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 صخملال
الفطري ثالثة معدالت من المبيد لدراسة تأثير  ،(RCBDتصميم القطاعات الكاملة العشوائية ) استخدامب مخبريةأجريت تجربة 

( في نمو الموصى قل وأعلى منأو  ا( )الموصى بهAbamectinأبامكتين الحشري )األكاروسي %( والمبيد Benomyl 50)بينوميل 
 ةستخدام ثالثاب ،(Burkholderiaو Aztobacterلمثبتة للنيتروجين الجوي )متوسط أعداد خاليا نوعين من األجناس البكتيرية او 

 .يوما   21و 14و 7و 3مختلفة من الحضانة  ربع فترات لكل جنس بكتيري وأل 10-6و 10-5و 10-4 هي: اللقاح البكتيري  تراكيز من
 1.22هو  10-4( للمبيد الفطري بينوميل في التخفيف MICتشير نتائج النمو ومتوسط أعداد الخاليا البكتيرية أن أدنى تركيز مثبط )

 ،Azotobacterو Burkholderiaيوم لكال الجنسين   21عند فترة الحضانة  لتر/غ 0.5هو  10-6و 10-5وفي التخفيفات  ،لتر/غ
  الحضانة لبكتيريا من يوما   21و 14و 7مل/لتر عند  0.88( للمبيد األكاروسي الحشري أبامكتين MICكان أقل تركيز مثبط )و 

Azotobacter  لبكتيريا   يوما   21و 14وBurkholderia .نمو ومتوسط أعداد  في المبيدين )بينوميل وأبامكتين( ختلف تأثيرا
كثر أإذ كان كال الجنسين   ،حسب تركيزهما وفترات الحضانة المختلفة Azotobacterو  Burkholderiaمن  الخاليا البكتيرية لكل  

 .10-6و 10-5خرى مقارنة بالتخفيفات األ 10-4راكيز المبيدات في التخفيف لت ال  تحم  
 ، المبيد الفطري بينوميل، المبيد األكاروسي الحشري أبامكتين.Burkholderia، Azotobacter: الكلمات المفتاحية

                                   
 :المقدمة

 Burkholderiaو   Aztobacter  فبكتيريا  ،تتأثر بهفيتأثر بها و  ،وباألخص البكتيريا ال يكاد النظام البيئي يخلو من الميكروبات
هي من األجناس و  ،McArthur et al., 1988) ؛ 1998 ،مرتبطة بالنبات )بن محمودشائعة الوجود في التربة والمياه الجوفية و 

صنيفي ولكن أيضا  في الجانب البيئي. تمتلك هذه في الجانب الت   ا  واسعا  ليس فقطعا  طبيعي  وتمتلك هذه الكائنات تنو   ،حرة المعيشة
 ,.Trân Van et al) المحاصيل يةإنتاج عمل على تعزيز نمو النبات وتحسينحيث ت ،مهمةالبكتيريا منافع زراعية عديدة و 

2000, Papic, 2002) منها  ،نات واألوكسيناتحمض الجبرليك والسايتوكي :إضافة إلى إنتاجها العديد من منظمات النمو مثل
IAA ( Abbas, 1993؛ Salmeron et al., 1990 تعد بكتيريا .)Aztobacter وBurkholderia  من الكائنات ذاتية التغذية

بات تعمل على تثبيط نمو البكتيريا وإنتاج مرك   ،لها القدرة على أكسدة بعض المركبات العضوية الموجودة في التربة كمصدر للطاقة
بعض سالالتها ل كما أن ،Sharma et al., 198) ؛(phytopathogens  Aoki et al., 1993ات الممرضة للنبات والفطري  

طريقة التقوم بتثبيت النيتروجين الجوي في التربة بكما  ،(Gillis, et al., 1995ل البيولوجي للملوثات البيئية )القدرة على التحل  
 الزغبي وآخرون  ؛(Ben Mahmoud, 2008 مما يزيد من خصوبة التربة  ( (Nonsymbiotic Nitrogen Fixationالالتكافلية

 والتي انتشر استخدامهما في مجال التسميد الحيوي. ،(2007
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إن استخدام هذه البكتيريا كسماد حيوي يعتبر أحد األسباب المهمة للتخفيف من مشاكل التلوث البيئي التي تسببها استخدام  
. يعد استخدام المبيدات الكيميائية بغرض الحد من انتشار اآلفات ومقاومة المسببات (Hammad, 1998)األسمدة الكيميائية 

