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Abstract 

The study aims to determine the effect of aqueous extracts of 

leaves and fruits of the fig plant Ficus carica after and before ripping 

period when adding it to YEM media on rhizobia bacteria growth, 

Rhizobium leguminosarum biovar trifolii ANU 536, Sinorhizobium 

meliloti, Bradyrhizobium parasponia CP283 and Bradyrhizobium sp. 

101/U and their production of Lipopolysaccharides (LPS),as an indirect 

indication of influence of fig plant remains on the plant that have 

symbiosis relationship with the studied bacteria when planting these 

plants abreastly. 
The result showed the positive effect for aqueous extract of ripping 

fruits at concentration of 25 mg/ml on the growth of different bacteria and 

their production of LPS. The concentrations 25,50 and 100 mg/ ml of the 

extract after ripping period inhibit growth of bacteria, while the other 

concentrations varied positively and negatively according to their effect 

on bacteria growth and their production of LPS.  
 

 الخالصة
 Ficus carica تيدف ىذه الدراسة إلى تحديد تأثير المستخمصات المائية ألوراق وثمار التين 

 Rhizobiumالسائل في نمو بكتريا الرايزوبيا  YEM وسطقبل وبعد فترة النضج والمضافة إلى 

leguminosarum biovar trifolii ANU 536،Sinorhizobium 
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meliloti،Bradyrhizobium parasponia CP283، Bradyrhizobium sp. 

101/Uنتاجيا من عديد السكريات الدىنية كإشارة غير  Lipopolysaccharides (LPS) ،وا 
مباشرة لتأثير مخمفات نبات التين عمى النباتات المتعايشة مع السالالت البكتيرية المدروسة في 

. ىذا البحث عند زراعة ىذه النباتات جنبا إلى جنب
عمى  مل/ممغم  25المائي لمثمار الناضجة بتركيز  صائج التأثير االيجابي لممستخلالنتأظيرت 

نتاجيا من   25التراكيز  في حين ثبطت ،عديد السكريات الدىنيةنمو البكتريا بمختمف أنواعيا وا 
البكتريا، وتباينت التراكيز األخرى  ىذه نمو من مستخمصات قبل النضج مل/ ممغم100و 50و

يجابا  نتاجيا من سمبا وا  مع اختالف  عديد السكريات الدىنيةمن حيث تأثيرىا عمى نمو البكتريا وا 
. نوع البكتريا

 
 لمقدمةا

نشاءالدراسات والبحوث  زيادةسبب  إدراك يمكن المؤسسات والمعاىد المتخصصة  وا 
من الغالف الجوي المحيط بنا يتكون من غاز % 78 أنحين نعمم  بدراسة تثبيت النيتروجين

النتروجين من العناصر الغذائية اليامة واألساسية لجميع  عنصر يعد إذ ،N2 (1)روجين النيت
إذ تحـتاجو النباتات بكميات كبيرة تفوق حاجتيا من العناصر  ،(2)سواء الكائنات الحية عمى حد 

  DNA، RNAلدخولو في تركيب األحماض النووية وتأتي ىذه األىمية المغذية األخرى
مـن  %70أن  إذ منو، ذرات أربعالكموروفيل عمى  احتواءفضال عن  .ةاألمينواألحماض 

وىو من العوامل  ،Photosynthesis (3) نتروجـين األوراق يدخـل في صبـغات التمثيـل الضوئي
. (4)المغذية االكثر تحديدا النتاج المحاصيل 

حيث تمثل المصدر الوحيد تعد عالقة بكتريا الرايزوبيوم بالنباتات البقولية من االىمية بمكانة  
 إن كما ،(5)النيتروجينتروجين في حالة خمو المحيط الجذري لمنبات من لنيالنبات با إلمداد

