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  خصلالم

 أكثران النتائج وقد بينت ،  الرتبة علي أنواع من البكترييا املثبتة للنيرتوجني يفاملتداولة حمليا بيدات املتأثري بعض الضوء على  إلقاءاستهدف هذا البحث 

اخـتالف التـأثريات الناجتـة عـن  أوضـحتكمـا  املعزولة مـن جـذور نبـات احللبـة. R. melolit الرايزوبيا  ا حساسية للمبيدات هي بكتريياأنواع البكتريي

ارة الت االسـتعمال هلـا آثـار ضـكـل معـد انـه ليسـت ةيف الرتبـة. وبينـت الدراسـ يكرويبكيز املستخدم والتنوع املاستعمال املبيدات باختالف نوع املبيد والرت 

مـا حـدث تـراكم حيـوي  ذاأمركبـات قـد حتفـز منـو البكترييـا أو تكـون مثبطـة لـه  إىلتحلـل تملبيـدات اوان علـي املـدى القصـري  طفيفـةللمبيدات تـأثريات  وان

   ولكنها قد تسبب تسمم مزمن على املدى البعيد.
 

  ، ليبيا.، الشاطئ  يرتوجنيالناملبيدات ، البقوليات ، العقد اجلذرية ، ،  التلوث داللية:ستالكلمات اال

Abstract 

This research was conducted to throw light on the effect of some locally handled pesticides application on 
nitrogen fixing bacteria in the rhizosphere, the results revealed that Rhizobium bacteria that isolated from 

fenugreek , i.e., R. melolit was the most affected and sensitive species. Data also showed that the pesticide 

concentration, the type of pesticide and bacterial species were affecting the rate of effect. Not all the rates of 
pesticides application were effective, but in short time no harmful effect were observed. Degradation of 
pesticides produce new products that may induce or inhibit bacterial growth, Bioaccumulation, in long time may 

lead to chronic toxicity.      

Keywords: Pollution, Pesticides, Legumes, Nitrogen, Alshatti, Libya. 
 

 



مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية                          

 )2015-) (ديسيمبر2)، العدد (1المجلد (

   ............تأثيرات بعض المبيدات المتداولة على حيوية بكتيريا العقد الجذرية .............. 

  

 -71A    .ليبيا، الجامعة األسمرية اإلسالمية ،كلية الموارد البحرية

 

ISSN: 2413-5267 

  المقدمة. 1

تسلك املبيدات يف الرتبة عدة مسارات ويعتمد ذلك علي خواص الرتبة ونوع املبيد ووجود املادة العضوية يف الرتبـة فـبعض املبيـدات 

ة للتحلل وفرتة التحرمي و تتحلل يف وجود األشعة فوق البنفسجية والعوامل احليوية وبذلك ال تؤثر علي الرتبة مع مراعاة الفرتة الالزم

املفيـدة مثـل البكترييـا املثبتـة للنيرتوجـني.   األحيـاءعلي أثار سلبية  سببيف الرتبة لفرتة طويلة و تقاوم التحلل فتبعض املبيدات تبقي 

ط مليكروبـات فـبعض املبيـدات هلـا تـأثري منشـ ةظروف الرتبو املبيدات حسب نوع املبيد بثر ميكروبات الرتبة بدرجات خمتلفة أما تتك

فليــا ملــا بيــت النيرتوجــني تكاثثرا مــن اســتعمال املبيــدات هــي عمليــة تأتــ ةواكثــر العمليــات احليويــ ري مثــبطأثومنهــا مــا وجــد لــه تــ ةالرتبــ

مثــل النشــدرة الــيت تقــوم ــا أنــواع عديــدة مــن  ىمقارنــة بعمليــات أخــر  ةلطبيعــة هــذه امليكروبــات مــن حساســية لتغــري الظــروف البيئيــ

،  alachlor) تأثري بعض مبيدات األعشاب ,.Shin et al 1989( تدرسقد و  قليل احلساسية. وا ةت بعضها حساسامليكروبا

Linuron  ،simazine ) على بكتريياBradyrhizobium Japonicum املعزولة من جذور نبات فول الصويا يف الظـروف (

مبقـدار  Alachlor  ،Linuronمـن املبيـدات  ملجم/لرت 400املعملية. حيث حدث نقص شديد يف أعداد البكترييا عند الرتكيز 

 Alachlorوكــان تــأثري  Parquatمــن  ملجم/لــرت 200بينمــا حــدث تــأثري بســيط يف الرتكيــز  التــوايل% علــى  %57.8 ،  27.4

بعضـها نـت حساسـية بينمـا كا أكثـرالبكترييـا العقديـة بعضـها كانـت مقاومـة للمبيـد نسـبيا ، وبعضـها كانـت  خمتلف مع عزالت مـن

رش جمموعة من مبيدات األعشاب علي نبات العدس اثر ) (Sandhu et al., 1991درس و  .جدا يف اجلرعة املوصى ا ةمقاوم

وتأثريها علي تكوين العقد اجلذرية وتثبيت النيرتوجـني ، حيـث  Rhyzobium leguminosarumببكترييا  ةوغري امللقح امللقحة

يف النباتـات  داخنفـاض شـديا يف النباتات غري املعاملة بينمـا حـدث عالياجلذرية والنيرتوجني املثبت  أظهرت النتائج زيادة عدد العقد

 ,.Gurcharan et alكمـا درس ( .Oxyfluorfen  ،Linuron  ،Metribuzin ،Oxadiazonاملعاملة مبجوعة مبيـدات 

 ياحليــة الدقيقــة يف الرتبــة حيــث اســتخدم مبيــداثــر املعــامالت املســتخدمة مــن مبيــدات األعشــاب علــي نشــاط الكائنــات  )1994

methabenzthazuron  ،Linuron نقـــص يف أعـــداد العقـــد و املعـــامالت إىل اخنفـــاض أعـــداد البكترييـــا والفطريـــات  أدت وقـــد

) معاملــة عينــات مــن الرتبــة مبجموعــة مــن Digrak, and Kazanici, 2001ودرس ( اجلذريــة ومســتويات النيرتوجــني املثبــت.

