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اإلهداء
الحمد هلل وحده ال شريؾ لو ،لو الممؾ و لو الحمد و ىو عمى كؿ شيء قدير .بداية ُنيدي
عممنا ىذا إلى منارة العمـ و العالميف األمي الذي عمّـ المتعمميف خاتـ االنبياء والمرسميف محمد
بف عبد اهلل عميو أفضؿ الصالة و اتـ التسميـ.
إلى الذي وىبني كؿ ما يممؾ حتى أحقؽ أمالو ،الى مف كاف يدفعني قدماً نحو االماـ لنيؿ
المبتغى ،إلى االنساف الذي امتمؾ االنسانية بكؿ قوة ،إلى الذي سير عمى تعميمي بتضحيات
"أبي الغالي"

جساـ مترجمة في تقديمو لمعمـ ،الى مدرستي االولى في الحياة و قدوتي.

إلى التي وىبت فمذة كبدىا كؿ الحناف و العطاء ،الى التي صبرت عمى كؿ شيء ،إلى التي
رعتني حؽ رعاية وكانت سندي في الشدائد ،و كانت دعواتيا لي بالتوفيؽ تتبعني خطوة بخطوة
في عممي ،إلى مف ارتحت كمما تذكرت ابتسامتيا في وجيي.

"أمي الغالية"

إلى سندي في ىذه الحياة بعد اهلل سبحانو و تعالى ،إلى مف تذوقت معيـ أجمؿ المحظات،
إلى القموب الطاىرة الرقيقة و النفوس البريئة إلى رياحيف حياتي .اىدى ىذا العمؿ المتواضع لكى
"اخوتي و اخواتي"

ادخؿ عمى قموبيـ شيئاً مف السعادة.

معدات البحث
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كممة الشكر
البد لنا و نحف نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية مف وقفة نعود إلى أعواـ قضيناىا
في رحاب الجامعة مع اساتذتنا الكراـ الذيف قدموا لنا الكثير باذليف جيوداً كبيرة في بناء جيؿ الغد
لتبعث األمة مف جديد و قبؿ أف نمضي نقدـ أسمى آيات الشكر و االمتناف و التقدير و المحبة،
إلى الذيف حمموا أقدس رسالة في الحياة ،إلى جميع أساتذتنا األفاضؿ الذيف أشرفوا عمى تعميمنا
"كف عالماً فإف لـ تستطيع فكف متعمماً ،فإف لـ تستطيع فأحب العمماء ،فإف لـ تستطيع فال
تبغضيـ"
بعد رحمة بحث و جيد و اجتياد تكمؿ بإنجاز ىذا البحث .نحمد اهلل عز و جؿ عمى نعمو
مف بيا عمينا فيو العمي القدير ،كما ال يسعنا إال اف نخص بأسمى عبارات الشكر و التقدير
التي ّ

االستاذة "مسعودة عمر خميفة" لما قدمتو لنا مف جيد و نصح و معرفة طيمة انجاز ىذا البحث.

منا كؿ
الشكر كؿ الشكر لألستاذة "فادية جمعة إشعيوي" لمساعدتيا لنا إلكماؿ بحثنا ىذا ،فميا ّ

عنا كؿ خير.
التقدير والثناء وجزاىا اهلل ّ

منا ىمسة
شكرنا موصوؿ إلى كؿ مف مد لنا يد العوف و ساعدنا في اكماؿ ىذا البحث فمكـ ّ

شكر مف صميـ القمب.

شكرنا يمتد إلى كؿ مف قدـ لنا مساعدة أو نصيحة كاف ليا االثر الممموس في نجاح ىذا
نور يضئ الظممة التي كانت تقؼ أحياناً في طريقنا .كما
العمؿ ،وكانوا عوناً لنا في بحثنا ىذا و ٌ
ال يفوتنا أف نشكر افراد أسرنا المذيف لـ يبخموا عمينا ال بغالي و ال نفيس في طيمة مشوارنا

التعميمي.
فمكـ منا جميعاً كؿ الشكر و الثناء.

معدات البحث
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الممخص
 الثنتي عشرة عزلة ريزوبية معزولةPhenotypic diversity تمت دراسة التبايف المظيري

Ensifer meliloti  اضافة إلى ساللة المرجعية،Melilotus officianalis مف نبات الحندقوؽ
 التصنيؼ العددي لمعزالت الريزوبية بيف.Numerical taxonomy باستخداـ التصنيؼ العددي
 نتائج الخواص الفسيولوجية اظيرت.%81 أنو تـ الحصوؿ عمى مجموعتيف عند مستوى تشابو
 تحمؿ العزالت الريزوبية لممح كموريد الصوديوـ كانت.تبايف بيف العزالت المكونة لممجاميع
 إلى متحممة لممموحة الشديدة والتي تصؿ حتى%1 مختمفة ما بيف حساسة ال تنمو في تركيز
 ومتحممة لمحموضة والقموية،ـᵒ44  اغمب العزالت تنمو في درجات ح اررة أعمى مف.%5
 االلومنيوـ و الخارصيف كانت أكثر األمالح ُسميةً و تأثي اًر عمى، كموريد النحاس.العاليتيف

