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Abstract 

The effect of different Concentration (1% -5%) of NaCl on growth 
of Rhizobium leguminosarum bv.viciae was studied by their addition to 
Manitol yeast extract agar medium and observing the bacterial growth 
and tolerance to exceeding salt concentration comparing to the control. 
The bacterium showed higher growth rate than control at 1% 
concentration, while the rates decreased at other concentration , with no 
growth at 5% concentration. 

  

  الخالصة
  نمو بكتريافي% NaCl 1%-5 عدة تراكيز من ملح تأثيرتم في هذا البحث دراسة 

Rhizobium leguminosarum bv.viciae وسط اكار سكر إلى إضافتها من خالل 

ومالحظة مدى النمو وتحمل البكتريا لزيادة تركيز الملح مقارنة يتول ومستخلص الخميرة نالما

بينما % 1بكتريا معدال للنمو اكبر من معاملة السيطرة عند تركيز  الأظهرت. بمعاملة السيطرة

  % . 5انخفض النمو مع زيادة التركيز تدريجيا في حين انعدم تماما عند تركيز 
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  المقدمة
 المسؤولة عن تكوين  Rhizobiaceaeالتي تعود إلى عائلة   Rhizobiumتعد بكتريا    

 امونيا ليقوم بـدوره    إلىة واختزال غاز النتروجين       في جذور النباتات البقولي     Nodulesالعقد  

  ).1(في عمليات ايض النبات 

 دورا مهما في العالقات التعايشية      تؤديالرايزوبيا هي من احياء مجهرية التربة والتي           

ان . المتخصصة على النباتات البقولية، معظم هذه البكتريا تكون حساسة جدا لنقص ماء التربة            

راعية تعاني من الملوحة العالية، معظم المحاصـيل الزراعيـة تكـون            من الترب الز  % 23

 تتمثل بتأثر   أخرىحساسة للتراكيز الواطئة من الملوحة وبالنسبة للنباتات البقولية هناك مشكلة           

 ألهميـة  وبالنظر   ، سواء في حالتها حرة المعيشة ام التكافلية       أيضاًالبكتريا التعايشية بالملوحة    

لناحية االقتصادية للتربة والنبات على حد سواء فلقد انـصب العديـد مـن              هذه البكتريا من ا   

تعد التربـة    ). 2( الدراسات لتحديد الظروف المثلى لنمو هذه البكتريا بصورة ايجابية وفاعلة           

البيئة الطبيعية لنمو هذه البكتريا والقيام بنشاطها وعلى هذا فان هذه البكتريا تتأثر بما تحتويـه                

ناصر ومواد كيمياوية والتي تكون بتراكيز مختلفة حسب طبيعة التربـة وتـؤثر             التربة من ع  

 مكونات التربة   إحدىتعد الملوحة   ،   مجهرية التربة  ألحياءبصورة مباشرة على النشاط الحيوي      

 المالحة  األراضي ان   إذ والتي يختلف تركيزها حسب طبيعة وموقع ومكونات التربة          األساسية

 قلـة   إلـى  ا، ان زيادة نسبة الملوحة يعـود سـببه         الجافة وشبه الجافة    البيئات تكون سائدة في  

، وتكـون معظـم     )3( وعملية التبخر المستمر للمياه نتيجة الرتفاع درجات الحرارة          األمطار

المحاصيل حساسة نسبيا للمستويات المنخفضة للملوحة وفي حالة المحاصـيل البقليـة هنـاك              

 البكتريـا التعايـشية والتـي    تأثر بالملوحة والثاني هو   اتأثره هو   األولن يؤثران عليها    عامال

 عملية  أثناء والذي يكون بشكل حر، وكذلك       األوليةتكون حساسة للملوحة خالل مراحل نموها       

  ).4(التكافل مع النبات البقولي العائل 

ة بكتريا الرايزوبيـوم     مقاوم في التأثيرمن العالقات التعايشية بواسطة     الملوحة  قد تحد   

 في جـذور    اإلصابة إحداث تثبط عملية    وأيضاًي التربة وفي منطقة الرايزوسفير،      اثرها ف وتك

 اختزال نمو النبات وعدم كفاءة عملية البناء        إلى باإلضافةالنبات البقولي وتكوين العقد الجذرية      

