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الملخص العربى 
 المواد  كفاءة بعض الكائنات الحية الدقيقة فى إنتاج بعض

المنشطة لنمو النبات 
 

      من المعروف أن البكتريا المثبتة لآلزوت الجوى وتمك المذيبة لمفوسفات تستطيع    
لذلك فإن ىذه الميكروبات تمعب ، أن تنتج مواد عديدة ، تنشط وتزيد من نمو النبات 

.  ىاما فى خصوبة التربة الزراعية دورا

 ولذلك فإن التآثير المفيد والمشجع لنمو النبات بمثل ىذه الكائنات الدقيقة ال        
نما يرجع  يرجع فقط إلى مقدرتيا عمى تثبيت اآلزوت أو إذابة مركبات الفوسفور فقط وا 

وغيرىا من أيضا إلى إنتاج منظمات النمو مثل األوكسينات والجبريممينات والسيتوكينينات 
.  مركبات منشطة وأيضا لمقاومتيا لبعض األمراض التى تصيب جذور النباتات 

          واليدف من إجراء ىذه الدراسة ىوعزل وتعريف بعض الميكروبات التى ليا 
القدرة عمى إنتاج منظمات النمو سالفة الذكر وكذلك دراسة تآثير بعض العوامل البيئية 

أيضا دراسة كفاءة . والغذائية عمى معدل إنتاج ىذه المواد بواسطة الميكروبات المعزولة 
التمقيح بمثل ىذه الميكروبات عمى نمو نباتات الطماطم ومقاومة بعض أمراض الجذور 

وقد إشتممت الدراسة . بيا والتى تحدث بواسطة الفطريات المحمولة عن طريق التربة 
:   عمى ما يمى 

 .عزل البكتريا المنتجة لمنظمات النمو - 1
        فى ىذه الدراسة تم عزل مائة عزلة بكتيرية من ريزوسفير بعض النباتات 

. المنزرعة مثل القمح ، األرز ، الذرة ، البرسيم ، الجرجير ، الفاصوليا ، الموز ، الورد 
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 ليذه         أوضحت نتائج العزل أن ريزوسفير محاصيل الحبوب كان أكثرىا إحتواءا
الكائنات وبإختبار كفاءة ىذه العزالت عمى إنتاج األوكسينات أوضحت النتائج أن العزالت 

. التى تم الحصول عمييا من ريزوسفير محاصيل الحبوب كانت األعمى إنتاجا

ثم  ( عزلة 15) لؤلوكسينات ووجدت أنيا         إختير من ىذه العزالت أكثرىم إنتاجا
 إلتمام باقى الدراسة 44 و 19إختير منيم عزلتين وىم األعمى إنتاجا لئلندوالت ىما رقم 

 .

.  تعريف العزالت األكثر كفاءة فى إنتاج منظمات النمو- 2
 Azotobacter chroococcum (19)       أوضحت نتائج التعريف أن العزلتين ىما 

and Bacillus megaterium var. phosphaticum (44)    . 

. تأثير درجة حرارة التحضين عمى إنتاج منظمات النمو - 3
عمى إنتاج  (م ° 38 ، 36 ، 34 ، 32 ، 30)       أختبر تأثير درجات الحرارة 

منظمات النمو وأوضحت نتائج ىذه التجربة أن أنسب درجة حرارة تحضين إلنتاج أعمى 
م لميكروب  °32كمية من األوكسينات والجبريممينات واالسيتوكينينات ىى 

Azotobacter chroococcum م لميكروب° 30 و Bacillus megaterium var. 

phosphaticum . 