 الكادميوـ و خالت الرصاص كانت األقؿ في، بينما العناصر األخرى ككموريد الزئبؽ،العزالت
.التأثير
، التصنيؼ العددي، نبات الحندقوؽ، عزلة ريزوبية، التبايف المظيري:الكممات المفتاحية
.الخواص الفسيولوجية
Abstract
.....The phenotypic diversity of twelve rhizobial isolates obtained from the root nodes
of the Melilotus officianalis as well as the reference strain Ensifer meliloti was
investigated using numerical taxonomy. Numerical taxonomy of isolates showed that
two groups were obtained at a similarity level of 81%. The results of the
Physiological characteristics showed difference between the groups of the isolates.
Tolerance of rhizobial isolates to NaCl was different between sensitive unable to grow
at 1 % NaCl to extreme tolerant, grew up to 5 %. Most of them grew at temperatures
higher than 44ᵒC and tolerated high acidity and alkalinity. Copper, aluminum and
zinc chlorides were more salts toxicity and effect on the isolates, while other elements
(mercuric chloride, cadmium and lead acetate) were less effect.
Key words: Phenotypic diversity, rhizobial isolation, Melilotus officianalis,
Numerical taxonomy, Physiological characteristics.
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الفصل االول
المقدمة Introduction
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 .1 .1المقدمة
يعتبر النيتروجيف احد العناصر الضرورية لجميع المحاصيؿ .إف مف اىـ مزايا المحاصيؿ
البقولية مقدرتيا عمى تثبيت النيتروجيف الجوي تكافمياً مع بكتيريا العقد الجذرية بعممية حيوية
تعرؼ بالتثبيت الحيوي لنيتروجيف اليواء الجوي )Biological Nitrogen Fixation (BNF
( .)Hardarson, 1993يقصد بالتثبيت الحيوي لمنيتروجيف تحولو مف الحالة الحرة إلى صورة
مرتبطة في مركب كيميائي ،أو بمعنى آخر إلى صور يسيؿ عمى الكائنات االستفادة منيا.
تثبيت نيتروجيف اليواء الجوي حيوياً يتـ بواسطة بدائيات النواة و التي تحتوي جميعيا عمى انزيـ
Nitrogenase؛ قد يكوف ىذا التثبيت تكافمياً (التكافؿ  Symbiosisتعاوف اجباري بيف كائنيف،
حيث يعتمد كؿ نوع في معيشتو عمى اآلخر و يستفيد مف وجوده و يتبادؿ معو المنفعة) أو ال
تكافمياً .النيتروجيف الذي تثبتو بدائيات النواة تحولو بتفاعالت حيوية إلى مركبات عضوية تبني
بو خالياىا و ما يزيد عف حاجتيا أو يتخمؼ عنيا عقب تحمميا يذىب إلى المستودع النيتروجيني
بالتربة ،أو إلى االنسجة النباتية المتعايشة معيا .عممية تثبيت النيتروجيف حيوياً عممية اختزالية،
و كما ذكر تقوـ بيا الميكروبات التي تحتوي خالياىا عمى انزيـ  Nitrogenaseالمثبت
لنيتروجيف اليواء الجوي مع انتاج االمونيا .االنزيـ حساس لألكسجيف ويتمؼ عندما يتعرض لو؛
لذا فيو يعمؿ في جو مختزؿ (مبارؾ و آخروف2005 ،؛ شعيب و عيسى .)2014 ،تكمف
أىمية التثبيت التكافمي بيف الريزوبيا و النباتات البقولية عف غيره مف انواع التثبيت األخرى أف
التثبيت الالتكافمى و الذي تقوـ بو بعض الميكروبات البدائية النواة المتعايشة في حالة حرة إلى
ضآلة كميتو و تعرضػ ػػو لمغسيؿ و التطاير ،بينما النيتروجيف المثبت تكافمياَ مع النباتات غير
البقولية قد ال يكوف ميماً مثؿ المثبت بواسطة النباتات البقولية؛ و ذلؾ ألف ىذه النباتات ال تكوف
منتشرة في جميع البيئات كالنباتات البقوليػػة؛ إذ أف البقوليات مسئولػ ػػة عف نصؼ النيتروجيف
المثبت بيولوجياَ ( .)Day & Copeland, 1991و ُيقدر ما تثبتػ ػػو ىذه النباتات مع الريزوبيا ما

