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  عخصجي

 
, الجمهورٌة العربٌة السورٌة هدؾ البحث إلى دراسة تأثٌر اإلجهاد الملحً فً حوض الفرات فً

بؽٌة  , وعزل المتحمل منها للملوحةبالشكل الحر الجوي نتروجٌنعلى بعض األجناس البكتٌرٌة المثبته لل
الكهربً  ً قٌمة درجة التوصٌل, من أجل ذلك تم أخذ عٌنات من الترب متزاٌدة فاستخدامه كلقاحات مٌكروبٌة

 :( (dS/ m, )الناقلٌة الكهربائٌة(
 -:. بٌنت النتائج126.7 – 50.8 – 21.8 -16.35 -11.66 – 9.48 – 6.01 -3.34 
, واألعداد الكلٌة المثبته للنتروجٌن الجوي والفطرٌات ,اد البكتٌرٌا ؼٌر ذاتٌة التؽذٌةفاض أعدنخإ 

بازدٌاد درجة ملوحة التربة من  Azotobacter. ولم تتأثر أعداد dS/m 6.01ابتداًء من درجة الملوحة 
9.48 dS/m  21.8إلى dS/m . 

 dS/mت درجة الملوحة ً الترب ذاف Clostridiumو  Azotobacterؼٌر أنه لم ٌسجل وجود 
 Paenibacillus polymyxa . تأثرت أعدادAzospirillum, فً حٌن كان هناك وجود 50.8و 126.7

 Azospirillum و Azotobacter تم تنقٌة عزالت من . dS/m 6.01سلباً ابتداًء من درجة ملوحة التربة 
, روٌت بمحالٌل لتً زرعت فً تجربة أصصامن ترب متملحة من حوض الفرات, لقحت فٌها حبوب القمح 

, dS/ m) : )0.00- 0.78 – 2.34 – 4.21 – 6.25 – 9.37ملحٌة متزاٌدة من كلورٌد الصودٌوم 
, ومعرفة مدى تأقلمها ونشاطها فً ظروؾ اإلجهاد فً النشاط البٌولوجً للتربةدراسة تأثٌرهذه العزالت ل

 بـ لكنها ؼٌر ملقحة. بٌنت النتائج بأن التلقٌح  اتتراكٌزلاالملحً, ومقارنة ذلك مع معامالت روٌت بنفس 
Azotobacter وAzospirillum واألعداد الكلٌة للبكتٌرٌا داد البكتٌرٌا ؼٌر ذاتٌة التؽذٌةأدى إلى زٌادة أع ,

فً  Clostridiumأعداد  زاد المثبته للنتروجٌن الجوي بصورة حرة بالمقارنة مع المعامالت ؼٌر الملقحة.
 المعامالت ؼٌر الملقحة. ترب 

المأخوذة من ترب حوض الفرات فً  Azospirillumو Azotobacterأظهرت النتائج أن عزالت 
نبات  , ولها القدرة أٌضاً على استعمار جذورم مع ظروؾ ري التربة بمٌاه مالحةسورٌة لها القدرة على التأقل

ماد حٌوي فً كس هذه المركبات ن استخدامها, ٌمكوهً عزالت مبشرة وواعدة, القمح بكثافة عددٌة كبٌرة
, وفً بٌئات التطبٌقً تحت ظروؾ الحقلٌتطلب األمر مزٌداً من الدراسة والتجرٌب , وظروؾ اإلجهاد الملحً

 بٌومناخٌة مختلفة.
 

  قم  جي

 
, فثلث األراضً الزراعٌة فً الكرة األرضٌة بةمناطق العالم من مشكلة تملح الترتعانً كثٌر من 

ئٌسة إلنتاجٌة المحاصٌل (. وتعد ملوحة التربة من المحددات الرQadir et al2000ة بالملوحة )متأثر
( انخفاض مردودٌة بعض المحاصٌل إلى 1986- 1985) FAOمنظمة الـ , فقد أكدت إحصاءات الزراعٌة

عملٌة  . ذلك ألن ملوحة التربة تؤثر بشكل كبٌر فdS/mً 20ملوحة التربة إلى  عندما وصلت درجة 50%
( واستقالب Cordovilla et al 1994( واستقالب النتروجٌن )Soussi et a l1998التمثٌل الضوئً )

      , مما ٌقود إلى نقص فً مؽذٌات عدة           ً                . وتحدث خلال  فً تؽذٌة النبات(Balibrea, et al.  2003) الكربون
(Mengel and Kirkby 2001وبشكل عام تؤثر ملوحة التربة فً مجمل ا .)والكٌمٌائٌة  لخواص الفٌزٌائٌة
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                   ً                                                  , وتجعل األخٌرة وسطا  ؼٌر مناسب للعملٌات المٌكروبٌولوجٌة ونمو المحاصٌل والبٌولوجٌة للتربة
(Rengsamy et al 2003, Tejada et al 2006 ًٌمكن أن تعود الـتأثٌرات الضارة لألمالح ف .)

لى ارتفاع الضؽط األسموزي, وزٌادة القلوٌة, وإلى ة, وإالنشاط المٌكروبٌولوجً للتربة إلى سمٌة أٌونات معٌن
 . (Okur et al 2002النفاذٌة الخلوٌة ) , وانخفاضعدم إتاحة الماء

, أهمٌة فً ظروؾ اإلجهاد الملحً ,بالشكل الحر فً التربة ويالمثبته للنتروجٌن الج تكتسب البكتٌرٌا 
بل وإفراز منشطات نمو تؤثر إٌجاباً فً إنبات , ٌس فقط فً تثبٌت النتروجٌن الجويلدورها الكبٌر ل وذلك

, وزٌادة مقاومة النبات للعوامل الممرضة عن طرٌق دورها فً تحسٌن التؽذٌة النباتٌةالبذور ونمو النبات. ول
 Bacilio et al 2004. Ravikumar et al)قٌامها بتصنٌع المضادات الحٌوٌة البكتٌرٌة والفطرٌة 

, ٌعٌش فٌها عدد هائل من الكائنات الحٌة الدقٌقة, لكل منها تنوعة ومتباٌنة الخواصربة بٌئة متعد الت    (2004
إلجمالً ٌرتبط العدد ا(Ragab 1993) (. وحسب Ofek et al 2006ظروفه الخاصة فً تحمل الملوحة )

ى تثبٌط  البكتٌرٌا الملحٌة الكلٌة فً التربة. كما ٌؤدي ارتفاع درجة ملوحة التربة إل اتكٌزللبكتٌرٌا سلباً مع التر
بكتٌرٌا , على الرؼم من أن بعض الوإلى انخفاض فً نشاط النتروجٌنٌز, المثبته للنتروجٌن الجوي بشكل حر

 EL-Shinnawi andاستطاعت تحمل تراكٌز عالٌة من األمالح )المثبته للنتروجٌن الجوي 
Frakenberger 1988).   