 Lipo-oligosaccharidesالمعروفة باسم Nodulation(Nod)factors العقد لعوامل تكوين

LOS (6) أوLCO Lipo-chito-oligosaccharides  (7) أوLPS 

Lipopolysaccharides (8)  الداخمة في تركيب  الرئيسيةاحد العناصر دور أساسي فيي
الغشاء الخارجي لبكتريا الرايبوزيوم ومن الدالئل الجزيئية المشاركة والمتخصصة في جميع 

العالقة التعايشية بين بكتريا  أثناءالمراحل المبكرة او المتاخرة من عممية تكوين العقد الجذرية 
لصبغة  ةبشكل عام في البكتريا السالب  LPS، حيث يكثر وجود(9)بقولية الرايزوبيوم والنباتات ال

. (10)البكتريا  نوع باختالف تركيبو كرام و يختمف
 ،(11) الموسط المحيط بالبكتريا ومكوناتو دورا ميما في نشوء عوامل تكوين العقد وكميتو إنكما 

أو مجاورة ليا كالتين والتوت،  نباتاتمع غيرىا من ال لةالنباتات البقولية متداخ ما تزرعوكثيرا 
 .والنباتات األشجارمن  والحمضيات وغيرىا
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فمو أىمية كبيرة  العالية الغذائية الفواكو ذات القيمة أشجارمن  Ficus carica تعتبر شجرة التين
 نفيتاميو البروواأللياف  البروتيناتتحوي عمى فالثمار  لما يحتويو من عناصر ومركبات عديدة

الصوديوم والكالسيوم ل العديد من العناصر المعدنية مثو A,B,C,B1,B2,B6 مثل يتاميناتوالف
%-78بنسبة  والكربوىيدرات والفسفور والمنغنيز و المغنيسيوم والحديد والنحاس والسيمنيوم والزنك

والكثير من الحوامض  Bو Aكما تحوي الثمار عمى كموروفيل  ،%9-5واأللياف بنسبة  90%
والكثير من  (14) عمى عنصر البوتاسيوم والكالسيوم كما تحتوي األوراق ،(13,12) العضوية

فضال عن  ،(15,16) المواد والمركبات المذكورة أعاله ضرورية لنمو وتكاثر بكتريا الرايزوبيا
كالكومارين المركبات العضوية و Antioxidantاألكسدة  تمضادا العديد من النبات عمى احتواء

Coumarins لروتن واRutin (14,17) ذات التأثير التثبيطي لنمو عدد من األحياء المجيرية 
 تدعى ىيئة استشارية خاصة في أمريكا خص بالعديد من الدراسات ولمميتمين بيذا النباتوقد 

 مستخمصات و تأثير ،(18,19)تأثيره عمى اإلنسان  تناولت دراساتوقد ( ىيئة تين كاليفورنيا)
غير دائمة من األشجار المعمرة  Ficus caricaشجرة التين  إن ،(20) ياالمشمان عمى أوراقة

ونظرًا لندرة  (deciduousالنفضية  األشجار) أي التي تتساقط أوراقيا في فصل الخريف الخضرة
المستخمصات  تأثير جاءت ىذه الدراسة لمعرفة حول تأثيره عمى النبات أو انعدام الدراسات

نتاجيا من عديد السكريات الدىنية ين عمى نمو البكترياالمائية ألوراق وثمار الت كإشارة غير  وا 
مباشرة لتأثير ىذه المستخمصات عمى النباتات البقولية المتعايشة مع األصناف البكتيرية 

. من بكتريا الرايزوبيا المثبتة لمنيتروجين المدروسة
 

المواد وطرائق العمل 
. Ficus caricجمع وتهيئة أوراق وثمار نبات التين   -1

 مدينة الموصل غربالتين من إحدى المزارع  أشجار جمعت أوراق وثمار نبات التين من
والثانية في  ،وىي خضراء براقة ةشرااألولى بعد اكتمال نموىا مبخالل فترتين  تموز-17حي 

، وكذا الحال مع الثمار (قبل سقوط األوراق)فترة وصول الورقة إلى مرحمة النضج المتأخر 
نظفت  ،تم جمعيا بعد اكتمال نضجيا كماث جمعت وىي ما تزال خضراء غير ناضجة حي