عـدد البكترييـا يف  قد أظهرت نتائج الدراسـة إنو الفسفورية احلشرية وهي مبيدات االيزوفينوفوس ، الفينوفوس ، الفورات ،  املبيدات

واضح غري املعاملة ، بينما اظهر مبيدي الفينوفوس و الفورات تأثري  ةعينة الرتبمن  أكثرعينة الرتبة املعاملة مببيد االيزوفينوفوس كان 

دور اإلنزميات اليت تفرزها البكترييا يف حتلـل مبيـدات  )Wackett, 2004(بني فيما يا يف عينات الرتبة املعاملة. ري أعداد البكت ىعل

حيث أظهرت النتائج أن حتلل املبيدات جمموعـة  Pseudomonasجمموعة الرتايزين ، أجريت الدراسة علي بكترييا  األعشاب من

وأن بعــض مــن أنــواع  Pseudomonasثــة أنــواع مــن اإلنزميــات الــيت تفرزهــا بكترييــا محــض ســيانوريك يــتم بواســطة ثالاىل الرتايــزين 

تـأثري بعـض مبيـدات احلشـائش علـي  )2006، (املسالتى أوضحكما  البكترييا هلا القدرة علي استخدام املبيدات كمصدر للطاقة.
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أيام مـن املعاملـة  3قلل من التعداد الكلي للبكترييا بعد إن املعاملة مببيد اللنرون قد  دراستهوأظهر يف  املستهدفةكائنات الرتبة غري 

وحفز تعداد . يوم من املعاملة 14 الرتبة بعد حيث قل تعداد بكترييا الباسيلس ألقل من املعدل الطبيعي يف الرتبة كما زاد التأثري يف

لسنكور حفز التعـداد الكلـي للبكترييـا وتركـز يف بكترييا السيدوموناس علي األعماق املختلفة .كما بينت الدراسة إن املعاملة مببيد ا

يوم من  14سم بعد  20سم وقلت عند األعماق و ظهر اعلي تعداد للبكترييا علي عمق 10الطبقة السطحية للرتبة علي عمق 

املعاملـــة وحـــدت نفـــس التـــأثري علـــي نـــوعي الباســـيلس و الســـيدوموناس. كمـــا حـــدث تثبـــيط بدرجـــه قليلـــة لكـــل مـــن نـــوعي بكترييـــا 

وقـد سـاعة مـن املعاملـة برتكيـزات خمتلفـة مـن مبيـدي اللنـرون و السـنكور.  24حتث الظروف املعملية بعد  الباسيلس والسيدوموناس

متعـــددة   صـــحية وخمـــاطر حـــادة بيئيـــة علـــى نطـــاق واســـع وتســـبب يف مشـــاكل العامـــة والصـــحة الزراعـــة يف املبيـــدات انتشـــر اســـتخدام

كذلك  واالعراض العصبية وغريها. والسرطان واألمعاء املعدة ومشاكل والتقيؤ والتعب ثيانوالغ والصداع اجللد وأمراض كالتشوهات

 الضـــارة اآلفـــات ضـــد تكـــون تســـتخدم مـــا عـــادة. واملالبـــس البنـــاء ومـــواد األطعمـــة محايـــة يف ادخلـــت جمموعـــة املبيـــدات االصـــطناعية

 بـدال اآلفـات إدارة فلسـفة وهـي (IPM)لآلفـات  املتكاملـة رةاإلدا مجويف بـرا احملاصـيل مـن خمتلفـة عـائالت علـى تـؤثر الـيت املختلفة

 ).Jha et al., 2012( مقاومـة أصـناف واسـتخدام والكيميائيـة بـني العمليـات املختلفـة البيولوجيـة واجلمـع حمـددة اسـرتاتيجية مـن

 يف احلشـرية املبيـدات تطبيـق مـن اآلفـات وبـالرغم مـن خمتلفـة جمموعات ضد النباتات حلماية احملاصيل يف احلشرية املبيدات استخدام

 يف اهريــة الكائنــات علــى أيضــا وتــؤثر الرتبــة لتلــك والبيولوجيــة الكيميائيــة املكونــات غــري امكنهــا تغيــري الرتبــة يف منخفضــة تركيــزات

 النشـــاط تعـــديلو  الدقيقـــة ، احليـــة الكائنـــات مـــن عـــدد اخنفـــاض يف الرتبـــة يف اهريـــة الكائنـــات علـــى املبيـــدات وتتمثـــل آثـــار .الرتبـــة

 Cycon et al., 2006  ،Vig et al., 2008  ،Cycon et( امليكرويب للمجتمع والنوعي الكمي واالخنفاض الكيموحيوي ،

al., 2010.( النباتــات علــى كبــري حــد إىل مفيــدة تــأثريات امليكروبــات هلــا ســالالت مــن أن املعــروف ومــن )بكترييــا النيرتوجــني 

 يف تســاهم الــيت PGPR/B أيضــا هنــاك ).األمــراض مســببات( ضــارة تــأثريات اىل يــؤدي قــد بعضــها حــني يف )واملــايكوريزا التكافليــة

هـذه   N2 املثبتـون حبريـة تعيش أيضا ولكن العصوية، البكرتيا النيرتوجني، التكافلية املثبتون جيدا نعرف مثل الغذائية اقتناء املواد زرع

 الرتبـة يف املتكاملـة عـرض لإلحيائيـة مشـرتكة مسـة هـي كيميائية إشارات ستقبالوا البيولوجي واآلزوتية إنتاج Azospirillum كما

