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 27/09/2021تاريخ القبول:            5/02/2021 تاريخ االستالم:

 : الملخص
عزل وتوصيف البحث  هذا    ، هدفالنمو النباتيمؤشرات  ائق تعزيز  يعد التسميد الحيوي من طر 

، أجري  المحفزة للنموبعض خصائصها    ودراسة،  لنبات الكرفس  من المحيط الجذري البكتريا  
عامي   خالل  حلب  بجامعة  العلوم  كلية  في مختبرات  البكتريا   2020-2019البحث  عزلت 

النتا ئج التوصل  وصنفت اعتمادًا على صفاتها الشكلية واختباراتها الحيوية الكيميائية، بينت 
 البكتيرية عزالت  جميع ال  كانتلكرفس،  لمن المحيط الجذري    بكتيريةعزلة    45  توصيفإلى  

للنمو الخصائص  لل  تمتلك متفاوتة  محفزة  تثبي(96)كانت    إذ  بنسب  على  قادرة  منها    ت % 
للفوسفات  (51)اآلزوت و   العزالت(46)  أنتجتو % مذيبة  العزالت هرمون حمض   % من 

الخلي   بنسبة  األندول  الحديد  أن    %،(75)وممخلبات  إنتاج غاز   % تمكنت من(49)كما 
حددت فيما بعد هوية العزالت األكثر امتالكًا للخصائص المحفزة للنمو   ،سيانيد الهيدروجين

العصويات   للجنسيين  تابعة  العزالت  هذه  معظم  والزوائف    Bacillusوكانت 
pseudomonas.    استخدام إمكانية  إلى  البحث  هذا  في  النتائج  في  هذه  تشير  العزالت 

المختلفة المحاصيل  نمو  لتشجيع  حيوية  كأسمدة  الزراعية  على الممارسات  اختبارها  بعد   ،
 المحاصيل الزراعية.
 عزل، توصيف. ، المحفزة للنمو البكتريا، بكتيري الكرفس، لقاح  الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة

المواد الكيميائية   أن    ، إالاألمراضلزيادة إنتاجية المحاصيل وحمايتها من  الة  طريقة فع    )األسمدة والمبيدات(يعد استخدام 
 مقاومة لمسببات األمراض  سالالت  كتطورالعديد من اآلثار السلبية    إلى أن يؤدي    يمكنلها  والمفرط  االستخدام العشوائي

،  (Gupta et al., 2014) لألكلالمواد في أجزاء النباتات الصالحة    هذه  وتراكمعلى مكونات النظام البيئي  الكبيرة    األضرارو 
زيادة إنتاج المحاصيل دون الحاجة إلى استخدام  و خصوبة التربة    للحفاظ على  تبني استراتيجيات بديلة ومستدامةمما يستدعي  

 Plant Growth Promoting Rhizobacteriaالمحيط الجذري المعززة لنمو النبات    بكتريات  استخدم  .الكيميائيةاألسمدة  

(PGPR)    الحيوية   والصاداتالمبيدات واألسمدة    التي تشمل  في مختلف مجاالت القطاع الزراعيلدراسة اآلثار اإليجابية
(Karnwal, 2017)  ،األسمدةكبديل عن    مهماً دورًا    البكترياهذه    تلعب  (Adnan et al., 2016)  ،  بكترياتتواجد  PGPR  

 تعزيز ب تتمثل  فوائد عدة للنبات،    مختلفة تقدم فيهاتؤدي أدورًا  و   تستعمر هذه المنطقةإذ   ،للنباتات  في منطقة المحيط الجذري 
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  Siderophoresالحديد  ممخلباتوإنتاج    اآلزوتتثبيت  و نمو وتسهل امتصاص بعض العناصر الغذائية مثل الفوسفور  ال
  الصادات لمسببات األمراض النباتية من خالل إنتاج     Biocontol Agentحيويةمكافحة  كعوامل  النباتية و هرمونات  ال  وانتاج

 التابعة لجنس  البكترياوتعد    .HCN (Goswami et al., 2016;Mhatre et al., 2019)  سيانيد الهيدروجينو   الحيوية
استخدامًا    البكتريا  أكثر  Rhizobiumوالمستجذرة    Pseudomonas  ةوالزائف   Bacillusةوالعصوي Arthrobacter الفصالء