إٌجاباً مع المادة   Azotobacter ة العددٌة للـارتباط الكثاف (Hassouna et al 1995)الحظ  
إلى االرتباط السلبً ألعداد  (Renee et al 1997)العضوٌة وسلباً مع ملوحة التربة. أشار 

Azotobacter  ـ, والربة  من الصودٌوم القابل للتبادل, وعمق التربةمع محتوى الت P
H

, فً ترب بعض 
 بالشكل الحر المثبته للنتروجٌن الجوي أن تأثر البكتٌرٌا (Rai 1990)ٌرى ، والمناطق شبه الجافة باألرجنتٌن

, فقد اختلؾ معدل تثبٌت بل متعلق أٌضاً بالنبات المزروع ,جة ملوحة التربة فحسبال ٌتوقؾ على در
 النتروجٌن الجوي تبعاً للمحصول فً ظروؾ ملوحة ثابته. 

سالبة الؽرام سلباً  تأثر البكتٌرٌا عدمإلى   Matuguchi and Sakai) (1995بالمقابل أشار  
(, بل He and Cramer 1992بالملوحة. كما أبدت الكثٌر من المزارع البكتٌرٌة مقاومة لإلجهاد الملحً )

أشارت إلى زٌادة أعداد الخالٌا المٌكروبٌة بزٌادة ملوحة الوسط.  (Polonenko et al 1981)إن أبحاث 
أن هناك زٌادة فً كربون ونتروجٌن الكتلة الحٌوٌة المٌكروبٌة  (Sarig et al1993) ـإلى جانب ذلك تبٌن ل

Biomass .فً ظروؾ الملوحة 
ترب تصل درجة  فً Azotobacter ـال بكتٌرٌانعدام نموإ (Renee et al 1997)وجد    

ن وقد تمك. Bacillus , فً حٌن كان هناك تواجد وسٌادة لألنواع التابعة للجنسdS / m 216ملوحتها إلى 
(Ravikumar et al 2004)  من عزلAzotobacter   لها والتً , الترب المالحة الساحلٌة فً الهندمن

 القدرة العالٌة على تثبٌت النتروجٌن الجوي.
تحمل درجة  على Azospirillum brasilineأثبت بعض الباحثٌن القدرة العالٌة التً ٌتمتع بها      

 ا استطاعت النمو فً رٌزوسفٌر النبات حتى فً ظروؾ اإلجهاد الملحً, وأن هذه البكتٌرٌالملوحة العالٌة
Hartman 1988)،) ـأدى تلقٌح التربة بال Azospirillum   وAzotobacter   ,فً األراضً الملحٌة

. وتم بالشكل الحر لمثبته للنتروجٌن الجويا , وكذا أعداد البكتٌرٌااألعداد الكلٌة لمٌكروبات التربةإلى زٌادة 
 ـ(. كما عمل التلقٌح بال Ali et al 2002% من كمٌات السماد اآلزوتً )  33 – 25  فٌرتو

Azotobacter  ـو ال Azospirillum  ًلمحصول القمح  %11 نتاجٌة وصلت إلىاإلإلى زٌادة معنوٌة ف
 (.Maianil and Anthofer 2007)فً محصول الشعٌر %36إلى و

 أه    جيالث 
والتً تؤثر  مشكلة الملوحة األولٌة والثانوٌةلجمهورٌة العربٌة السورٌة من تعانً مناطق كثٌرة فً ا

فإن  لذا ،, األمر الذي ٌستدعً البحث عن إٌجاد طرائق علمٌة مختلفة إلدارة هذه األراضًبالسلب فً انتاجٌتها
د الملحً ٌعد اإلجها فً ظروؾ بالشكل الحر الجوي للنتروجٌن المثبتة بعض األجناس البكتٌرٌةسلوك لدراسة 

منها لإلجهاد  , وإلمكانٌة عزل المتحملالبكتٌرٌا بظروؾ تلك التربة , وذلك لمعرفة  مدى تأثر هذهأمراً ملحاً 
  0صبات حٌوٌةكمخ, تمهٌدا الستخدامه الملحً بصورة نقٌة

  :همف جيالث
الملحً فً , باإلجهاد رة حرةدراسة تأثر بعض األجناس البكتٌرٌة المثبته للنتروجٌن الجوي بصو

, ثم تلقٌح بٌة السورٌة, وعزل أجناس منها )آزوتوباكتر واآلزوسبٌرٌللٌوم(حوض الفرات فً الجمهورٌة العر
ٌة معرفة بؽ .راكٌزات مختلفة من كلورٌد الصودٌومروٌت بت ,حبوب القمح فٌها, من خالل تجربة أصص

أقلم مع ظروؾ الري بمٌاه ه األجناس على التوقدرة هذ .ولوجً للتربة, فً النشاط البٌتأثٌرالتلقٌح المٌكروبً
  0ملوحة مختلفة ذات درجات
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   جم  طاجئق جيالث
 

ت ترب من حوض الفرات فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة متدرجة الملوحة, بعد قٌاس قٌم الناقلٌة ذأخ
( قطن) مزروعة بال EC (dS/m): 3.34  - 6.01 – 9.48 – 11.66 – 16.35 – 21.8الكهربائٌة لها 

 .2و 1جدول  )ؼٌر مزروعة( 126.7 – 50.8و 
 

 : اسل جيخ جص جيف ز لئ   يعتاب  ج ل ل جيفاجت جتسفل1ام ل 

 جيق جم % جيا ل % جيسعت % جيط ج جي رلف  جيظلها   جي رلف  جيلق ق  

 طٌنى 1855 37 4455 1531 2556

 
 جتسفل : اسل جيخ جص جي    لئ   يعتاب جي يخ ذة  ج ل ل جيفاجت2ام ل 

EC 
 ضا ر   شاس 

dS/m 
pH 

Ca
++ 

Mg
++ 

Na
- 

K
+ 

Cl
- 

HCO2 N P K 
OM 
  عغ/ غ   عج   لفئ / يتا %

3.34 7515 16 954 1056 055 8536 152 752 9 33655 0578 

6501 7569 19 13 4353 057 15 254 654 655 39355 0575 

9.48 758 2254 1356 7756 0542 3651 252 6504 555 32355 0.50 

11566 7572 30 20 9352 0574 49 254 550 353 22355 0520 

16535 7555 65 42 9752 057 140 252 4535 459 2253 0542 

2158 7522 77 58 13053 057 195 155 255 4588 274 0522 

5058 7 57 184 38458 0592 510 2 255 552 28855 0531 

126.7 7577 30 500 1039 059 1375 9 3501 355 331 0521 

  
روٌت بمٌاه متفاوتة الملوحة بمحالٌل من كلورٌد , وزرعت بالقمحإجراء تجربة أصص  باالضافة إلى 

باالضافةالً معاملة المقارنة والتً  dS/ m) :)0.78 – 2.34 – 4.21 – 6.25 – 9.37الصودٌوم 
فاوتة الملوحة فً معرفة تأثٌر الري بمٌاه متجل أ, من ٌقتصر فٌها الري بالماء المذاب فٌه كلورٌد الصودٌوم

. وكذلك من أجل دراسة سلوك ومدى تأقلم البكتٌرٌا المعزولة بالشكل الحر لمثبته للنتروجٌن الجويا األجناس
, التً لقحت بها حبوب القمح فً من حوض الفرات  Azotobacterو  Azospirillumمن الترب السورٌة

  0ظروؾ الري بمٌاه متفاوتة الملوحة
 : للنتروجٌن الجوي بشكل حر التالٌةالبكتٌرٌا المثبته تم معرفة أعداد     

Azotobacter: نمٌت على البٌئة السائلة Ashby (Abdel – Malek and Ishac 1968) . تم
 MPN techniqueبطرٌقة العدد األرجح  هاحساب أعداد

