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.Klدراسة دور البالزمیدات في تثبیت النتروجین في بكتیریا  pneumoniae

وتحدید كفاءتها في التثبیت بایولوجیا.

احمد محمد تركي العیثاوي

جامعة االنبار.-كلیة العلوم -قسم علوم الحیاة 

١٥/١/٢٠٠٧تاریخ القبول:١٠/١١/٢٠٠٦تاریخ االستالم:

الخالصة:

.Klســتهدفت الدراســة الحالیــة عــزل وتشــخیص بكتیریــا ا pneumoniaeلمحافظــة مــن تــرب مختلفــة

.Klعزلـة بكتیریـة مـن بكتیریـا٦٧االنبار اذ تم الحصـول علـى  pneumoniae ، شـملت الدراسـة ایضـا تقیـیم

.Klكفاءة عزالت pneumoniaeالت فـي كفاءتهـا فـي اظهـرت النتـائج تباینـا لهـذا العـز .في تثبیـت النتـروجین

بینما بلغت اقـل كمیـة ٢٦ملغم/مل) العائد للعزلة رقم ١.٨تثبیت النتروجین اذ بلغت اعلى كمیة نتروجین مثبتة (

.Klملغم/مـل ، وتـم اختیـار العزلـة٠.١٢وبلغـت ٧من النتروجین المثبت من قبـل العزلـة رقـم  pneumoniae

كاكفأ عزلة في تثبیت النتروجین .٢٦رقم 

اظهـــــــرت النتـــــــائج احتـــــــواء العزلـــــــة المـــــــذكورة علـــــــى حزمـــــــة بالزمیدیـــــــة واحـــــــدة كبیـــــــرة الحجـــــــم 

)Mega plasmid فقـدان صـفة تثبیـت ٢٦) وعلى بالزمیـدین صـغیرین متمـاثلین . اظهـرت نتـائج تحییـد العزلـة

.Klالنتروجین بشكل كامل على الوسط السائل لمستعمرات  pneumoniaeمتكـرر وهـذا یشـیر الـى ان الـزرع ال

ســاعد علــى تحییــد البالزمیــدات بوجــود حــامض السالســلیك . اظهــرت نتــائج التجربــة البایولوجیــة ان اعلــى كمیــة 

نتروجین كانت في نبات الـذرة الصـفراء بالنسـبة الـى المعاملـة المضـاف لهـا التوصـیة السـمادیة الكاملـة فـي حـین 

.Klكانت المعاملة الملقحة بالعزلـة pneumoniaeحتواهـا مـن النتـروجین مـن المعاملـة المضـاف اعلـى فـي م

لها ربع التوصیة السمادیة

.Klكلمات مفتاحیة: بالزمیدات ، تثبیت النتروجین ،  pneumoniae.التثبیت بایولوجیا ،

المقدمة:

ـــد الكلبســـیال مـــن اهـــم االجنـــاس التابعـــة  تع

لعائلــة البكتیریــا المعویــة وتنتشــر فــي البیئــة بصــورة 

وجـــد فـــي التربـــة والمیـــاه وفـــي القنـــوات واســـعة اذ ت

، والكلبسـیال بكتیریـا ]١[الهضمیة لالنسان والحیـوان

عصویة سالبة لصبغة كرام غیر متحركة مع امـتالك 

ــــواغ تمتلــــك  ــــة لالب بعضــــها لالهــــالب ، غیــــر مكون

المحفظة  مما یؤدي الـى تكـوین مـواد مخاطیـة عنـد 

ان اول اشــارة الــى ]٢[نموهــا علــى الوســط الزرعــي 

هــــذه البكتیریــــا كانــــت مــــن قبــــل العــــالم االلمــــاني 

Edwen Klebs وسـمیت باسـمه ١٨٨٥في عـام

. تســتطیع هــذه البكتیریــا النمــو بشــكل ]٣[فیمــا بعــد 

جید فـي األوسـاط المغذیـة االعتیادیـة غیـر المدعمـة 

بعوامــل النمــو ، وتتمیــز المســتعمرات النامیــة بكبـــر 



 

