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  :الملخص
خـالل   )Rhizosphere(ت في المحـيط الجـذري   أجريت هذه التجربة لدراسة تأثير النبا

_ الفطريـات  _ البكتريـا  ( فـى   المتمـث علي المجتمع الميكروبي للتربة  مراحل نموه المختلفة
منطقة المحيط الجذري هي المنطقة الممتدة بالملليمترات القليلـة مـن سـطح    . ) االكتينومايسات

الخارجة من جـذور النباتـات   المواد ربة بفعل عداد اإلحياء الدقيقة في التأالجذر والتي تتأثر بها 
الجذور وكذلك تحوي علي بعض افرازات تحوي العديد من المركبات العضوية الناتجة من  ىفه

الشعيرات الجذرية الميتة والتي تعتبر مادة عضوية ومصدر من مصادر الكربـون والنتـروجين   
مراحل النمو المختلفة ابتدءا من مرحلة مجاميع ميكروبية خالل ثالث عداد أوتم تتبع  .في التربة 

وأظهرت النتائج إن تـأثير  ) نجيلي_بقولي(البادرة حتى النضج مع نمو نوعين من جذور النبات 
المحيط الجذري يعتمد علي نوعية جذر النبات وعمر النبات ، في نبات الفول والشـعير ازدادت  

ادة نمـو النبـات ثـم بــدأت فـي    عداد البكتيريا والفطريات من المراحــل األولى وبـزيأ
عـداد االكتينومايسـيتات خـالل المراحـل     أبينمــا ازدادت . االنخفاض خالل مرحلة النضج

عـداد  ألدراسـة تـأثير الجـذور علـي      R/Sوقد تم استخدام نسـبة   .المتقدمة من عمر النبات
اد بكتيريا التربة عدأالميكروبات في التربة ، وجد إن المحيط الجذري له تأثير واضح علي زيادة 

بشكل عام  كان التأثير أعلى في نبـات  و بتقدم نمو النبات  بشكل خاص مقارنة بإعداد الفطريات
في المحيط الجذري عن ما كانت عليه في التربة  عداد البكترياأحيث ازدادت . الفول عن الشعير

مرة ١٠٠٠كانت  بينما الفطرياتمرة  ٢٠٠مليون فى نبات الفول وفى الشعير ١٠٠فوصلت الى 
كتينومايسيتات فقد ظهـر التـأثير المشـجع    األ ألعدادبالنسبة   .مرة ١٠٠فى الفول وفى الشعير 

الفـول الـى    خاصة مرحلة النضج فوصلت فى نبـات للمحيط الجذري خالل المراحل المتقدمة 
ي تأثير معنو بأن هناكمن التحليل اإلحصائي  تبين  .مرة ١٠٠٠وفى الشعير الى  مرة١٠,٠٠٠

عداد الميكروبـات  أأي إن نوع  النبات يؤثر علي  ،عداد الميكروبات أللتداخل بين نوع النبات و
  .  ٠,٠١وكذلك  ٠,٠٥ي المعنوية خالل مراحل نموه المختلفة عند مستو
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   :المقدمة
المنطقة من التربة التـي تتـأثر بجـذور النباتـات هـي مـا نطلـق عليـه المحـيط          

ة من التربة هي التي تتغير فيها إعداد الميكروبـات  قكما إن هذه المنطـ  Rhizosphereالجذري
وتختلف . للنبات  حيويةد جذور النباتات نتيجة تأثر هذه الميكروبات بالعمليات الكما ونوعا بوجو

وتدي " مساحته نوعه  –حجمه (طبيعة الجدر النباتي  –مساحة هذه المنطقة باختالف نوع النبات 
الى وجود ) Alexander,1977(أشار  ).١٩٧٤(العروسى ) م٢٠٠١(الطرابلسي ،  ).أو شعيري

ميكروبات يحيط بالجذور ، وعلى أسطح انسجتها وشعيراتها الخارجية ، وأن مجتمع كثيف من ال
البكتريا تنتشر فى صورة سالسل وتجمعات وإنها بخالف األنواع الدقيقة األخرى تتأثر بمنطقـة  