املقابـل  يف. سـليب أو أعاله، موضح هو إجيابية كما تكون قد الزراعية احملاصيل إنتاج على التفاعالت هلذه النهائية واحملصلة الزراعية

PGPR/B ريزوسـفري الضارة البكترييا" عليه الدقيقة يطلق احلية الكائنات من جمموعة )DRB( الزراعيـة  املبيـدات ، وتـرتبط بعـض

جيــب اعــداد و  ).DRB)Kloepper et al, 2012  ،Ipsilantis et al., 2012 أعــداد  يف بالزيــادة مباشــر غــري بشـكل

 صــحة علـى هريـةا األحيـاء سـيما الرتبـة ال بيولوجيـا دور لفهــم البحثيـة اجلهـود زيـادة طريـق عـن الـرتب تـدهور ملكافحـة اسـرتاتيجية

 أدوات باسـتخدام االحتياجات هذه معاجلة وميكن وكيف فهمت كليا أو حاليا ا املعرتف غري الرتبة األحياء على والتعرف. الرتبة

 الزراعـة جعـل علـى تسـاعد الرتبـة اجلديـد كيـف البيولوجيا يتعلق فيما املعرفة تصورات سوف لدينا استنادا نستنتج،. الناشئة البحث
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 والبحـوث اجلمهـور تعزيـز خـالل مـن األولويـة أوال تتلقـى أن جيـب الـيت األحبـاث الرتكيـز التوصـية خـالل مـن ومنتجـة، سـتدامةم أكثر

  ).Lehman et al., 2015( العاملي الرتبة تدهور حنو مسار عكس أجل من اخلاص

  المواد والطرق. 2

  : التايلتريية على النحو من املبيدات وثالثة سالالت بك أنواع أربعةاختربت يف هذا البحث 

  مبيد الكلوربيروفوس. 1.2

  االسم التجاري : سالوت

  .o ،o-diethylo-5  ،3  ،6-trichloro-2-pyridylphosphorothioate;chlorpyrifos-ethyl : االسم العلمي

  .Dursban (DowElanco)  ،lorsbn (DowElanco) ،pyrinex (Makhteshim-Agan):  أمساء أخري

  C9H11CL3No3PS:  ياجلزيئالرتكيب 

  350.59:  الوزن اجلزيئي

   C : 30.38%, H : 3.16%, Cl : 30.34%, N : 4%, O: 13.69%, P : 8.83%, S : 9.15%:  نسب املكونات

  :  الرتكيب البنائي

  التصنيف الكيميائي : فسفوري عضوي

  : حشري االستخدام

  : جهازي ، باملالمسة التأثري

O
P

S

O
O

H3C

H3C

N

Cl

Cl

Cl  

ملجم  2,760للفار :  LD50عن طريق اجللد مملركب التسمملجم/كجم من وزن اجلسم  244للفار :  LD50اجلرعة السامة 

 وعدم تلوث برك األمساك و املياه. اإلزهارمن وزن اجلسم. املبيد مضر للنحل و األمساك لذلك جيب االمتناع عن الرش يف فرتة 

مل/هكتار ، هذه  2-1.20لرت ماء او 20مل / 40-25لرت ماء أو  100مل/ 200-120معدالت االستعمال : و 

لرت. ليس له  100مل/ 200املعدالت تكون كافيه للحاالت االعتيادية ولكن يف حاالت اإلصابة الشديدة يلزم زيادة املعدل إىل 

  .يوم) 21-14تأثري عكسي علي احلاصالت إذا ما استعمل باملعدالت االعتيادية املوصى ا فرتة االنتظار (
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  جاليفوسيت ال مبيد. 2.2

  االسم التجاري : كالش 

  N-(phosphonomethyl) glycine االسم العلمي :

  ،  Gallup  ،Land master  ،Pond master  ،Ranger  ،Roundup  ،Rodeo :أمساء أخرى للمبيد 

   C3H8NO5P:  ياجلزيئالرتكيب 

  169.08:  ياجلزيئالوزن 

  .C : 21.31%  ،H : 4.77%  ،N : 8.28%  ،O : 47.31%  ،P : 18.32%نسب املكونات : 

  الرتكيب البنائي : 

  Phosphonoglycineالتصنيف الكيميائي : 

  االستخدام : عشيب

  التأثري : تثبيط البناء الضوئي

    

) (Roundup احلامضيملجم/كجم من وزن اجلسم ومسية اجلاليفوسيت  5,600للفئران عن طريق الفم  LD50: حاد السمية

ملجم/كجم من وزن اجلسم.  trimethylsulfoni 750 للفئران عن طريق الفم مللح LD50له نفس التأثري. متوسط السمية : 

ملجم/كجم من وزن اجلسم. 5,000و 1,000للفئران عن طريق الفم تقع بني  LD50 املركبات األخرى تكون معتدلة السمية

LD50  ملجم/كجم من وزن اجلسم للفئران واألرانب واملاعز وهو غري سام عن طريق 10,000من أكثر للمبيد اجلاليفوسيت

عن طريق  isopropylamine LD50 .ملجم/كجم من وزن اجلسم للمركب احلامضي وملح  5,000من أكثر LD50 اجللد

ملجم/كجم من وزن اجلسم. ليس له تأثري على اجللد حيتوي علي  2,000من  أكثر trimethylsulfoniumاجللد للمركب 

او مبيد حامضي يف صورة ملح  معدالت االستعمال : غري مثبط إلنزمي الكولني اسرتيز.وهو  aphosphatyl اموعة الوظيفية

  .لرت/هكتار 7مستحلب مركز ويستخدم مبعدل 

  مبيد اللنرون . 3.2

  االسم التجاري : اللنرون (افلون)

   dichlorophenyl-1-methoxy-1-methylurea-4،  3-3االسم العلمي : 



مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية                          

 )2015-) (ديسيمبر2)، العدد (1المجلد (

   ............تأثيرات بعض المبيدات المتداولة على حيوية بكتيريا العقد الجذرية .............. 