ــــــة  حجمهــــــا وارتفاعهــــــا عــــــن الوســــــط وذات رطوب

اطیــة وتعتمــد علــى كمیــة اللزوجــة المفــرزة مــن ومخ

قبـل البكتیریــا وهــذه تعتمـد علــى كمیــة الكاربوهیــدرات 

الموجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

.]٤[الوسط 

تقــع DNAالبالزمیـدات عبــارة عـن جزیئــات 

فـــي الســـایتوبالزم خـــارج الكروموســـوم ویـــتم توارثهـــا 

ـــي  ـــدات ف ـــف البالزمی ـــل الخـــر وتختل ـــن جی ـــات م بثب

من كیلـو دالتـون الـى اكثـر اوزانها الجزیئیة من اقل

كیلــــو دالتــــون وتوجــــد بأشــــكال مختلفــــة ٢٠٠مــــن 

حلقیــــــة مغلقــــــة او مفتوحــــــة او خیطیــــــة وتنتشــــــر 

ــا بدائیــة النــواة  البالزمیــدات بشــكل واســع فــي الخالی

)Prokaryotes ــــــدات جینــــــات ــــــل البالزمی ) وتحم

مماثلة في تركیبها االساس الى جینات الكروموسـوم 

یــات خلویــة مختلفــة عــادة ویمكــن ان تشــفر الــى فعال

ما تكون غیر ضروریة لحیاة البكتیریا اال انها تـوفر 

لها فائدة انتخابیة في الوسط الذي تعیش فیـه حیـث 

یمكــن ان تحمــل جینــات ضــراوة البكتیریــا مثــل انتــاج 

الســموم ومقاومــة مضــادات حیویــة متنوعــة وكــذلك 

انتاج المضادات نفسـها واسـتهالك بعـض السـكریات 

ج الهیموالیســین والســایدروفورات وغیرهــا وكــذلك انتــا

مــن المــواد التــي تســهل حیــاة البكتیریــا فــي وســطها 

]٥[الحیواني او النباتي او البیئي.

للكلبســیال دورا مهمــا فـــي تثبیــت النتـــروجین 

بصـــورة حـــرة فـــي التربـــة وخصوصـــا فـــي المنطقـــة 

rhizosphereالمحیطــة بالجــذور والتــي تــدعى بـــ 

المثبتـــة للنتـــروجین بــــ( وتســـمى االحیـــاء المجهریـــة

diazotrophs ان تثبیت النتروجین هـو عملیـة . (

اختزال النتروجین الحیوي الى امونیا بمساعدة انـزیم 

Nitroginase وتوفر مصدر الطاقـةATP وایـون

ــائي التكــافؤ مثــل المغنیســیوم والمنغنیــز ،  موجــب ثن

وقــــد ذكــــرت العدیــــد مــــن الدراســــات اهمیــــة تثبیــــت 

ة الكلبســیال اذ ان الكلبســیال التــي النتــروجین بواســط

تنمــو علــى جــذور النباتــات تقــوم بتثبیــت النتــروجین 

.]٥[بصورة حیویة 

ـــوع  ـــایتروجینیز فـــي الن ان لفاعلیـــة انـــزیم الن

Kl. oxytoca ٦[دور مهـم فـي تثبیـت النتـروجین[

ــــدرة علــــى تثبیــــت  ــــا ان لســــالالت الكلبســــیال الق كم

لنـــــــوعالنتـــــــروجین الحیـــــــوي التكافلیـــــــا وخاصـــــــة ا

Kl. pneumoniae اذ ان لــه القـدرة علـى تثبیــت

ملغم/مل من النتروجین عند حضنه مدة یـومین ٦٠

في االوساط الزرعیة.