 Rhizoplaneعدادها بدرجة واضحة فى التربة المالصقة للجـذور  أالمحيط الجذرى وتتضاعف 
الكثافـة  ) ١٩٧٩كرى ووليـام  ( ينومايستات فهى بدرجـة أقل ويبن عداد الفطريات واألكتأأما 

العددية لميكروبات المحيط الجذرى واهم المجاميع البكتيرية التى تستجيب بدرجة واضحة لوجود 
فكانت على الترتيـب   )root free soil(غير مزروعة  وأخرىجذور النباتات فى تربة مزروعة 

وهـى أكثـر    )٨١٠× ٥( ، بكتريا النشـدرة  ) ٩١٠×١,٢(كترياالب -:) جرام تربة جافة / خلية (
، البكتريـا  ) ٥١٠×١,٢(، الفطريـات  ) ٧١٠×٤,٦(المجاميع البكتيرية كثافة ، األكتينومايسـتات  

ارتفـاع  ) ١٩٨٦عبد الحافظ ، البسام (دراسة  وأظهرت). ٩٣٠,٠٠٠(المكونة للجراثيم الداخلية  
 عالوة ألخر نبات من كبيرة لجذرى لتربة قاعدية واختالفاتالمحيط ا للبكتريا في الكلية االعداد

 الميكروبية المجموعة على ايجابي تأثير كما توصلت الى ان للجذور الموسمية ، التذبذبات على
 الصـيف  فـي  والخريف ، ومنخفضة الربيع فصلي مرتفعة في النباتات فظهرت االعداد ألغلب
 مايستات وخاصة المنتجة للمضادات الحيويـة المـؤثرة  عداد األكتينوأكذلك ارتفاع فى  .والشتاء

 المجموعـة  مـن  محـدودة  نسـبة  الفطريات بينما تمثل .الميكروبية المجموعات مختلف على
و لتقييم تأثير النبات في المحيط الجدري علي المجتمع الميكروبي في التربـة  . للتربة الميكروبية

  -:حيث R /S تستعمل نسبــة
بات النامية في المنطقة المحيطة بالجذور هي إعداد الميكرو : R 

Control هي إعداد الميكروبات في التربة البعيدة عن الجذور أو ما يعرف بتربة المقارنة   : S 
لقد تبين ارتفاع شديد فى هذه النسبة الخاصة بميكروبات المحيط ) . وكلها تحسب علي أساس الوزن الجاف (  

شارلز ،  فريزير ، (و  )١٩٧٩كرى ووليام ( لمئات كما اوضحها الجذرى التى تصل الى العديد من ا
 )١٩٦٢فيت

  :المواد وطرق البحث
 شـملت ،  ٢٠١٣سـنة  شهر مارس إلي هذه الدارسة في الفترة من شهر نوفمبر  أجريت

تتبع تم وقد  ،هما الشعير والفول اننبات جذورالدقيقة حول نوعين من  اإلحياءمن  أنواع ٣دارسة 
والنضج  اإلزهار حتىم الساق ة ثالبادرمرحلة  نبات من كل  جذورالميكروبات حول هذه  أعداد

 )١٩٨٥الحـداد  ( و ) ١٩٨٧زكى ، عبد الحافظ ، الصاوى (باتباع الطرق كما حددها كل من  ،
بعد كل مرحلة نمـو  ) (Westphal ,1976و  )Webster,1980 (و )(Larry and Judy,1996و 

، ومن كل نوع _ اختير مكررين لكل نوع (، ص شديد من األصص تم نزع جذور النباتات بحر
تهز الجذور برفق للتخلص من التربة الزائدة العالقة بها، ثـم ضـع   ) من الجذور ٢سحب عدد 

مل مـاء   ١٠٠به ) معلوم الوزن (الجذور وما عليه من حبيبات تربة دقيقة في دورق مخروطي 
مل من ثالثة تخفيفات األخيـرة  ١مناسبة ،  ثم انقل  معقم رج يتم بعد ذلك إجراء سلسلة تخفيفات

كما هو ) اكتينومايسيتات -فطريات –بكتيريا (لتقدير أعداد الميكروبات  .إلي أطباق بتري معقمة
  ."الطريقة القياسية "العد باإلطباق التخفيفية  متبع في طريقة