       أيضا أوضحت النتائج أن كبل من الميكروبين أنتج إندول حامض البيوتريك 
 مركب وأن.بكميات أعمى من إندول حامض الخميك وذلك عمى درجات الحرارة المختبرة 

. الكينيتين أنتج بكميات أعمى من مركبات السيتوكينينات األخرى 

أنتج الزيتين Bacillus megaterium var. phosphaticum        ميكروب 
 بينما األخير أنتج البنزيل Azotobacter chroococcumبكميات أعمى عن ميكروب 

 جميع درجات دآدينين والبنزيل آدينين بيورين بكميات أعمى من الميكروب األول وذلك عن
. الحرارة المختبرة 
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. تأثير فترة التحضين عمى إنتاج منظمات النمو - 4
عمى  ( أيام 10 ، 8 ، 6 ، 4، 2)       فى ىذه التجربة أختبر أثر التحضين لفترات 

إنتاج منظمات النمو وقد أظيرت نتائج ىذه التجربة أن أعمى إنتاج من منظمات النمو 
 كانت عند فترة تحضين Azotobacter chroococcumالمختمفة بواسطة ميكروب 

 .Bacillus megaterium varأربعة أيام بينما كانت يومين فقط لميكروب

phosphaticum  . 

 أنتج حمض الجبريمميك Azotobacter chroococcum       كذلك فإن ميكروب 
 عند  Bacillus megaterium var. phosphaticumبكميات أعمى عن ميكروب 
. فترات التحضين المختمفة 

.  تأثير مصادر الكربون عمى إنتاج منظمات النمو - 5
فى ىذه التجربة تم دراسة تأثير أربع مصادر لمكربون ىى الجموكوز و الفركتوز          

 الميكروبين تحت  بواسطةو المانيتول و السكروز عمى معدل إنتاج منظمات النمو
. الدراسة 

         ولقد أوضحت النتائج أن أنسب مصدر كربون لمحصول عمى أعمى إنتاج من 
ىو المانيتول ، بينما كان  Azotobacter chroococcumمنظمات النمو بواسطة 

 .Bacillus megaterium varالجموكوز ىو أنسب مصدر كربونى لميكروب 

phosphaticum . 

 أنتج Azotobacter chroococcum         كما أظيرت النتائج أن ميكروب 
 Bacillus المنتجة بواسطة ميكروب من تمكتين والكينيتين بكميات أعمى االزي

megaterium var. phosphaticum .  البنزيل آدينين مركبى بينما األخير أنتج
 .وذلك عند إستخدام مصادر الكربون المختمفة . بكميات أعمى عن الميكروب األول 
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. تأثير تركيز التربتوفان عمى إنتاج منظمات النمو - 6
عمى إنتاج  ( مولر8-10 مولر إلى 3-10) أختبر إستخدام التربتوفان بالتركيزات         

منظمات النمو بكل من السبللتين وأوضحت النتائج أن أعمى إنتاج من منظمات النمو 
 Azotobacter  chroococcum  andوخصوصا اإلندوالت بواسطة كبل من   

Bacillus megaterium var. phosphaticum حدث بإضافة التربتوفان بتركيز 
.  مولر بينما تناقص بإنخفاض تركيز التربتوفان فى بيئة النمو 10-3

. تأثير تركيز اآلدينين عمى إنتاج منظمات النمو - 7
 مولر إلى 3-10)فى ىذه التجربة أختبر إضافة اآلدينين إلى بيئة النمو بتركيزات         

عمى إنتاج منظمات النمو وأوضحت النتائج المتحصل عمييا أن إضافة  ( مولر10-10
 Azotobacter مولر إلى بيئة نمو كل من 4-10 مولر و 5-10اآلدينين بتركيز 

chroococcum و Bacillus megaterium var. phosphaticum  عمى التوالى
. أدى إلى أعمى إنتاج من منظمات النمو

 كذلك فإن كبل من السبللتين أنتجت مركب إندول حامض البيوتريك بكميات        
أيضا .أعمى من مركب إندول حامض الخميك عند إستخدام التركيزات المختمفة لآلدينين 

 Azotobacter chroococcumفإن إنتاج حمض الجبريمميك والسيتوكينينات بواسطة 
 . Bacillus megaterium var. phosphaticumكان أعمى من إنتاجيا بميكروب 