تجف في درجة حرارة المختبر بعيدا عن ضوء ل من الشوائب واألتربة و تركت األوراق
. تجف بسرعةلنصفين كي  قسمتوبالنسبة لمثمار فقد  ،الشمس مع التقميب كل يوم

  
. ومصدرهايا بكتريا الرايزوب  -2

 ،Rhizobium leguminosarum biovar trifolii ANU536 ت البكتريااستخدم

Bradyrhizobium parasponia CP283،Bradyrhizobium sp101U،  والتي تم
 المممكة المتحدة -جامعة نوتنكيام -مركز تثبيت النتروجين الجويالحصول عمييا من 

باتات ألجت من نفس من جذور ن عزلت عزلة محميةك Sinorhizobium meliloti وبكتريا
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، حيث تصنف البكتريا األولى والرابعة من السالالت السريعة مكان جمع أوراق وثمار التين
. (2122,)بطيئة النمو  من بكتريا الرايزوبيا النمو عمى األوساط الغذائية والثانية والثالثة

 
 المائية تحضير المستخمصات   -3

سحقت  حيث المستخمصات المائية حضير، في ت(23)وجماعتو  Rioseطريقة  اعتمدت 
غم من كل نموذج نباتي مع  40مزج بعد ذلك  النماذج النباتية بوساطة طاحونة كيربائية،

سحق النموذج باستخدام جياز . حجم :وزن 4:1من الماء المقطر المعقم بنسبة  مل 160
ي لمدة ك المزيج بوساطة المحرك الكيربائيحرمع ت داخل حمام ثمجي Blenderالسحق 

ساعة لغرض  24ساعة واحدة وذلك لتفجير جدران الخاليا النباتية ثم ترك في الثالجة لمدة 
مع  Whatmann No.1وباستخدام ورق الترشيح  رشح المزيج بعد ذلك بوساطة قمع النقع،

ثم جفف المستخمص الناتج . واألليافغير المسحوقة  األجزاءالتفريغ لغرض التخمص من 
المجيز من شركة  Lyophilizerغط مخمخل بوساطة جياز التجفيد بالتجميد تحت ض

Edwards   ثم حفظت العينات بعد جفافيا في قناني زجاجية ذات غطاء محكم وفي
 .االستخدامحفظت المستخمصات النباتية بالتجميد لحين  إذظروف خالية من الرطوبة 

 
 .المائية تتعقيم المستخمصا  -4

من الماء المقطر المعقم،  مل 5في  وأذيبص النباتي الجاف اخذ غرام واحد من المستخل
كتركيز قياسي، عقم ىذا المستخمص  مل/ممغم  200وبذلك يكون لدينا مستخمص بنسبة 

مرور الجراثيم من خاللو  علمن membrane filter 0.22mباستخدام المرشحات الغشائية 
 (.24)البحث ة المستخدمة في وعد ىذا المركز القياسي مصدرا لتحضير التخافيف الالحق

 
(. باألقراصاالنتشار )طريقة اختبار الحساسية  -5

ونشر عمى سطح طبق يحتوي عمى  مل 0.1 منو اخذ وتم تحضير معمق بكتيري لكل عزلة 
 األطباق، ثم تركت Cotton swab باستعمال مسحة قطنية معقمةالصمب  YEMوسط 

ة الفعالية المضادة لممستخمصات النباتية عمى نمو ولدراس ،دقيقة30بدرجة حرارة الغرفة لمدة 
بواسطة ثاقبة يدوية  Whatmman No.1من ورق الترشيح  أقراصفقد حضرت  البكتريا
بتراكيز مختمفة من المستخمصات النباتية المراد اختبارىا وذلك باضافة  وشبعت ،ممم 6 بقطر