تطبيق    أدى  (2016)وآخرون     Rostamikia  أجراها  دراسة  ففي  ،(Shakeela et al., 2017)في مجال التسميد الحيوي  
طور  كسر  إلى    Enterobacter cloacaeو  Bacillus subtilisو  Pseudomonas putidaلألنواع    بكتيريةلقاحات  

    (Karnwal, 2017)دراسة نتبي  و ،  ونمو البادراتنبات  اإل  مؤشرات  وتحسين   Corylus avellanaنبات  بذور   السكون في 
أدى استخدام مزيج من جراثيم كما . أثرت إيجابيًا في مؤشرات النمو لنبات األرزالمحيط الجذري أن السالالت المعزولة من 

PGPR   وهيAzotobacter chroococcum  ،Azospirillu mlipoferum  ،Bacillus sp.    تحسين إنبات ونمو إلى
بينت    .(Widawati and Suliasih, 2018)  بادراتللوارتفاع النبات والوزن الجاف الكلي    الجذوروزيادة طول    الذرة الرفيعة

النباتات    PGPRدراسات عديدة أهمية تطبيق التسميد الحيوي باستخدام   على نطاق واسع لدعم وتحسين نمو العديد من 
لفصيلة  ل  التابعةمن أهم الخضروات     (.Apium gravolens L) الكرفسنبات    ديعوخصوصًا المعروفة بأهميتها وفوائدها،  

للفيتامينات   اً كبير   اً مصدر   لكونه  ،والتجميليةيزرع في جميع أنحاء العالم ويستخدم في الصناعات الغذائية  ،  Apiaceae  الخيمية
الطي والزيوت  الفينولية  والمركبات  أهميته  ،رةاوالبروتينات  إلى  الصناعات    باإلضافة  طبية  ال  هخصائص  بسبب  الدوائيةفي 

عزل    إلىالبحث  فقد هدف  لذا جاء    (Khalil et al., 2015)  للسكر والشحوموخافض    وااللتهابات  للبكتريا  المختلفة، كمضاد
 . معززة لنمو النباتها الخصائص ودراسة الكرفس، المحيط الجذري لنباتمن  البكتريا وتوصيف

 : العمل وطرائقهمواد 
الحديقة البيئية التابعة لقسم علم الحياة النباتية في كلية العلوم    في  الكرفس  بذور  تزرع  :البكترياوعزل    جمع عينات التربة.  1

عدة   جمعتفي الشهر الثامن آب وبعد وصول النبات إلى عمر أربعة أشهر    (2018)بجامعة حلب في الموسم الزراعي  
أخذ    ثم.  ضمن عبوات معقمة  سم  (15-20)من أعماق تتراوح بين    تربة منطقة المحيط الجذري لنباتات الكرفسعينات من  

سلسلة من التخفيفات    حضرت  ٪،0.85مل محلول ملحي بتركيز    90التربة ووضعت في دورق يحوي    عينة  غ من  10
ساعة عند درجة    24حضنت األطباق لمدة  و ،  Nutrient agarمغذي  الوسط  الحوي على  ت بتري    أطباقمل على    0.1وزع

 الحصول على مستعمرات مفردة.التنقية تم وبعد  مئوية، 30 الحرارة
المختبرة على تعزيز نمو النبات باستخدام   البكترياتم التحري عن قدرة    :. التحري عن خصائص العزالت المعززة لنمو النبات2

 :تيةاآل الكيميائية الحيوية االختبارات
 Nitrogenاآلزوتمن خالل زرعها على وسط خال من    اآلزوتتثبيت    فيعن قدرة العزالت    تم التحري :  اآلزوتتثبيت  

Free Medium( بحسب طريقة ،Dobereiner et al., 1995  حيث حض ،)  أضيف وسط مغذي يحوي حمض الماليك و ر  
، اعتبرت العزالت التي كانت قادرة °م30عند الدرجة  الحضن أيام من   5بعد  ،%0.5بتركيز  البروموثيمولمشعر أزرق  إليه

 . اآلزوتالقادرة على تثبيت  البكتريامع تغيير لون الوسط إلى اللون األزرق من  اتمستعمر العلى النمو وتشكيل 
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تم تعقيم الوسط ومن   ، حيثPikovskayaوسط    استخدمالفوسفور،  عنصر    على إذابة  البكتريالتحديد قدرة  إذابة الفوسفات:  
، ثم  البكتيريةبعد صب الوسط في األطباق، تم تلقيحها بالعزالت    من الفوسفات ثالثية الكالسيوم.  ل /غ  5  يه أضيف إل  ثم