Azospirillium:  نمٌت على البٌئة نصؾ السائلةet al 1976) (Dobereiner .ادها تم حساب أعد
 . MPN techniqueاألرجح العدد بطرٌقة 

Clostridium:  نمٌت على البٌئة السائلة المسماة بٌئةWinogradsy .Allen1961) ًحٌث وضع ف )
تم حساب الالهوائٌة. , وحدوث التخمر فً الظروؾ ٌب دروهام للكشؾ عن انطالق الؽازأناببٌب االختبار أناب

 . MPN techniqueأعدادها بطرٌقة العدد األرجح 
Paenibacillus polymyxa:  نمٌت على بٌئة آجار(Hion and Wilson 1958) . تم حساب

 أعدادها باستخدام طرٌقة األطباق المصبوبة. 
 : Total N-fixer الحرة المثبته للنتروجٌن الجوي األعداد الكلٌة  للبكتٌرٌا

( وتم حساب أعدادها بطرٌقة (Watanabi Allen1961تم حسابها باستخدام البٌئة الؽذائٌة الصلبة 
 . األطباق المصبوبة

فً التربة آنفة الذكر, تم حساب بعض  بالشكل الحر لمثبته للنتروجٌن الجويا إلى جانب البكتٌرٌا
, والتً الؼنى عن معرفتها عند إجراء الدراسات المٌكروبٌولوجٌة ٌٌع المٌكروبٌة الهامة فً التربةالمجام

 : ، وهًالمختلفة
حسابها بطرٌقة  تم ,وذلك على بٌئة اآلجار المؽذي( لبكتٌرٌا ؼٌر ذاتٌة التؽذٌة )متباٌنة التؽذٌةداد الكلٌة لاألع -

 . األطباق المصبوبة
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 Ros –bengal( المضاؾ إلٌها صبؽة روز البنؽال Allen1961) Martin: على بٌئة الفطرٌات -
 . ( لتثبٌط نمو البكتٌرٌا 1g/ 100mlوالستربتوماٌسٌن ) 

تم تحدٌد الخواص المجهرٌة والمزرعٌة والبٌوكٌمٌائٌة للبكتٌرٌا المعزولة من ترب حوض الفرات  
وتم تحضٌر اللقاح البكتٌري المكون من خلٌط من  Azotobacterو  Azospirillumاألسفل 

Azospirillum   وAzotobacter . 
 : ت تجربة األصص على النحو التالًأجرٌ
 )بعض خواص التربة المختلفة( 4و 3رملٌة تحلٌلها بالجدول  تربةكػ من   4 ـملء كل أصٌص ب -

 : اسل جيخ جص جيف ز لئ   يتاا  جتصص3ام ل 

 ا ل
% 

 سعت
% 

 ط ج
% 

 جيق جم

 رملى 18515 9570 72515

 
 : بعض الخواص الكٌمٌائٌة لتربة األصص 4جدول 
EC 

ضا ر  
  شاس 

pH 
 (2:5:1) 

Mg
++ ++

Na
 

K
+ 

OM 

% 
CaCO

3 

N P K Cu Zn Mn Fe 

   عج   لفئ / يتا
 غذ لت  ااى 

(mg/kg) 
 (mg/kg غذ لت صغاى )

1533 7583 1578 7552 0595 0562 1576 37 6592 195 0528 0546 2568 1551 

 
 dS/ m)) :0.78 – 2.34 – 4.21 – 6.25 – 9.37معامالت روٌت بالتراكٌز الملحٌة  6تركت  -

 .بذورها بالملقح البكتٌري المحضر حدون أن تلق باالضافة لمعاملة المقارنة،
الملحٌة  , وروٌت بنفس التراكٌزى بالملقح البكتٌري قبٌل الزراعةمعامالت أخر 6لقحت حبوب  -

 .للمعامالت ؼٌر الملقحة
 معاملة  12وبهذا ٌكون عدد معامالت التجربة 

 (مكررات )أصص 3خصص لكل معاملة  -
 .ملةالعشوائٌة الكاصممت التجربة بتصمٌم القطاعات  -
 .ح المٌكروبً قبٌل الزراعة مباشرةتم تلقٌح حبوب القمح باللقا -
( واأل سمدة 5ا2وحدة )فو 15من االسمدة الفوسفاتٌة بعدل ي)وضعت األسمدة الكٌمٌائٌة بشكل متساو -

وحدة  60% من المعدل 40الً  األسمدة النتروجٌنٌة أ/ فدان وخفضت2وحدة بو 24البوناسٌة بمعدل 
 . ت التجربة( لكل معامالآزوت

باألجناس البكتٌرٌة المثبته المعامالت الملقحة فً   %40خفضت كمٌة األسمدة النتروجٌنٌة إلى -
 للنتروجٌن الجوي. 

روٌت األصص بالمحالٌل ذوات التركٌزات الملحٌة المختلفة, حتى الوصول إلى سعة حقلٌة مقدارها  -
70%  . 

روجٌناز بطرٌقة إرجاع األستٌلٌن على جهاز أجرٌت للعزالت البكتٌرٌة اختبار نشاط النت -    
 ((Hardy et al 1973 ( حسب GC DANI 100الكروموتوؼرافٌا الؽازٌة  طراز ) 

 .(Thalmann 1968)قدر نشاط أنزٌم الدٌهٌدروجٌنٌز بطرٌقة  -
 

 جيرتلئج  جي رلقش 
 

فً ترب  شكل الحربال المثبته للنتروجٌن الجوي تأثٌر اإلجهاد الملحً فً بعض األجناس البكتٌرٌة
 مختارة من حوض الفرات األسفل مزروعة بالقطن وؼٌر المزروعة:

داد البكتٌرٌا ؼٌر ذاتٌة ( أن ازدٌاد درجة ملوحة التربة أدى إلى انخفاض فً أع5جدول بٌنت النتائج )
لتصل إلى , وقد بلػ التأثٌر السلبً أشده فً الترب ؼٌر المزروعة عندما ازدات درجة ملوحة التربة التؽذٌة

50.8dS/m  126.7وdS/m غ تربة جافة تماماً على التوال1ً/ ألؾ  2.24و 2.64, فتدنت أعدادها إلى ,
. كما غ تربة جافة تماماً  1/ ألؾ 574.75مساوٌة  dS/m 3.34فً حٌن كانت أعدادها فً التربة ذات 

ة بالقطن عند ارتفاع درجة ملوحة انخفضت أعداد البكتٌرٌا ؼٌر ذاتٌة التؽذٌة بشكل ملحوظ فً الترب المزروع
, ملوحة التربة , إال أن هذا االنخفاض لم ٌكن مضطرداً مع ازدٌاد درجة6.01dS/ mالتربة إلى أعلى من  

لكن بشكل عام بقٌت أعداد هذه المجموعة المٌكروبٌة أقل فً جمٌع الترب المدروسة مقارنة مع التربة ذات 
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ة المرتفعة تتسبب الملوح (Stark and Fireston1995) ـووفقاً ل, dS/ m 3.34درجة الملوحة المساوٌة 
. ر الذي ٌؤدي إلى إلى قلة أعدادها, وبالتالً نزع الرطوبة من الخلٌة البكتٌرٌة, األمفً زٌادة جفاؾ التربة