 .(25)قرص معقم  100لى من كل تركيز من المستخمص النباتي الى قنينة حاوية ع مل1
الممقح بالبكتريا  (26) الصمب YEMعل سطح وسط  بوساطة ممقط معقم األقراصتم تثبيت 

 4لمبكتريا سريعة النمو و أيام 3لمدة  ˚م28وحضنت بدرجة حرارة  ساعة قيد الدراسة 24بعمر 
 (.27)وجدت  إنبعدىا تم قياس مناطق التثبيط  النمو، ةبطيئ أيام لمبكتريا
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عديد السكريات  إنتاجالسائل عمى  YEMوسط  إلى المستخمصات المائية إضافة  -6

من قبل بكتريا الرايزوبيا  الدهنية
والمعقمة بالترشيح وحسب التراكيز  واألوراقلكل من الثمار  المستخمصات المائية أضيفت 

لقحت ىذه  ،السائل المعقم YEMوسط  إلىمل /مممغ 0.0،12.5،25،50،100 التالية
 R. l. bv. trifolii ANU536)الدراسة من بكتريا الرايزوبيا قيد تين بنقل مستعمر وساطاأل
 إلى ،(Sinorhizobium melilotiو  CP283 B. parasponiaو  .B. sp 101U و
رق االسائل وضعت ىذه الدو YEMمل من وسط  100حتوي عمى تمل  250 ةرق سعادو

لمبكتريا سريعة  أيام 3م ولمدة 2º+28بدرجة  دقيقة/دورة 150في الحاضنة اليزازة بسرعة 
 . وفي ظروف الظالم التام لمبكتريا بطيئة النمو أيام 4النمو و 

 
 من Lipopolysaccharides (LPS)عديد السكريات الدهنية عزل وتقدير كمية  -7

بكتريا الرايزوبيا 
 إجراءع من ىذه البكتريا م LPS، في عزل Ervin and Hubbell(28)اعتمدت طريقة  

 إلى وأعيدتالمزرعة النامية  إلى Na2-EDTAمن مادة % 1 بإضافةتحوير عمييا، 
الزرعية بجياز الطرد  األوساطساعة، ثم نبذت  نصفالحاضنة اليزازة وتركت فييا لمدة 

تم استخالص عديد السكريات الدىنية . دقائق 10دقيقة لمدة /دورة 6000المركزي بسرعة 
LPS 1االيثانول المبرد بنسبة  إليو وأضيفدورق نظيف  إلىلذي نقل من الجزء الرائق ا :

بشكل  LPSحجم، مع التحريك المستمر باستخدام قضيب زجاجي لغاية تجمع : ، حجم3
 12لمدة  م60oطبق بتري ووضع في الفرن بدرجة  إلىثم نقل . كتمة مخاطية القوام

  Dialysis Sacس الديمزة اجري لو فرز غشائي بأكيا و بالماء المقطر LPSأذيب،ساعة
 LPSنقل  و. ساعات 3ساعة مع استبدال الماء المقطر كل  72ضد الماء المقطر لمدة 

م  60oمعمومة الوزن وضعت في الفرن الكيربائي عند درجة  أطباق إلىالديمزة  أكياسمن 
 .الجاف بفارق الوزنين LPSساعة، وتم حساب وزن  24لمدة 

 
لنتائج والمناقشة ا

 

 YEM عمى وسط ير المستخمص المائي لألوراق والثمار في نمو بكتريا الرايزوبياتأث -1
. الصمب

 وثمار نبات التين ألوراقلصات المائية خأظيرت نتائج دراسة استخدام التراكيز المختمفة لممست
فبالنسبة  ،اوخاصة بين المستخمصات لفترة النضج وما قبموتباينات كبيرة  (1جدولال)

 تأثرىااستجابة من حيث  اعمى S.meliloti بكتريا أظيرتقبل النضج فقد  لمستخمصات ما
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والثمار عمى  األوراقممم لمستخمصات  14.5و 11.0منطقة التثبيط  أقطارحيث بمغ متوسط 
 صمستخل بين لنمولفي حين تباينت التأثيرات التثبيطية  .مل/مممغ100عند التركيز  التوالي
 S. melilotiمسجمة بعد بكتريا كان اعمي استجابة  األوراقخمص فبالنسبة لمست والثمار األوراق