بيف  300 -100كجـ نيتروجيف /ىكتار /سن ػ ػ ػػة ،و عمى المستػػوى العالمػي ُيقدر بحوالي -108

 109طف /سنة (Torry & Tjepkema, 1979؛ مبارؾ و آخروف.)2005 ،
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 .2 .1نبات الحندقوق
جنس الحندقوؽ  Melilotusواحداً مف النباتات البقولية ،يبمغ عدد االنواع العائدة لو 30
نوعاً تقريباً منتشرة في منطقة حوض المتوسط و سيبيريا .في ليبيا يوجد منػػو ستة انواع منتشرة
تقريباً في عموـ البالد ( .)Jafri, 1980الحندقوؽ (ممحؽ  ،)1نبات عشبي حولي ينمو في
الحقوؿ يصؿ ارتفاعو إلى  60سنتمتر تقريباً ،جذره وتدي متعمؽ ،ساقو جوفاء و مفرغة ،و
أوراقو مثمثة العدد أو ثالثية الوريقات بيضاوية مركبة ،ازىاره صفراء الموف عنقودية الشكؿ ،الثمار
أو القروف صغيرة الحجـ بيضاوية الشكؿ تظير عمى سطحيا خطوط عرضية متوازية ،و بيا
بذرة واحدة ،ىذا و يزىر النبات في الفترة مف شير يناير إلى شير مايو (Jafri, 1980؛
القاضي .)1989 ،يشبو النبات إلى حد كبير في مظيره العاـ نبات البرسيـ الحجازي
 Medicago sativa L.غير أنو يتميز عنو بموف االزىار ،و طعـ اوراقو المر و الرائحة المميزة
لمنبات و البذور .يعتبر نبات شديد الحساسية لمحموضػ ػ ػػة .ولينمو يحتاج إلى وسط قريب مف
التعادؿ و ىو مقاوـ لمجفاؼ .لمنبات رائحة عطرية مميزة عائدة لمادة الكومريف أو الكوماريف
" Coumarinالكوماريف مركب كيميائي عطري مف فئة  benzopyroneالكيميائية" ،يوجد في
كثير مف النباتات بما فييا الحندقوؽ (دوابشة .)2011 ،يدخؿ ىذا النبات كغيره مف النباتات
البقولية في عالقة تكافمية مع بكتيريا العقد الجذرية المعروفة بالريزوبيا .Rhizobia

 .3 .1بكتيريا العقد الجذرية Rhizobia
 Rhizobiaبكتيريا عصوية متحركة سالبة لصبغة جراـ غير مكونة لألبواغ ،تعيش في
التربة وتنمو جيداً في المختبر عمى بيئة مستخمص الخميرة و المانيتوؿ ،تستخدـ العديد مف المواد
الكربوىيدراتية كمصدر لمكربوف و غالباً تنتج حامض و ال تُكوﱢف غاز (.)Alexander, 1977
تنقسـ مف الناحية الزرعية إلى نوعيف ،سريعة النمو  Fast- growing rhizobiaو بطيئة النمو
 ،Slow- growing rhizobiaاألولى زمنيا الجيمي  Generation timeيتراوح مف 4 -2
ساعات و تظير مستعمراتيا عمى األوساط الصمبة (مستخمص الخميرة و المانيتوؿ) خالؿ -1
 5أياـ و يزيد قُطر ىذه المستعمرات عف  1مـ .و تميؿ إلى انتاج حامضاً في وسط النمو ،بينما
الثانية "البطيئة النمو" ليا زمف جيؿ أكثر مف  6ساعات و تحتاج لستة أياـ أو أكثر لتظير
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مستعمراتيا التي ال يزيد قطرىػا عف  1مـ ،و تميؿ غالباً إلى انتاج مادة قمويػة في وسط النمو.
يمكف لمريزوبيا النمو في العقدة أو حرة في الترب ػ ػػة إال أنيا ال تقوـ بتثبيت النيتروجيف إالّ في حالة
تكونيا داخؿ العقدة ،حيث أنيا عندما توجد في الترب ػ ػػة تعيش في صورة كائف محمؿ ( Jordan,
.)1984; Young, 1992

يتكاف ػػؿ نبات الحندقوؽ مػػع أن ػواع م ػػف الريزوبيا عائ ػػدة إل ػػى الجنسيف Bradyrhizobium
البطيء النمو و ) Ensifer (Sinorhizobiumالسريع النمو ،مثؿ تكافم ػ ػ ػ ػػو مع Br.
 yuanmingenseو  .)Dangeard, 1926; Yao et al., 2002( E. melilotiتبمغ كمية
النيتروجيف المثبتة بواسطة الحندقوؽ اكثر مف  133كجـ نيتروجيف /ىكتار /سنة (الصغير،
 .)1971الريزوبيا مثميا مثؿ البكتيريا االخرى تصنؼ إلى فصائؿ و اجناس.
 .1 .3 .1تصنيف بكتيريا العقد الجذرية Rhizobia
تنتمػ ػ ػػي الريزوبيػ ػ ػ ػ ػ ػػا إلى طائفت ػ ػ ػػي  ،alpha and beta proteobacteriaالطائف ػ ػ ػ ػ ػػة
االولػ ػ ػ ػػى  α-Proteobacteriaتضـ ست ػػة فصائؿ " "Familiesىي،Bradyrhizobiaceae :
،Brucellaceae