 , وهذا, ٌالحظ انخفاض أعدادها بشكل عامبؽض النظر عن تأثٌر الملوحة فً أعداد هذه المجموعة البكتٌرٌة و
للكربون والطاقة , التً تعمل هذه البكتٌرٌا على استخدامها كمصدر (-2جدول ة )عائد إلى قلة المادة العضوٌ

 . الالزمٌن لنموها
 

،   جيفطا لت  جتضمجم  ر  جيتغذ   )غ ا ذجت   جيتغذ  (: تير ا جهادلم جي علج فج أضمجم جيا تا ل  تال5ام ل 
 س ا   -ل ل جيفاجت جيا ى فج  ا ل جي رات  يعرتا ا ججي ع   يعا ت

 غ تاا  الف  ت ل ل( 1ييف/ جيسمم ا)

 جي سل الت
EC dS/m 

 جالستخمجم جيزاجضج
 )جي لص ل(

 أضمجم جيا تا ل
  تال ر  جيتغذ  

أضمجم جيا تا ل جي ع   جي رات   أضمجم جيفطا لت
 يعرتا ا ج جيا ى

3534  
 
 

 القطن

574575 61525 84053 

6501 3625854 10503 14956 

9548 2035938 5517 54518 

11566 1755476 4551 40553 

16535 80594 1529 3255 

2158 50520 0585 25526 

 ؼٌر 5058
 مزروعة

2564 0549 1502 

12657 2524 0526 0568 
 

أعداد الفطرٌات بصورة مشابهة انخفضت  ،dS/m 3.34عندما ازدادت درجة الملوحة عن 
 50.8, ذوات درجة الملوحة بمعاملتً التربة ؼٌر المزروعتٌن ؼٌر ذاتٌة التؽذٌة فٌما ٌتعلق النخفاض البكتٌرٌا

السلبً (, وظهر هذا حٌث بلػ التأثٌر 5جدول ), وقد أثرت درجة الملوحة سلباً فً أعداد الفطرٌات 126.7و
بة جافة تماماً على غ تر 1ألؾ /  0.26و  0.49, فتدنت أعداد الفطرٌات إلى لدرجة الملوحة حده األقصى

, فقد انخفضت أعداد الفطرٌات فً المعامالت التً ازدادت فً الترب المزروعة بمحصول القطن . أماالتوالً
دائماً بزٌادة درجة ملوحة . ؼٌر أن هذا االنخفاض لم ٌكن مضطرداً dS/ m 3.34فٌها درجة الملوحة عن 

, dS/m 6.01ابتداء من الترب ذات درجة الملوحة  , لكن فً كل األحوال انخفضت أعداد الفطرٌات التربة
ا فً الواقع شأن )وهذ ائبةبأن وجود تراكٌز عالٌة من األمالح الذ (Saring et al 1993)وبهذا الصدد أكد 
األحٌاء  ( كاؾ لحدوث تراجع فً نشاطأو أكثر dS/m 5( فً الترب المتأثرة بالملوحة )التربة المدروسة

, تأثٌر الملوحة فً فطرٌات التربة . ؼٌر أن النتائج التً تم التوصل إلٌها بخصوصالدقٌقة وخصوبة التربة
, بأنه على , الذي أشار(Tepsic et al 1997)تناقض بعض النتائج التً توصل إلٌها آخرون من أمثال 

رٌات أظهرت مقاومة ممٌزة , فإن الفطع زٌادة درجة ملوحة التربةالرؼم من انخفاض محصول القمح م
لى الظروؾ التً أحاطت بالدراستٌن, , إض هذه النتائج مع النتائج األخرى, وربما ٌعود السبب فً تناقملوحةلل

 . وإلى نوع المحصول المزروع
 

     Azotobacter  Azospirillum  ,   Clostridium : تير ا جهادلم جي علج فج أضمجم 6 ام ل
Paenibacillus Polymyxa  فج  ل ل جيفاجت 

 غ تاا  الف  ت ل ل( 1ييف/ م اجيسم)
 جي سل الت

EC dS/m 
 جالستخمجم جيزاجضج

 )جي لص ل(
Azotobacter Azospirillum Paenibacillus 

Polymyxa 
Clostridium 

3534  
 
 

 القطن

05901 9540 216519 2516 

6501 05735 2500 42579 1565 

9548 05694 1562 14591 05912 

11566 05536 1533 6566 05810 

16535 05148 1504 5512 05731 

2158 05145 05367 3557 05310 

 ؼٌر 5058
 مزروعة

 لم ٌظهر 0521 05290 لم ٌظهر

 لم ٌظهر 0517 05357 لم ٌظهر 12657
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حر فً التربة الشكل العند دراسة تأثٌر اإلجهاد الملحً فً األعداد الكلٌة لمثبتات النتروجٌن الجوي ب
, فقد بدأ التأثٌر السلبً اعتباراً من درجة سلباً بارتفاع درجة ملوحة التربةتبٌن أن أعدادها تأثرت  (5 –)جدول 

. إلى أن وصلت كل مضطرد مع ازدٌاد درجة الملوحة, بٌد أن أعدادها لم تنخفض بش6.01dS/mالملوحة 
, لٌصل النتروجٌن بشكل حادكلٌة لمثبتات , عندها انخفضت األعداد ال126.7و  50.8درجة ملوحة التربة إلى

 . غ تربة جافة على التوال1ً/ ألؾ 0.68و   ,1.02االنخفاض إلى   اهذ
( فً ترب ذوات من قلة أعدادها على الرؼمبكتٌرٌا مثبته للنتروجٌن الجوي )من الملفت لإلنتباه وجود 

 Galinskia and Truper)وهنا البد أن نذكر ما أشار إلٌه ، 126.7و 50.8 درجة ملوحة تصل إلى
من أن األحٌاء الدقٌقة فً البٌئات المالحة ٌمكن أن تكون ذات تنوع واسع , كما أن البٌئات المالحة  (1994

, وهذا اتها تحت الظروؾ الملحٌة السائدةتأوي العدٌد من المجموعات البكتٌرٌة التً تبدي تكٌفاً وظٌفٌاً فً صف
 رٌا مثبته للنتروجٌن الجوي فً الترب عالٌة الملوحة . ماٌفسر ظهور أعداد ولو كانت  قلٌلة من البكتٌ

تبٌن أن درجة الملوحة  (6-)جدول  Azotobacter ـعند دراسة تأثٌر اإلجهاد الملحً فً إعداد ال 
 ـإن وجود ال. Azotobacter ـلم تؤثر بشكل ملحوظ  فً أعداد ال  21.8وحتى   9.48ن بٌالتً تراوحت 

Azotobacter كان قد أشار إلٌه على تحمل درجات الملوحة العالٌة حٌة وقدرة هذه البكتٌرٌافً الترب المل ,
دة فً المناطق الساحلٌة فً ات درجات ملوحة متزاٌعند دراسته لترب ذ (Ravikumar et al 2004) أٌضا
, استطاعت النمو فً بٌئات مالحة وقامت Azotobacter ـ, حٌث تمكن من عزل بعض أنواع من الالهند
. لكن ما أن وصلت درجة الملوحة  فً الترب ؼٌر المزروعة فً حوض الجوي بشكل جٌدٌت النتروجٌن بتثب