  ). 5(الضوئي 

ــن   ــدف م ــراءان اله ــد  إج ــو تحدي ــة ه ــذه الدراس ــة ه ــا قابلي                      بكتري

 R. leguminosarum bv.viciae لتحمل عدة تراكيز من الملح  المعزولة من نبات الباقالء 

 باإلضـافة إلـى إيجـاد       والذي يعكس مدى تأثر نشاط هذه البكتريا بملوحة التربة النامية فيها          

  . مقارنة بمعاملة السيطرةاألمثلأفضل تركيز للنمو 
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  المواد وطرائق العمل
  

  :لعزلة البكتيرية ا

من العقد  المعزولة R. leguminosarum bv.viciae  استخدمت في الدراسة بكتريا

). 6(قسم علوم الحياة / والمشخصة سابقا في كلية العلوم  Vicia fabaالجذرية لنبات الباقالء 

) Manitol Yeast Extract Agar  MYA (استخدم وسط اكار المانيتول وخالصة الخميرة

  ).8(، )7(العزلة الجرثومية ية وادامة لتنم
  

   :R. leguminosarum bv.viciae بكتريا نمو في NaClتأثير تركيز الملح 

   :األطباق بواسطة طريقة التخطيط على R. leguminosarum bv.viciaeتقدير نمو بكتريا 

علـى   مل Rhizobium leguminosarum bv.viciae 0.1 زراعة جرثومة تتم

تول ومستخلص الخميرة واالكـار مـع عـدة         يلمحضر باستخدام سكر المان    ا (MYA)وسط  

 تم زراعة البكتريا باستخدام لوب معقـم بطريقـة          إذ% ) NaCl) 1 %- 5تراكيز من ملح    

 – 3ْ م لمدة    30التخطيط وبمعدل ثالث مكررات لكل تركيز، تم التحضين عند درجة حرارة            

 النتائج حسب كثافة النمو فـي الطبـق مقارنـة            قراءة ت، بعد انتهاء فترة التحضين تم     أيام 4

 إذ   من الملح  األخرىومع باقي التراكيز     % 0.06بمعاملة السيطرة التي كان تركيز الملح فيها        

        ثلت كثافة النمو العالية بعـدد اكبـر مـن          تم تحديد كثافة النمو بواسطة العين المجردة حيث م

  بالمقارنة مع بعضها الـبعض و      اإلشاراتدد  وكلما قلت كثافة النمو قل ع     (+) إشارات الزائد   

  ) .9 ()-(مثل اختفاء النمو بإشارة الناقص 
  

   : Spectrophotometerتقدير النمو باستخدام جهاز المطياف الضوئي 

تم تحضير وسط المانيتول ومستخلص الخميرة السائل  بتراكيز مختلفـة مـن ملـح               

NaCl  1 %- 5 ) % حجم / وزن (صغيرة في قنان Vail مل 20 سعة  )مـل لكـل   10 

 معاملة السيطرة الذي كان تركيز الملـح        فضال عن وبمعدل ثالث مكررات لكل تركيز      ) قنينة  

بتلقيحها علـى وسـط     R. leguminosarum bv.viciaeتم تحضير بكتريا % . 0.06فيه 

(MYA)     ط  وس إلى ساعة تم نقل حملة لوب من المزرعة البكتيرية          24 بالتخطيط وبعد مرور

(MY)     م تم تلقيح التراكيز     30 ساعة من التحضين عند درجة حرارة        24 السائل وبعد مرور ْ

ـ  ، حضنت القناني الزجاجية عنـد درجـة        )10(مل من المعلق البكتيري      ) 0.1( المختلفة ب

 ساعة قيست بعدها كثافة النمو باستخدام جهـاز المطيـاف الـضوئي             24ْ م لمدة    30حرارة  

Spectrophotometer600ند طول موجي  ع nm) 11.(  

  



  ...Rhizobium leguminosarum bv.viciae   دراسة مدى تحمل بكتريا

80 

  النتائج والمناقشة
 أحيـاء  فـي  السلبية لزيادة مستوى الملوحة      التأثيرات إلى العديد من البحوث     أشارلقد    