،Hyphomicrobiaceae

،Methylobacteriaceae

 Phyllobacteriaceaeو  .Rhizobiaceaeأما طائفػة  β-Proteobacteriaتضـ فصيمة
واحدة ىي) .Burkholderiaceae (Howieson & Dilworth, 2016يبمغ عدد األنواع
المنتمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ليذه الفصائؿ أكثر مف مائ ػ ػ ػ ػ ػػة وعشروف نوعاً موزعاً عمى خمسة عشر جنساً.
االجناس الريزوبية المكتشفة حتى اآلف و أعدادىا ،عالوة عمى الفصيمة العائدة ليا مدونة في
الممحؽ رقـ .2

 .4 .1العوامل المؤثرة عمى الريزوبيا و التكافل و تكوين العقد
تتأثر عممية التكافؿ و تثبيت النيتروجيف بالعوامؿ الفيزيائية و الكيميائية مثؿ الجفاؼ،
المموحة ،الحموضة ،درجة الح اررة و غيرىا مف عوامؿ اإلجياد البيئي ،حيث تؤثر ىذه العوامؿ
عمى فسيولوجية النبات و الريزوبيا عمى ٍ
حد سواء ،فتؤثر عمى حياة الريزوبيا ،توزيعيا و عمى
قُدرتيا عمى تكويف العقد و بالتالي عمى التكافؿ و تثبيت النيتروجيف ،يذكر ىنا إلى اف ىذه
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المستخدمة لدراسة التبايف المظيري لمريزوبيا كخطوة أولى في
العوامؿ تُعتبر مف ضمف المعايير ُ
تصنيفيا.

 .5 .1التصنيف العددي Numerical taxonomy
يعتمد عمى الصفات المحسوسة لمكائف و التي أساسيا خصائص الشكؿ الظاىري كالصفات
حمؿ المواد الكيميائية السامة و االختبارات
الزرعية ،النمو في الظروؼ البيئية المختمفة ،تَ ُ
األيضية مثؿ مصادر الكربوف و النيتروجيف و تظير ىذه الخصائص عمى الكائف نتيجة
الستجابة تركيبو الوراثي لمظروؼ البيئية المحيطة بو و يتـ تطبيقو في ستة ُخطوات ىي :اختيار

الساللة  ،Strain selectionاختيار اإلختبار  ،Test selectionتسجيؿ النتائج Recording

 ،resultsترميز البيانات  ،Data codingتحميؿ النتائج  Computer analysesوأخي اًر تفسير
النتائج  .Interpretation of resultsو بتجميع البيانات الخاصة بصفات السالالت المختمفة
وباستخداـ الحاسوب يمكف مقارنة البيانات لكؿ ساللة مع األخرى إلعطاء نسبة التشابو و
اإلختالؼ فيما بينيا لينتج مخطط ُشجيري الشكؿ يعرؼ بػ ػ ػ ػ  Dendrogramو ذلؾ لتوضيح
العالقة و درجة الق اربػ ػ ػػة بيف كؿ ساللػ ػ ػػة و باقي السالالت األخرى التي تقع في نفس المجموعة
(مبارؾ و آخروف.)2005 ،

 .6 .1الهدف من البحث
كما ذكر نبات الحندقوؽ  M. officianalisنبات متوطف و منتشر في عموـ البالد ،و
كأغمب البقوليات في ليبيا ال توجد معمومات كافية عف البكتريا المتكافمة معو مف حيث خواصيا
البيوكيميائية والفسيولوجية و سماتيا التكافمية .نذكر ىنا أف ىذه الدراسة تعد تكممة لدراسة اخرى
حوؿ الخواص البيوكيميائية ليذه العزالت .تهدف ىذه الدراسة إلى:
 دراسة الخواص الفسيولوجية  Physiological characteristicsلمعزالت ،بعد أف عزلتبصورة نقية.
 دراسة التبايف المظيري  Phenotypic diversityبأجراء التصنيؼ.taxonomy
14
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 .1 .2المزارع البكتيرية Bacterial cultures
استخدـ في ىذه الدراسة اثنا عشرة عزلة ريزوبية معزولة في دراسة سابقة (السنوسي
وآخروف )2018 ،مف نبات الحندقوؽ ،إضافة إلى الساللة المرجعية  Ensifer melilotiمف
مختبر األحياء الدقيقة و البيولوجيا الجزيئية بكمية العموـ -جامعة محمد الخامس بالمغرب،
استخدمت في االختبارات كساللة مرجعية لممقارنةُ .حفظت جميع العزالت بعد اعطائيا رموز
عمى وسط مستخمص الخميرة والمانيتوؿ في درجة ح اررة ᵒ4ـ .رموز العزالت و اماكف عزليا،