ممم  9.0،8.0 بمغت ،R. l. bv. trifolii ANU536، B. parasponia CP283 ىي لبكتريا
أقل تاثرا حيث بمغ قطر منطقة التثبيط  B. sp. 101/Uفي حين كانت بكتريا  وعمى التعاقب

اختالف تركيبيا الجيني  إلىذلك يمكن تفسير  مل/ممغم 100ذاتو والبالغ  زعند التركيممم  6.0
والذي يمكنيا من إصابة عدد كبير من النباتات البقولية والتعايش مع أنسجة نباتية تحتوي عدد 

 ،(29و17) كبير من المواد والمركبات الفعالة والتي قد تتشابو مع تمك الموجودة في نبات التين
ربما يعزى ،األوراقاكبر من  يتثبيط تأثيرد كانت ذات مستخمصات الثمار لما قبل النضج فق أما

وذلك  األخرىوالعناصر المعدنية  latex ذلك الى احتوائيا عمى كميات اكبر من الحميب النباتي
منطقة لقطر  أعمى حيث بمغ (30) من خالل تأثيره عمى تركيب البروتين في الخمية البكتيرية

. S.melilotiمع بكتريا  ممم 14.5تثبيط ال
 

. يزوبياابكتريا الر نمو بتراكيز مختمفة في لألوراق والثمار الغير ناضجة المستخمص المائي تأثير :(1)جدول ال

 البكتريا
 

( ممم)متوسط أقطار مناطق التثبيط 
( مل/ممغم)لمستخمصات األوراق لمتراكيز 

( ممم)متوسط أقطار مناطق التثبيط 
( مل/ممغم)لمستخمصات الثمار لمتراكيز 

12.5 25 50 100 12.5 25 50 100 
R. l. bv. trifolii 

ANU536 0.0 3,0 4.5 9.0 0.0 0.0 4.0 8.0 

S. meliloti 1.0 2.5 5.5 11.0 0.0 2.0 11.5 14.5 

B. parasponia 
CP283 2.0 3.5 4.0 8.0 2.0 3.5 10.0 14.0 

B. sp. 101/U 0.0 0.0 2.5 6.0 2.5 4.5 8.0 9.0 

. بكتريا/معاممة/مكررات 3الجدول تمثل معدل القيم الواردة في  
 (ممم قطر قرص ورق الترشيح 6مطروح منيا  قطر دائرة التثبيط مقاس بالممم) 

اكسة لما سبق إذ صورة مع( 2الجدول ) وفيما يخص مستخمص مابعد النضج فقد اظيرت النتائج
تثبيطا  أكثرىالثمار وكان من ا أعمى البكتريا تثبيطيا عمى نمو تأثيرا األوراقمستخمصات أظيرت 

ىي بكتريا  تأثراً وكان اقميا   S. melilotiوسجمت كذلك مع بكتريا  مل/ممغم 100عند التركيز
B. sp. 101/U 7.0  يعزى ذلك الى احتواء األوراق الناضجة عمى الكثير من المركبات  وممم

ولم تظير ( 31) كوناتوالسامة والتراكمات االيضية التي أخمت في تركيب وسط نمو البكتريا وم
لمعينات المأخوذة ) عينات المقارنة المستخدمة و الخالية من أي تركيز من المستخمص النباتي

. تأثيرا تثبيطيا عمى نمو مختمف أنواع البكتريا قيد الدراسة (قبل النضج وبعده
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يزوبيا ابكتريا الر نمو بتراكيز مختمفة في لألوراق والثمار الناضجة المستخمص المائي تأثير :(2)جدول ال