  

 -75A    .ليبيا، الجامعة األسمرية اإلسالمية ،كلية الموارد البحرية

 

ISSN: 2413-5267 

   Linex  ،Linorox  ،Linurex  ،Lorox  ،Premalin  ،Sarclex  ،and Sinuron Garnitanأمساء أخرى للمبيد : 

  C9H10Cl2N2O2:  ياجلزيئالرتكيب 

  249.11الوزن اجلزيئي : 

   ,O : 12.83%%11.25  :Cl:28.47%, N C : 43.40%, H : 4.05% ,نسب املكونات : 

  :  الرتكيب البنائي

  وريايالالتصنيف الكيميائي : استبدال عن 

  : عشيب االستخدام

  ط البناء الضوئي: يثب التأثري

    
لألرانب عن طريق الفم LD50 ملجم/كجم من وزن اجلسم و1,500-1,200للفئران عن طريق الفم  LD50مسيتة احلادة : 

ملجم. السمية املزمنة : يسبب حتسس اجللد خلنازير غينا  5,000من  أكثرملجم/كجم من وزن وعن طريق اجللد  2,250

ملجم/كجم/يوم/سنتني. كما تسبب يف حدوث أنيميا للكالب  2.75اء للجرذان مبعدل وحدوث تشوهات يف خاليا الدم احلمر 

التأثريات  التأثريات املنتجة غري حمتملة عند اإلنسان عند مستويات التعرض املتوقعة.-ملجم كجم/يوم.  6.25عند اجلرعة اكربمن

ملجم/كجم /يوم من وزن  6.25ن عند اجلرعات واملشوهة : ال يسبب حدوث عيوب وراثية عندما اخترب علي األرانب والفئرا

ملجم/كجم/يوم للجرذان  72.5اجلسم يف فرتة احلمل. التأثريات املسرطنه : حدوث أورام غدية غري خبيثة للجرعات من 

معدالت االستعمال : مبيد عشيب يستعمل للقضاء  يوم./ملجم/كجم 180 للفئران عند اجلرعاتوحدوث ورم خلوي كبدي 

 والذرةمن خالل تثبيط التمثيل الضوئي ، يستعمل يف املخازن واحلقول حملاصيل الذرة الضارة عريضة األوراق  ابعلي األعش

  كجم/هكتار  1.3مبعدللصويا والبطاطا والكرفس واجلزر و البيضاء وفول ا

  مبيد الميتروبيوزين. 4.2

  االسم التجاري : سنكور

  amino-6-tert-butyl-4  ،5-dihydro-3-methyltio-1  ،2  ،4-triazin-5-one-4االسم العلمي : 

  Lexone  ،Sencoral ، Sencorexأمساء أخرى للمبيد : 

  C8H14N4OS:  ياجلزيئالرتكيب 
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  214.29الوزن اجلزيئي : 

  C : 44.48%, H : 6.59%, N : 26.15%, O : 7.47%, S : 15.31%نسب املكونات : 

  :  الرتكيب البنائي

  ايزيناتالتصنيف الكيميائي : الرت 

  : عشيب االستخدام

  : تثبيط البناء الضوئي التأثري
  

  

ملجم/كجم  2,300-1,090ملجم/كجم من وزن اجلسم وللجرذان  700للفئران عن طريق الفم   LD50السمية احلادة :

 LD50 20,000ملجم/كجم من وزن اجلسم غري سام عن طريق اجللد 274 -245من وزن اجلسم وخنازير غينا من 

در التعرض احلاد له تأثري خم لإلنسانالتعرض عن طريق االستنشاق اقل مسية ليس له تأثري علي اجللد  .كجم لألرانبملجم/

ملجم/ كجم/يوم/ سنتني والفئران 15: ليس له تأثريات مسرطنه للجرذان عندما أعطيت جرعة للجرذان. التأثريات املسرطنه

ة : ليس هلا تأثريات مشوهة علي احليوانات. كما أجريت دراسة علي جرعة ملجم/كجم/يوم/سنتني. التأثريات املشوه 380عند

ألعشاب اليت تصيب لمعدالت االستعمال: مبيد عشيب  ة كان هلا تأثري على اجلهاز العصيب املركزي و الغدة الدرقية والكبد.يالع

  ل مسحوق .ثبط عملية البناء الضوئي لألعشاب ويستخدم بصورة سائلة أو يف شكيحماصيل اخلضر 

) والرتمس Trigonella Foenum greacumساللتني من بكترييا الرايزوبيا مت عزهلا من نباتات احللبة (استخدمت 

)Lupinius albus .( مها) بكترييا االزوتوباكرتA . chroococcum مت عزهلا من عينة تربة أخذت من أحد املزارع من منطقة (

ل عليها من معمل األحياء حص Bacillus subtils عزالت نقية من بكتريياو ). 1988حسبما جاء يف (زكي ،  ققم الشاطئ

  كلية العلوم اهلندسية والتقنية / جامعة سبها.  –الدقيقة بقسم علوم البيئة 

  

  ): 1983حتضريها حسب (أبو الذهب واجلعراين، و لرايزوبيا (بيئة امحر الكونغو) البكترييا/ لمنو  أوساط توكان

  جم 10                 مانيتول

  جم 0.5            فوسفات ثنائية البوتاسيوم

  جم 0.2              غنيسيومااملكربيتات 

  جم 3                       كربونات كالسيوم

  جم 0.1              كلوريد صوديوم

  جم 1       مستخلص مخرية

  مل 10     )400:  1( امحر الكونغو

  جم 20      أجار

  مل 1,000      ماء مقطر
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  ): 1988حسب (زكي ، حضرت  لتنمية االزوتوباكرت) 77وسط منو االزوتوباكرت (بيئة قاعدية بينما 