عالوة عمى عائميا النباتي مدونة في الجدوؿ رقـ .1
جدوؿ  .1العزالت الريزوبية ،عائميا النباتي و أماكف جمعيا.
العزلة الريزوبية

العائل النباتي

مكان العزل

R1

Melilotus officianalis L.

تاروت الشاطئ

R2

M. officianalis

تاروت الشاطئ

Rs3

M. officianalis

تاروت الشاطئ

R6

M. officianalis

تاروت الشاطئ

R8

M. officianalis

تاروت الشاطئ

R9

M. officianalis

تاروت الشاطئ

R10

M. officianalis

تاروت الشاطئ

R11

M. officianalis

تاروت الشاطئ

R13

M. officianalis

تاروت الشاطئ

R15

M. officianalis

تاروت الشاطئ

R16

M. officianalis

تاروت الشاطئ

R18

M. officianalis

تاروت الشاطئ

E. meliloti

Melilotus spp.

المغرب (الرباط)
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 .2 .2تحميل التربة Soil analysis
تـ اجراء تحميؿ روتيني لمتربة بيدؼ توصيفيا مف ناحية اسيا الييدروجيني و الناقمية
"الموصمية" الكيربائية وذلؾ كما وصؼ مف قبؿ (رايف و آخروف.)2003 ،
 .1 .2 .2تحميل االس الهيدروجيني لمتربة)(pH
أجري ىذا التحميؿ بإضافة الماء المقطر إلى عينة التربة المجففة ىوائيا لتكويف معمؽ بنسبة
( 1 :1تربة :ماء) .بحيث وزنت كمية مف التربة مقدارىا  50جراـ ووضعت في مخبار مدرج
واضيؼ الييا  50مؿ ماء مقطر .مزج المعمؽ جيداً بالرجاج "المحرؾ" المغناطيسي Magnetic
 ،stirrerثـ ترؾ المعمؽ لمدة  30دقيقة مع التحريؾ كؿ  10دقائؽ ،بعد ساعة حرؾ المعمؽ
جيداً ثـ رشح بورؽ ترشيح ،و قيست قيمة  pHبجياز .pH meter
 .2 .2 .2تحميل األمالح الكمية الذائبة ()EC
أجري ىذا التحميؿ بنفس الطريقة السابقة إال أف الجياز المستخدـ كاف

Electrical

conductivity meter؛ وعبر عف النتائج بوحدات مايكروسمنز/سـ.

 .3 .2وسط النمو Growth medium
استخػػدـ إلجراء االختبارات ،عالوة عمى حفظ البكتريا الوسط القياسي مستخمص الخميػ ػ ػ ػرة
والمانيتػػوؿ ( ،)Vincent, 1970( )Yeast Extract Mannitol Agarالذي يحتوي عمى
المركبات التالية في المػتر :سكر المانيتوؿ  ،)10g( Mannitolمستخمص الخميرة Yeast
 ،)1g(extractكم ػػوريد الصوديػػوـ  ،)0.1g( NaClكب ػريػتػات المػاغيسػ ػػوـ المػائي ػ ػػة MgSo4.
 ،)0.2g( 7H2Oفػوسػفػات البػوتػاسػيػوـ المػائيػة  ،)0.46g( K2HPO. 3H2Oفػوسفػات
البوتاسيوـ الالَّمائية  ،)0.12g( K2HPOآجار  )15g( Agarو .pH 7.2

 .4 .2االختبارات الفسيولوجية Physiological tests
لدراسة التبايف بيف العزالت الريزوبية و تحمميا لمعوامؿ الفسيولوجية استخدـ وسط آجار
مستخمص الخميرة و المانيتوؿ كما استخدـ مف قبؿ آخريف و اعتمده ىذا المختبر ،حيث أجريت
17

ىذه االختبارات لمعرفة مدى تحمؿ العزالت الريزوبية لمعوامؿ الفسيولوجية عمى وسط آجار
مستخمص الخميرة والمانيتوؿ (.)Lindström & Lehtomäki, 1988
 .1 .4 .2تحمل المموحة Salt tolerance
اختبرت العزالت لمدى تحمميا لمممح األكثر شيوعا في التربة كموريد الصوديوـ (،)NaCl
باستخداـ ستة تراكيز مف ىذا الممح ( ،)NaCl 1- 6 %في أطباؽ بتري تحتوي عمى الوسط
المغذي ( )YEMAوالمضاؼ إليو تركيز الممح المختبر ،بحيث قُسﱢػـ كؿ طبؽ إلى أربعة أجزاء
وضع فػي كؿ جزء حوالي  5ميكروليتر (تحتوي تقريباً عمى  610خمية  ⁄مؿ) مف عزلة ريزوبية
نامية إلى الطور النشط ،ثـ ُحضنت األطباؽ المحتوية عمى العزالت الريزوبية المختبرة في درجة

ح اررة ᵒ28ـ لمدة ثالثة أياـ.