 البكتريا
 

( ممم)متوسط أقطار مناطق التثبيط 
( مل/ممغم)لمستخمصات األوراق لمتراكيز 

( ممم)متوسط أقطار مناطق التثبيط 
( مل/ممغم)لمستخمصات الثمار لمتراكيز

12.5 25 50 100 12.5 25 50 100 
R. l. bv. trifolii 

ANU536 1.0 3.0 9.5 12,0 0.0 0.0 0.0 1.0 

S. meliloti 2.0 2.5 6,0 12,5 0.0 0.0 1.5 2.0 

B. parasponia CP283 2.5 3.5 5.5 9.0 0.0 0.0 1.0 1.5 

B. sp. 101/U 0.0 2.0 3.5 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 

 .بكتريا/معاممة/مكررات 3القيم الواردة في الجدول تمثل معدل  
 (لم قطر قرص ورق الترشيحم 6مطروح منيا  قطر دائرة التثبيط مقاس بالممم) 
 
عديد  إنتاجعمى  السائل  YEMوسط مستخمصات األوراق والثمار إلى إضافة تأثير -2

 .من بكتريا الرايزوبيا( LPS) السكريات الدهنية
فكذلك السائل  YEMفي وسط  عديد السكريات الدىنية إنتاجالمستخمصات عمى  لتأثيروبالنسبة 

األولى ففيما يخص  ،قبل النضج ومستخمصات مابعد النضجكان ىناك تفاوتا بين مستخمصات 
 وبكتريا R. l. bv. trifolii ANU536 بكتريا عمىمل /ممغم 100التركيز  أثرفقد  (3الجدول )

S. meliloti  وبذلك انعدم انتاج البكتريا من عديد السكريات الدىنيةLPS  كما ان التركيز ذاتو
 إنتاجيماوذلك انعكس ذلك عمى  B. sp. 101/U و B.parasponia CP283 بكتريا أثر في

. عمى التعاقبلتر /غم 0.31و 0.60 حيث بمغمن عديد السكريات الدىنية 
 B. parasponiaابكتري إنتاجعمى  تأثيرا األخرى لمستخمصات األوراقالتراكيز  وأظيرت

CP283  وB. sp. 101/U  فاض باالنخالتأثير اخذ ىذا  حيث عديد السكريات الدىنيةمن
 .Bلتر لبكتريا /مممغ 1.60انخفاض تركيز المستخمص حيث بمغ  بصورة طردية مع

parasponia CP283  لتر لبكتريا /مممغ 1.40وB. sp. 101/U مل/مممغ 12.5عند التركيز 
. بنظر االعتبار عينات المقارنة لكل بكتريا األخذمع 

 السكريات بنسبة زيادة عن عينةمن عديد  إنتاجياوارتفع  S.melilotiبكتريا  تأثرتفي حين 
 .R بكتريا تأثرتوكذلك  لتر،/غم 1.64وبمغ  مل/مممغ 12.5عند التركيز % 12بمغت  المقارنة

l. bv. trifolii ANU536 7بنسبة زيادة بمغت  السكريات الدىنيةمن عديد  إنتاجيا وارتفع %
 50كان لمتركيز  و ،مقارنةلتر عن عينة ال/غم 1.42بمغ  لمستخمصات األوراق ذاتوعند التركيز 

يد دمن ع B. sp. 101/U بكتريا إلنتاج محفز اكبر تأثير األوراقمن مستخمص  مل/ممغم
كبعض  استفادة البكتريا من المواد المساعدة لمنمو إلىيمكن تعميل ىذه الزيادة  السكريات الدىنية
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 ومارين عند التركيز ذاتوالفالفونيد وعدم تأثرىا بالمواد المثبطة األخرى مثل الك و العناصر
. 3 الجدول( 12,17)

ممم /مممغ 100طيا كميا عند التركيز تثبي تأثيرا ناضجةالغير  الثمار وقد أظيرت مستخمصات
في حين تفاوتت التراكيز   S. melilotiو  R. l. bv.trifolii ANU536 لكل من بكتريا