ذابة الفوسفات من خالل تكوين هاالت شفافة حول  إ على    البكتريا، تم تحديد قدرة  °م  30أيام بدرجة حرارة    7حضنت لمدة  
 .(Pikovskaya, 1948) المستعمرات

الخلي    نتاجإ االندول  وسط    تزرع  :(Indole acetic acid IAA)حمض  في  المختبرة  ، Nutrient brothالعزالت 
في الحاضنة الهزازة   وضعت% غليسرين،  1و  حمضض األندول الخلي  لتركيب  التريبتوفان كطالئعمن    مل  5مضافًا إليه  

  20لمدة    (الدقيقة/دورة)  15000ساعة، أجري الطرد المركزي للوسط عند    72لمدة    °م  30بدرجة    (الدقيقة/دورة)  250عند  
دقيقة   30الم لمدة  ظتركت االنابيب في ال،  مل من كاشف سالكوفسكي  3وأضيف إليه    يمل من السائل الطاف  2دقيقة، أخذ  

  الحمض   نتاجإإلى قدرة العزلة على    ظهور اللون الوردي في أنابيب االختبار  حيث يشير  .والتغير اللوني  حتى حدوث التفاعل
IAA   الناتجة استخدمت تراكيز متدرجة من حمض االندول الخلي العياري، ثم قيست االمتصاصية   الحمضلتقدير كمية  و

لتغير االمتصاصية لسلسلة    535عند طول موجة    Spectrophotometerبجهاز   القياسي  المنحنى  نانو متر، تم رسم 
إيجابية لكل عزلة  الهرمون  تم حساب كمية  البياني  الخط  التركيز ومن خالل معادلة  تغير  بداللة  الخلي  االندول    حمض 

(Brick et al., 2004) . 
حيث تم تلقيح   (Cappuccino and Sherman, 1992)على إنتاج األمونيا بطريقة    البكترياقدرة    حددت نتاج األمونيا:إ

( حضنت األنابيب  pH=7ضبط درجة الحموضة عند )  وتم  Peptone water  مل من ماء الببتون   10كل عزلة جرثومية في  
إلى المعلق    Nesslers' reagentكاشف نيسلر    من  مل  1ثم أضيفأيام،    4درجة مئوية لمدة    2±    28عند درجة حرارة  

 بشكل متزايد.  على انتاج األمونيا البني إلىاألصفر الجرثومي، يدل تشكل لون متدرج من 
-Chromeتم اختبار قدرة الجراثيم على انتاج مركبات السايدروفور بطريقة    :Siderophores  ممخلبات الحديد  نتاجإ

azurol-S (CAS) plate assay    بحسب(Schwyn and Neilands, 1987)،  بإضافة الكشف    حيث حضر وسط  
الحديد  ثالثي كلوريد  مل من محلول    5مل الماء المقطر( إلى    50ملغ/  60.5)  CASأزرق الكروم أزورول المعقم    المركب

O2.6H3FeClحمض كلور الماء  مل من  5، و  HCl  ببطء إلى مادة بروميد األمونيوم    بعد التعقيم. أضيف هذا المحلول
مل من الماء المقطر. أضيف الوسط السابق إلى الوسط    40ملغ/  72.9المحضرة بحل    (HDTMA)  هيكساديسيل ترايميثيل

ساعة عند درجة    72األطباق لمدة    توبعد صب األطباق نقلت اليها المستعمرات المختبرة، حضن  Nutrient agarالمغذي  
 . Siderophore مركبات، يشير تكوين منطقة شفافة مع لون مصفر إلى إنتاج °م 30حرارة 

بين    وجين من خالل التفاعلر لغاز سيانيد الهيد  المختبرة  نتاج العزالتإتم التحري عن    :HCNنتاج سيانيد الهيدروجين  إ
زرعت العزالت   ، حيث(Baker and Schippers, 1987)طريقة    بحسب  HCN  سيانيد الهيدروجين  حمض البيكريك وغاز
بمحلول مكون   مشربةترشيح    ةعلى السطح العلوي للطبق ورق وضعت  و   .غ /ل  4.4الغليسين بتركيز    على وسط مغذ يحوي 