. تأثير الظروف المثمى عمى إنتاج منظمات النمو - 8
 فى إنتاج  المتحصل عمييا من التجارب السابقة        عند إستخدام الظروف المثمى

منظمات النمو بواسطة السبللتين تحت الدراسة تم الحصول عمى أعمى إنتاج من كل 
. منظمات النمو التى درست وذلك بالمقارنة بإستخدام كل عامل بمفرده 

 .Bacillus megaterium var          أثبتت الدراسة أن ميكروب 

phosphaticum   أنتج كمية أكبر من األوكسينات مقارنة بميكروبAzotobacter 
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chroococcum .  بينما أنتج الميكروب الثانى كمية أكبر من حامض الجبريمميك مقارنة
.  بالميكروب األول 

 أنتج كمية كبيرة من Azotobacter chroococcum          كذلك وجد أن ميكروب 
 .Bacillus megaterium var ,الزياتين والبنزيل آدينين مقارنة بميكروب

phosphaticum كان إنتاج بينما  Bacillus megaterium var. phosphaticum  
     . Azotobacter chroococcum من الكينيتين أعمى من

. النشاط التضادى لمميكروبات المنتجة لمنظمات النمو - 9
 Azotobacter         وقد أظيرت النتائج المتحصل عمييا أن كبل من الميكروبين 

chroococcum  and Bacillus megaterium var. phosphaticum ثبط 
 Fusarium oxysporum f.sp lycopersici andنموالفطريات الممرضة 

Fusarium solani  , والتى تسبب مرض الذبولdamping-off حيث شوىد مناطق 
شفافة حول الميكروبات المنتجة لمنظمات النمو مع حدوث تثبيط لنمو الميسيميوم الفطرى 

. المقارنة باألطباق الغير ممقحة بمثل ىذه البكتريا بوذلك 

        لذلك فقد أجريت تجربة لدراسة تأثير التمقيح بيذه الميكروبات فى حدوث عدوى 
: بالفطريات الممرضة عمى نباتات الطماطم حيث أوضحت نتائج ىذه التجربة ما يمى 

 Plant growth promoting rhizobacteriaتأثير التمقيح بميكروبات  (أ
 . Damping-offعمى سقوط البادرات 

 Azotobacter chroococcum and        عند تمقيح بادرات الطماطم بميكروبات
Bacillus megaterium var. phosphaticum شوىد إنخفاض معنوى فى نسبة   

damping-off  أيضا عند التمقيح بمخموط السبللتين . بالمقارنة بتمك الغير ممقحة       
(Azotobacter chroococcum  + Bacillus megaterium var. 

phosphaticum )  شوىد إنخفاض معنوى فى نسبة ذبول البادراتdamping-off 
. بالمقارنة بالتمقيح بكبل من السبللتين عمى حده 
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 Fusarium oxysporum f.sp          فى حالة إجراء عدوى لمتربة بفطر 

lycopersici أو Fusarium solani  تم الحصول عمى أقل نسبة من النباتات
 Bacillus  من ولكن عند التمقيح بمخموط survival of plantsالمقاومة لمذبول

megaterium var. phosphaticum+   Azotobacter chroococcum   فى  
. وجود الفطريات الممرضة أدى ذلك إلى زيادة معنوية فى نسبة النباتات المقاومة لمذبول 

.  عمى نشاط بعض اإلنزيمات فى التربة PGPRتأثير التمقيح بـ  (ب
       إشتممت ىذه التجربة عمى دراسة أثر تمقيح بادرات الطماطم بياتين السبللتين سواء 
فى صورة مجتمعة أو منفردة وفى وجود الفطريات الممرضة أو عدميا عمى نشاط إنزيمى 

  .الديييدروجينيز والفوسفاتيز بالتربة 

 وقد أوضحت النتائج أنو عند التمقيح بمخموط السبللتين كان نشاط إنزيم       
أيضا تمقيح الطماطم بميكروب . الديييدروجينيز أعمى بالمقارنة بالتمقيح الفردى 

Azotobacter chroococcum     أو Bacillus megaterium var. 