ــــــــد دور  اســــــــتهدفت هــــــــذه الدراســــــــة تحدی

ـــــــــــــا  ـــــــــــــدات المتواجـــــــــــــدة فـــــــــــــي البكتیری البالزمی

Kl.pneumoniae ــار فــي تثبیــت النتــروجین واختب

فعالیتها في تجربة بایولوجیة .

ل:.طرائق العم

.جمع النماذج:١

عینــة تربــة خــالل المــدة مــا بــین ٨٠جمعــت 

شــملت مواقــع مختلفــة ٢٠٠٥كــانون الثــاني و اذار 

من ترب مدینة الرمادي ، هیت ، الجزیرة ، الخالدیـة 

). اخــــذت ١، مجمــــع العامریــــة ، والفلوجة(جــــدول 

سـم مـن ١غـم بعـد قشـط ١عینة من التربة بمعدل 

ســجلت علیــه ســطحها ووضــعت فــي عبــوة معقمــة و 

كافة المعلومات ونقلت الى المختبر مباشرة.

ــــــــــــــــــا٢ .عــــــــــــــــــزل وتشــــــــــــــــــخیص بكتیری

Kl. pneumoniae:

اعتمـــدت المشـــاهدات المزرعیـــة علـــى وســـط 

مــــــــــاكونكي الصــــــــــلب والفحوصــــــــــات المجهریــــــــــة 

والكیموحیویــة الــواردة فــي المصــادر العلمیــة المتبعــة 

[٧[عالیا لتشخیص البكتیریا  [٨[

النتروجینیز:.قیاس نشاط انزیم ٣

اســتعملت طریقــة كلــدال لقیــاس فعالیــة انــزیم 

ــدیر  ــر مباشــرة مــن خــالل تق النتروجینیــز بصــورة غی

كمیـة النتـروجین الكلـي اذ تعتمــد هـذه الطریقـة علــى 

اكسدة المادة العضـویة باسـتعمال حـامض الكبریتیـك 

]٩[وتحویل النتروجین الى امونیا. 



 

اســــــــــتخدمت البالزمیدي:DNA.عــــــــــزل ٤

لترســــــــــــــــــــــــــــیب بــــــــــــــــــــــــــــالملحطریقــــــــــــــــــــــــــــة ا

)Salting out المحــورة فــي التحــري عــن وجــود (

ـــــــزل  ـــــــك بع ـــــــدات وذل ـــــــديDNAالبالزمی البالزمی

]١٠[الكلي.

البالزمیـدي DNA. الترحیل الكهربائي للـ ٥

على هالم االكاروز:

[١١[اتبعــــــت طریقــــــة الجــــــراء الترحیــــــل ]١٢]

البالزمیدي.DNAالكهربائي على هالم االكاروز للـ

لبالزمیدات:.تحیید ا٦

ـــا  ـــدات فـــي بكتیری ـــد البالزمی .Klتـــم تحیی

pneumoniae ـــــــــة حـــــــــامض باســـــــــتعمال طریق

]١٣[السالسیلیك 

.التجربة البایولوجیة:٧

ـــــــــــــا لغـــــــــــــرض معرفـــــــــــــة قـــــــــــــدرة البكتیری

Kl. pneumoniae علــــى تثبیــــت النتــــروجین

بوجـــود النبـــات فـــي التربـــة وتحدیـــد مـــدى  اســـتفادة 

لسـماد المسـتخدم النبات منه مقارنة مع نوعین من ا

و ســـــــــــــــماد الیوریـــــــــــــــاNPوهمـــــــــــــــا ســـــــــــــــماد 

٤٦.%

النتائج:

.العزل والتشخیص:١

ــائج العــزل والتشــخیص انتشــار  اظهــرت نت

.Klبكتیریـــا  pneumoniae ـــات ـــع عین فـــي جمی

التربـــة المدروســـة والبـــالغ عـــددها ثمـــانون نموذجـــا 

والمأخوذة مـن منـاطق هیـت ، الفلوجـة ، الرمـادي ، 

ریة والخالدیة. وبنسب متباینة الجزیرة ، مجمع العام

.ویتضـح مـن الشـكل انــه ١موضـحة فـي الشـكل رقـم 

.Klعزلــة مــن بكتیریــا ٦٧قــد تــم الحصــول علــى 

pneumoniae.من مجموع العینات قید الدراسة

ــا  ــائج الفحــص المجهــري لبكتیری اظهــرت نت

Kl. pneumoniae بانهــا بكتیریــا عصــویة ســالبة

بلـون احمــر وردي لصـبغة كـرام غیــر متحركـة تظهــر 

ــائج الفحوصــات  ــى وســط مــاكونكي ، واظهــرت نت عل

الكیموحیویــــة بانهــــا ســــالبة لالوكســــیدیز ، موجبــــة 

، للكــاتلیز ، ســالبة للیــوریز ، ســالبة الحمــر المثیــل 

موجبـــة لالنـــدول ، وفـــوكس بروســـكاور والســـترات ، 

موجبة الختزال النترات ، غیر محللة للجیالتـین غیـر 

مكونة للسبورات.

]١٤[نتــائج هــذه الدراســة مــع مــا وجــده تتفــق

ـــــــــــــا ـــــــــــــى بكتیری ـــــــــــــة عل ـــــــــــــواء الترب مـــــــــــــن احت

Kl. pneumoniae وان اسـباب هـذا االخــتالف ،

ــا یعــود  ــاین اعــداد البكتیری فــي التــرب المدروســة وتب

ـــى مقاومـــة الظـــروف  ـــا عل ـــدرة البكتیری ـــاین ق ـــى تب ال

البیئیة المختلفة من درجة حرارة و وفرة المغـذیات اذ 

تتاثر بشـكل كبیـر فـي بـالظروف البیئیـة ان البكتیریا

مـــن ان ]١٥[المحیطـــة وهـــذا یتفـــق مـــع مـــا وجـــده 

العوامـل الحیاتیــة تــؤدي الـى تثبــیط نمــو البكتیریــا او 

ــى  ــد یعــزى هــذا االخــتالف ال ــل نشــاطها ، كمــا ق تقلی

تبــاین تلــك التــرب فــي محتواهــا مــن المــادة العضــویة 

عـة وقیمة الرقم الهیدروجیني فضال عـن اخـتالف طبی

االســتغالل الزراعــي للتــرب المدروســة اذ ان الغطــاء 

]١٦[النباتي له اثره في تحفیز نمو البكتیریا

Kl.pneumoniae.اختبار كفاءة عـزالت ٢

في تثبیت النتروجین:

اظهـــرت نتـــائج االختبـــار التـــي اجریـــت علـــى 

ـــــع عـــــزالت  ـــــا لهـــــذه Kl.pneumoniaeجمی تباین

ین اذ بلغــت العــزالت فــي كفاءتهــا فــي تثبیــت النتــروج

ملغم/مــل) العائــد ١.٨اعلــى كمیــة نتــروجین مثبــت (

ـــم  ـــة رق ـــى العزل ـــة مـــن ٢٦ال ـــل كمی ـــت اق ـــا بلغ بینم

وبلغـــت ٧النتـــروجین المثبـــت مـــن قبـــل العزلـــة رقـــم 

.١ملغم/مل (جدول رقم ٠.١٢ (

ان هـــذا االخـــتالف قـــد یعـــود الـــى اخـــتالف 

مصادر الطاقة او الحالة الفسـلجیة للعزلـة البكتیریـة 

ان االختالف في تثبیت النتروجین فـي الوسـط ، كما

الغــــذائي المســــتخدم یعــــزى الــــى اســــباب وراثیــــة او 

ـــروجین هـــي ]١٧[فســـلجیة  ـــزال النت ـــة اخت . ان عملی

عملیــــــة فســــــلجیة معقــــــدة ویكــــــون فیهــــــا النــــــزیم 



 