  4لمدة   °م  30ند  ع  هاحضينم تتو طباق بالبارافيلم  األ  غلفت٪ محلول حمض البيكريك،  0.5٪ كربونات الصوديوم في 2من  
غاز سيانيد  إن وجود أي تغير في لون ورق الترشيح من األصفر إلى البني الغامق يشير إلى قدرة العزالت على إنتاج .أيام

 . HCN الهيدروجين
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  المستعمرات المفردة   تأخذوالتي تمتلك خصائص معززة للنمو النباتي،  لتحديد هوية األنواع المختبرة    :البكترياتحديد هوية  -3
جراء الفحوصات الالزمة لتحديد هوية  إدراسة الخصائص الشكلية و بهدف    غار المغذيعلى وسط اآل  ونميت،  ةعلى حدكل  

بيرجي    البكتريا دليل    صبغة غرام مثل    (.2005)لعام    Bergey’s Manual of Systematic Bacteriologyحسب 
وتحلل النشاء وارجاع النترات واستخدام السترات كمصدر للطاقة والقدرة على    السكريات  واألوكسيداز وتخمرالكتاالز    واختبار

 . البكتيري وغيرها من االختبارات الواردة في تحديد النوع  النمو بدرجات حرارة مختلفة
 :االحصائي التحليل -4

أقل   اختبار  المعامالت باستخداممتوسطات  بين  مقارنة  و تمت ال  SPSS vers. (2016)حللت البيانات باستخدام برنامج  
 ٪. 1مستوى  عند LSDمعنويةفرق 

 :والمناقشةالنتائج 
  PGPRالمعزولة كـ البكتريا خصائص 

 ... A1،A2،A3  المتسلسلة اآلتيةأعطيت    حيث  من المحيط الجذري لنبات الكرفس،  بكتيريةعزلة    45الحصول على    تم

A45. ،(1)الجدول  خصائصها المحفزة للنمو وقيمت. 

 اآلزوت:تثبيت 

  د عن   هذه الصفة  غابت  بينما  ،اآلزوتتثبيت  كانت قادرة على    المختبرة  % من العزالت96أن    (1) الجدول  أظهرت النتائج في
٪  50 فقد بينت النتائج أن  2018وآخرون عام  Abbouniالتي أجراها  دراسة ال مع فقط، بالمقارنة A37)و (A17العزلتين 
األكثر أهمية  العمليةهو  اآلزوتإن تثبيت  وية.تنتمي إلى جنس العص وجميعها، اآلزوتعلى تثبيت   العزالت قادرةفقط من 

  بالبكترياالمحاصيل    تلقيح  يعملحيث    .  (Mirza et al., 2001, Lin et al., 2012)  البكترياطة  افي تعزيز نمو النبات بوس
 ,.Damam et al)في التربة الزراعية    اآلزوت، باإلضافة إلى الحفاظ على مستوى  نمو النباتاتعلى تعزيز    لآلزوتالمثبتة  

2016). 

 :إذابة الفوسفات

في   النتائج  عند  كانت  الفوسفات  إذابة   أن (1) الجدولبينت  العزالت51إيجابية  من  ظهرت  ،٪  حول    حيث  واضحة  هالة 
الناميةالمستعمر  التي تعمل بها األنواع  آلاإن    .ات  للفوسفات    البكتيريةلية  المعادن مثل   تذيبهي إنتاج مركبات  كمذيبات 

وبالتالي تحول الفوسفات الثالثي إلى أشكال قابلة للذوبان    ،درجة الحموضةفي  العضوية التي تؤدي إلى نقص  األحماض  
-2 (أو)4PO2H-(  مثل

4HPO( 2016 ,.نمو  التحسن  يسهم فيمما    لالمتصاص من قبل النبات  ومتاحة)et al Rodrigues( . 