phosphaticum فى وجود الفطريات الممرضة أدى إلى زيادة نشاط إنزيم 
. الديييدروجينيز بالمقارنة بالمعامبلت غير الممقحة 

        بخصوص تأثير التمقيح بتمك السبللتين عمى نشاط إنزيم الفوسفاتيز فقد أوضحت 
 سبب Bacillus megaterium var. phosphaticumالنتائج أن التمقيح بميكروب 

 .   Azotobacter chroococcumزيادة فى نشاط اإلنزيم بالمقارنة بالتمقيح بميكروب 
كذلك أوضحت النتائج أن نشاط اإلنزيم قد إزداد فى حالة التمقيح المزدوج بالمقارنة 

. بالتمقيح الفردى

        أما بالنسبة لتأثير التمقيح بالميكروبات سالفة الذكر عمى نشاط إنزيم النيتروجينيز 
فقد أوضحت النتائج أن التمقيح المزدوج بكبل السبللتين أعطى نتيجة أعمى من التمقيح ، 

.  الفردى بأى من السبللتين 
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 Azotobacter         ولوحظ من النتائج أيضا أن التمقيح بميكروب 

chroococcum  أعطى زيادة فى نشاط إنزيم النيتروجينيز فى كبل نوعى التربة  .

  Bacillus megaterium var. phosphaticum         بينما التمقيح بميكروب
 لم يعطى أى نشاط فى ىذا اإلنزيم وذلك فى التربة المعقمة ، ولكن فى التربة منفردا

النيتروجينيز وقد عزى ذلك إلى  الغير معقمة أظير التمقيح الفردى نشاط فى إنزيم
   . فى التربة الميكروبات الموجودة طبيعيا

.  عمى مواصفات النمو فى الطماطم PGPRتأثير التمقيح بميكروبات  (جـ
        درس فى ىذه التجربة تأثير التمقيح بالسبللتين تحت الدراسة عمى مواصفات 
النمو فى الطماطم فى وجود وعدم وجود الفطريات الممرضة ومن الصفات التى تم 

.        دراستيا طول النبات وعدد األوراق واألفرع وعدد األزىار والثمار 

       وقد أوضحت النتائج أن صفات النمو التى درست إنخفضت معنويا عند إجراء 
 Fusarium oxysporum f.sp lycopersici  orعدوى لمتربة بفطريات 

Fusarium solani.   ولكن عند التمقيح بميكروبات  Azotobacter 

chroococcum or Bacillus megaterium var. phosphaticum  أدى ذلك إلى
 .تحسين مواصفات النمو فى الطماطم 

كذلك أوضحت النتائج أن عدوى التربة بالفطريات الممرضة مع إجراء التمقيح        
 Bacillus megaterium var. phosphaticum +   Azotobacterبميكروبات 

chroococcumزيادة معنوية فى مواصفات النمو بالمقارنة بعدم التمقيح  إلى أدى  .

 عمى محتوى نباتات الطماطم من العناصر PGPRتأثير التمقيح بميكروبات  (د
. المغذية الكبرى 

أظيرت النتائج أن التمقيح المزدوج بمخموط السبللتين أدى إلى حدوث زيادة          
. معنوية فى محتوى األوراق من عناصر النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم 
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.  عمى محتوى النبات من الهرمونات PGPRتأثير التمقيح بميكروبات  (هـ
 المختبرة زاد من محتوى النبات من PGPR        وجد أن التمقيح بميكروبات 

كذلك أوضحت النتائج أن مخموط السبللتين أدى . اليرمونات عن المقارنة الغير معاممة 
إلى زيادة معنوية فى محتوى النبات من اليرمونات عن التمقيح الفردى بأى من السبللتين 

 .