وهذه النتٌجة تتفق مع ماتوصل  .Azotobacter ـحتى اختفى وجود ال 126.7و  50.8 الفرات األسفل إلى
المٌكروبٌة  وؼٌرها من المجموعات ,Azotobacter ـع الٌعند دراسته لتوز (Renee et al 1997)إلٌه 

 Azotobacter, حٌث الحظ انعدام وجود ض المناطق شبه الجافة باألرجنتٌنفً ترب متأثرة بالملوحة فً بع
 . 216فً القشرة الملحٌة التً وصلت درجة ملوحتها إلى 

لوحظ أنها سلكت مسلكاً Azospirillum ـ أعداد ال علًعند دراسة تأثٌر درجات الملوحة المختلفة 
 6.01, فقد انخفضت أعدادها فً الترب بشكل جلً ابتداء من درجة الملوحة Azotobacter ـمخالفاً لل
dS/m وهذه النتٌجة تتفق مع ماتوصل إلٌه ,(Bacilio et al 2004)  الذي وجد انخفاضاً فً الكثافة العددٌة

على الرؼم و. ملحٌاً نً إجهاداً فً النظام الجذري للنباتات المزروعة فً الترب التً تعا Azospirillum ـلل
استطاعت أن , فإن أعداداً منها ت درجة الملوحة العالٌةالترب ذوفً  Azospirillum ـمن انخفاض أعداد ال

هكذا درجات   Azotobacter ـ, بٌنما لم تتحمل ال126.7و  50.8التً وصلت إلىتتحمل درجات الملوحة 
. وقد بٌنت أبحاث عدة قدرة اٌبدو تكٌفاً وظٌفٌاً الترب على مفً هذه   Azospirillum, فً حٌن أبدت ملوحة

وهنا  أٌضا ً البد  (Bashan et al, 1995)، على تحمل درجات الملوحة العالٌة منها Azospirillum ـال
أظهرت  Azospirillumـ من أن ال  (Alamri and Mostafa, 2009)من اإلشارة إلى ما توصل إلٌه  

 . ة بنسب محددة مع المٌاه العذبةوطتحمالً للري بمٌاه البحر المخل
أمراً مهماً,  العالٌة لدرجات الملوحة Azospirillium ـ, ٌعد تحمل أعداد ولو قلٌلة من العلى العموم

بكتٌرٌا, ودراسة خواصها إذ ٌمكن عزل هذه ال –وجهة نظرنا  من -وله قٌمة بٌئٌة واقتصادٌة وتطبٌقٌة
. وبهذا الصدد البد هنا من ة فً ظروؾ اإلجهاد الملحً للتربة, ومن ثم استخدامها كأسمدة حٌوٌالمختلفة

 Azospirillumالتعرؾ على  ,بأنه تم فً الباكستان ,(Subbo Rao1999)اإلشارة إلى ما ذكره 
halopraeferans ( م 40متأقلم مع الظروؾ القاسٌة المتعلقة بدرجة الحرارة

o
 .وتراكٌز الملح العالٌة (

ر درجة الملوحة فً أعداد البكتٌرٌا المثبته للنتروجٌن الجوي بشكل حر فً لوحظ عند دراسة تأثٌ   
أن أعداد هذه البكتٌرٌا لم تتأثر بدرجات الملوحة  التً تراوحت بٌن ,Clostridiumالتربة التابعة للجنس 

بصورة واضحة فً التربة ذات درجة  Clostridium, لكن انخفضت أعداد بشكل كبٌر 15.31و  9.48
 (. غ تربة جافة تماماً 1/ ألؾ 0.31د لها ), حٌث سجل أدنى عد 21.8ة الملوح

. 126.7و 50.8 فً الترب ذوات درجة الملوحة، Colstridium ـي وجود للأولم تظهر النتائج 
ها مع هذا الحٌز تواجدعدم  فً Azotobacterوبهذه النتٌجة ٌكون قد تشابهت هذه المجموعة البكتٌرٌة مع الـ 

  0ملوحةمن درجات ال
 ـتجدر اإلشارة إلى أن هناك شح شدٌد فً الدراسات المتعلقة بتأثٌر الملوحة فً ال

Colstridium, ًاألمر الذي ٌمكن أن ٌعود إلى كون هذه البكتٌرٌا تثبت النتروجٌن الجوي بكفاءة أدنى من باق
هذه البكتٌرٌا  علً أنوة , عالتثبٌت النتروجٌن الجوي بصورة حرةالمجموعات البكتٌرٌة التً تقوم بعملٌة 

 . الالهوائٌة( فً الظروؾ وتعمل بصورة نشطة )إعاشٌةمتجرثمة( ) متبوؼة
وجد أن أعدادها قد , Paenibacillus polymyxaأعداد  علًعند دراسة تأثٌر اإلجهاد الملحً 

, فانخفضت 6.01dS/m, وقد بدأ التأثٌر السلبً عند درجة ملوحة سلباً بازدٌاد درجة ملوحة التربةتأثرت 
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, وازداد االنخفاض dS/m 3.34, مقارنة مع أعدادها فً التربة ذات درجة الملوحة أعدادها بصورة معنوٌة
, فبٌنما كانت أعدادها فً التربة ذات درجة الملوحة dS/m 9.48فً أعدادها شدة ابتداء من درجة الملوحة 

3.34 dS/m  6.01التربة ذات درجة الملوحة , نجدها تنخفض فً غ تربة1ألؾ /  216.19مساوٌة 
dS/m لتزداد انخفاضاً بشكل ؼٌر مضطرد فً الترب ذات درجات غ تربة جافة تماماً  1/ ألؾ  42.79إلى ,
ات درجة الملوحة , أما فً الترب ؼٌر المزروعة ذ9.48 – 11.66- 15.31- 21.8: (dS/m) الملوحة
المثبته للنتروجٌن الجوي بشكل لمجموعة البكتٌرٌة , فٌالحظ االنخفاض الشدٌد ألعداد هذه ا126.7و  50.8

, وهذه النتائج تتفق مع ما غ تربة جافة تماماً على التوال1ً/ ألؾ 0.17و  0.21, حٌث تدنت أعدادها إلى حر
( لم dS/m 216) الترب ذات الملوحة العالٌة جداً  بٌن أنه فً فقد, ( Ranee et al 1997)توصل إلٌه 

 .spp Bacillus ـً حٌن كان هناك وجود للف  Azotobacterتظهر 
أن أعدادها تفوق أعداد باقً األجناس Paenibacillus polymyxa  ـٌالحظ من النتائج المتعلقة بال

( )التجرثم , وٌعود السبب إلى كون هذه البكتٌرٌا تلجأ إلى التبوغلمثبته للنتروجٌن الجوي المدروسةالبكتٌرٌة ا
(, مما ٌعطٌها الفرصة للبقاء بأعداد أكثر من باقً ٌادة درجة الملوحة والجفاؾبة )زفً الظروؾ ؼٌر المناس

 (. ؼٌر المشكلة لألبواغ ) الجراثٌم المجامٌٌع البكتٌرٌة األخرى المثبته للنتروجٌن الجوي بصورة حرة
فً الترب ذوات درجة الملوحة  Paenibacillus polymyxaوجود أعداد ولو كانت قلٌلة من 

دة تحمل , ذلك باعتبار أن هذه البكتٌرٌا ربما تلعب دوراً فً زٌاٌة تطبٌقٌة ٌنبؽً االستفادة منهاله أهمالعالٌة, 
التً ٌعتقد  Exopolysaccharidبإفراز السكرٌات المتعددة الخارجٌة  ألنها تقوم, النباتات لإلجهاد الملحً

