاصةر والمغةذيات لافبةات ومفبةا بكتريةا 

سيةة طبيعيا في التربةتاج ان بعض االنواع تحت  ذل االجفاس لبا التابير االيجابي لافبات مةن  ةالل زيةا ة نمةو الفبةات وب

,ولبةةا السةةد ة  Sekar ,(2010و  Kandavel( و)Lenin and Jayanthi,2012الصةةفات وصةةوال الةةى الحاصةة  )

(تفةاالنواع Pal, 2012  and Hari اى زيا ة جا  ية الفتةروجين والفمةفو  والعفاصةر الصةغر  فةي التربةة لافبةات )

 PGPR  Plant Growthول  يصةطا  لبةا البكتيرية التي تعةي  فةي التربةة وتتعةاي  مةد جةذو  الفبةات ومعة زة لفمة

Promoting Rhizobacteria  أي البكتريا المشجعة لفمةو الفبةات ومةن  ةمفبا االجفةاس الةثالث ا ةالل التةي تسةد فةي

 و  Scroth ,1981 ;     Steenhoudtو  Kloepperالمد وسةةةة فةةةي العةةةالا ) PGPRطايعةةةة اجفةةةاس 

Vanderleyden  ,2000ت) 

 عوام  احيائيةة مجبريةة لامجمةوع الجةذ ي اسةتردمت  ائفةات مجبريةة ا ةر   PGPRبكتريا باال افة الى استردام 

 ي احد انةواع الفطريةات التةي تتبةد مماكةة   Saccharomyces cerevisiaeمفيدة لامجموع الراري ومفبا  ميرة 

او وفيةةةة  و لبةةةا الةةةدو  االيجةةةابي لتع يةةة  نمةةةو الفبةةةات ومواصةةةفات  الراةةةرية ومحتةةةو  الك Mycotaالفطريةةةات 

والكا وتيفةةات حيةة، ان لارميةةرة  صةةائ  تغذويةةة  فةةد اسةةتردامبا  شةةا  اةةى الفبةةات وتحفةة  نمةةول  ونبةةا مصةةد  

 ; 2011وا ةرون,  Phytohormones (El-lethyلافيتاميفات واالن يمات واالحماض االميفية والبرمونةات الفباتيةة 

Abou El-Nasr  , 2011وا ةةرون  Barnett ; ,دفت الد اسةةة الةةى معرفةةة اةةد ة بعةةض (تلةةذا  ةة1990وا ةةرون

 NRو  Sakataالكائفات المجبرية من بكتريا وفطر  اى زيا ة المواصفات الراةرية لصةففين جديةدين مةن الطماطةة 

 ي   ان ز ا ة محمية في باب ,العراقت

 

 مواد وطرق العمل:

جامعةة الساسةا الراةراي فةي محاف ةة  –نفذت تجربة في البيوت البالستيكية التابعة لسمةا البمةتفة فةي  ايةة ال  ا ةة     

والمجب ين من اب  السمةا بةفف   NRو  Sakata,انتربت  ايات جا  ة لاشت  صففي الطماطة  2012باب  في  ري  

 العمر واستردم ممحوق  ايط بكتيري من انتاص :

Bio nutri care™(Dr. Rajan labs ,India pvt.ltd.) powder of bacteria mix (Bacillus 

megaterium+Pseudomonas striata+Azospirillim lipoferum) active material = 12% ( 

5*10
9 

cell per gm) with 88% inactive material 

( اج  بة  Encapsulationيحوي انواع البكتريا ا الل واستردمت بثالث ترا ي   معامالت ا  ية بطريسةة الكبمةاة )

جديةةةدة تو ةةةد فةةةي الحفةةةرة المرصصةةةة لكةةة   ايةةةة  مةةةا اسةةةتردمت الرميةةةرة الممةةةحوق البكتيةةةري بكبمةةةوالت فا غةةةة 

Saccharomyces cerevisiae و اية و ما في المعامالت ا نال: بثالث ترا ي   معامالت 

T 1 : Control. 

T 2 :  B1Y0. 

T3  :  B2Y0. 

T4  :  B3Y0. 

T5  :  B1Y1. 

T6  :  B2Y1. 

T7  :  B3Y1. 

T8  :  B1Y2. 

T9  :  B2Y2. 