       بينما لوحظ إنخفاض معنوى فى محتوى اليرمونات عند عدوى التربة بأى من 
 Fusarium oxysporum f.spالفطريات الممرضة المستخدمة فى التجربة 

lycopersici  or Fusarium solani  
 عمى محتوى النبات من صبغات التمثيل PGPRتأثير التمقيح بميكروبات  (و

. الضوئى 
 Fusarium oxysporum f.sp       عند إجراء عدوى لمتربة بفطريات 

lycopersici  or Fusarium solani حدث إنخفاض معنوى فى محتوى األوراق من 
ولكن التمقيح بميكروبات  . (كموروفيل أ وكموروفيل ب والكاروتينات )صبغات 

Azotobacter chroococcum or Bacillus megaterium var. 

phosphaticum زاد من محتوى األوراق من ىذه الصبغات خصوصا فى حالة التمقيح 
 .المزدوج 

 

 

 عمى محتوى النبات من إنزيمى PGPRتأثير التمقيح بميكروبات  (ى
. البيروكسيدز والبولى فينول أوكسيديز

 Fusarium oxysporum f.sp       أوضحت النتائج أن عدوى التربة بفطريات 

lycopersici  or Fusarium solani أدى إلى إنخفاض معنوى فى محتوى النبات  



الملخص العربى  
 

-9 -

 Azotobacter من كبلبولكن عند تمقيح الطماطم . من كل من اإلنزيمين 

chroococcum or Bacillus megaterium var. phosphaticum أدى إلى زيادة 
. معنوية فى محتوى النبات من كل من اإلنزيمين 

 + Azotobacter chroococcum       كذلك أوضحت النتائج أن التمقيح بمخموط 

Bacillus megaterium var. phosphaticum فى وجود العدوى بالفطريات 
.  الممرضة قد زاد من محتوى النبات من ىذه اإلنزيمات

 عمى محتوى التربة من العناصر المغذية PGPRتأثير التمقيح بميكروبات  (ز
. الكبرى 

       أوضحت النتائج أن عدوى التربة بالفطريات الممرضة أدى إلى قمة محتوى التربة 
 Azotobacterمن النيتروجين و الفوسفور الميسر ولكن عند تمقيح الطماطم بميكروبات 

chroococcum or Bacillus megaterium var. phosphaticum فقد لوحظت 
 الصور الميسرة فى معامبلت خصوصا غذيةمزيادة فى محتوى التربة من العناصر ال

. التمقيح المزدوج 

 مع إجراء عدوى لمتربة PGPR       أيضا لوحظ أن تمقيح الطماطم بميكروبات 
بالفطريات الممرضة أدى إلى زيادة محتوى التربة من ىذه العناصر المغذية وذلك 

. بالمقارنة بعدوى التربة بالفطريات الممرضة فقط 

       مما سبق يتضح أن التربة المصرية غنية فى محتواىا من الميكروبات المنتجة 
لممواد المشجعة لنمو النبات ، والتى تستطيع أن تنتج كميات ال بأس بيا من األوكسينات 

. والجبريممينات والسيتوكينينات 

 ولقد أوضحت النتائج أن ىذه الميكروبات كان ليا القدرة عمى أن تثبط نشاط        
الفطريات الممرضة لمنبات خصوصا فطريات أعفان الجذور والذبول ، وذلك يرجع إلى 

قدرة ىذه الميكروبات عمى إفراز مواد مضادة لمفطريات الممرضة مثل مركبات 
. السيدروفورز وسيانيد الييدروجين 



الملخص العربى  
 

-10 -

        ليس ىذا فحسب بل أيضا إتضح من نتائج ىذه الدراسة أن مثل ىذه الميكروبات 
تشجع نمو النبات من خبلل مقدرتيا عمى تثبيت آزوت اليواء الجوى أو إذابة مركبات 

.     الفوسفور فى التربة بجانب إفرازىا لمنظمات النمو المختمفة 

        لذلك ينصح بإستخدام مثل ىذه الميكروبات فى تمقيح التربة أو النبات كبديل 
لممقاومة الكيماوية ولمحد من إستخدام المبيدات الفطرية والتى تسبب تموث خطير 

 .    لئلنسان والبيئة 

   