, األمر الذي ٌساعد النبات على العٌش نمن امتصاص النبات لهذا الكاتٌو , مما ٌخفضNaأنها تعمل على ربط 
 (Davery and Tool 2000فً بٌئات ملحٌة )

فً   بالشكل الحر من خالل دراستنا لمدى تأثر بعض األجناس البكتٌرٌة المثبته للنتروجٌن الجوي
 بصرؾ -, ٌالحظ قلة أعدادها بشكل عام  ه للنتروجٌن بصورة حرة فً التربةأعداد بعض البكتٌرٌا المثبت

( 2 -جدول , )إلى فقر التربة للمادة العضوٌة والسبب ٌمكن أن ٌعود إٌضاً   -النظر عن تأثٌر درجة الملوحة 
لكائنات الحٌة الدقٌقة , وإنما أٌضاً فً تؽذٌة االملوحة لٌس فقط فً تؽذٌة النباتوإلى الخلل الذي ٌمكن أن تسببه 

 . بصورة حرةمثبته للنتروجٌن الجوي , ومن بٌنها تلك الفً التربة
, وجود بعض األجناس البكتٌرٌة المثبته للنتروجٌن الجوي ولو ت لالنتباه واالهتماممن الالف     

من وجهة  -. إن لتواجد هذه األجناس فً مثل هكذا إجهاد, له  لة فً ترب ذات درجة ملوحة مرتفعةبأعداد قلٌ
 أهمٌة بٌئٌة وتطبٌقٌة .  -نظرنا  

المزروعة بالقطن,  الدٌهٌدروجٌنٌز فً ترب من حوض الفراتانزٌم نشاط  تأثٌر اإلجهاد الملحً فً
 وؼٌر المزروعة: 

لً تنظٌم من قبل الكائنات الحٌة الدقٌقة فً التربة ع التً ُتفرزكما هو معروؾ تعمل األنزٌمات    
كن أن تستخدم كمؤشر للنشاط المٌكروبٌولوجً , وٌموتشارك فً دورة العناصر الؽذائٌة, العملٌات البٌوكٌمٌائٌة

الدٌهٌدروجٌنٌز مؤشرا ً لنظام األكسدة واإلرجاع انزٌم . وٌعد نشاط (Tabtabai 1981بصورة عامة )
, وهو مقٌاس لشدة العملٌات  Indicater of biological redox – systemsالبٌولوجً فً التربة 

(. ٌالحظ من Frankenberger and Bingham 1982لتربة )االستقاللٌة للكائنات الحٌة الدقٌقة فً ا
بلػ التأثر و. dS/m 6.01الدٌهٌدروجٌنٌز أبتداء من درجة الملوحة انزٌم ( التأثر السلبً لنشاط 7الجدول)

وهذة النتٌجة تتفق مع ما توصل  dS/m 126السلبً حده األعظمً عندما ازدادت درجة ملوحة التربة إلً 
تثبٌط نشاط األنزٌمات من أن ملوحة التربة تؤدي إلً   (Frankenberger and Bingham 1982)إلٌة 

وهذة النتٌجة أٌضا ً تؤكد النتائج التً حصلنا علٌها فً أثناء دراسة بعض المجامٌع الكائنات  .بصورة عامة
كترٌا ؼٌرٌة الب :المٌكروبٌة, فقد انخفضت أعداد معظم المجامٌع  لدقٌقة فً ترب حوض الفرات األسفلالحٌة ا

 ,Azotobacter  وأعداد , واألعداد الكلٌة لمثبتات النتروجٌن الجوي بشكل حرالتؽذٌة, والفطرٌات
Paenibacillus polymyxa   6.01ابتداًء من درجة ملوحة التربة الى أكثر من dS/m  وهنا البد من .

ر مرتفعة درجة الملوحة لم تؤثمن أن الري بمٌاة   (Bader and saber 1983)اإلشارة إلى ما توصل إلٌه
هذه النتٌجة عندما سجل انخفاض    (Omer et al 1994) , بٌنما خالؾسلبا ًفً نشاط انزٌم الدٌهٌدروجٌنٌز

. أما النتائج التً تم التوصل إلٌها فً هذه الدراسة فتشٌر إلى أن روجٌنٌز تحت ظروؾ اإلجهاد الملحًالدٌهٌد
 .dS/m 6.01معنوي عند درجة ملوحة التربة  الدٌهٌدروجٌنٌز أنخفض نشاطة بشكل

 
ب ل ل جيفاجت تاسل يماا  تير ا جهادلم جي علب فب رشلط أرز م جيم د ما ار ز  فب اسل تا : 7ام ل  

 g TPF/ gr dry soil µ . ع لتدل
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ماا  
 ع ل  
جيتاا  
dS/m 

3:34 6:.1 9:48 11:66 16..5 21:8 5.:8 126.. 
LSD 
5% 

µg TPF/ 
gr dry 
soil 

22354 206500 217522 200515 207559 200552 209575 189566 3586 

 
ا ( عند دراستهم(Batra and Manna  1997, البد من التنوٌة إلً ما توصل إلٌهوبهذا الصدد   

 28% عند درجة  70ز أنخفض ٌالدٌهٌدروجٌنانزٌم , حٌث تبٌن لهما أن نشاط لتر ب مختلفة الملوحة فً الهند
dS/m 40.8% عند درجة  87وإلى dS/m  18.0بالمقارنة مع تربة درجتها dS/m ,أٌضاً  أشارا

(Batra and Manna 1997)  إلى أن نشاط انزٌم الدٌهٌدروجٌنٌز لم ٌكن مرتبطا ً فقط بقٌم الناقلٌة
 الكهربائٌة للتربة, وإنما بالكربون العضوي, واإلستخدام الزراعً )المحصول( أٌضاً.

 ,لقمحفً تجربة أصص مزروعة با  Azotobacterو  Azospiriliuumٌط من تأثٌر التلقٌح بخل
 , عند الري بمٌاه مختلفة درجة الملوحة:مثبته للنتروجٌن الجوي بصورة حرةعلى بعض األجناس البكتٌرٌة ال

ت فً المناطق الجافة , وبسبب تركز معظم الزراعالة العجز المائً فً الوطن العربًمع تفاقم مسأ 
, فقد بات من األمور ات المتزاٌدة من الؽذاء, ونتٌجة الطلب المتنامً على المٌاه لتلبٌة االحتٌاججافةوشبه ال

, لذا كان من الضروري دراسة مدى تأثر المجامٌع المٌكروبٌة الهامة خدام بدائل مناسبة للمٌاه العذبةالملحة است
, ومعرفة دور بعض األجناس البكتٌرٌة المثبته ةلكائنات الحٌة الدقٌقة فً التربة, عند الري بمٌاه مالحمن ا

 للنتروجٌن الجوي بشكل حر, فً ظروؾ اإلجهاد الملحً .
نتروجٌن , فقد تم عزل الخلٌط السابق من البكتٌرٌا المثبته للا سبق ذكره فً مواد وطرائق البحثكم