النتروجینیز دورا كبیـرا ویتطلـب عمـل االنـزیم مصـدرا 

) اذ وجـد انـه یحتــاج الـى تحلـل اربــع ATPللطاقـة (ِ 

) لنقل زوج من االلكترونات الى ATPجزیئات من (

)ATPجزیئة من (١٢النتروجین لذلك فان حوالي 

تكون ضروریة الختزال جزیئة واحدة مـن النتـروجین 

كمــا ان للمولبیــدنیوم ]١٨[الــى جــزیئتین مــن االمونیــا 

والمغنیسیوم والحدید دورا كبیرا في تثبیت النتـروجین 

]١٩[الجوي في التربة

ـــم الحصـــول اســـت ـــي ت ـــائج الت ـــى النت نادا ال

علیهـــا فــــي هــــذه الدراســــة فقـــد تــــم اختیــــار العزلــــة 

Kl.pneumoniae كاكفــأ عزلــة فــي ٢٦المرقمــة

تثبیـــــت النتـــــروجین واســـــتخدمت إلكمـــــال التجـــــارب 

الالحقة.

البالزمیـــــــدي لبكتیریـــــــا DNA. عـــــــزل ٣.

Kl.pneumoniae.

اظهـــرت النتــــائج احتــــواء العزلــــة المحلیــــة 

Kl.pneumoniae ـــــــة ٢٦المرقمـــــــة ـــــــى حزم عل

ـــــــــــــــــرة الحجـــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــدة كبی بالزمیدی

)Mega plasmid وعلـــى بالزمیـــدین صـــغیرین (

)١متماثلین (صورة 

تمتـــاز الصـــفة المحمولـــة علـــى البالزمیـــد 

بانها ذات اهمیة كبیرة اكثر من تلك المحمولـة علـى 

الكروموســوم وذلــك لقابلیتهــا علــى االنتقــال وســرعة 

ـــوا ـــین االن ـــزداد االنتشـــار ب ع البكتیریـــة المختلفـــة وت

اهمیتها عندما تشفر البالزمیدات لصـفة معینـة مثـل 

ــا  مقاومــة المضــادات الحیویــة وانتقالهــا مــن البكتیری

المرضیة الى البكتیریا غیر المرضیة مسـببة مشـاكل 

، كما ان المحتوى البالزمیدي لـه اهمیـة ]٢٠[خطیرة 

ـــــدات  ـــــرة تظهـــــر مـــــن خـــــالل توصـــــیف البالزمی كبی

تخلصـــة مـــن العـــزالت البكتیریـــة العائـــد للنــــوع المس

البكتیري نفسـه او لالنـواع البكتیریـة المختلفـة وذلـك 

عنــــد وجــــود تماثــــل فــــي عــــدد وحجــــم البالزمیــــدات 

المستخلصــــة مــــن النــــوع البكتیــــري الواحــــد او بــــین 

عنــد ]٢٢[وقــد وجــد ]٢١[االنــواع البكتیریــة المختلفــة 

عزلـــــــــــة بكتیریـــــــــــة مـــــــــــن نـــــــــــوع ١٦دراســـــــــــة 

Kl.pneumoniae ــدي لهــذه ــوى البالزمی ان المحت

العزالت كان مشتركا في احتوائها على بالزمیـد واحـد 

ــــــال  ــــــى االقــــــل ومــــــن الممكــــــن ان یحــــــدث انتق عل

البالزمیــدات بــین العــزالت وذلــك عــن طریــق االقتــران 

او التحول الوراثي.

.تحییــــــــد البالزمیــــــــدات فــــــــي البكتیریــــــــا ٤

Kl.pneumoniae.