 R. leguminosarum البكتريـا التعايـشية ومنهـا بكتريـا     مجهرية التربة وخـصوصا  

bv.viciae) 12 .(       ال الكتلة الحية للنبات    عمل على اختز  تان زيادة مستوى الملوحة في التربة

 وأيـضا  الـساق،  إلى العقد الجذرية وعملية تثبيت النتروجين وزيادة نسبة الجذر   أعدادوتقليل  

لذا تم في هـذا     ). 13(اخل النبات    االمينية الحرة د   واألحماضعمل على زيادة السكر الذائب      ت

ـ  R. leguminosarum bv.viciae  البحث التحري عن مدى تحمل بكتريا ادة تركيـز   لزي

 MYA، فقد استخدمت طريقة التخطيط علـى وسـط          لح في محتوى الوسط الذي تنمو فيه      الم

حـسب تركيـز   على الطبق   R. leguminosarum bv.viciaeبمالحظة كثافة نمو بكتريا 

  .)1(المضاف الى الوسط كما في الجدول الملح 
  

 (MYA)وسط  إلى نسبة النمو حسب تركيز الملح المضاف :)1(الجدول 
  

  كثافة النمو في الطبق  NaClتركيز 

Control ++++  

1%   +++++  

2%   +++  

3%   ++  

4%   +  

5%   -  

  

 زيادة كثافة النمو مقارنـة  إلى أدت % NaCl   1يوضح الجدول ان زيادة تركيز اذ   

 أدتفـي حـين      قيمة لنمو البكتريا بصورة مثالية،       أفضلطرة وكان هذا التركيز     يبمعاملة الس 

  R. leguminosarum bv.viciae تثبـيط نمـو بكتريـا    إلـى  من ذلك أكثرزيادة التركيز 

 مما يدل علـى ان هـذا        إطالقاًلم يظهر النمو     % 5 تركيز   إلىبصورة كبيرة وعند الوصول     

  . التركيز يكون قاتال للبكتريا

 Spectrophotometer الطريقة الثانية فتتضمن استخدام جهاز المطياف الضوئي         أما  

 تراكيز مختلفة من الملـح      إليه السائل المضاف    (MY)لقياس كثافة النمو البكتيري في وسط       

NaCl كثافة النمو المقاسـة ) 2(ح الجدول  وكما هو مذكور في المواد وطرق العمل ، يوض 

  . باستخدام جهاز المطياف الضوئيnm 600عند طول موجي 
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 السائل المضاف له تراكيز مختلفة من  (MY)وسط معدل االمتصاص للنمو البكتيري في ) 2(الجدول 

  الملح

 600nmمعدل االمتصاص عند طول موجي   NaClتركيز 

Control 0.055  

1%   0.068  

2%   0.036  

3%   0.020  

4%   0.002  

5%   0.0005  

  

 زيـادة   إلى أدت % 1األولى من أن زيادة تركيز الملح        الطريقة   أوضحته ماهذه النتائج   تؤكد  

مقارنة بمعامل السيطرة في حـين انخفـض     R. Leguminosarum bv.viciaeاكترينمو ب

  .)1(ويمكن توضيح هذه العالقة بالشكل  .معدل النمو مع االستمرار في زيادة التركيز

  
   الوسط السائل وكثافة النمو البكتيريإلى المضاف NaClالعالقة بين تركيز ) 1(شكل 

  

عالقة ترآيز NaCl  مع االمتصاصية

0

0.02

0.04

0.06

0.08

cont 1% 2% 3% 4% 5%

NaCl ترآيز

ي 
وج
ل م
طو

ند 
 ع
صية

صا
المت

ا
nm

 6
00

خطي 1

  
  

 نتيجة نمو   أعلى أعطى  NaClمن ان تركيز    ) 4(هذه النتائج جاءت مطابقة لما ذكره         

 مقارنة بمعاملة السيطرة M0.0125عند تركيز   R. Leguminosarum bv.viciaeلبكتريا

وعند زيادة تركيز   .  لكل كائن مجهري متطلبات حيوية يكون نموه عندها بصورة مثالية          أن إذ

 الكائن المجهري وهذا مـا      في تأثير سلبي    إلىركيز المثالي للنمو يؤدي      من الت  أعلى إلىالملح  