 PGPR: خصائص البكتريا المعزولة من المحيط الجذري لنبات الكرفس كـ (1)الجدول 
تثبيت   العزلة

 األزوت

إذابة  

 الفوسفات 

انتاج هرمون 

IAA )مكغ/ل( 

انتاج 

 األمونيا

انتاج غاز  

HCN 

انتاج مركبات 

Siderophore 

A1 + + 177 + + + + 

A2 + + 191 + + + -- + 

A3 +  -- -- + + + -- -- 

A4 +  -- -- + -- -- 

A5 + -- 184 -- + + 

A6 + + -- + + -- -- 
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A7 + -- -- + -- + 

A8 + + 86 + -- + 

A9 + + 195 + + + + 

A10 + -- -- -- + + + 

A11 + + 201 + + + + + 

A12 + -- 103 + + -- 

A13 + -- -- + + + -- 

A14 + + -- -- + + + 

A15 + + -- + + + -- -- 

A16 + + 105 -- -- + 

A17 -- -- -- + -- + 

A18 + -- -- + -- + 

A19 + -- -- + + + + 

A20 + -- 124 + + + 

A21 + + 225 + + -- -- 

A22 + -- 260 + -- + 

A23 + -- -- + -- + 

A24 + -- -- + + + -- 

A25 + + 59 + + + + + + + 

A26 + + -- + + + + -- 

A27 + + -- + -- + 

A28 + + -- + -- -- 

A29 +  -- 88 + + + 

A30 + + -- -- + + 

A31 + -- 112 + + + + -- 

A32 + -- -- -- + + + 

A33 + + 383 + -- + 

A34 + + -- -- -- + 

A35 + + -- + + + 

A36 + -- -- -- -- + 

A37 -- -- -- -- -- + 

A38 + + 488 + + + 

A39 + -- -- + + + -- + 

A40 + + 447 + + + + 

A41 + + -- -- + + 

A42 + + 121 + + + + 

A43 + + 49 + + -- + 

A44 +  -- 234 -- -- + 

A45 + -- 144 + + + -- + 

A1, A2, ….A45 :المعزولة من المحيط الجذري لنبات الكرفس +: انتاج ضعيف، ++ انتاج متوسط،  البكتريا

 +++: انتاج قوي +
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 : IAA الخليانتاج هرمون حمض األندول 

نتاج العزالت إتراوح  و   %  (46.7)عزلة كانت إيجابية اإلنتاج من خالل ظهور اللون الوردي وبنسبة    (21)بينت النتائج أن  
واضحاً   (A38)العزلة    أظهرتمل.  /ميكروغرام  (49-488)بين  للهرمون   إلى    IAAبإنتاج    تفوقًا  وصل    (488)بتركيز 
 (49)بينما كان التركيز األقل من الهرمون    مل، /مميكروغرا  (447) إلىبتركيز وصل    (A40)تلتها العزلة    ،مل/ميكروغرام

جميع    مختلفة وكانتمن ترب    بكتيريةساللة    12عزل    تم  (Ei et al., 2018)في دراسة    .(A43)ميكروغرام/مل عند العزلة  
المعزولة   البكتريابينما أنتجت    ،ل/مغ (30-111) بينالعزالت لها القدرة على انتاج حمض االندول الخلي بتراكيز تراوحت  

يمكن لعدد كبير من أنواع    .(Dagnaw et al., 2015)من المحيط الجذري مستويات منخفضة من الهرمون بحسب دراسة 
إن كمية  .  (Torre-Ruiz et al., 2016) والتطورعملية النمو  في    مهم  نباتي له دوروهو هرمون    IAA  إنتاج  البكتريا
IAA    أو ظروف    المعزولة  أو الساللة  المختلفة  البكتيريةعلى األنواع  تعتمد    البكترياالمنتجة في ظروف المخبر من قبل
  المحيط الجذري منطقة    جراثيمطة  ابوس IAA إنتاج  ومع ذلك فإن  .(Radwan et al., 2002)  الحموضة مثل درجة    الوسط

 . (Ul Hasan and Bano, 2015)ة حتى بكميات منخفضفي دعم النمو النباتي  ذو أهمية كبيرة

 انتاج األمونيا:  

تاج  إنوتباينت العزالت بقدرتها على    من البكتريا المعزولة من المحيط الجذري للكرفس من إنتاج األمونيا،  %  (73)تمكنت  
تعمل الجراثيم  نتاج األمونيا.إ  فيقدرة عالية    (A2-A3- A11- A15- A25-A39-A45)حيث أظهرت العزالت    ،األمونيا
، تتفاعل األمونيا  2COالذي يحلل اليوريا إلى حمض الكرباميك والذي يتحلل بدوره إلى أمونيا و  ،تاج انزيم اليوريازعلى إن

تقلل من قدرة مسببات األمراض   لآلزوت، كما أنهابسهولة كمصدر   اتالنبات اي تمتصهلتمونيوم ااأل شوارد مع الماء لتكوين
 .(Mbai et al., 2013) على استعمار النبات