T10:  B3Y2.  
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B1  =0.3  , غا ممحوق بكتيريB2  =0.6  , غاB3  =0.9 غا ت 

Y0 صةفر غةا   لتةر ممةحوق  ميةرة =Saccharomyces cerevisiae  ,Y1   =10   ,غةا   لتةرY2  =20    غةا

 لترت

 سا ة لتفشيط الرميرة ومن با استردامبات 12حار محاول الرميرة في الماي المسطر وترك لمدة 

ت شت الفباتات بمحاةول الرميةرة بعةد بةالث اسةابيد مةن شةت   RCBDتتامن ستة مكر ات  من تصميا     معاماة

,ا ةذت صةفات  2013البا  ات ويرش محاول الرميرة     شرة ايام بوااد ابفا  شر  شة تتا ا ةذ الفتةائ  فةي نيمةان 

(  Minolta Japan)شةر ة  Chlorophyllmeterطول الفبات واطر المةاق ومحتةو  الكاو وفية  باسةتردام جبةاز 

 تGenestatوالوزن الجاف لامجموع الراري لافباتاتت حاات الفتائ  احصائيا باستردام برنام   SPADبوحدة 

 

 النتائج والمناقشة :

 NRو  Sakataيتا  من االشكال المبيفةة ا نةال تةابير المعةامالت  اةى الصةفات المد وسةة لكةال صةففي الطماطةة     

 Bacillus megaterium+Pseudomonasي وا ةةة  لراةةةيط البكتريةةةا الماةةةافة لاتربةةةة وجةةةو  تةةةابير ايجةةةاب

striata+Azospirillim lipoferum  والرميرةSaccharomyces cerevisiae الماافة  اى االو اقت 

 اةةى بةةااي المعامالت, مةةا ان جميةةد المعةةامالت تفواةةت  اةةى  T8و  T6ففةةي صةةفة طةةول المةةاق تفواةةت المعةةاماتين    

 NRامةةا فةةي الصةةف   Sakataالتةةي لةةا تتفةةوق معفويةةا  اةةى المسا نةةة فةةي الصةة   T2اةةة المسا نةةة ما ةةدا المعاماةةة معام

فجميةةد المعةةامالت الممةةتردمة تفواةةت معفويةةا  اةةى معاماةةة المسا نةةة ,وفيمةةا  ةةدا المسا نةةة التوجةةد فةةروق معفويةةة بةةين 

 (ت1معامالت التجربةتالشك   اا )

 T6فسةد بةدات الفةروق المعفويةة مةد معاماةة المسا نةة ت بةر  فةد المعاماةة  Sakataاما في صفة اطر الماق في صف  

فسةد تفواةت جميةد المعةامالت  NRالتي  انت اال اةى مةن بةين المعةامالت امةا فةي الصةف   T10وصوال ال ر معاماة 

 (ت2 اا )  ي اال اىتالشك  T7معفويا  اى معاماة المسا نة التي  انت اال نى ايمة بيفما  انت المعاماة 

امةةا بسيةةة  T4 - T10وجةةو  فةةروق معفويةةة بةةين المعةةامالت  Sakataبيفةةت نتةةائ  محتةةو  الكاو وفيةة  فةةي صةةف     

فسد تفوات جميد المعامالت معفويةا  NRالمعامالت فاا ترتا  معفويا  ن المسا نة التي  انت السيمة اال نىت اما صف  

 تT10و  T9 اى معاماة المسا نة  دا المعاماتين 

فان جميد المعامالت تفواةت  اةى معاماةة المسا نةة  Sakataاما صفة الوزن الجاف لامجموع الراري في الصف     

 مد الصف  االولت NRوتشاببت نتائ  الصف   T10معفويا و انت ا اى ايمة المعاماة 

فات المد وسةة لصةففي وبشك   ام يتو ة  التةابير االيجةابي والمشةجد لامعةامالت البكتيريةة مةد الرميةرة  اةى الصة   

 Pseudomonasو  PGPR (Azospirillum( الةى ان اسةتردام بكتريةا Sharafzadeh,2012الطماطة فسد اشةا ) 

( يعم   اةى تحمةين نمةو الجةذو  وتحمةين  مايةة امتصةال المةاي والعفاصةر والمغةذيات مةن التربةة  Azobacterو 

و ين الراري والجةاف لاطماطةة و ةذلك محتةو  الفبةات مةن  ا افة الى زيا ة معفوية لالوزان الرطبة والجافة لامجم

لبا تابير بتع ية  نمةو الفبةات وبالتةالي زيةا ة  PGPR( ان  1992وا رون , (Bar- Nessتوبين  Kو Pو  N فاصر 

تعمة   اةى زيةا ة مواصةفات الفبةات  PGPRالحاص   فتيجة ل يا ة جا  ية العفاصةر فةي التربةة لافبةاتتاج ان بكتريةا 

 اى زيا ة جا  ية الفتةروجين والفمةفو  و ةذلك حة، الفبةات  اةى انتةاص البرمونةات الفباتيةة مثة  االو مةيفات  لسد تبا