لها تأثيرات  ،مدة طويلةطرق المكافحة في الحقول الزراعية، إال أن استخدام المبيدات بصورة مفرطة ومتكررة ول إحدىالمرضية 
وظهرت أيضا  تأثيراتها السلبية  ،النباتسلبا  على صحة اإلنسان والحيوان و  التي انعكست ،ظهور مشاكل التلوث البيئي منها ،سلبية

من األجناس الحساسة إلضافة  Burkholderiaو Azotobacter  .  تعد هذه البكتيريا(Riley, 1991)في أحياء التربة الدقيقة 
وكذلك طريقة ووقت إضافة المبيد، لهذا  لفعالاتركيزها  حيثالمبيدات، لذا فمن الضروري معرفة االستعمال األمثل للمبيدات من 

ودرجة  ،الكفاءة في مقاومة المبيداتيجب دراسة ومعرفة أنواع األحياء الدقيقة في التربة عامة والبكتيريا خاصة التي لها القدرة و 
تين في نمو وأعداد البكتيريا دراسة تأثير معدالت مختلفة من المبيدين بينوميل وأبامكإلى نشاطها وحساسيتها لها.  يهدف هذ البحث 

  ،(MICالالتكافلية وتحديد أقل تركيز مثبط لنمو البكتيريا ) ةقيطر ال( بBurkholderiaو Azotobacterالمثبتة للنيتروجين الجوي )
 لما لها من أهمية في هذا المجال.  

 :مواد البحث وطرائقه
( الختبار تأثير نوعين من المبيدات الكيميائية RCBDالكاملة العشوائية )أجريت تجربة مخبرية اتبع في تنفيذها تصميم القطاعات 

لتحديد أقل  ،في فترات مختلفة من النمو BurkholderiaوAzotobacter البكتيريا المثبتة للنيتروجين الجوي عداد أفي نمو و
 144(.  اشتملت التجربة على 2005 ،)التميمي  Minimum Inhibitory Concentration(MICتركيز مثبط لنمو البكتيريا )

لكل جنس بكتيري ونوعين من  10-6و 10-5و 10-4تجريبية نتجت من تداخل جنسين من البكتيريا عند ثالث تخفيفات  قطعة
باإلضافة لمعاملة  ،تركيز األعلى(ال C3 به  و ىتركيز الموصال C2  دنى واألتركيز ال C1) كل مبيدتراكيز من  ثالثةالمبيدات و 

 بثالثة مكررات. بدون مبيد و  C0الشاهد  
( وهو مبيد جهازي ذو تأثير Benomylالمبيد األول مبيد فطري )بينوميل  ،ة نوعين من المبيدات الكيميائيةستخدم في هذه التجربا

الثاني مبيد أكاروسي حشري  والمبيد ،غ/لتر 0.5ة ويضاف بمعدل فعال على األمراض الفطرية التي تصيب المحاصيل الزراعي  
(Abamectin)  المحاصيل الحقليةال في القضاء على اآلفات الزراعية التي تصيب الخضروات و فع   وهو مبيد غير جهازي،  

 مل/لتر. 1.8)بندورة( والبطاطا وغيرها ويضاف بمعدل  كالطماطم
النباتات واألشجار  ور )الرايزوسفير( بعضمن مناطق مختلفة من منطقة جذ ،سم( 40 - 0)عمق على جمعت عينات التربة 

 sppعزلت بكتيريا  وتم خلطها مع بعضها لضمان التجانس في أخذ العينات لتكون عينة ممثلة للحقل. ،المزروعة بها
Burkholderia وAzotobacter الغذائي الخالي من  لتر من المحلول 1غرام من التربة في  10باستخدام  ،من هذه التربة

 Sucrose mineralو2016)  ،محمودبن ( Burkholderia بكتيريالنمو  ا  مالئم ا  وسط كونه Burke's mediaالنيتروجين 
salts agar بكتيريامالئم لنمو  وسطك  Azotobacter،   لت درجة حموضة المحلول ثم عدpH  اج ج  ت بواسطة الر  و رج   7.0عند

  2005 ،التميمي)مئوية الختبار نموها في تراكيز مختلفة للمبيدين  30أيام تقريبا  على درجة حرارة  ثالثةنت ثم حض   ،لمدة ساعة
 (.  2009 ،خرون آسهيل و  ؛

الخاليتين من  Burkholderiaلبكتيريا  Burke's mediaوبيئة   Azotobacterلبكتيريا Manitol  تم تحضير بيئة المانيتول 
لكل مبيد و كل تركيز على حدى   C3, C2, C1ثم أضيف لها المبيدين بثالثة تراكيز  ،غ من اآلجار 15يتروجين مع إضافة الن