  جم 0.5            فوسفات ثنائية البوتاسيوم

  جم 0.2                  كربيتات املاغنيسيوم

  جم 0.2                      كلوريد صوديوم

  أثار              كربيتات املنجنيز الثنائية

  ارجأ                كلوريد احلديديك

  مل   1,000                        ماء مقطر
pH                              7.2   

  

  ): 1983 هب واجلعراين،ذمت حتضريها حسبما جاء يف (ابوال (بيئة االجار املغذي) Bacillus subtilsوسط منو و 
  

  

  

  

من املراحل األويل  وبداية تكوين العقد وحتت ظروف ري وتسميد طبيعي ومتت متابعة النم نباتات احللبة والرتمسزرعت 

ة احلجم هي مرحلة ما قبل ل علي عقد كبري و حصللمرحلة  وأفضلاحنالهلا و حىت مرحلة اختفاء العقد  )النباتات وشهرين من من(

اء إلزالة كبرية وتقطع مع جزء من اجلذر وتغسل جيدا باملالعقدة بعد ذلك مجعت النباتات وفصلت اجلذور ومت إزالة ال .األزهار

طبق  إىل تنقلو  دقائق. 5دة مل رتل1/1,000برتكيز  كلوريد الزئبقيكالعقدة بعد ذلك يف حملول   تضعو  .رتبة العالقةحبيبات ال

طبق برتي تنقل ليف طبق برتي به ماء معقم مع التقليب لغسلها من بقايا الكحول.  توضعو دقائق  5% ملدة 96 برتي به كحول

 صبغيغشاء بكتريي من املعلق و  ضرحيو  ن معلق بكتريي.يتكو لمعقم لتنفجر و مل مث يضغط عليه بواسطة ملقط 1به ماء معقم 

 أطباق برتي بيئة امحر الكونغو يف جتهز دل علي أن العقدة صادقة.يفحص ملالحظة طور الباكرتويد الذي ي(ازرق امليثلني) و  بصبغة

عزل ت .ملستعمراتالحظ شكل اييام و أ 7ْم مدة  28 حتضن عليو  ونلقح سطح أجار امحر الكونغو .معقمة وترتك لتتصلب

بيئة امحر الكونغو من  ةالسالالت املعزول فحص جمهريا.ترام و اجل صبغةاملستعمرات بصورة نقية علي سطح أجار امحر الكونغو و 

 يتيةز هري ظهرت اخلاليا حتت العدسة الج جدا وعند الفحص امرتفعة غري مصبوغة المعة مث أصبحت طباشريية ذات قوام لز 

  عصوية قصرية منتفخة سالبة جرام.

االزوتوباكرت سهلة التميز نظر لكرب حجم اخلاليا عن معظم أنواع البكترييا .ختتلف يف الشكل من عصوية إىل   بكتريياوعزلت 

روبات ،أما عزل هذه امليكروبات فليس من السهل إذ أن بعض امليك كروية ولكن اخلاليا املستديرة هي السائدة يف الرتبة الزراعية

النسبة جم من الرتبة وكانت  1 حيث أضيفتعيش يف اخلاليا املخاطية اليت تغلف اخللية وكذلك بني خاليا االزوتوباكرت املتجمعة

 تهر وظيوم  14 ملدة مْ  28ى عل تحضنو  جيدا ترجلتنمية االزوتوباكرت و  77مل من بيئة  50% يف 23 للرطوبةاملئوية 

للحصول علي عزالت  بعد ذلك بطريقة األطباق املخطوطة علي البيئة الصلبة تعزل .ة قشورتوباكرت علي السطح علي هيئاالزو 

  .علي بيئات سائلةحنصل  ووضعها يف البيئات السائلة وسحة من النممبو  وبصبغة جرام للتعرف علي شكل اخلاليا. نقية.

  جم 3                     مستخلص حلم

  جم 5                               ببتون

  جم  20                               أجار

  مل  1,000                      ماء مقطر
pH                            7.2   
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. وزعت 102امليكروبات املختربة فيكون التخفيف مل من املزرعة السائلة لكل ميكروب من  1مت تلقيح البيئات السائلة بإضافة 

رج ت. مل100يف  كل مبيدمن  اجلرعة املوصى ا)  2،  1.5،  1،  ½،  ¼(السائلة حبيث متثل  األوساط املغذيةاملعامالت علي 

ين لكل ختفيف حبيث وذلك بعمل مكرر  خفيفات يف أطباق برتي معقمةتمل من ال 1خذ يؤ  ،104-103األنابيب مت خنفف إىل 

البيئات الصلبة وصبت علي األطباق  جهزت ساعة).72، 48، 24، 12) بعد إضافة املبيد مباشرة واستمرت إىل (الشاهدمتثل (

املستعمرات علي و من خالل من ثريأالحظ التويعلي حسب امليكروب.  )ساعة 72-48( ملدةْم  28 وحضنت األطباق علي

مل من املزرعة األصلية وذلك  1مت التقدير الكمي للنمو البكتريي يف وقد  .ةعاملاملغري ع املزرعة ت املختلفة مقارنة ماملعامال

  بضرب متوسط عدد املستعمرات النامية يف الطبق يف مقلوب التخفيف املستعمل.

  النتائج والمناقشة .3

  : ايلالتعلى النحو  علي امليكروبات املختربةاملدروسة أثر املبيدات ميكن سر نتائج 

   مبيد الكلوربيريفوس. 1.3

انه حدث  إىل B. subtilus) تبني تأثري مبيد الكلوربرييفوس على البكترييا الالتكافلية أعداد بكترييا 1( النتائج الواردة يف اجلدول

 )اجلرعة املوصى ا 2،  1.5،  1،  ½،  ¼(مع كافة الرتاكيز املستخدمة ساعة من املعاملة  24تثبيط كبري يف منو البكترييا خالل 

تأثري مبيد الكلوربرييفوس على أعداد بكترييا اىل كما تشري النتائج  بينما استمر امليكروب يف النمو يف العينة غري املعاملة (الشاهد).