لبةا التةابير فةي تحمةين نمةو  PGPR( ان بكتريا 2009وا رون , Castro(توبين ) Vessy ,2003والمايتو يفيفات )

وزيةا ة سةر ة جوبانيةة الفمةفو  وزيةا ة جا  يةة  ومواصفات الفبات من  الل اد ة  ذل البكتريا  اى تثبيت الفتروجين

 ةد  Rhizosphereالحديد وح، الفبات  اى انتاص البرمونةات الفباتيةة ا ةافة الةى تةوفير الحمايةة لافبةات فةي مفطسةة 

ان تو ةد  ةمن  PGPRاالنواع الفطرية الممر ة من  الل ان يمةات تعمة  بالتاةا  مةد الفطريةاتتويمكن لبكتريةا 

   والمةةةوا  التةةةي تحفةةة   اةةةى انتةةةاص البرمونةةةات Biofertilizersاائمةةةة الممةةةمدات االحيائيةةةة بةةةالث اةةةوائا و ةةةي 

Phytohormone stimulators   و مبيد احيائيBiopesticide  التي لبا  و  في زيةا ة االنتةاص ال  ا ةي وتحمةين

ض االميفةةي التربتوفةةان بعةةدة طةةرق فةةي حةةال تةةوافر الحةةام IAAنو يتةة ,الى جانةةب انةة  يمكةةن لبةةذل البكتريةةا ان تصةةفد 

 ; Lugtenberg and Kamilova ,2009 ; 2007وا ةةرون ,  Bacillus subtilis (Spaepen صوصةةا فةةي 
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Swain  ,اج ان انةواع 2007وا ةرون, )PGPR  تحفة  الفبةات  اةى انتةاص  الجبةرلين واالنةدول اسةتيك اسةدIndole 

acetic acid  مما يشجد  اى زيا ة مماحة الجذو  وزيا ة بتكوين الشعيرات الجذ ية و ذا يةفعك  ايجابةا  اةى  فةاية

لاتربةة  ةان لبةا  و   .Azospirillum sp(,  ما ان ا ةافة بكتريةا  2005وا رون ,  Han  م  المجموع الجذ يت)

( وا ةد  2001وا ةرون ,Dobbelaere في زيا ة الوزن الجةاف لامجمةو ين الراةري والجةذ ي وتبكيةرا لالز ةا ت)

Boiero ( ان 2007وا ةرون )sp Azospirillum  وPseudomonas sp  اةد حفة ت الفبةات  اةى انتةاص الجبةرلين

 ا افة الى حدوث زيا ة بفمو المجمو ين الراري والجذ ي بشك  ماحوظت

و  Beale ,1983و Castelfranco و و  ةا فسةد اشةا   Saccharomyces cerevisiaeوفيمةا يرة  الرميةرة    

Kraig وHaber  ,1980  الةةةى تابير ةةةا  اةةةى تحفيةةة  الراليةةةا  اةةةى االنسمةةةام و ةةةذلك االبةةةر االيجةةةابي ب يةةةا ة نمةةةبة

الكاو وفيةةة تومن جانةةةب ا ةةةر فةةةان الرميةةةرة المةةةذ و ة  فةةةد نشةةةاطبا تعةةةد مصةةةد ا لافيتاميفةةةات واالحمةةةاض االميفيةةةة 

ممةا يترتةب  اةى جلةك زيةا ة فةي  فةاية  مايةة  CO2انتةاص (تو ذلك لبةا  و  ب Mahmoud ,2001والكا بو يد ات) 

ان اسةةتعمال الرميةةرة  شةةا  اةةى االو اق  Mady  ,2009(تواو ةة   Fell ,2005و  Kurtzmanالبفةةاي الاةةوئيت)

Foliar application  ا   الةةى زيةةا ة فةةي  ةةد  االو اق و الممةةاحة الو ايةةة والةةوزن الجةةاف لامجمةةوع الراةةري

و  Ezz El-Din ميفات والمايتو ايفيفات واالحماض االميفية في نبات  الباااليتووجةد اياةا ومحتو  الفبات من االو

Hendawy  ,2010  ان  ش نبةةاتBorago officinalis  بمحاةةول الرميةةرة  ةةمن ترا يةة  مرتافةةة ا   الةةى زيةةا ة

بةات وطةول الفباتتو مومةا االوزان الطرية والجافة لافبات والفمةبة الملويةة لا يةت ووزن البةذو  و ةد  االفةرع لكة  ن

تد ا توجبةات ال  ا ةة العاةوية وامكانيةة ا تبا  ةا  Biofertilizersفان الرمائر يمكن استردامبا  مممدات حيوية 

 (ت 2013وا رون ,  Agamyاحد البدائ  لغرض انتاص ز ا ي ن ي  )
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