( قبل تصلبها. وخططت Seitz filterبدون مبيد,  و من ثم تم تعقيمها باستخدام المرشح البكتيري  ) C0باإلضافة لمعاملة الشاهد  
 درجة مئوية 30˚  على درجة حرارةطة نت األطباق المخط  وحض   ،لكل عزلةركيز و البكتيريا بواسطة إبرة التلقيح بثالثة مكرارات لكل ت

وتم عد المستعمرات النامية  ،فترات التحضين المختلفةلت نموات للعزالت البكتيرية خالل يوما . سج   21و 14 ،7 ،3لفترات مختلفة 
 .طباق خالل فترات التحضين المحددةلكل تخفيف للجنسين في األ
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 :المناقشة النتائج و
 Burkholderiaلكال الجنسين  10-6و 10-5تفوق معنويا  على 10-4أظهرت النتائج أن متوسط أعداد الخاليا البكتيرية في التخفيف 

بغض النظر عن إضافة  10-6معنويا  على المتوسط  ا  تفوق 10-5وتفوقت متوسط أعداد الخاليا في التخفيف  Azotobacterو 
 3 ، ((a, b 2 .) (a, b)ول اجدال)بينوميل( وفترة التحضين )المبيد الفطري 

زادت قد  Azotobacterلجنس   C0 ( أن متوسط أعداد الخاليا البكتيرية في معاملة الشاهد2aتبين النتائج الموضحة في الجدول )
زيادة معنوية خالل فترة  Burkholderiaجنس للكما زادت أعداد الخاليا البكتيرية  ،أيام 7و  3معنوي في فترة التحضين  بشكل

في فترة  Burkholderiaجنس للولم يحدث نمو في أعداد الخاليا البكتيرية  ،10-6و 10-4يوم في التخفٌيف  14و  7التحضين 
يوم لكال  21نخفضت أعداد البكتيريا معنويا  عند فترة التحضين ا(. 2bكما هو موضح في الجدول ) ،أيام( 3ى )الحضانة األول

    كانت الزيادة ظاهرية في متوسط أعداد الخاليا البكتيرية في التخفيفحيث  10-6، و10-5 ،10-4 الجنسين في التراكيز الثالثة 
النتائج أن أعلى زيادة في أعداد يوم.  أظهرت  21وانخفضت أعدادها بشكل معنوي عند   ،يوم 14و 7في فترة التحضين  5-10

لجنس  ليوم  14و 7أيام من الحضانة و 7و 3في  Azotobacterجنس اللكل من  10-4البكتيريا كانت عند التخفيف 
Burkholderia ُسِجل في المعامالت .C0 (بدون إضافة المبيد)  أعلى نمو وزيادة في متوسط أعداد الخاليا البكتيرية 
Azotobacter  (  410 × 60إذ كانت )   ،10-4أيام في التخفيف  3عندCFU / من الحضانةأيام  7مل وزيادة غير معنوية في، 

/مل على التوالي. أما بكتيريا  CFU( 410 ×10,  410 ×15, 410 ×68عدادها ) أ يوم  فبلغت  21و 14عند  ثم انخفضت معنويا  
Burkholderia   410 ×58وهو   ،م من الحضانةأيا 7أعداد لها عند لت أعلى فقد سج CFU /نخفاضا  بسيطا  انخفضت اثم  ،مل

إنخفضت أعداد البكتيريا  21ليوم أما في ا ،مل/ CFU 410 ×52حيث بلغت أعدادها  ،اليوم الرابع العاشر من التحضين في
 مل./  410CFU ×18نخفاضا  معنويا  حتى وصلت أعدادها إلى ا
 Burkholderiaلجنس لمعنويا  على متوسط أعداد الخاليا البكتيرية  Azotobacterلجنس لتفوق متوسط أعداد الخاليا البكتيرية  

في ثالث أيام األولى من التحضين دليل  Azotobacter لجنس لعند فترات التحضين المختلفة. إن ارتفاع أعداد الخاليا البكتيرية 
نخفاضها في األيام األخرى قد اوارتفاع أعدادها لكال الجنسين في اليوم السابع و   Burkholderiaكتيريا  على سرعة نموها مقارنة بب