ثر البكتريا أبين نتائج ت التباينفسير ، ويمكن ت(3 الجدول)البكتريا  تأثيرىا عمىمن حيث  األخرى
 R. l. bv. trifolii سرعة نموىا حيث تصنف بكترياتركيبيا الجيني و التفاوت في إلى

ANU536  وS. meliloti األصنافمن  األخيرينالبكتريا سريعة النمو والصنفين  ضمن 
إصابتيا لعدد اكبر  وتعد البكتريا البطيئة النمو ذات مدى أوسع من حيث، (21,22,32) البطيئة

لذا قد يفسر عدم تأثرىا بالمواد  B. sp. 101/U (29)من النباتات البقولية وخاصة بكتريا 
والمركبات المثبطة لنبات التين إلى تشابييا مع المواد والمركبات الموجودة في النباتات التي ليا 

. (33,17)القابمية عمى إصابتيا 
نتاجيا من عديد وثمار التين  أوراقمستخمصات تأثير  وفيما يخص  الناضجة عمى نمو البكتريا وا 

من عديد البكتريا  وبشكل واضح إنتاج األوراقمستخمصات  أضعفتفقد  السكريات الدىنية
، (4 الجدول) اإلنتاجلى ع تثبيطيا كميا تأثيراالمرتفعة  السكريات الدىنية وكان لبعض التراكيز

وارتفع بشكل  مل/ممغم 12.5التركيز  دتتأثر عني لم والت B. sp. 101/Uوفي ما عدا بكتريا 
يسير انتاجيا من عديد السكريات الدىنية وقد يعزى ذلك الى استفادة ىذة البكتريا من بعض 

فييا  nod geneاكثر من تأثرىا بالمركبات األخرى، وحيث ان المحفز لل المركبات البروتينية 
بالنسبة لمستخمصات الثمار  أما (29)التين والموجود في  flavonesوليس  Isoflavonesىو

البكتريا  إنتاجايجابيا عمى  تأثيرا( مل/مممغ) 25،12.5 فقد كانت التراكيز المنخفضة الناضجة
 12.5عند التركيز  B. sp. 101/U لبكتريا %50 ةبنسبة زياد السكريات الدىنية يدمن عد

 المركبات باستفادة البكتريا من فسر ذلكلتر، قد ي/غم LPS 2.40بمغت كمية  حيث مل/مممغ
عند التراكيز المنخفضة من  في ثمار التين الناضجة، التركيز البروتينات والسكريات المرتفعة

 rutinالمركب العضوي  احتوائيا عمى فضال عمى عند ارتفاع ىذه التراكيز وتأثرىا المستخمصات
نتاجيا من  زيبتراكوالتي ليا دور ميم  isoflavonoids وااليسوفالفونويد معينة في نمو البكتريا وا 

(. 34)د السكريات الدىنية عدي
قبل النضج و بعدىا قد تفسر الى احتمال اكتمال تكوين  صات مالمستخ نتائج التباينات المالحظة في إن

استخداميا من قبل النبات وانتقال مواد اخرى من الورقة قبل او عند وصوليا الى مرحمة أو بعض المواد 
فضال عن عامل الوقت والتأثير البيئي لكل فترة وانعكاسيا ( 35) كالبروتينات واألمالح وغيرىا ،وطالسق

. عمى النبات ومكوناتو
نتاج  وقد يعزى السبب في تباين بعض النتائج إلى احتمال زيادة تركيز المواد المحفزة لمنمو وا 

ور المواد المثبطة فتصبح فعالية عند تركيز معين مما يودي إلى تقميل د عديد السكريات الدىنية
مع  أو يحدث العكس، التحفيز أعمى من فعالية التثبيط فتنمو البكتريا ويقل تأثير المواد المثبطة
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األخذ بالحسبان التباين في التركيب الجيني لكل بكتريا ومدى تأثره بالمواد والمركبات الموجودة 
. (33و 17و 15)بالمستخمص النباتي