تناقص يف  ساعة مع كل الرتاكيز املستخدمة مث حدث 12خالل  البكترييازيادة كبرية يف أعداد اىل أن املبيد أدى  إىلاالزوتوباكرت 

) بينما استمرت األعداد يف الزيادة يف اجلرعة املوصى ا 2،  1.5،  1ساعة عند استخدام الرتاكيز ( 24أعداد البكترييا خالل 

 48) خالل اجلرعة املوصى ا 1،  ½،  ¼النشاط يف الرتاكيز (اىل وعادت البكترييا  )اجلرعة املوصى ا 2،  1.5الرتكيزين (

بيد  ساعة من زمن تعرض البكترييا للم 72خالل و ا  )اجلرعة املوصى 2،  1.5( ت الزيادة مستمرة مع الرتكيزينساعة بينما كان

ساعة من زمن التعرض. وعلى  72من  أكثر إىللرتكيز  أما أثر الرتاكيز األخرى استمر باستخدام ضعف ا مثبط تامكان التأثري 

، املعزولة من جذور نبات احللبة  R. melilotiيد الكلوربرييفوس على أعداد بكترييا تأثري مب النتائج اظهرتالبكترييا التكافلية 

 كافة الرتاكيز املستخدمة بينما استمرت البكترييا يف  معساعة من املعاملة  12 حوايلمنو البكترييا بعد  تثبيطاىل املبيد  أدى حيث

املعزولة من جذور  B. lupiniري مبيد الكلوربرييفوس على أعداد بكترييا تأثاىل ايضا وتشري النتائج  .غري املعاملةالنمو يف العينة 

العينة بكافة الرتاكيز املستخدمة مقارنة مع  ساعة من املعاملة  24 تأثري مثبط لنمو البكترييا بعدحيث كان للمبيد  نبات الرتمس

  عاملة.املغري 
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  ولةالعقد اجلذرية املعز بكترييا  أعدادتأثري مبيد الكلوربريوفوس على . 1لجدول ا

  البكتيريا
التعرض 

  (ساعة)
  الشاهد

 تضاعف الجرعة الموصى بها

0.25 0.5 1 1.5 2 

B
. 

su
bt

il
us

 

0 1,900 188 149 105 99 155 

12 580 146 154 186 61 14 
24 730 0 0 0 0 0 

A
zo

to
ba

ct
er

 

0  100 9 19 4 7 5 
12 20 24 25 53 30 85 
24 40 18 26 35 43 73 
48 10 13 13 31 41 58 
72  70 2 6 3 3 1  

R
. 

m
el

il
ot

i
 

0  2,200 296 390  430 368 422 
12 258 1 1 1 1  1  

B
. 

lu
pi

ni
 

0  1,660 258  298 360 306 404 
12 6,060 960 810 580 520 720 
24 4,000  1 1 1 1  1 

  مبيد الجاليفوسيت. 2.3

         أعداد بكترييا حيث كانت البكترييا الالتكافلية تأثري مبيد اجلاليفوسيت على  إىل )2اجلدول (تشري البيانات الواردة يف  

B. subtilus بينما استمرت البكترييا مع كافة الرتاكيز املستخدمة ساعة من املعاملة  24انه حدث تثبيط تام للبكترييا خالل  إىل

ساعة من زمن التعرض مث عادت  12خالل  اخنفاض منو البكترييااىل ملبيد أدى أن اوتبني النتائج  يف النمو يف العينة غري املعاملة.

ساعة يف   72 لللبكترييا خالساعة مث حدث تثبيط تام  24 حوايلاىل ساعة واستمرت يف النمو  12نشاطها بعد  إىلالبكترييا 

واملعزولة من جذور نبات احللبة حيث  R. melilotiأعداد بكترييا وعلى البكترييا التكافلية كانت  .كافة الرتاكيز املستخدمة

اجلرعة املوصى  ½،  ¼( الرتكيزين معساعة من املعاملة  12 حوايل دالبكترييا بعتثبيط منو اىل أظهرت النتائج أن املبيد قد أ أدى 

 املوصى ا اجلرعةمع ساعة من زمن التعرض  48ساعة وحدث تثبيط تام خالل  12واستمرت البكترييا يف النمو بعد  )ا

) مث اجلرعة املوصى ا 2، 1.5الرتكيزين ( معيف النمو  تنشاطها واستمر  إىلساعة مث عادت البكترييا  12واخنفض النمو خالل 

املعزولة من جذور  B. lupiniعلى أعداد بكترييا  اجلاليفوسيت مبيدتأثري كما تبني النتائج ايضا  .مستقرة النمو يف حالة أصبح

 إىل عادت البكترييا مث من زمن التعرض ساعة األوىل 12 لالبكترييا خالحيث أظهرت النتائج اخنفاض يف منو  نبات الرتمس

وبعد ذلك حدث اخنفاض يف منو  املستخدمة ساعة من زمن التعرض يف مجيع الرتاكيز 24 حوايل إىل ساعة 12نشاطها بعد 

اجلرعة املوصى من  1،  ½،  (¼ نشاطها يف الرتاكيز إىل) وعادت ا اجلرعة املوصى 2، 1.5البكترييا مرة أخرى يف الرتكيزين (

  ا).
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  بكترييا العقد اجلذرية املعزولة  أعدادتأثري مبيد اجلاليفوسيت على  .2 الجدول

  البكتيريا
التعرض 

  (ساعة)
  الشاهد

  تضاعف الجرعة الموصى بها

0.25 0.5 1 1.5 2 

B
. s

ub
ti

lu
s

 

0 22,000 180  228 25 19 23  
12 258,000 1  1  145 1 6  
24 56,000   230 26 136  
48 244,000    1 462 250 
72  99,999    552 504 

A
zo

to
ba

ct
er

 