نخفضت أعدادها نتيجة زيادة اثم  ،ذائي خالل هذه الفترة من التحضينيعزى لتوفر العناصر الغذائية الالزمة لنموها في الوسط الغ
صر الغذائية من الوسط وكذلك لتراكم الفضالت والمواد السمية  وانخفاض نسبة األكسجين نموها في الفترات السابقة واستنزافها للعنا

فيصبح الوسط غير مالئم لها وعنده يتوقف النمو الخاليا أو ربما يكون بسبب  مرور البكتيريا   ،وهو من أكثر المواد المستنزفة شيوعا  
 (.2004 ،)الشرابي و آخرون  (Death Phase)بطور الموت 

نخفاض معنوي في متوسط النمو ومتوسط اإلى   C3, C2, C1إلى التراكيز C0 ت زيادة تركيز المبيد الفطري من )الصفر( أد  
بغض النظر عن فترات الحضانة وعند زيادة تركيز المبيد  10-6 ،10-5 ،10-4أعداد الخاليا البكتيرية لجميع التخفيفات المستعملة 

 Azotobacterلجنس ل 10-6 ،10-5وكان غير معنوي في التخفيف  ،10-4في متوسط األعداد في التخفيف  ا  معنوي ا  حدث انخفاض
نخفض ا(.  Tridemorphبعد إضافة المبيد الفطري ) Azotobacter( إلى وجود تثبيط في نمو (Abulkalam, 1995كما أشار 

عند  Burkholderiaجنس لل 10-6ر معنوي في التخفيف وكان غي 10-5و ،10-4متوسط أعداد البكتيريا معنويا  في التخفيف 
لمواقع الفعالة على أيام من التحضين وهذا قد يرجع إلى امتصاص البكتيريا للمبيد و ارتباطه على ا 7في  C3، وC1 ،C2 التراكيز

. ((Anderson, 1983بحيث يؤدي إلى إيقاف عمل األنزيمات وبالتالي إيقاف عمليات األيض ومن ثم إيقاف النمو  ،جدار الخاليا
( Lag phaseيوم قد يعزى إلى مرور البكتيريا في طور السكون والتأقلم ) 21 ،14إن زيادة النمو خالل فترات التحضين التالية 

إذ إن نسبة عالية من الخاليا البكتيرية ال تستطيع النمو  ،د الفترات التحضين األولىوتكيفها مع ظروف الوسط في وجود المبيدات عن
ثم يحدث  ،أيام األولى 7و 3مما يؤدي إلى انخفاض أعدادها عند فترات التحضين  ،الجديدة التي تنتقل إليها فتموت في األوساط

وف الوسط واالستفادة من مكونات الوسط الجديد وقيامها ببناء تأقلم لنمو البكتيريا بحيث تتكيف مع الوسط الجديد وتتعود على ظر 
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وقد يعزى ذلك  ،يوم من التحضين 21و 14فنالحظ زيادة في أعداد البكتيريا ونموها عند  ،أنزيمات جديدة ومعاودة لنشاطها الحيوي 
 ,Turcoحه  للغذاء والطاقة كما وض   إلى نشاط البكتيريا وتحليلها لجزيئات مركب المبيد وتقليل درجة سميته واستخدامها كمصدر

لو لة للمبيدات ولها القدرة على القيام بنشاطها و هناك أنواعا  عديدة من الميكروبات لها القدرة على إفراز أنزيمات محل   بأن    (1990)
 وهذا يفسر أيضا  زيادة نمو وأعداد الخاليا البكتيرية. ،كانت أعدادها قليلة جدا  

 لجميع التخفيفات المستعملة C3عند التركيز  Azotobacterو  Burkholderiaيا البكتيرية للجنسين  ي نمو للخالألم يحدث 
ند التراكيز نخفاض أعداد البكتيريا وانعدامها بالكامل عا( أن Alexander, 1982ر ) و قد فس   ،يوم 21عند  10-6و 5-10 ،4-10 

ى د  أومن ثم نفاذ العناصر الغذائية الناتجة من تحلل المبيد و تراكم النواتج السامة مما  ،قد يرجع إلى نفاذ المبيد ،العالية من المبيدات
حيان ويعتقد في هذه الحالة أن البكتيريا يكون لها القدرة على تحويل المبيد انعدامها في بعض األإلى نقص الكبير في أعداد البكتيريا و 

 تؤثر في المركب األصلي. وع نفسه من الميكروبات التيإلى نواتج سامة للن  
 Burkholderiaفروق معنوية بين متوسطات األعداد البكتيرية لكال الجنسين   عدم وجود( 3a ،3bول )االنتائج في الجد تبين

 حيث 10-6والتخفيف   10-5و 10-4فروق معنوية بين التخفيفين وظهور   ،10-5و 10-4عند استخدام التخفيفين  Azotobacterو
( وفترات Abamectinبغض النظر عن إضافة المبيد الحشري ) 10-6 معنويا  على التخفيف  10-5, 10-4 انتفوق التخفيف
 التحضين.  