ائٌة. ثم لقحت بذور القمح , وتم معرفة خواصها المجهرٌة والمزرعٌة والبٌوكٌمٌالجوي من ترب حوض الفرات
ٌد الصودٌوم مختلفة درجة بها, بؽٌة دراسة تأثٌر استخدامها فً ظروؾ ري النبات بمحالٌل ملحٌة من كلور

 .ات الملحٌةكٌزعامالت ؼٌر ملقحة روٌت بنفس الترمقارنتها مع مو ,الملوحة
وجود التلقٌح فً , اتٌة التؽذٌةعداد البكتٌرٌا ؼٌرذأ علً, تأثٌر الري بمٌاه مختلفة الملوحةعند دراسة 

(, تبٌن أن أعداد هذه المجموعة المٌكروبٌة قد انخفضت فً المعامالت الملقحة 8 –البكتٌري وبدونه ) جدول 
. ألن الري بمٌاه مالحة 9.37و dS /m 6.25وؼٌر الملقحة على حد سواء عند الري بمٌاه درجة ملوحتها  

بسبب انخفاض قدرة المٌكروبات  ا, مما ٌؤدي إلى قلة أعدادهالتربة على المجتمع المٌكروبً فًٌشكل ضؽطاً 
لم تتأثر سلباً عند الري بمٌاه . لكن األعداد الكلٌة للبكتٌرٌا ؼٌر ذاتٌة التؽذٌة ى القٌام بعملٌات التحول الؽذائًعل
حة أكثر فً المعامالت الملق ذادت ., إال أن أعدادها dS /m  0.78 – 2.34 – 4.21ات درجة ملوحة ذ

, وهذه النتائج تتفق مع النتائج التً توصل إلٌها عدادها مع المعامالت ؼٌر الملقحةبصورة واضحة مقارنة مع أ
(Ali et al, 2002)ذلك باعتبار أن فً الترب الملقحة باآلزوتوباكتر , حٌث ارتفعت األعداد الكلٌة للبكتٌرٌا ,

زوسبٌرٌلٌوم ٌتعدى قدرة هذه األجناس على تثبٌت النتروجٌن الفائدة الناجمة عن التلقٌح باآلزوتوباكتر واآل
الجوي ,إلى كون هذه البكتٌرٌا تفرز فً الوسط منشطات نمو, مما ٌخلق بٌئة مناسبة لنمو النبات ومٌكروبات 

كما تأثرت األعداد الكلٌة للبكتٌرٌا المثبته للنتروجٌن الجوي بصورة حرة   (Bashan et al, 1995)  التربة
لملقحة وؼٌر الملقحة , وذلك فً المعامالت ا9.37و dS /m 6.25عند الري بمٌاه ذوات درجة ملوحة   سلباً 

. ولم دادها فً المعامالت ؼٌر الملقحة, لكن كانت أعدادها فً المعامالت الملقحة أكثر من أععلى حد سواء
 dS/ m  0.78– 2.34 – 4.21  (Bashanات درجة ملوحةلبكتٌرٌا سلباً عند الري بمٌاه ذتتأثر هذه ا

and Bashan, 2010) . 
 

: تير ا جياى ا  ألة  ختعفأ  جي ع لأ  فأج أضأمجم جيا تا أل غ أا ذجت أ  جيتغذ أ    جتضأمجم جي ع أ  يعا ت ا أل 8ام ل 
 غ تاا  الف  ت ل ل( 1 ع  ج/ جيسمم اليجي راته يععرتا ا ج جيا ى )

 جي سل الت
 dS/m. ماا  جي ع ل    لة جياى

يعا ت ا ل جي رات  جتضمجم جي ع     تا ل غ ا ذجت   جيتغذ  أضمجم جيا
 عر تا ا ج جيا ىي

 غ ا  عقل 

 05860 1526 معاملة المقارنة

0578 1533 05938 

2534 1509 05963 

4521 05838 05932 
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6525 05621 05312 

9537 05453 05303 

 ملقحة

 5548 5551 معاملة المقارنة

0578 4515 3510 

2534 3511 1.50 

4521 1563 1.31 

6525 0590 1.15 

9537 0546 05508 
      

فً المعامالت  Azospirillumفً أعداد  راسة تأثٌر الري بمٌاه متفاوتة درجة ملوحتهاعند د 
, أن التلقٌح البكتٌري أدى إلى زٌادة أعداد هذه المجموعة المٌكروبٌة ( تبٌن-8الملقحة وؼٌر الملقحة ) جدول  

 dS/m)) :0.0ورة واضحة مقارنة مع المعامالت ؼٌر الملقحة, وذلك عند الري بمٌاه ذوات درجة ملوحة بص
 Alamri and Mostafa . وهذه النتٌجة تتوافق مع ما توصل إلٌه6.25 -4.21 – 2.34 – 0.78-

ة بهذه عند تلقٌح التربوذلك , ملوحة مٌاه الري القدرة على تحمل Azospirillum ـ( من أن لل(2009
كما ازدادت بشكل عام أعداد اآلزوتوباكتر  لمخلوطة مع مٌاه عذبة بنسب مختلفة,, ثم رٌها بمٌاه البحر االبكتٌرٌا

                           , وهذه النتائج تتوافق مع ماتوصل إلٌهقحة مقارنة مع الترب ؼٌر الملقحةفً الترب المل
(Ali et al, 2002)ارنة بٌن ً أعداد اآلزوتوباكتر على وجه الخصوص عند المق,وظهرت هذه الزٌادة ف
 (  9 -بمٌاه عذبة ) جدول  المعاملتٌن اللتٌن روٌت

 

                                 Azotobacter  ل  ج ا ت ا ل جيـ تير ا جيا  ا  له  ختعف  جي ع ل  فب أضمجم :9 ام ل
 Azospirillum  

 غ تاا  الف  ت ل لً( 1/ فتجيسمم ال)                                      

 جي سل الت
 ds/m.ماا  جي ع ل    لة جياى 

 
Azotobacter         

 
Azospirillum     

 غ ا  عقل 

 81539 8251 معاملة المقارنة

0578 2558 211 

2534 2558 51565 

4521 22514 51528 

6525 4159 51571 

9537 1658 52588 

 ملقحة

 34059 20856 عاملة المقارنةم

0578 14055 33758 

2534 14056 34556 

4521 8051 39059 

6525 6551 16453 

9537 3253 150.8 

 
مثبته إن النتائج التً تم التوصل إلٌها من خالل دراسة تأثٌر التلقٌح ببعض األجناس البكتٌرٌة ال

وجد أن  مأخوذة من الترب السورٌة فً حوض الفرات, تشٌر إلى أن العزالت الللنتروجٌن الجوي بصورة حرة
ٌضاً , ولها قدرة أدرة على التأقلم مع ملوحة التربةلها الق Azotobacterو Azospirillum كل من فطري

, لكن ث المبدأ, أن العزالت المستخدمة, هً عزالت مبشرة, وهذا ٌعنً من حٌعلى الوصول إلى جذور النبات
 .مناخٌة مختلفةً تجرٌبها فً مناطق بٌوٌتطلب األمر االستمرار ف

 