 .2 .4 .2تحمل الحموضة pH tolerance
أجري ىذا اإلختبار كما وصؼ مف قبؿ ( ،)Mohamed et al., 2000حيث ُعدﱢؿ وسط

( )YEMAإلى درجات حموضة  pH4, pH5 & pH6بواسطة حمض الييدروكموريؾ ،HCl
بينما ُعدﱢؿ الوسػػط القمػوي بييدروكسيد الصوديوـ  NaOHإلى  pH10, pH11 & pH12طريقة
التمقيح ومدة التحضيف كانت مشابية الختبار درجػة المموحة.

 .3 .4 .2مقاومة المعادن الثقيمة Heavy metals resistance
اختبار مقاومة العزالت لممعادف الثقيمة كاف كما تـ وصفو مف قبؿ ( Zhang et al.,

 ،)1991إالَّ أف الوسط الذي أُستخدـ كاف ( )YEMAمضافاً إليو المعدف المراد اختباره و التي
كاف تركي ازىػا في المميميتر الواحػػد ( )µg/ mlكاآلتيAlCl3.6H2O ،CuCl2.2H2O (100) :
) Pb(CH3COO)2 (500) ،HgCl2 (50( ،CdCl2.2H2O (20) ،(500و

ZnCl2

) .(100طريقة التمقيح ،درجة التحضيف و مدتيا كانت مماثمة الختباري تحمؿ المموحة و
الحموضة.
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 .4 .4 .2تحمل الحرارة Temperature tolerance
أجري ى ػػذا اإلختبار كما وصؼ مف قبؿ ( .)Khalifa et al., 2014في أطباؽ بتري
تحتوي عمى الوسط المغذي ( ،)YEMAطريقة التمقيح و مدة التحضيف كانت مشابية لالختبارات
السابقة إال أف درجػات التحضيف كانػت (ᵒ28ـᵒ40 ،ـᵒ42 ،ـ ᵒ44 ،ـᵒ46 ،ـᵒ48 ،ـ و ᵒ49ـ).

 .5 .2التصنيف العددي Numerical taxonomy
تـ إجراء التصنيؼ العددي كما و صؼ مف قبؿ ( )Sneath & Sokal, 1973لجميع
االختبارات باستخداـ البرنامج ( STATISTICAالنسخة السادسة) و ذلؾ بعد ترميز النتائج
المتحصؿ عمييا مف نتائج االختبارات السالفة الذكر .بوضع رقـ ( )1لنتائج االختبارات الموجبة
لمنتائج السالبة.
و صفر (ّ )0
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الفصل الثالث
النتائج و المناقشة Results & Discussion
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نتائج التحميؿ الروتيني لعينات التربة (جدوؿ  ،)2بينت أف قيمة االس الييدروجيني كانت
ضمف حدود التعادؿ؛ ببنما درجة التوصيؿ الكيربائي فتباينت مف عينة إلى أخرى.
نتائج التصنيؼ العددي لالختبارات الفسيولوجية بينت أف كؿ العزالت كونت مع بعضيا
مجموعتيف عند مستوى تشابو ( % 81شكؿ  .)1أفراد المجموعة االولى تكونت مف اربع عزالت
والمجموعػة الثانيػة تكونت مف تحت مجموعتيف ( Aو  ،)Bاما العزلة  R10ظمػ ػػت منعزلة
 .Separateالصفات الفسيولوجية لكؿ مجموعة دونت في الجدوؿ رقـ .3