 Plateكتيريا تم اسـتخدام للب -:صب الوسط الغذائي االنتقائي لألنواع الثالثة علي التوالي 
count medium  )١٩٨٥ الحـداد ( و ) ١٩٨٧زكى ، عبد الحافظ ، الصاوى ( )١٩٩٤ صادق (

زكى ، عبد الحـافظ  (كما جاء فى  ,Potato_dextrose Agar (PDA)وللفطريات استخدمت بيئة 
و  )(Webster1980 و )(Larry and Judy1996و  ) ١٩٨٥الحـداد  ( و) ١٩٨٧، الصـاوى  
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Westphal 1976) .( منولالكتيــنومايستات استخدم كل  )١٩٨٥ الحداد(و  )١٩٩٤ صادق (
Larry and Judy1996)(   وWebster1980)(   و(Westphal 1976)  بيئـةGlycerol yeast 

extract Agar  يتصلب تم قدر إعداد الميكروبات مل في كل طبق واتركه ١٥-١٠بمقدار .  
 :تقدير وزن التربة حول الجذور 
ر من الدورق المخروطي ويغسل جيداً بالماء المقطر ويضاف مـاء الغسـيل إلـي    ذيزال الج -

 .الزجاجة األصلية
  .لتبخر ما به من ماء مائيضع الدورق المخروطي علي حمام  - 
م لكي يجف ما به من تربة ثم بـرد   ١٠٥درجة  فرن علي بعد تبخر الماء ضع الدورق في - 

  .مجفف في 
ومنه يمكن حساب عـدد  ) يزوسفيررال تربة(قدر وزن التربة  تموما به من التربة ق رالدو زن -

 فـي يمكن أيضا حساب كمية التربة التي اخدت (وزن جاف في الجرام الواحد  الميكروبات
  ).١٠٠٠٠/١فيف من الدورق المخروطي لعمل تخفيف ماء التخ

    -:R/S باستخدام بالرايزوسفيرتقدير مدي تأثير منطقة 
تقدر أعداد نفس الميكروبات ، R/S  عرفة مدي اثر الجذور في نمو ونشاط الميكروباتولم

  -:R/S ثم يحسبحولها باستخدام التربة بعيد عن جذور النباتات  في
جرام  ١عدد الميكروبات في / جرام وزن جاف في تربة الريزوسفير ١عدد الميكروبات في (

  )بعيدا عن جذور النبات وزن جاف في تربة
 Rossi _Cholodny ( دراسة الوصفية للميكروبات بالرايزوسفير بطريقة الشريحة المدفونةال

  -:)طریقة
لدراسة  الميكروبات حـول  طريقة  Cholodny buried slide techniqueوتسمى ايضا 

الجذور من مرحلة البـادرة حتـى   بع أشكالها وأنواعها حول هذه تجذور نبات الفول والشعير وت
جري نفس التجربة في أصص بها تربة فقـط وتعامـل نفـس المعاملـة لدارسـة      النضج، كما ت

زكى ، عبد الحافظ ،  (و Stevenson , 1967) ( .الميكروبات في التربة بعيداً عن تأثير الجذور
  )م ١٩٨٧الصاوى 

   :التحليل األحصائى 
  الكامل )ذات العاملين التجربة(CRD اتبع فى هذه التجربة التصميم العشوائي

      Yijk= M +Ai+ Bj+ABij+Eijk: النموذج الرياضى 
  Y =االستجابة  =M المتوسط العام =A نوع النبات =B الميكروباتانواع  =E الخطأ التجريبي

:النتائج والمناقشة  
من خالل النتائج المتحصل عليها يمكن مالحظة تأثير الجذور علي ميكروبـات المحـيط   

حديثة العمر مما يشير لالستجابة الكبيـرة  للميكروبـات فـي    الجذرى ابتداء من مرحلة الباردة 
اغلبها إلفرازات الجذور أكثر مما تستجيب لألنسجة النباتية الميتة أو المتحللة وبتقدم عمر النبات 
تساهم هذه األنسجة في زيادة المجتمع الميكروبي وذلك خالل مرحلة الساق ، وفي أخر مراحـل  