  ...Rhizobium leguminosarum bv.viciae   دراسة مدى تحمل بكتريا

82 

                    تثبــيط نمــو بكتريــا إلــى زيــادة تركيــز الملــح أدت إذلــوحظ فــي نتــائج البحــث 

R. Leguminosarum bv.viciae   تغير إلىؤدي ت زيادة تركيز الملح أن إلىيعود وهذا قد 

عمل على تغييـر تركيـز      ت وأيضا نفاذية الجدار الخلوي     فيؤثر  تمما  في الضغط االزموزي    

 وأيضاًللبكتريا استجابة لتأثير الملح       Lipopolysaccarideطبقة السكريات المتعددة الدهنية     

ان نتائج هذا   ). 4(تراكم بعض المحاليل للتغلب على الجهد االزموزي الناتج عن وجود الملح            

 قابلية تثبيـت النتـروجين مـن        ييؤثر ف ر الضغط االزموزي    البحث يمكن ان توضح ان تغي     

والذي بدوره ينعكس على نمو النبـات اذ مـن     R. Leguminosarum bv.viciae  بكتريا

المعروف ان عملية تثبيت النتروجين من هذه الكائنات تتم عن طريـق اختـزال النتـروجين                

 الجهد الملحي يختزل بصورة     أن) 14(ذكر  مونيا بمساعدة انزيم النتروجنيز حيث       ا إلىالجوي  

 إن زيادة تركيز الملح عمل على تقليـل         كبيرة عملية تثبيت النتروجين وتكوين العقد الجذرية،      

 جهد الملح ربما يقلل فعالية تكـوين العقـد          أن إلى )15 (نشاط بكتريا العقد الجذرية إذ أشار     

وعدم امتصاص النتروجين من    الجذرية بواسطة اختزال نمو النبات وعملية التركيب الضوئي         

التربة بواسطة اختزال قدرة تحمل ونمو بكتريا الرايزوبيا في التربة وطبقة الرايزوسـفير او              

األولى، وعلى هذا يجب متابعة ملوحة التربة       بواسطة تثبيط تكوين العقد الجذرية في مراحلها        

يعمـل  العقد الجذرية وكذلك     عرقلة تكوين    إلى الملح قد يؤدي     أن إذ) 16 (إليهدوريا لما أشار    

ـ     أن، واختزال نمو النبات وتبين      على تثبيط انزيم النتروجنيز    د الجذريـة    عميلة تكـوين العق

 إلـى  حساسية للملح مقارنة بالنمو وهذا يعطي مؤشرا للفالحين          أكثر وتثبيت النتروجين تكون  

 R. Leguminosarum انه حتى في التراكيز القليلة من الملـح قـد يتثـبط نمـو بكتريـا      

bv.viciae        ان نتائج  ).   ملي مولر  100( التراكيز العالية ب في حين أن نمو النبات يتأثر فقط

 ضغط االزموزي الناتج عن الملـح فـي        تغيير ال  تأثيرمكن ان تساعد على فهم      يهذه الدراسة   

 التـأثيرات نتروجين والتي تعكس لتثبيت ال  R. Leguminosarum bv.viciae قابلية بكتريا

 أكدت ان الدراسات    إلى باإلضافة   ،) Symbiosis) 4 نمو النبات بواسطة عملية التعايش       يف

 إلـى  باإلضافةان زيادة تركيز الملح يغير من شكل الشعيرات الجذرية ويعمل على تجعيدها             

 تقلص حجم العقدة وأيضاًاختزال عدد بكتريا الرايزوبيا التي تكون بتماس مع الشعيرة الجذرية           

كذلك كمية النتروجين المثبتة لكل وحدة وزن للعقدة الجذرية ينخفض مع زيادة الجهد             الجذرية  

 مـن ) 3 (هذكر لما   Rizobium جنس   أنواعإن نتائج هذا البحث ال تمثل جميع         ) .2(الملحي  

 البكتريا التـي  أن يعتمد على نوع الساللة نفسها إذ   Rhizobia نمو بكتريا الملح فيتأثير أن

 تحمال للملح من البكتريا بطيئـة النمـو مكونـة           أكثرلنمو مكونه للحامض هي     تكون سريعة ا  

  . للقاعدة
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