 Paenibacillus polymyxaتأأأأأير ا جيأأأأأاى ا  أأأأألة  ختعفأأأأأ  جي ع لأأأأأ  فأأأأأج أضأأأأأمجم : .1اأأأأأم ل 
 Clostridium      
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 غ تاا  الف  ت ل ل( 1يف/ جيسمم الت)
 جي سل الت

 dS/m.ماا  جي ع ل    لة جياى 
Paenibacillus       

polymyxa 
 

Clostridium 

 ؼٌر ملقحة

 2520 348 معاملة المقارنة

0578 304 5586 

2534 231 1572 

4521 227 2521 

6525 241 5582 

9537 204 6523 

 ملقحة

 2515 590 معاملة المقارنة

0578 418 1501 

2534 352 2518 

4521 281 1502 

6525 213 2518 

9537 138 1503 

 
( 10)جدول  Paenibacillus polymyxaأعداد  عند دراسة تأثٌر الري بمٌاه مختلفة الملوحة فً

. إال أن أعدادها فً 9.37و dS /m 6.25وجد أن أعدادها قد تأثرت سلباً بالري بمٌاه ذات درجات ملوحة 
, كانت dS /m  0.78 – 2.34 – 4.21ترب المعامالت الملقحة, وعند الري بمٌاه ذات درجات ملوحة 

ر الملقحة, أن التأثٌر اإلٌجابً للتلقح لم ٌظهر عند الري بمٌاه ذوات أعلى من أعدادها فً ترب المعامالت ؼٌ
حٌث تقاربت أعداد هذه المجموعة المٌكروبٌة فً المعامالت الملقحة  9.37و dS /m 6.25درجات ملوحة 

هً أعلى من أعداد  Paenibacillus polymyxaمع تلك ؼٌر الملقحة. وبشكل عام لوحظ أن أعداد 
 ى المدروسة المثبته للنتروجٌن الجوي .البكتٌرٌا األخر

, لوحظ أن البكتٌرٌا التابعة للجنس لمدروسة المثبته للنتروجٌن الجويعلى عكس البكتٌرٌا األخرى ا       
Clostridium ًات درجات ملوحةلري بمٌاه ذ, قد ازدادت أعدادها عند اترب المعامالت ؼٌر الملقحة ف  

dS /m 6.25 وربما أٌضاً فً ترب المعامالت الملقحة ي بمٌاه مختلفة الملوحة سلباً . ولم ٌؤثرالر9.37و .
. إن عدم دقٌقة المكونة للمجتمع المٌكروبًٌعود السبب إلى المنافسة التً ٌمكن أن تحصل بٌن الكائنات الحٌة ال

لجأ إلى هذه البكتٌرٌا تذات درجات ملوحة متزاٌدة ناجم أٌضاً عن كون  بالري بمٌاه Clostridiumتأثر 
 .لتربة, ومن بٌنها اإلجهاد الملحً( فً ظروؾ اإلجهادات المختلفة التً تتعرض لها االتبوغ )التجرثم

 .ز بوجود التلقٌح البكتٌري وبدونهتأثٌر الري بمٌاه مختلفة الملوحة فً نشاط أنزٌم الدٌهٌدروجٌنٌ
(. 11 -د درجة ملوحة مٌاه الري )جدول ازداد نشاط أنزٌم االدهٌدروجٌنٌز فً المعامالت ؼٌر الملقحة بازدٌا

فإن الري بمٌاه مالحة أثرت سلباً  (Garcia and Hernandez, 1996)وحسب النتائج التً توصل إلٌها 
( بٌنما لم تؤثر فً أنزٌمات األكسدة واإلرجاع )البروتٌئٌز والفوسفاتٌز Hydrolasesه محللفً أنزٌمات ال

Oxide reeducates (الكتٌلٌزالدٌهٌدروجٌنٌزو ) 
 
ضرأم ا رلز ا اأ م جيتعقأ ا جي   ا اأج  : تير ا جياى ا  لة  ختعف  جي ع ل  فج رشلط أرز م جيم د ما 11ام ل 

 (μg TPF/gr dry soilضم   )

 المعامالت
 ds/m.درجة الملوحة مٌاة الرى 

 للمعامالت ؼٌر الملقحة
(B) 

 المتوسط (A) للمعامالت الملقحة

 197585 202550 193520 معاملة المقارنة

0578 186516 205535 195575 

2534 212510 219571 215591 

4521 214560 211542 213501 

6525 209580 217525 213552 

9537 214570 206520 210545 

L.S.D. 5% 3532 9559  
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 210541 205509 المتوسط
L.S.D. 5% عقل  أ  غ ا  عقل  : 

(A = )3:84.       (B = )6:65 .        (A x B = )6:62. 

 
أن الري بمٌاه مالحة فً تربة جٌرٌة, لم تؤثر سلباً فً  Saber,1983)  (Bader andكما وجد

, فقد ازداد نشاط متمثالً فً نشاط الدٌهٌدروجٌنٌز. أما فً ترب المعامالت الملقحة النشاط البٌولوجً فً التربة
ألنزٌم فً بالمقارنة مع نشاط هذا ا  -ً معظم المعامالت ف –أنزٌم الدٌهٌدروجٌنٌزفً المعامالت الملقحة 

, مع ازدٌاد أعداد كثٌر ا األنزٌم فً المعامالت الملقحةوهنا ٌمكن ربط ازدٌاد نشاط هذ .المعامالت ؼٌر الملقحة
 الت الملقحة كما تم عرضه سابقاً من المجامٌٌع المٌكروبٌة فً المعام

 
 ش ا  تقم ا 

عرب عن بالػ شكري وتقدٌري للمساعدة المشكورة التً قدمت إلً من معهد أنتهز هذه الفرصة كً أ
 األراضً والمٌاه والبٌئة فً القاهرة إلنجاز هذا البحث, وخصوصاً قسم المٌكروبٌولوجٌا الزراعٌة .
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EFFECT OF SALT STRESS ON SOME FREE LIVING 
NITROGEN FIXING BACTERIA IN THE SOIL (1) 
Al-Issa, A. Kh.  
Soil and Soil Reclamation Department, Fac. of Agric., Al-Baath Univ., 
Homs, Syria. 

 

ABSTRACT 

 
The current investigation was carried out to evaluate the effect of salt stress in 

El- Forat Basin (Syria) on some free living nitrogen fixing bacteria in the soil. Soil 
samples were taken from different sites in saline soils: (3.34, 6.01, 9.48, 11.66, 15.31, 
21.8, 50.8 and 126.7 dS/m).  

The obtained result, showed reduction in number of Total bacterial count, Fungi 
and nitrogen fixing bacteria under saline soil conditions.  

Started with 6.01 dS/ m. In addition, drastic effect on occurrence as number 
Azotobacter or clostridia in saline soils with 50.8 and 126.7 dS/m. However, 
pronounced persistence of Azospirillum was determined under the same condition. 

Bacterial isolates belonging to genus Azotobacter and Azospirillum were used 

in pot experiment to study the effect of different salt concentrations (sodium chloride) 
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(0, 0.78, 2.3 4, 4.21, 6.25. and 9.37 dS/m) on the productivity of wheat plant 
inoculated with their isolates.  

The result showed that inoculation by Azotobacter and Azospirillum increased 

the total bacterial count, total nitrogen fixing bacteria and dehydrogenase activity as 
compared with uninoculated treatment, but clostridia counts was increased in the 
uninoculated soils under high salt concentrations.  

The isolates from Syrian soils showed adaptation in high salt concentrations 
and succeeded colonize the root plant. Therefore we could confirm successfully using 
of these isolates as Biofertilizers for saline soils to enhance plant productivity.  
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