اية الموسم تنمو الجذور وتتحلل وتستهلك الكربوهيـدرات بسـرعة   أي بنه) مرحلة النضج(النمو 
كما أن الميكروبات المنتشرة في المحـيط  . مما ينتج عنه انخفاض في الكثافة العددية للميكروبات

الجذرى تختلف باختالف أنواع النباتات المزروعة ويعزي مثل هذه االختالفات إلي عدة عوامـل  
ا واإلفرازات المنتجة لها  فالجـذر البقـولي غيـر النجيلـي ،     كطبيعة الجذور وتركيب أنسجته

العرضـية   حسب منشأها إلى نوعين رئيسيين هما الجذور االبتدائيـة والجـذور  تقسم  فالجذور 
يستديم الجذر االبتـدائي  قد  ،الجذور الوتدية الفوِل ويسمى  كما في نبات يتكون الجذر االبتدائي ،

وقد يموتُ الجذر االبتدائي لتنشَأ من قاعدة السـاق المالصـقة    .اتفيكون هو الجذر األساسي للنب
 .الليفية كما في جذورِ والشـعيرِ  لتـربة جذور جانبيةٌ جديدةٌ تبقى رفيعةً تسمى الجذور العرضيةَ

مخترقة طبقات التربة  تتعمق الجذور الوتدية لمسافات عميقة في التربة قد تزيد عن خمسة أمتار،
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الجذر هذا رغم أن المساحة التى يشغلها . تلفة المتصاص العناصر الغذائية من أعماق التربةالمخ
من منطقة الرايزوسفير بسيطة وبصفة عامة قد تعادل مساحة المجمـوع الخضرى إال إن تركز 
اإلحياء الدقيقة تكون في هذه الجذور علي الشعيرات الجذرية الحديثة النمو والتي تمثل افـرازات  

ـ ثفي جذب بكتيريـا ت  اًجذور من سكريات وأحماض امينية وأمالح معدنية والتي تلعب دورال  تب
النتروجين الجوي التي تقوم بتوفير عنصر النتروجين وامداداه للنبات بواسطة العقد الجذرية فيما 

إثنـاء   ينقل الكربون العضوي الذي يكونه النبات من غاز ثاني أكسيد الكربون الهـواء الجـوي  
ية البناء الضوئي إلى الميكروبات ويتم هذا بشكل خاص فى البقوليات لذلك ظهـر تأثيرهـا   عمل

الواضح والكبير علي ميكروبات المحيط الجذرى عـــن تربـة المقـــارنة خصـــوصا    
بينما فى الشعير فجذوره العرضـية الليفيـة ذات    .خالل المراحـــل األولى لنمـو النبــات

وعادة ال تزيـد  ، تتعمق كثيرا في التربة كما يحدث في الجذور الوتدية  العمر قصير ، كما أنها 
 كمـا ذكـر   في العمق عن مترين ، لكنها تنتشر انتشارا كبيرا في الطبقـات السـطحية للتربـة   

وربما هذا مايفسـر االرتفاع الكبير للميكروبات المحيط الجذرى  ، )١٩٧٤العروسى ، وصفى (
ة الى أن سمك الجذر الوتدى هو أكثر من الليفى ووجود الجذور لنبـات الفول عن الشعير إضاف

العرضية مع األبتدائية تزيد مساحة منطقة الجذر ، لكن ظهـر ايضا تـأثير للمحـيط الجـذرى    
لشعير على ميكروبات التربة فازدادت اعدادها مع مراحـل نمــو النبـات عــــن تربـة      

شعير ينمو كأعداد كبيرة من الجذور الطويلـة  المقــارنة ونرجع ذلك الى أن الجذر فى نبات ال
وزن الجذر يشكل والرفيعة بدل جذر رئيسي واحد فالمساحة السطحية لهذه الجذور كبيرة ، كذلك 

ضـعف   ٣٠أو  ٢٠أما المساحة فإنها تصل إلى. ربع أو ثلث أو نصف وزن المجموع الخضري
لماصة التي كانت وزالـت لبلغـت   مساحة المسطح الورقي ولو أخذنا بعين االعتبار الشعيرات ا