   :HCNالهيدروجين  انتاج غاز سيانيد 

المنتجة   الهيدروجين إلى  لوصل عدد العزالت  .  (1)الجدول  في  هو موضح    بحسب ما  % (49)بنسبة  عزلة    22سيانيد 
-A1-A10-A14-A24-A26)، فيما أظهرت العزالت  HCNبالقدرة العالية على انتاج    (A31-A25)  انتميزت العزلت

A32,A40)  بالمقارنة مع الدراسة  .قدرة أقل  (Karnwal, 2017)  المحيط الجذري    عزالتجميع    حيث أظهرت النتائج أن
في المكافحة    كونه يلعب دوراً في    HCNاإلنتاج الجرثومي لغاز  . تأتي أهمية  لها القدرة على انتاج سيانيد الهيدروجين  للذرة

نزيمات المعدنية، خاصة النحاس الذي يحتوي على السايتوكروم للعديد من األ  اً قوي  اً حيث يعد مثبط  ،لمسببات األمراض  الحيوية
إلى موت   HCN يمنع  ،Cytochrome oxidase  أوكسيداز الخلية بالطاقة، مما يؤدي  إمدادات  نقل اإللكترون ويعطل 

 (Abd El-Rahman et al., 2019)الكائنات الحية 

 : Siderophoresممخلبات الحديد مركبات انتاج  

  ، (75)%بنسبة وصلت إلى    عزلة إيجابية  Siderophores   (34) مركبات  انتاج  القدرة على  تمتلكبلغت عدد العزالت التي  
عن مركبات منخفضة الوزن    بأنهامركبات السايدروفور  تتميز   .برتقالية صفراء حول المستعمرة  تشكيل هالة  من خاللوذلك  

في ظل ظروف تقييد  PGPR لجراثيم في تحفيز نمو النبات، وهي إحدى آليات التحكم الحيوي    تلعب دورًا مهماً و الجزيئي  
خلب الحديد مت  التيمركبات السايدروفور    PGPRجراثيم    طلقت  .كل أكاسيد وهيدروكسيدات، التي يكون فيها على شالحديد
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مركبات  تجعل    . et al ; ModiShrivastava, 2017(Sharma and(2017 ,.قابل للذوبان Fe + 3تشكيل  عمل علىتو 
حيث أن   حيوي،امل تحكم و كع البكتريايمكن اعتبار هذه  بالتالي الحديد متاحًا للنبات، و  البكترياالسايدروفور المنتجة من قبل 

 .(Sharma and Shrivastava, 2017)النباتي  نمو  الهذه المواد لها نشاط مضاد حيوي باإلضافة إلى قدرتها على تحسين  

 ختارة: الم   PGPR البكتيريةلعزالت وتحديد هوية ا الشكليةالخصائص 

تميزت بأنها األكثر امتالكًا  ( عزالت  7)  ، تم اختيار(1)الموضحة في الجدول    45  ـللعزالت ال PGPR بعد فحص خصائص
، لعزالتاصائص  خدرست  ،  A42)  و  A40و  A38و  A29  و  A25وA11 و    A2و  A1)هي  و  ،محفزة للنموـ  خصائص اللل

 بأنها(  A11و  A25و  A40و  A42)العزالت    وصفتفقد تم    ،(Bergey et al., 2005)لتصنيف الجراثيم  وفقًا لدليل بيرجي
 وانتاج ءالنشاقدرتها على تحلل   الخلية وفحصالغرام متبوغة، أظهرت قدرة على الحركة وبعد قياس قطر  إيجابيةعصويات 

 على النمو في وسط  النترات وقدرتهاوارجاع    Voges Prskauer (VP)  وتفاعل فوكس يرسكاور  الستراتالكتالز واستهالك  

NaCl   األنواع٪،6.5بنسبة إلى  تنتمي  أنها   Bacillusو  Bacillus thuringiensisو  Bacillus sphaericus  تبين 

subtilisوBacillus cereus(3)الجدول  ،التوالي على . 