21

شكؿ  .1مخطط شجيري  Dendrogramيبيف عالقة العزالت الريزوبية ببعضيا البعض.
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تحمل المموحة بينت النتائج اختالؼ عزالت االختبار في درجة تحمميا مف حساسة ال تنمو في
تركيز  %1مف ممح كموريد الصوديوـ إلى مقاومة تنمو في تراكيز أعمى مف  %3مف ىذا الممح.
اغمب العزالت كانت مقاومة و تنمو حتى  %4مف ممح NaCl؛ ىذه الع ػزالت تشبػػو الريزوبيػػا المعزولة
م ػػف نبات التػرمس الصحراوي و واشجار األكاسيا و نباتات بقولية مزروعة واخرى بري ػ ػ ػػة نامي ػػة في
الترب الجافػ ػ ػ ػة مف ليبيا .ربما يفسر ذلؾ مكاف عزليا ،حيث بينت نتائج التحميؿ الروتيني لتربة منطقة
الدراسة ارتفاع نسبة االمالح الذائبة بيا؛ و بيذا تتفؽ مع ما وجػػده بعض الباحثيػػف مف وجود بعػض
العػ ػزالت الريزوبيػػة المقػػاومة لممػػموحة عزلت في االساس م ػػف ا ارضػػي ممحيػة.
تحمل الحموضة و القموية بينت النتائج تبايف في استجابة العزالت .عزالت المجموعة الثانية
اظيرت تمايز مقارنة ببقية العزالت ،حيث نمت في جميع الدرجات المختبرة ،و عمى النقيض مف ذلؾ
العزلة المنفصمة لـ تظير مثؿ ىذا التمايز؛ إذ كانت حساسة ألغمب الدرجات (شكؿ .)3
تحمؿ العزالت لمحموضة و القموية كانت النتائج مشابية لنتائج باحثوف آخروف لعزالت مف النباتات
االستوائية و المناطؽ المعتدلة و مف االراضي الميبية ( Mohamed et al., 2000; Khalifa et
 .)al., 2014; Abdelnaby et al., 2015عدـ تأثر عزالت المجموعة الثانية بدرجات القموية
المختبرة؛ ربما ُيفسر بتأقمميا مع ظروؼ المنطقة السائدة .تحمؿ العزالت لمحموضة و القموية العاليتيف

تعطييا ميزة لمعيش والمنافسة ،عالوة أنو يمكف استخداميا كمُقاح في التُرب مختمفة الحموضة و القموية

(خميفة.)2013 ،
مقاومة سموـ المعادف الثقيمة كانت كؿ العزالت حساسة ألمالح كموريد النحاس ،االلومنيوـ
والخارصيف و تباينت تجاه االمالح االخرى مف حساسة ال تستطيع النمو إلى مقاومة ال تأثير يذكر
لمممح عمى ىذه العزالت .يرجع التأثير القاتؿ ليذه االمالح إلى تأثيره المباشر عمى البروتيف الخموي و
األنزيمي (مبارؾ و آخروف .)2005 ،لممعادف الثقيمة تأثير عمى الريزوبيا بالرغـ مف احتياجيا ليذه
المعادف؛ حيث أنيا تحتاج في نموىا إلى كميات ضئيمة مف بعض المعادف الثقيمة التي تعمؿ
كمنشطات لبعض األنزيمات (.)Giller et al., 1998
الحررة كانت أغمب العزالت متكيفة مع درجة الح اررة السائدة في المنطقة و كانت درجة
ا
تحمل
ح اررة النمو ما بيف ᵒ46 -44ـ ،لكف بعض عزالت المجموعة الثانية ) )Sub Group B2و العزلة
11

المنفصمة ( )R10كانت متطرفة في تحمميا لمح اررة نمت حتى درجة ᵒ48ـ .تؤثر درجات الح اررة
العالية عمى تكويف العقد الجذرية و وظيفتيا ( .)Graham, 1992وىذا يتفؽ مع نتائج بحوث اخرى
في ىذا المجاؿ كما في بعض العزالت النامية في االراضي المصرية و العربية السعودية و التي
ᵒ
استطاعت النمو حتى درجة ح اررة  50ـ (البركة و آخروف2002 ،؛ .)Zahran et al., 2012وايضاَ