متوسط أعداد الخاليا البكتيرية بشكل  انخفض C3، وC1 ،C2 عند إضافة المبيد الحشري في التركيزات المستخدمة عند المستويات
حيث انخفضت  ،يوم 21، و14 ،7 ،3عند جميع فترات التحضين   10-6، و10-5 ،10-4معنوي في جميع التخفيفات المستخدمة 

   يوم من الحضانة  لكل التراكيز المستخدمة. 21أعداد البكتيريا معنويا  بزيادة فترة التحضين وكان االنخفاض غير معنوي عند 
  Burkholderiaأيام من الحضانة وأعلى قيمة لبكتيريا  3عند  10-5في التخفيف   Azotobacterلت أعلى أعداد للبكتيريا  سج  ’

بأن المبيدات الحشرية مثل   ,et alPozo ,.)1995( حه أيضا  أيام من الحضانة وهذا ما وض   7عند  10-5في التخفيف 
Profenfos    المثبتة للنيتروجين الجوي.ضت أعداد الميكروبات خف 

أيام من فترة الحضانة  3لت أعلى قيم عند سج   C0في المعاملة الشاهد  10-4لوحظ أيضا أن متوسط أعداد البكتيريا في التخفيف  
 أيام من الحضانة ومعنويا   7ثم انخفضت األعداد انخفاضا  غير معنويا  عند   ،مل/CFU 410× 77فبلغت  Azotobacterللبكتيريا 

من  ا  يوم 21و ،14 ،7مل في كل من / CFU( 410× 11,  410× 19, 410× 65لت أعدادها )وسج   ،يوم 21، و14عند 
أيام من التحضين فبلغت  7أعلى قيم لها عند  Burkholderiaكذلك سجلت متوسط األعداد البكتيرية لجنس  ،التحضين على التوالي

59 ×410 CFU /410× 12  ،410× 25لت أعدادها )وسج   ا  يوم 1، و14 معنويا  عند ثم انخفضت األعداد انخفاضا   ،مل CFU  
 على التوالي. ا  يوم 21، و14في  (مل/
أيام من التحضين لبكتيريا  7على في األكانت  10-6، و10-5 ينأظهرت النتائج بأن متوسط أعداد البكتيريا في التخفيف 

Azotobacter،   ( 610× 40, 510× 58لت )حيث سجCFU /لبكتيريا  أما بالنسبة  ،ملBurkholderia  510× 68) فكانت ،
30 ×610 )CFU /يوم من الحضانة لكال  21يوم وسجلت أقل قيمة لها عند  21، وثم انخفضت أعدادها معنويا  عند ،مل

 الجنسين.
 7و  3عند فترة التحضين  C3، وC1 ،C2 التراكيز ىإل C0إضافة المبيد الحشري للخاليا البكتيرية وزيادة تركيزه من الصفر  تأد  

إلى خفض معنوي في متوسط أعداد الخاليا البكتيرية في جميع التخفيفات  Burkholderiaو  Azotobacterأيام للبكتيريا 
 المستخدمة على التوالي.

بمعنى ال يوجد  ،ضافةو لجميع التراكيز الم 10-6، و10-4على التخفيفات األخرى   10-5تفوق متوسط أعداد الخاليا في التخفيف 
بب في ذلك إلى قدرة أيام األولى من الحضانة وذلك لنمو البكتيريا في جميع التركيزات المضافة و يرجع الس   7و  3تركيز مثبط عند 

بأن األحياء الدقيقة  (2006 ) حه مظالهمقاومة وتحليل المبيد المضاف كما وض  على  Azotobacterو  Burkholderiaالبكتيريا  
 . التغذيةإذ تحتاجها كمصدر للطاقة و  ،إزالة تأثيرها السامل المبيدات الحشرية و معزولة من التربة لها القدرة على تحل  ال
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نخفاضها او  Burkholderiaأيام للبكتيريا   7و Azotobacter  أيام للبكتيريا 3إن زيادة متوسط أعداد الخاليا البكتيرية ونموها في 
التي  Lag phaseوهي مرورها بطور السكون والتأقلم   ،رية بمراحل منحنى النمو البكتيري قد يرجع إلى مرور الخاليا البكتي ،بعد ذلك