0 100  51  30 27 0 0  
12 20 40 4 4   
24 40 43 90 10   
48 10 13 8 8   
72  70 1 0 0   

R
. 

m
el

il
ot

i
 

0 1,900 46 48 135 100 128 
12 580 2 7 4 2 3 
24 730 0 0 0 0 0 

B
. l

up
in

i
 

0 1,660  190 170 105 83 97 
12 6,060  366 70  258  40 218 
24 4,000  750 1,230 1,110 945 1,290 
48 99,999 39 130  336 82 350 
72   43  680 148 15 13  

  مبيد السنكور. 3.3

النتائج حيث أظهرت  االزوتوباكرت البكترييا الالتكافلية على أعداد  ورتأثري مبيد السنك إىل) 3يف اجلدول (تشري البيانات الواردة  

 12 حوايلالنشاط بعد  إىلساعة األوىل مع كافة الرتاكيز املستخدمة مث عادت  12اخنفاض منو البكترييا خالل  إىل ىد أداملبي نأ

 .مع كافة الرتاكيز املستخدمةلتعرض ساعة من زمن ا 24ساعة من زمن التعرض مث حدث نقص يف النمو بعد  24 إىلساعة 

ساعة مث حدث اخنفاض شديد يف  12زيادة يف منو البكترييا خالل اىل  B. subtilus بكترييا مبيد السنكور على أعداد أدى

مع  سلعة  24نشاطها بعد اىل ساعة من زمن التعرض مث عادت البكترييا  24 إىلساعة واستمر االخنفاض  12 حوايلالنمو بعد 

) املعزولة من R. melilotiتأثري مبيد السنكور على أعداد بكترييا (يتضح البكترييا التكافلية وعلى  .ة الرتاكيز املستخدمةكاف

ساعة األوىل من زمن التعرض مث استعادت البكترييا  12 لالبكترييا خالالنتائج اخنفاض يف منو  تحيث أظهر جذور نبات احللبة 

ساعة من زمن  48رييا خالل لنمو البكت من زمن التعرض مث حدث تثبيط تام ساعة 24 إىل ساعة 12 حوايلنشاطها بعد 

املعزولة من جذور نبات الرتمس حيث أظهرت النتائج  B. lupiniعلى أعداد بكترييا واضح ايضا تأثري مبيد السنكور  .التعرض

  أي املبيد حفز البكترييا على النمو .ستخدمة مع كافة الرتاكيز املزيادة زمن التعرض  عالنمو مأن البكترييا استمرت يف 
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  بكترييا العقد اجلذرية املعزولة أعدادتأثري مبيد السنكور على  .3 الجدول

  البكتيريا
التعرض 

  (ساعة)
  الشاهد

 تضاعف الجرعة الموصى بها

0.25 0.5 1 1.5 2 

B
. s

ub
ti

lu
s

 

0  1,900 50  127 53 75 103 
12 580 58 126 132 140 76 
24 730 1 1 1 43 4 
48 10 18 1 11 6 18 
72  820 25 9 68 20 8 

A
zo

to
ba

ct
er

 

0 100 16 10 2 19 20 
12 20 3 9 4 11 12 
24 40 71 23 24 38 71 
48 10 35 25 20 33 60 
72  70 3 3 4 2 3  

R
. m

el
il

ot
i

 

0 2,200 498 378 194 288 240 
12 258 10 13 46 246 8  
24 5,600 386 260 400 140 490 
48 2,440 1 1 1 1 1  
72  99,999      

B
. l

up
in

i
 

0 1,660 109 78  186  112 98 
12 6,060 456 302 486 426 372 
24 4,000 99,999 498 600 440 640 
48 99,999   99,999  99,999  99,999  99,999  
72        

  مبيد اللنرون. 4.3

 B. subtilusمبيد اللنرون على أعداد بكترييا  تأثري إىل) 4رقم (ة تشري البيانات الواردة يف اجلدول البكترييا الالتكافليعلى  

ساعة من  48حدث تثبيط تام لنمو البكترييا خالل  املستخدمة مثحيث أظهرت النتائج اخنفاض يف منو البكترييا يف كافة الرتاكيز 

ساعة من زمن التعرض  72بينما حدث استقرار يف منو البكترييا خالل وصى ا) اجلرعة امل 2، 1.5، 1(زمن التعرض يف الرتاكيز 

تأثري مبيد اللنرون على أعداد بكترييا االزوتوباكرت حيث أظهرت النتائج زيادة يف منو اجلرعة املوصى ا) ، ½ ، (¼ يف الرتكيزين 

ساعة من زمن التعرض مث  24 حوايل إىلساعة  12 ساعة من زمن التعرض مث حدت اخنفاض يف النمو بعد 12البكترييا خالل 

 1.5، 1(أما بالنسبة للرتكيزين  اجلرعة املوصى ا)½ ، (¼ ساعة من زمن التعرض يف الرتكيزين  48حدث تثبيط للنمو بعد 

نشاطها بعد  اىلساعة األوىل من زمن التعرض مث عادت البكترييا  12حدث اخنفاض يف منو البكترييا خالل  اجلرعة املوصى ا)

 72مث حدث تثبيط تام لنمو البكترييا يف هذا الرتكيز خالل اجلرعة املوصى ا ساعة من زمن التعرض يف  48اىل ساعة  12
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على واضح البكترييا التكافلية على  تأثري مبيد اللنرونيف حني كان  .اجلرعة املوصى ا)  1.5(ساعة واخنفاض يف النمو يف الرتكيز 

 12املعزولة من جذور نبات احللبة حيث أظهرت النتائج انه حدث تثبيط تام يف منو البكترييا خالل  R. melilotiيا أعداد بكتري 

تأثري مبيد اللنرون على  .يف النمو يف العينة غري املعاملةبينما استمرت البكترييا مع كافة الرتاكيز املستخدمة ساعة من زمن التعرض 