 Bacillus: الخصائص الشكلية والحيوية الكيميائية لعزالت الجنس (2)الجدول 

 العزلة 
الشكل/ صبغة  

 الغرام 

قطر  

 (µm)الخلية 

انتفاخ  

 الخلية 
 السيترات  الكتاالز  االميالز 

اختبار  

VP 

النمو  

في 

وسط  

ملحي  

6.5% 

ارجاع  

 النترات 

A42 :

 B.sphaericus 

 -  -  -  + + -  + G >1+/عصيات

B. thuringiensis

 :A40 

 + -  + + + + + G >1+/عصيات

B. subtilis :A25 عصيات/+G <1 + + + + + + + 

B. cereus :A11 عصيات/+G >1 + + + + + + + 

الموضحة   االختبارات  اجراء  بيرجي(4)الجدول  في  تم  دليل  األنواعو   ،  هوية  على  التعرف  الزوائف  اتم  لجنس  لتابعة 
Pseudomonas  لكل من العزلتينA2 وA38  وهيPseudomonas aeruginosa   وP. putida . 

 Pseudomonas: الخصائص الشكلية والحيوية الكيميائية لعزالت الجنس (4)الجدول 

 العزلة 
الشكل/ صبغة  

 الغرام 
اختبار  

 األوكسيداز 
تخمير  
 الغلكوز 

صبغة صفراء  
 مفلورة 

صبغة زرقاء غير 
 ارجاع النترات  مفلورة 

اختبار  
 الليستيناز 

P. aerugnosa :A2  عصيات /-G + - + + + + 
P. putida :A38  عصيات /-G + - + - - - 

 تخميرو الصباغ األصفر    وانتاج  المانيتول  سكروالكتاالز وتخمير فقد بينت نتائج اختبار األوكسيداز   A29 بالنسبة للعزلةأما  
 :(5)الجدول  ،لدليل بيرجي وفقاً   Micrococcus luteusتعود للنوع لكوز أنهاغال سكر

 الكيميائية للبكتريا المعزولة : الخصائص الحيوية (5)الجدول

 العزلة
الشكل/ صبغة 

 الغرام

اختبار  

 األوكسيداز
 الكتاالز 

تخمير 

 المانيتول 

الصبغة الصفراء 

 للمستعمرات

تخمير 

 الغلكوز 

Micrococcus luteus :

A29 
 - + - + + G+مكورات/
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ألكثر ا  البكتيريةمن بين األجناس    Bacillus  ةوالعصوي  Pseudomonasجنس الزائفة  يعد كل من    البكتريامن بين أجناس  
التسميد ككجراثيم معززة لنمو النباتات والمستخدمة تجاريًا ألغراض مفيدة    كبيرالمدروسة بشكل  الجذري و   استعمارًا للمحيط

 ,.biocontrol  (Mhatre et al  الحيوي ، والتحكم  phytoremediation، والمعالجة النباتية  biofertilizationالحيوي  

2019). 

 :االستنتاجات
على إنتاج عالية    قدرة  المعزولين من المحيط الجذري لنبات الكرفس  Bacillusو  Pseudomonas  ينأظهرت أنواع الجنس

يمكن من استخدامها في تعزيز    ممااآلزوت،  باإلضافة إلى إذابة الفوسفات وتثبيت    ،Siderophoresومركبات   IAA هرمون 
 . نبات الكرفسالنمو 

 : التوصيات
 متابعة الدراسة على هذه األنواع على المستوى الحقلي لتعزيز النتائج المخبرية.
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Abstract: 

Bio fertilization is one of the ways to enhance plant growth traits. The 

aim of this research is to isolate and characterize bacteria from the 

rhizosphere of the celery plants and study some of their growth-

promoting properties The bacteria were isolated and were identified 

based on morphological and biochemical tests. the results showed that 

45 bacterial isolates from the rhizosphere of celery were described. 

And All the bacterial isolates possess growth-promoting properties in 

varying proportions, as (96) % of them were able to fix nitrogen and 

(51) % dissolve for While the isolates produced the hormone indole 

acetic acid by (46%) and iron Siderophores produced by (75%), and 

(49%) were able to produce hydrogen cyanide. Later, then, the isolates 

with the most growth-promoting properties were identified, most of 

these isolates belonged to the genus Bacillus and Pseudomonas. The 

results in this research indicate the possibility of using these isolates in 

agricultural practices as bio-fertilizers to encourage the growth of 

different crops, after being tested on agricultural crops. 
Keywords: Celery, bacterial inoculum, growth- promoting bacteria, 

isolation, characterization. 
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