ثم   ،الذي تكون فيه سرعة النمو أقصاها Exponential Phaseو من ثم مرورها بطور النمو اللوغاريتمي  ،و للخالياال يوجد بها نم
ارتفاع أعداد الخاليا في الوسط و  زيادة الظروف السيئة وقلة العناصر الغذائيةنتيجة  Stationary Phaseمرورها بطور النمو الثابت 

سرعة النمو سالبة )الشرابي قيمة حيث تكون فيه  ،Decline (Death) Phaseتمر الخاليا البكتيرية بطور الموت  ةالبكتيرية الميت  
 (. 2004 ،آخرون و 

قد يعزى   ،ض النظر عن نوع المبيد أو تركيزهيوم من التحضين بغ 21البكتيريا لكال الجنسين عند  إن انخفاض متوسط نمو وأعداد
حيث تكون عندها أعداد الخاليا الميتة أعلى من عدد الخاليا الحية ونتيجة نفاذ العناصر  ،الموت إلى أن البكتيريا مرت بطور

 ،خرون آقف عندها النمو )الشرابي و ويتو   ،الفضالت يصبح الوسط غير مالئمالغذائية الناتجة من تحلل المبيدات وتراكم المخلفات و 
 مواد و نواتج سامة للنوع نفسه من الميكروبات. ىبيدات إلأو قد يكون للبكتيريا القدرة على تحويل الم ،( 2004

( للخاليا DNAنية للحامض النووي )مقاومة البكتيريا لمضاد أو لمبيد معين قد يرجع إلى تغير في تسلسل القواعد النيتروجي إن   
وفي كفاءة تثبيت  ،زيادة أو النقصانالذي يؤثر بدوره في عمليات األيضية وبالتالى تؤثر في نمو البكتيريا من حيث ال ،البكتيرية

ذاتية وفي  وقد تملك بعض أنواع من البكتيريا القدرة على مقاومة تأثير المبيد مقاومة ،(Elzawahry, 1976النيتروجين الجوي )
 ,Atlasحيان تكون لها القدرة على المقاومة المكتسبة والتي تؤدي إلى ظهور سالالت جديدة مقاومة للتأثير المضاد للمبيد )بعض األ

1995 .) 
والمبيد الحشري   Benomylتبين النتائج بوضوح اختالف تأثير المبيدات المستخدمة في هذه التجربة )المبيد الفطري بينوميل 

حسب تركيزها وفترات  Azotobacterو  Burkholderia( في نمو ومتوسط أعداد الخاليا البكتيرية Abamectinاروسي األك
أكثر تحمال   10-4إذ كانت البكتريا في التخفيف  ،المستخدم تأثر بتراكيز المبيداتيتضح أيضا  بأن التخفيف   ،المختلفة التحضين

 .10-6، و10-5لتراكيز المبيدات المضافة من التخفيفات 
  ( للمبيد الفطري بينوميل في التخفيفMIC( أن أدنى تركيز مثبط )4تشير نتائج متوسط نمو وأعداد الخاليا البكتيرية في الجدول )

يوم لكال الجنسين   21حضانة غ /لتر عند فترة ال 0.5هو  10-6، و10-5غ /لتر وفي التخفيفات  1.22هو  4-10
Burkholderia  وAzotobacter،  وقد يرجع السبب في انخفاض أعداد البكتيريا وانعدامها  ،إذ لم يسجل أي نمو في أي تركيز

ائية يوم من الحضانة إلى نفاذ المبيد عند تلك الفترة من الحضانة ونفاذ العناصر الغذ 21عند التراكيز المرتفعة من المبيد في فترة 
ن أن ة أو قد يكون للبكتيريا القدرة على تحويل المبيد نفسه إلى مواد سامة يفتك بها.  تبي  ل المبيد وتراكم النواتج السمي  الناتجة من تحل  

، 14و  Azotobacterمن الحضانة لبكتيريا   ا  يوم 21، و14 ،7عند  ترمل/ل 0.88للمبيد أبامكتين هو ( MICأقل تركيز مثبط )
و تبين أيضا  أن اليكتيريا كانت أكثر حساسية للمبيد الحشري مقارنة بالمبيد الفطري وإضافته  ،Burkholderia لبكتيريا يوما   21و

 ات عالية تؤدي إلى قتل البكتيريا وميكروبات التربة عامة. بكمي  
  ظروف مختلفة في الحقلتحت إن اختالف النتائج المتحصل عليها في هذه التجربة المخبرية مع نتائج نفس التجربة 