ضعف وهذه الصفة تساهم كثيراً في زيادة مساحة التالمس مع المـاء واألمـالح    ١٠٠المساحة 
وجود شعيرات جذرية ماصة كثيـرة فـي جـذور    المعدنية الموجودة في التربة ، كما أن ميزة 

ناصـر غذائيـة    تعطي مساحة هائلة المتصاص ما يلزم من ماء وع -: النباتات تحقق األتـى 
  . بكمية كبيرة

تمتد الجذور وفروعها بين حبيبات التربة إلى مسافات طويلة ويزيـد مـن قدرتـه علـى     
وبذلك منطقة المحـيط  . المتوافرة في التربة العناصر الغذائية االستفادة من أكبر كمية من الماء و

ر مقارنـة بالجـذور   الجذرى تكون كبيرة وتنمو الكائنات الدقيقة بشكل كثيف علي هـذه الجـذو  
فجذورها التي ال تتعمق كثيـرا  وتنتشر الكائنات الدقيقة بوضوح علي الشعيرات الجذرية ،الوتدية

وتقوم للكائنـات الحيـة   . في التربة سهلة التعفن والتحلل مما يضيف إلى القيمة العضوية للتربة
معقـدة غيـر قابلـة     الدقيقة بدورا مهما في عمليات تحويل المركبات الكيميائية مـن صـورة  

لالمتصاص إلى صورة بسيطة سهلة في التربة، كما أنها تقوم بتموين التربة بالعناصر الغذائيـة  
 ,Teresa وهذا مابينه كل من. الالزمة لنمو النباتات وسريعة االمتصاص من الجذور في التربة

Gerald 1996).(  وأكد) ١٩٨٧الراشدى                                  (             
أن النبات يهىء وسطا فريدا للكائنات الدقيقة ،وتتمثل مساهمة النبات فـي هـذه المنطقـة    
باإلمداد بالغذاء من خالل إفرازات الجذور المختلفة كالسكريات واألحماض األمينية واألحمـاض  

عـد مصـدراُ   العضوية من األنسجة النباتية المتحللة واألنسجة الميتة المنسلخة من الجذور التي ت
كبيراُ للمادة العضوية التي تتغذي عليها اإلحياء غير ذاتية التغذية ، وكذلك فأن تغلغـل الجـذور   

، من  داخل التربة يؤدي إلي تحسين تهوية التربة وبالتالي يشجع عمليات األكسدة لإلحياء الدقيقة
من الفطريـات التـي    ناحية أخري إفرازات الجذور قد تساعد في إنبات األطوار الساكنة للعديد

تبقي بهذا الشكل لعدم قدرتها علي المنافسة مع األحياء الدقيقة االخري ، وقد تساعد فـي إفـراز   
كما أن كل من الجذور واإلحياء الدقيقة تستهلك األكسـجين  . األحياء الدقيقـة مواد مضادة لنمو

بكميـات   CO2م إنتـاج  أتنـاء عملية التنفس واستهالك المواد العضوية وبذلك يـتCO2  وتنتج 
كبيرة في منطقة المحيط الجدري ويتكون حامض الكربونيك الذي يؤثر بشكل مباشر على درجة 
تفاعل التربة  في منطقة الجذور من ناحية ارتفاعها وانخفاضها مما يؤثر بدوره علي نمو وتكاثر 
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لفوسفور والبوتاسيوم الميكروبات ويساعد في ذوبان بعض المواد المعدنية غير الذائبة كمركبات ا
الكالسيوم وتيسرها في الترية مما يؤثر في خصوبتها ، وكذلك علـى زيـادة صـالحية تيسـر     

) ٢٠٠٢الطائى ، المـولى  ( وأوضحت دراسة .  Cu  , Mn,  Zn ، Fe:العناصر الصغرى مثل
 فـي  كبيـر  دور لها يكون ان المحيط الجذرى ممكن منطقة في تنمو التي المجهرية االحياء ان

 ضـد  للجـذور  االولـي  الدفاع المحيط الجذرى خط توفر منطقة حيث الحياتي التضاد عمليات
 بـالمواد  جـدا  غنيـة  المحيط الجذرى منطقـة  منطقة ان .الممرضة تأثيرات االحياء المجهرية