ــائج اضــافة تراكیــز م ختلفــة مــن اظهــرت نت

، ١٥٠، ١٠٠، ٥٠حـــــامض السالســـــلیك هـــــي (

) مایكروغرام/مــــل فــــي نمــــو ٣٠٠، ٢٥٠، ٢٠٠

فــي الوســط ٢٦Kl.pneumoniaeالعزلــة المحلیــة 

٥٠الزرعي السائل عدم تاثر نمو العزلـة بـالتركیزین 

) ، وهـذا یتفـق مـع ٢مایكروغرام/مل (شكل ١٠٠و 

لـى من انه لیس للحـامض أي تـاثیر ع]٢٢[ما وجده 

نمــــو العــــزالت البكتیریــــة عنــــد التراكیــــز المنخفضــــة 

للحامض.

تـــــــم دراســـــــة الـــــــزرع المتكـــــــرر للعزلـــــــة 

٢٦Kl.pneumoniae١٥٠عنــــــــــــــــد وجــــــــــــــــود

مایكروغرام/مل من هـذا الحـامض اذ كـرر الـزرع كـل 

درجـة مئویـة ٢٨ثالث ساعات وحضن بدرجة حرارة 

ثم حضرت تخافیف من المزروع البكتیـري تصـل الـى 

الوســط الزرعــي الصــلب وحضــن ونشــر علــى٥-١٠

سـاعة وذلـك للحصـول ٢٤بنفس درجة الحـرارة مـدة 

علـــى مســـتعمرات مفـــردة ، بعـــد ذلـــك تـــم التقـــاط مـــا 

ــى الوســط الخــالي ١٥٠یقــارب  مســتعمرة زرعــت عل

مــن النتــروجین ثــم ثــم حضــنت فــي الحاضــنة الهــزازة 

مدة ثالثة اسابیع عند نفس درجـة الحـرارة بعـدها تـم 

مـــل مـــن ٢متكونـــة وذلـــك باخـــذ تقـــدیر االمونیـــا ال

الوسط السائل وتقدیره بجهاز كلدال .

اظهـــــرت النتــــــائج فقــــــدان صــــــفة تثبیــــــت 

النتـــــروجین وبشـــــكل كامـــــل علـــــى الوســـــط الســـــائل 

للمستعمرات وهذا یشیر الى ان الزرع المتكرر ساعد 

علــى تحییــد البالزمیــدات بوجــود حــامض السالســلیك 



 

تكـون وكذلك نستنتج ان صفة تثبیـت النتـروجین قـد

محمولة على البالزمیدات.