( يعود لوجود تداخل عوامل طبيعية عديدة في الحقل تؤدي الى تقليل التركيز الفعال للمبيد و توجد أنواع مختلفة من 2006 ،)الغزي 
ها ميكروبات التربة في الحقل لها القدرة على تحلل وتكسر المبيدات للحصول على مصدر للطاقة والكربون والنيتروجين وإبطال سميت  

(Radosevich, et al., 1995)،  باإلضافة لوجود عوامل أخرى منها نسبة الطين والمادة العضوية التي تعمل على ادمصاص
 المبيد على سطوحها. 
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 كيزهاا. أنواع المبيدات المستخدمة و تر1الجدول 

 نوع المبيد اسم المبيد
 التراكيز المستخدمة

C1 C2 C3 

 1.22 0.5 0.3 فطري غ / لتر  Benomylبينوميل 

 3.6 1.8 0.88 أكاروسي حشري مل/ لتر Abamectin   أبامكتين

C1)  تركيز األدنى وال  C2 و   تركيز الموصي بهال C3 تركيز األعلى(ال 

 

 

 لمختلف التخفيفات وفترات التحضين Azotobacterتأثير المبيد الفطري بينوميل في أعداد بكتيريا . 2aالجدول 

 مل(/ (Azotobacter CFU  أعداد بكتيريا              

 تركيز المبيد

 يوم 21 يوم 14 أيام 7 أيام 3 

4-10 5-10 6-10 4-10 5-10 6-10 4-10 5-10 6-10 4-10 5-10 6-10 

C0 a60 b49 c30 a68 b50 e42 f20 b8 g6.5 h10 i5.5 r3 

C1 m35 v17 z12 j40 u21 t17 v15 i5 y3.5 r2 w1.5 w1.5 

C2 n25 v15 z13 x30 u17 v15 b9 r3 r2.5 w1.5 w0 w0 

C3 s14 v12 z10 q25 u15 t10.5 r3 r2 y1.5 w0 w0 w0 

 LSD (0.01)  ثقة مستوى عندمعنوية  فروقات بينها توجد ال متشابهه حروف تحمل االتي المتوسطات  

 

 لمختلف التخفيفات وفترات التحضين Burkholderia. تأثير المبيد الفطري بينوميل في أعداد بكتيريا 2bالجدول 

 مل( / (Burkholderia CFUأعداد بكتيريا 

 تركيز المبيد

 يوم 21 يوم 14 أيام 7 أيام 3 

4-10 5-10 6-10 4-10 5-10 6-10 4-10 5-10 6-10 4-10 5-10  6-10 

C0 k0 k0 k0 a58 b48 c30 a52 b45  d39 f18 c11  s9 

C1 k0 k0 k0 z35 f20 c11 c12 c11 s9 s8 m6 m4 

C2 k0 k0 k0 t25 c13 s9 s9 s8 m5 n3 k0 k0 

C3 k0 k0 k0 r15 s8 s7 j3 m5 m1.5 k0 k0 k0 

 LSD (0.01) ثقة  مستوى عندمعنوية  فروقات بينها توجد ال متشابهه حروف تحمل االتي المتوسطات    
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 لمختلف التخفيفات وفترات التحضين Azotobacter. تأثير المبيد أبامكتين في أعداد بكتيريا 3aالجدول 

 مل(/ (Azotobacter CFUبكتيريا   أعداد

 تركيز المبيد

 يوم 21 يوم 14 أيام 7 أيام 3 

4-10 5-10 6-10 4-10 5-10 6-10 4-10 5-10 6-10 4-10 5-10 6-10 

C0 b77 f60 j33 s65 z58 x40 v19 t15 u6 r11 u7.5 u4 

C1 c40 g45 j30 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 

C2 d32 h39.5 m22 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 

C3 e21 k28 n17.5 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 

 LSD (0.01) ثقة مستوى عندمعنوية  فروقات بينها توجد ال متشابهه حروف تحمل االتي المتوسطات    

 لمختلف التخفيفات  وفترات التحضين Burkholderia( تأثير المبيد أبامكتين في أعداد بكتيريا b)3الجدول 