 تقوم بعمليات التي بدورها النباتية الجذور نظرا لوجود البكتيري بالنشاط وتكون مفعمة العضوية
 االحياء من العديد وتواجد مالئمة لنمو بيئة توفر حيث النباتات بعض في والتخزين االمتصاص

 علـى  الكائنـات  هذه بين التنافس من نوعا يخلق هذا التواجد ان والممرضة، النافعة المجهرية
 نمـو  علـى  أوتقضي تثبط ان وانزيمات ايضية مواد من تمتلك بما والتي تحاول الغذائية المواد

 الدقيقـة التـي   االحياء بين من مجهري كائن كل امكانيات حسب معينة باليات خرىاال االحياء
 هـي  النبـات  حيـاة  فـي  جدا المهمة من االحياء المحيط الجدرى والتي تعد منطقة في تعيش
 هذه وتعد التربة الجوي في تثبيت النتروجين بعملية البكتريا هذه تقوم حيث  Rhizobiumبكتريا
  .وللنبات في التربة النتروجين فيرتو في اساسا العملية

وجود مجاميع كثيفة من الميكروبات يحـيط  ) ٢(، ) ١(تبين نتائج الدراسة الوصفية جدول 
بالجذور وعلي شعيراته وتنتشر البكتيريا خصوصا العصوية بمختلف أنواعها في صورة سالسل 
وتجمعات ثم البكتيريا الكروية التي تزداد إعدادها وأنواعها مع تقدم عمر البنات في حين تـأتي  

اها  خصوصـا فـي مرحلتـي التزهيـر     والتي تزداد اعـداد ، الفطريات واالكتيومايسيتات يليها
     .والنضج

العدد الكلى لمجاميع األحياء الدقيقة فـي منطقـة    الحظنــ )٤( ، )٣(من خالل جدول 
_ البكتيريـا (  أن أعـداد  اتضـــح والمختلفـة ،   خالل مراحل نمو النبـات المحيط الجذرى 

ا في التربة  بزيادة عمـر  عدادهأفي المحيط الجدري لنبات الفول والشعير تزداد إلي  )الفطريات
ويفسـر   .النبات في مرحلة البادرة والساق ثم التزهير وتبدأ في االنخفاض خالل مرحلة النضـج 

ذلك على أن االفرازات  الجذرية تكون قليلة وصغيرة وسهلة التركيب وعندما يكبر النبات يزداد 
التحلـل مثـل السـليلوز     في النمو تزداد االخراجات الجذرية وتتعدد وتنتج مركبات غير سهلة

واللجنين وهذا يؤثر علي أعداد الميكروبات فيقل أعدادها ويصير لها تثبيط لذلك تغادر المحـيط  
  .الجدري وتصبح في اإلطراف

فـي  البكتيريا والفطريـات   عدادأارتفاع في وجود ) ٤)(٣)(٢)(١(اإلشكال البيانية توضح 
خالل مراحل نمو النبات الحظنا تـأثر  لكن  ، المحيط الجذري لنبات الفول عن الشعير بشكل عام

كل منهما بنفس الكيفية بعمر النبات فقد بدأت االرتفاع خالل مرحلة البادرة والساق ثـم وصـلت   
     .إلي اعلي قيمة خالل مرحلة التزهير ثم االنخفاض خالل مرحلة النضج

فول والشعير تزداد فـي  في المحيط الجذري لنبات ال عداداهاأفان  بالنسبة لألكتينومايسيتات
بتيدات ، األحمـاض  كالب نتيجة ارتفاع نسب المواد المعقدة وصعبة التحلل ،للنمو األخيرةالمراحل 

بعـد   نموهـا  في إليهاتحتاج  والتي بيوتين ، انيوسيتول، كولين العضـوية األحماض األمينية ،
 Rovira,1965)( .انتهاء المواد سهلة التحلل

تبين أن اعـداد االكتينومايسيتات بدأت فى االرتفاع  )٧)(٦)(٥(انية من خالل اإلشكال البي
    مع زيادة عمر النبات

عدادها في أعداد اإلحياء الدقيقة في المحيط الجذري إلي أ) ٦(، ) ٥(بينت نتائج فى جدول 
    التربة باستخدام  