 ولدراسة تكمن في كونيا الرائدة إن لم تكن األولى التي ميزت بين مراحل النمإن أىمية ىذه ا
 والمكونات لمحصول عمى مستخمص متباين من حيث التركيب في النبات جومرحمة النضالمبكر 

. بداللة النتائج المحصمة من خالل ىذه الدراسة
 

 إنتاجعمى  السائل YEM وسط إلى ةوالثمار غير الناضج األوراقمستخمصات  إضافة تأثير(: 3)الجدول 
 .من بكتريا الرايزوبيا( LPS)عديد السكريات الدهنية 

تركيز مستخمص نوع بكتريا الرايزوبيا 
 مل/ممغماألوراق 

 عديد السكريات الدهنية
( لتر/غم)

تركيز مستخمص 
 مل/ممغمالثمار 

 عديد السكريات الدهنية
( لتر/غم)

R. l. bv. trifolii 
ANU536 

0.0 1.32 0.0 1.32 
12.5 1.42 12.5 1.20 
25 0.92 25 0.86 
50 0.62 50 0.35 

100 0.00 100 0.00 

S. meliloti 

0.0 1.45 0.0 1.45 
12.5 1.64 12.5 1.12 
25 1.20 25 0.33 
50 0.28 50 0.26 

100 0.00 100 0.00 

B.parasponia CP283 
 

0.0 1.78 0.0 1.78 
12.5 1.60 12.5 1.22 
25 1.46 25 0.78 
50 1.10 50 0.33 

100 0.60 100 0.26 

B. sp. 101/U 

0.0 1.70 0.0 1.70 
12.5 1.40 12.5 0.73 
25 1.33 25 0.59 
50 1.48 50 0.36 

100 0.31 100 0.13 
. بكتريا/معاممة/مكررات 3القيم الواردة في الجدول تمثل معدل 

LPS: Lipopolysaccharides ،0.0: المقارنة .
عديد  إنتاجالسائل عمى  YEMوسط  إلى والثمار الناضجة األوراقمستخمصات  إضافة تأثير(: 4)الجدول 

 .من بكتريا الرايزوبيا( LPS)السكريات الدهنية 

تركيز مستخمص نوع بكتريا الرايزوبيا 
 مل/ممغم األوراق

 عديد السكريات الدهنية
( لتر/غم)

 مستخمص الثمار تركيز
 مل/ممغم

 عديد السكريات الدهنية
( لتر/غم)

R. l. bv. trifolii 

ANU536 

0.0 1.32 0.0 1.32 
12.5 0.46 12.5 1.81 
25 0.22 25 1.40 
50 0.00 50 0.71 

100 0.00 100 0.39 

S. meliloti 0.0 1.45 0.0 1.45 
12.5 0.93 12.5 1.77 
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25 0.31 25 1.46 
50 0.00 50 0.77 
100 0.00 100 0.36 

B.parasponia CP283 
 

0.0 1.78 0.0 1.78 
12.5 1.20 12.5 2.12 
25 0.68 25 1.88 
50 0.10 50 1.82 
100 0.00 100 1.30 

B. sp. 101/U 

0.0 1.70 0.0 1.70 
12.5 1.78 12.5 2.40 
25 0.97 25 1.89 
50 0.35 50 1.36 
100 0.00 100 1.21 

. بكتريا/معاممة/مكررات 3لجدول تمثل معدل القيم الواردة في ا
LPS: Lipo-polysaccharides ،0.0: المقارنة .

 
االستنتاجات والتوصيات 

 لجزء النباتي المستخدم لمحصول عمى مستخمصلعمر التظير الدراسة أىمية عامل  (1
. يختمف من حيث مكوناتو بداللة النتائج المبينة في الدراسة

وسريعة خاصة  عمى البكتريا كطريقة غير مباشرة تلصاالمستخ تأثيردراسة أىمية  (2
. التي تقيم عالقة تعايشية مع البكتريا التكافمية البقولية لمنباتات
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