تتفؽ مع قريناتيا مف الترب الميبية و التي استطعت النمو في درجة ᵒ48ـ لعزالت مف نباتات الترمس
الصحراوي  Lupinus variousو البرسيـ البري Khalifa et al., ( Medicago polymorpha
 .)2014; Mohamed et al., 2018تكيؼ الريزوبيا ضد االرتفاع الشديد في درجات الح اررة؛ قد
يكوف بسبب احتواء اغشيتيا الخموية عمى احماض دىنية مشبعة ،أو يكوف السبب في استقرار انزيمات
الرايبوسومات .يشار أخي اًر إلى أف تحمؿ الريزوبيا لمح اررة العالية ال يعني بالضرورة أنيا تستطيع تكويف
العقد و التكافؿ في مثؿ ىذه الدرجة مف الح اررة و لكف قد يساعدىا عمى العيش و المنافسة في مثؿ
ىذه الظروؼ.
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الفصل الرابع
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االستنتاج Conclusion
دراسة الريزوبيا المتكافمة مع نبات الحندقوؽ  M. officianalisالنامي في المنطقة الجافة مف
فزاف بميبيا ،اظيرت أف العزالت متباينة مظيرياً ،األمر الذي وضع ىذه العزالت في مجموعتيف.
مجموعتاف تكونتا بالتصنيؼ العددي بغض النظر عف مكاف عزليا ،يمكف اختيار ممثميف عنيما
لدراسة أكثر دقة عمى المستوى الوراثي كدراسة التتابع في نيوكميوتيدات الحمض النووي 16s rRNA
لتحديد موقع نسبيا مع بعضيػا و مع الريزوبي ػػا المعرفػة في الجنسيف Ensifer :و
 .Bradyrhizobiumالخواص الفسيولوجية ألغمب العزالت كانت متقاربة مع الساللة المرجعية في
المختبر ،و لكف قد ال تكوف كذلؾ في الطبيعة؛ و لذلؾ اختبارىا في بيئاتيا الطبيعية مطموب قبؿ
الخالصة .فيما عدا حساسيتيا ألغمب سموـ المعادف الثقيمة المختبرة كانت معظـ
الوصوؿ إلى ىذه ُ
العزالت متأقممة مع ظروؼ البيئة المعزولة منيا مف حيث تحمميا لتراكيز عالية مف الممح تجاوزت
 %3و النمو في درجات عالية مف القموية تتجاوز  ،pH10ناىيؾ عف النمو في درجات عالية مف
الح اررة تفوؽ ᵒ44ـ .تميز العزالت في تحمميا لعوامؿ االجياد المختمف ػ ػ ػ ػػة يمكف ترشيحيػ ػا الستخداميا
كمقاح لممحاصيؿ العمفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة مث ػ ػؿ البرسيـ الحجازي  M. sativaو البقوليات المزروعة مثؿ الحمب ػ ػ ػ ػ ػة
 T. foenumgraecumو ذلؾ في كونيا ليا قدرة كبيرة عمى المنافسة و استغالؿ الموارد.
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التوصيـــــات Recommendations
في نياية ىذه الدراسة نوصي ببعض النقاط نوجزىا في اآلتي:
 .1التعمؽ أكثر في ىذه الدراسة لتشمؿ نباتات بقولية أخرى عدا النبات المدروس و مف مناطؽ
مختمفة مف ليبيا.
 .2أنشاء مصرؼ أو بنؾ لحفظ العزالت الريزوبية و العينات الميكروبية األخرى.
 .3استخداـ العزالت خصوصاً التي ابدت تحمالً لممموحة كمقاح حيوي يستخدـ في تمقيح بذور النباتات
البقولية؛ خاصةً و أف االراضي الميبية باتت ميددة بخطر التممح.
 .4اختيار ممثميف عف العزالت التي ابدت مقاومة تجاه عوامؿ االجياد المختمفة و دراستيا باستخداـ
تقنيات ذات مصداقية عالية كالتيجيف بيف سالسؿ األحماض النووية RNA- DNA or DNA-
 DNA hybridizationو التسمسؿ النيوكميوتيدى لمحمض النووي 16s rRNA ( RNA
)sequences؛ بغية تحديد عالقتيا مع بعضيا البعض و مع قريناتيا مف الريزوبيا الموصوفة مف
النباتات البقولية األخرى مف مناطؽ جغرافية مختمفة.
 .5توعية المزارعيف بأىمية نبات الحندقوؽ و تحفيزىـ عمى استغاللو في التسميد الحيوي.
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.Melilotus officianalis L.  نبات الحندقوق و العقد المتكونة عميه.1 ممحق

Kingdom: Plantae
Division: Magnoliophyta
Order: Fabales
Family: Fabaceae
Genus: Melilotus
Species: officianalis L.
.)1987 ،(السحار

21

.)Howieson & Dilworth, 2016(  الفصائؿ و االجناس و االنواع الموصفة حتى االف.2 ممحق
عدد االنواع

االجناس

الفصيمة
α-Proteobacteria طائفة

15

Bradyrhizobium

Bradyrhizobiaceae

2

Ochrobactrum

Brucellaceae

3

Azorhizobium

1

Devosia

1

Methylobacterium

3

Microvirga

1

Phyllobacterium

1

Aminobacter

29

Mesorhizobium

43

Rhizobium

3

Neorhizobium

15

Ensifer / Sinorhizobium

1

Shinella

6

Burkholderia

2

Cupriavidus

Hyphomicrobiaceae

Methylobacteriaceae

Phyllobacteriaceae

Rhizobiaceae

β-Proteobacteria طائفة
Burkholderiaceae

Domain: Bacteria
Kingdom: Procaryotae
Phylum: Proteobacteria
Class: Alpha proteobacteria.
Order: Rhizobiales
Family: Rhizobiaceae
Genus: Ensifer & Bradyrhizobium
Species: Ensifer spp. & Bradyrhizobium spp.
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