  -: األتى وتوضح فى نبات الفول والشعير  S/Rنسبة 
ازدادت ،جع للمحيط الجذري  علي إعداد البكتيريا في نبات الفـول  أن هناك تأثير مش -أ 

مرة فى مرحلة  ١٠,٠٠٠في المحيط الجذري عن ما كانت عليه في التربة بمقدار  إعداد البكتريا
مليون في المراحل التـي يليهـا     ١٠٠مرة في مرحلة الساق وازدادت إلي  ١٠٠,٠٠٠البادرة ثم 
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حيث وصـل  . أثير خالل مرحلة التزهير مقارنة بالمراحل االخريبينما نبات الشعير كان اكبر ت
  .مرة عن ما كان في التربة ٢٠٠إلي 

عداد الفطريات في نبـات الفـول   أ لمحيط الجذري عليما ل ظهر تأثيرا واضح نوعا -ب
والشعير وبشكل خاصة خالل مرحلة التزهير فازدادت اعداد الفطريات فى نبات الفول والشـعير  

مرة فى المراحـل  ١٠٠٠مرات فى مرحلة البادرة ، ثم  ١٠عليه في التربة بمقدار  عن ما كانت
    .مرة فى المراحل التالية ١٠٠ارتفعت الى الشعير التى تليها فى نبات الفول بينما 

متقدمـة  المراحـل  الومايسيتات ظهر فـي  نعداد األكتيأتأثير المحيط الجذري علي  - جـ
فى مرحلـة   دها فى نبات الفول عن ما كانت عليه في التربةازدادت اعدافخاصة مرحلة النضج 

مرة فى مرحلـة السـاق ، وفـى المراحـل األخيـرة الـى       ١٠٠٠مرات ثم  ١٠البادرة  الى 
مرات فى  ١٠بينما فى نبات الشعير ارتفعت اعدادها عن ما كانت عليه في التربة مرة ١٠,٠٠٠

  .مرة فى المراحل التى تليها١٠٠٠مرحلة البادرة ثم 
 -:نتائج التحليل اإلحصائي 

تم اجراء التحليل األحصائى على نتائج اعداد الخاليا بعد تحويلهـا لوغاريتميـا واجـراء    
 .)جداول العرضمها األصلية فى اأعيدت الى ارقثم (تحليل التباين على البيانات الجديدة المحولة 

ير النبات خالل مراحل نمـوه  تأثالذي تم إجراءه لتعرف علي ) ٨(تبين من جدول تحليل التباين 
_ الفطريـات  _ البكتريـا  (  -:الكلـي للمجموعـات الميكروبيـة اآلتيـة     المختلفة علي العدد 

أي إن  ،أن هناك تأثير معنوي للتداخل بين نوع النبات وإعداد الميكروبـات  ، ) االكتينومايسنات
فأعداد الميكروبات تـزداد   نوع  النبات يؤثر علي إعداد الميكروبات خالل مراحل نموه المختلفة

في حالة النبات البقولي  وفي المراحل األولي  من نمو النبات وبدرجة اعلي عن نبات الشـعير  
 .      ٠,٠١وكذلك  ٠,٠٥عند مستوي المعنوية 

  

الدراسة الوصفية لميكروبات التربة حول جذور نبات الفول خـالل مراحـل نمـو     :)١( جدول
  المختلفة 

لة التزهيرمرح مرحلة النضج  مرحلة البادرة مرحلة الساق 
 مراحل النمو
 

 