ساعة األوىل من زمن  24منو البكترييا خالل  النتائج زيادةعزولة من نبات الرتمس حيث أظهرت امل B. lupiniأعداد بكترييا 

  ساعة من زمن التعرض. 72التعرض مث حدث تثبيط تام لنمو البكترييا خالل 

  بكترييا العقد اجلذرية املعزولة أعدادتأثري مبيد اللنرون على  .4الجدول 

  البكترييا
التعرض 

  (ساعة)
  الشاهد

 ضاعف اجلرعة املوصى ات

0.25  0.5 1 1.5 2 

B
. s

ub
ti

lu
s

 

0 75 67 121 135 83 83 
12 7 42 65 83 20 20 
24 14 12 77 20 19 19 
48 10 4 0 0  0 0 
72  5 8 0 0 0 0 

A
zo

to
ba

ct
er

 

0 100  8 13 11 21 0 
12 20 26 90 13 18 0 
24 40 45 15 42 78 0 
48 10 11 38 48 7 0 
72  70 5 3 1  2 0  

R
. 

m
el

il
ot

i
 

0 2,200 392 289 410 560  544 
12 258 1 1  1 1  1 

24 5,600        
B

. l
up

in
i

 

0 1,660 316 338  292 336  288 
12 6,060 830 500 420 298 444 
24 4,000 1,080 1,170 1,230 1,080 1,080 
48 99,999 26 149 190 300  460  

72   0 0 0 0 0 
  

        الرايزوبيــــا ة يف خفــــض أعــــداد بكترييــــايــــالأن مبيــــد الكلوربرييفــــوس كــــان أكثــــر املبيــــدات فع إىلة هــــذه الورقــــكــــن ان ختلــــص ومي

R. meliloti  املعزولة من جـذور نبـات احللبـة مث تـأثريه علـى كـل مـن أعـداد بكترييـاlupini .B  سنبـات الـرتماملعزولـة مـن جـذور 

حـدث تثبـيط تـام  ثاألخرى حيـمن امليكروبات  ن املبيد أقل تأثريا على أعداد بكترييا االزوتوباكرتبينما كا B. subtilus وبكترييا

 أكثـر. ومبيـد اجلاليفوسـيت كـان عند مستوى ضعف اجلرعة املوصى اساعة من تعرض البكترييا للمبيد  72 حوايلللبكترييا بعد 

املعزولـة مـن جـذور نبـات  B. lupine  داد بكترييـا االزوتوبـاكرت وبكترييـامث تـأثريه علـى أعـ B. subtilusتأثريا على أعـداد بكترييـا 
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 ىتأثريا علـ أكثرمبيد السنكور كان . و املعزولة من جذور نبات احللبة R. meliloti بكترييا الرتمس بينما كان املبيد أقل تأثريا على

وبكترييـا االزوتوبـاكرت  B. subtilusه على أعـداد بكترييـا املعزولة من جذور نبات احللبة ومن مت تأثري  R. melilotiأعداد بكترييا 

تأثريا على  أكثراملعزولة من جذور نبات الرتمس بينما مبيد اللنرون كان  B. lupineبينما كان املبيد أقل تأثريا على أعداد بكترييا 

مـن جـذور نبـات الـرتمس ومـن مت تـأثريه علـى  املعزولـة B. lupiniاملعزولـة مـن جـذور نبـات احللبـة وبكترييـا  R. meliloti  بكترييـا

 بعــض أن تــأثريوهــذا يتفــق مــع العديــد مــن البــاحثني مــن  .B. subtilus االزوتوبــاكرت بينمــا كــان اقــل تــأثريا علــى بكترييــا بكترييــا

 للرتبة والكيميائية البيولوجية االنتقاالت غري للنيرتوجني على مثل امليكروبات املثبتة الرتبة يف اهرية الكائنات على احلشرية املبيدات

،  الكيموحيويــة اضــافة للتحــوالت الرتبــة يف اهريــة الكائنــات تنتجهــا الــيت اجليوكيميائيــة واالنزميــات املغــذيات يف دورات جــدا مهمــة

 للكتلــة وبيــةوامليكر  األيضــي النشــاط أســاس تقــديره علــى ميكــن البيئــي النظــام علــى وظــائف احلشــرية املبيــدات تــأثري وهلــذا فــان تقيــيم

علـى  تـؤثر احلشـرية املبيـدات) الـذي افـاد بـان Filimon et al., 2015وتتفـق مـع ( ).Nannipieri et al., 2003( احليويـة

 التمثيـــل علــى عمليــات خــاص بشــكل كـــابح تــأثري وثيامثوكســام مبيــد الســيربميثرين وقــد أظهـــر. للرتبــة اتمعــات امليكروبيــة نشــاط

 يف عليــه كانــت ممــا بكثـري والفوســفاتيز وكانــت أقــل الكاتـاليز اليــورييز ، كاهليــدروجينيز ، اإلنزمييــة األنشـطة وقــيم الرتبــة ، يف الغـذائي

 واليــورييز مــع نشــاط الكاتــاليز إجيــايب اإلنزمييــة واظهــرت ارتبــاط األنشــطة علــى والرطوبــة احلموضــة درجــةوتــؤثر . املعاملــة غــري العينــة

مــن و  املعاجلـة. غـري العينـات مـع املعاملـة باملبيـدات مقارنـة املتغـريات يف كبـري ث اخنفـاضوحـد. الفوسـفاتيز نشـاط مـع وارتبـاط سـليب

 ، قوام الرتبة مثل بسبب تداخل العديد من املتغريات الرتبة يف اتمعات امليكروبية على احلشرية املبيدات الصعب حتديد مدى تأثري

 ,.Monkiedje et al., 2002  ،Beulke et al( احلرارة ودرجة احلموضة ودرجة وامللمس، عضوي ، وغري العضوي والرتكيب

2004.(  
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