 /مل( CFU)  Burkholderiaأعداد بكتيريا 

 تركيز المبيد

 يوم 21 يوم 14 أيام 7 أيام 3 

4-10 5-10 6-10 4-10 5-10 6-10 4-10 5-10 6-10 4-10 5-10 6-10 

C0 a0 a0 a0 b59 68c d30 e25 f18 g8 h12 g9 h3.5 

C1 a0 a0 a0 e25 38k v15 a0 a0  a0  a0 a0 a0 

C2 a0 a0 a0 h11 9g g10 a0 a0 a0 a0 a0 a0 

C3 a0 a0 a0 h3 2.5h z1 a0 a0 a0 a0 a0 a0 

 LSD (0.01) ثقة  مستوى عندمعنوية  فروقات بينها توجد ال متشابهه حروف تحمل االتي المتوسطات    

 ( للمبيدات في أعداد البكتيريا لمختلف التخفيفات وفترات التحضينMICأدنى تركيز مثبط ) (4)الجدول 

 التخفيفات البكتيرية 
 Burkholderiaبكتيريا  Azotobacterبكتيريا 

 مل/لتر أبامكتين   بينوميل  غ/لتر مل/لتر أبامكتين   بينوميل  غ/لتر

 يوم   21          14     يوم 21 يوم   21       14          7 يوم  21

4-10 1.22 
0.88 

1.22 
0.88 

 

 

5-10 0.5 0.5 
6-10 0.5 0.5 

 المــــــــــــــراجع
. . تأثير التدخالت بين المبيدات الحيوية والكيميائية والتسميد الحيوي على نبات القمح(2005)فارس محمد سهيل  ،التميمي

 العراق.، جامعة بغداد ،أطروحة دكتوراه. كلية الزراعة
دمشق،  .نشورات جامعة دمشقم ة،كلية الزراع. األحياء الدقيقة . (2004)نجم الدين ومنير هابيل ومصطفى البلخي  ،الشرابي

 ة.سوري
 ،ماجستير. كلية الزراعة أطروحة. تأثير مبيد الرونستار في نمو بكتيريا األزوتوباكتر. (2006)أسعد كاظم عبدهللا   ،الغزي 

 العراق. ، بغداد،امعة بغدادج
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 Azotobacter Spp. تأثير معاملة حبوب القمح ببكتيريا تثبيت النيتروجين الجوي جنس  (1998)ميرفت الطاهر ،بن محمود
 ليبيا.، طرابلس، جامعة طرابلس ،. كلية الزراعةماجستير أطروحةنتاجية. على اإل

مع معدالت مختلفة من التسميد النيتروجيني  Burkholderia Spp. تأثير التلقيح ببكتيريا (2016)ميرفت الطاهر  ،بن محمود
 .242 -235(:2)3في إنتاجية نبات الطماطم. المجلة السورية للبحوث الزراعية. 

من المبيدات الكيميائية في أعداد بكتيريا  . تحديد أدنى تركيز مثبط(2009)فارس محمد وعالء حسن فهمي  ،سهيل
. 2009 /3 /16 - 15تحت مدد حضن مختلفة. المؤتمر العلمي األول لكلية الزراعة جامعة ديالي  ألزوتوباكترا

     العراق.
، عدن، جامعة عدن ،. المبيدات الحشرية وعالقتها بتلوث البيئة في اليمن. كلية التربية(2006)حيدر على أحمد  ،مظاله
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Abstract 

A laboratory experiment was carried out with Randomized Completely Block Design (RCBD), to 

study the effect of two chemical pesticides: fungicide (Benomyl 50%) and Acaro-Insecticide 

(Abamectin) with three rates for each treatment, on growth and number of Azotobacter and 

Burkholderia. Three dilution of inculcation bacteria (10-4, 10-5, and 10-6) with four periods of 

incubation (3, 7, 14, and 21) days were used for measuring (MIC) of bacteria cells number. The 

results showed that the minimum (MIC) value of Benomyl fungicide with dilution of (10-4) was 

(1.22 g/L), and (0.5 g/L) for each dilution of (10-5 and 10-6), after twenty-one days of incubation for 

Azotobacter and Burkholderia. The minimum value of (MIC) for Abamectin insecticide was (0.875 

ml/L) for the periods of (7, 14 and 21 days) of incubation with all dilution inoculations of 

Azotobacter and (14 and 21 days) of incubation for Burkholderia. The results concluded that 

Benomyl and Abamectin had a different effect on growth and number of the studied bacteria 

according to their concentrations, and incubation periods. Also Azotobacter and Burkholderia were 

more tolerance for the dilution of 10-4 of pesticides as compared with other concentrations 10-5,    

10-6.  

Key wards: Azotobacter, Burkholderia, Benomyl fungicide, Abamectin insecticide.   

 
                                        

 

 
 