ومن اجل اثبات ان صفة تثبیت النتروجین 

DNAمحمولة على البالزمیدات فقد تم استخالص 

مــن البكتیریــا فوجــد عــدم احتوائهــا علــى أي حزمــة 

) ممــــا یؤكــــد قابلیــــة حــــامض ٢بالزمیدیــــة (صــــورة 

السالســـلیك علـــى تحییـــد البالزمیـــدات اذ یعمـــل هـــذا 

ـــة الحـــامض علـــى ســـحب االیو  نـــات الموجبـــة الثنائی

التكـــــافؤ والمهمـــــة فـــــي ثباتیـــــة الغشـــــاء الخـــــارجي 

ــة الغشــاء  ــر فــي نفاذی ــالي حــدوث تغی ــا وبالت للبكتیری

مما یقـود الـى تسـرب البالزمیـدات الـى خـارج الخلیـة 

البكتیریة ، كذلك یعتقد انـه یـؤثر فـي منـاطق ارتبـاط 

البالزمیدات بالغشاء السایتوبالزمي للخلیة البكتیریة 
]٢٢[

ان اختفـــاء الحـــزم البالزمیدیـــة فـــي العزلـــة 

المحیــدة یشــیر وبشــكل واضــح الــى ارتبــاط الصــفات 

المفقـــــودة بتلـــــك البالزمیــــــدات والـــــى ان الجینــــــات 

المنفردة لهذه الصفات كانت محمولة على البالزمیـد 

ومن هذا نستنتج بـان البالزمیـد ]٢٣[الذي تم تحییده 

ن كــــان لــــه دور فــــي حمــــل صــــفة تثبیــــت النتــــروجی

وعنـــــد فقـــــدان هـــــذا Kl.pneumoniaeلبكتیریـــــا 

البالزمیــد فقــدت هــذه البكتیریــا قابلیتهــا علــى تثبیــت 

النتروجین الجوي.

.التجربة البایولوجیة:٥

اظهرت نتائج هذه التجربـة ان اعلـى كمیـة 

نتــروجین كانــت فــي نبــات الــذرة الصــفراء المزروعــة 

١٠.١٢فـــي التوصـــیة الســـمادیة الكاملـــة اذ بلغـــت 

نتروجین/نبــــات فــــي حــــین كانــــت المعاملــــة ملغــــم

اعلــــى فـــــي Kl.pneumoniaeالملقحــــة بالعزلـــــة 

محتواهـا مــن النتـروجین مــن المعاملـة المضــاف لهــا 

) والتي بلغت كمیة ٢ربع التوصیة السمادیة (جدول 

ــــــــــروجین المــــــــــأخوذ فیهــــــــــا  ملغــــــــــم ٤.١٢٦النت

نتروجین/نبــــات فــــي حــــین وجــــد ان اقــــل محتــــوى 

ــــــات ال ــــــي النب ــــــروجین ف ــــــة للنت ــــــي الترب ــــــزروع ف م

المســـتخدمة كمعاملـــة ســـیطرة بـــدون تلقـــیح بالعزلـــة 

البكتیریة وبدون اضافة اسمدة معدنیـة فبلغـت كمیـة 

ـــــات  ـــــروجین المـــــاخوذ فـــــي النب ملغـــــم ٠.٣٨٥النت

نتروجین/نبـــــات ، وكـــــذلك الحـــــال بالنســـــبة للـــــوزن 

الجاف ونسـبة البـروتین وطـول النبـات ومحتـواه مـن 

ســجلت خــالل فتــرة الكلوروفیــل اذ كانــت اقــل كمیــة

الدراسة للمعاملة المسـتخدمة كسـیطرة بـدون اضـافة 

اسمدة معدنیة او عزلة بكتیریة الیها.

كـذلك اظهــرت النتــائج اخــتالف قــیم االوزان 

الجافـة ونسـبة البـروتین وطـول النبـات ومحتـواه مـن 

الكلوروفیــل لالجــزاء الخضــریة لنبــات الــذرة الصــفراء 

ــاختالف المعــامالت المســتخدمة فــ ي هــذه الدراســة ب

فقد ادى استخدام لقاح العزلة البكتیریة الـى حصـول 

زیـــادة واضـــحة فـــي معـــدل نمـــو النبـــات مقارنـــة مـــع 

المعاملــــة المضــــافة لهــــا ربــــع التوصــــیة الســــمادیة 

ومعاملــة الســیطرة اذ ظهــر ذلــك واضــحا مــن خــالل 

ــــوزن الجــــاف ونســــبة  ــــروجین وال ــــواه مــــن النت محت

ـــل البـــروتین وطـــول النبـــات ومحتـــواه مـــن  الكلوروفی

)٢(جدول 

ومــن خــالل النتــائج نالحــظ ان ذلــك یعكــس 

كفـــاءة العزلـــة البكتیریـــة المســـتعملة كلقـــاح لوحـــدها 

مقارنة مع االسمدة المعدنیة المستعملة وان ذلك قـد 

ساهم فـي زیـادة نمـو النبـات سـواء للعزلـة البكتیریـة 

او االسمدة بجمیع المستویات قید الدراسة.

ــا المســتعم ــدیكون لهــا دور ان البكتیری لة ق

محفــز مــن خــالل افرازهــا لــبعض المركبــات التــي لهــا 

دور فـي زیــادة امتصــاص النبـات للنتــروجین المثبــت 

، كمـــا ان التلقـــیح البكتیـــري ]٢٤[مـــن قبـــل البكتیریـــا 

یزیــد مــن النتــروجین ممــا یــنعكس ایجابیــا علــى نمــو 

]٢٥[النبات 

المصادر 
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كمیة النتروجین 

المثبتة (ملغم/مل)

رقم 

العزلة

كمیة النتروجین المثبتة 

(ملغم/مل)

رقم 

العزلة

كمیة النتروجین 

المثبتة (ملغم/مل)

رقم 

العزلة

كمیة النتروجین 

المثبتة (ملغم/مل)

١.٠.٨٨١٨.٠.٨٢٣٥.٠.٩٨٥٢.١.٥

٢.١.١١٩.٠.٢٦٣٦.٠.٨٣٥٣.٠.٨٩

٣.١.١٢٠.١.٢٦٣٧.١.٤٥٤.١.٣٣

٤.٠.١٥٢١.٠.٤٣٣٨.١.٦٥٥.١.٣

٥.١.٠٢٢.١.٥٣٩.١.٢٥٦.٠.٩٢
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٩.٠.١٨٢٦.١.٨٤٣.١.٥٤٦٠.١.٢

١٠.٠.١٣٢٧.٠.٨٥٤٤.١.٧٢٦١.١.١

١١.٠.٣٣٢٨.١.٣٤٥.١.٣٦٢.١.٥٤

١٢.١.١٢٩.١.١٤٦.٠.٩٨٦٣.٠.٥٨

١٣.٠.٧٥٣٠.١.٣٤٧.١.١٨٦٤.١.٢
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١٧.٠.٣٥٣٤.٠.٩٥٥١.١.٤
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Kl.pneumoniaeد قبل التحیی
: المحتوى الوراثي للعزلة ٢صورة 

Kl.pneumoniae.بعد التحیید
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المعامالت
النتروجین 
الماخوذ في 

النبات ملغم/نبات

الوزن 
الجاف
غم

نسبة 
البروتین 

%

طول 
النبات
سم

النتروجین 
الكلي 
ملغم/كغم

محتوى النبات من الكلوروفیل

ABTotal

C0.382.451.832859.400.420.190.61
F110.128.886.226898.501.461.092.56
F27.458.124.885895.200.810.381.20
F33.635.433.964389.200.810.351.16
F44.125.924.114992.600.810.371.19

الرموز

Cالتجربة الضابطة
F1التجربة السمادیة الكاملة
F2نصف التوصیةالسمادیة
F3ربع التوصیة السمادیة

F4
.Klاستعمال العزلة البكتیریة pneumoniae
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: توزیع وانتشار العزالت البكتیریه في ١شكل

النماذج قید الدراسة

: تاثیر حامض السالسلیك في نمو ٢شكل 

٢٦Kl.pneumoniaeالعزلة 
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The goal of this study to isolation and idenfication Kl. pneumoniae from
Al-Anbar governorate soils . 67 bacterial isolates for Kl. pneumoniae was
obtained . Study include evaluation isolates effecacy to nitrogen fixation.

Results showen different effecacy in nitrogen fixation between 1.8 mg/ml
in isolate No. 26 and 0.12 mg/ml in isolate No. 7, according this , the Kl.
pneumoniae No.26 was choosed which contain Mega plasmid and identacal two
small plasmids , and the curring experments by salcylic acid showed loss ability
of nitrogen fixation .

The biological experment showed the highest level of nitrogen fixation
was in corn when compelete of recommended fertilization level, while with Kl.
pneumoniae the highest level of nitrogen fixation was when quarter
recommended fertilization level.