مجاميع اإلحياء 
 الدقيقة

خاليا كروية الشكل في _
  .تجمعات مفردة 

خاليا عصوية في -
  سالسل

البكتيريا عصوية 
قصيرة مكورة في 
تجمعات مختلفة 
 وتشغل حيز كبير

خاليا عصوية بيضوية 
الشكل بإعداد وفيرة في 

 .مستعمرات عديدة 
يا كروية الشكل بإعداد خال

  .قليلة
عصويات رفيعة قصيرة 
وطويلة وأخري منتفخة 

 .منحنية بنهايات

خاليا عصوية رفيعة في 
سالسل ، خاليا عصوية 

مكورة أو  بيضوية الشكل في 
  .مستعمرات

  خاليا كروية الشكل مفردة_
عصويات طويلة ،وقصيرة _

 بإعداد كبيرة

 البكتيريا
 

خيوط مقسمة متفرعة مع 
واغ مختلفة اإلشكال اب

منتشرة وأخري غير 
 .مقسمة مع حوافظ بوغية

خيوط غير مقسمة 
في نهايتها حوافظ 
بوغية وأخري 
مقسمة بجذر 

عرضية مع وجود 
ابواغ منتشرة 

 ).كونيديات(

خيوط متشابكة غير 
مقسمة متفرعة حوافظ 
بوغية داكنة اللون، 

ميسليوم ممتد يحوى ابواغ 
 .بإشكال مختلفة

مقسمة بجذور خيوط غير _
  .عرضية متفرعة

  .تحوى حوافظ بوغية 
خيوط مقسمة بجدر عرضية _

بإعداد كبيرة مع ابواغ 
 .منتشرة

 الفطريات

خيوط رفيعة منتشرة 
 بشكل كبير

سالسل رفيعة من 
خيوط 

االكتينومايسيتات، 
شكلت 

االكتينومايسيتات 
مع البكتريا نسبة 

 اكبر

خيوط قصيرة رفيعة غير 
اد مقسمة متفرعة بإعد

 اكبر

خيوط رفيعة متشابكة غير 
مقسمة ، خيوط قصيرة رفيعة 

 جدا
 اكتينومايسيتات
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الدراسة الوصفية لميكروبات التربة حول جذور نبات الشعير خالل مراحـل النمـو   :) ٢(جدول 
  المختلفة

 مرحلة البادرة مرحلة الساق مرحلة الترهيز مرحلة النضج
 مراحل النمو        
  مجاميع 
 لدقيقةا اإلحياء

خاليا بكتيرية كروية 
الشكل في مستعمرات 

خاليا عصوية . 
الشكل في سالسل 
طويلة وأخري 

  قصيرة
  

 

خاليا بكتيرية،عصوية 
رفيعة قصيرة ،وأخري 

  .طويلة في مستعمرات
 .خاليا كروية الشكل 

خاليا عصوية في 
سالسل وعصويات 
طويلة منتفخة قليال 

  .منحنية
خاليا كروية 
الشكل وأخري 

  ية ، معواو
خاليا عصوية 
منتفخة قصيرة 
  .بإعداد كبيرة جدا

 

خاليا عصوية 
الشكل  رفيعة 
قصيرة في 

مستعمرات أو 
مجاميع ،وفي 
  .سالسل قصيرة

خاليا كروية الشكل 
 عنقودية، رباعية،
الترتيب خاليا 

 كروية
Diplococcus  

خاليا بكتيرية واوية 
الشكل وأخري 
 .بيضوية الشكل 

 
 البكتيريا

 
 

غير مقسمة خيوط 
نهايتها  حوافظ 

بوغية وأخري مقسمة 
مع ابواغ ، بإعداد 

 .اقل كما البكتيريا

إعداد الفطريات  ةزياد
في هذه المرحلة مقارنة 

بالبكتيريا 
واالكتينومايسيتات،خيوط 

مقسمة مع ابواغ 
محمولة خارجيا ،عدة 
خيوط أو خيوط غير 
مقسمة مع حوافظ 

 .بوغية

خيوط غير مقسمة 
حوافظ  في نهايتها 

بوغية 
مقفلة،ميسليوم 

ينتشر بشكل اكبر 
مع وجود تقسيمات 

 .وتفرعات 

خيوط غير مقسمة 
في نهايتها حوافظ 

  .بوغية مقفلة
خيوط مقسمة 

متفرعة ميسليوم 
طويل متفرع غير 

  .مقسم

 

 الفطريات

عدة خيوط رفيعة من 
االكتينومايسيتات غير 

 .مقسمة متفرعة
خيوط رفيعة جدا من 

 .يتاتواالكتينومايس

 )فاتيه(خيوط 
رفيعة جدا مقسمة 
 مع وجود ابواغ
مختلفة إعدادها 

 .اكبر

ميسليوم غير مقسم 
متفرع هيفات رفيعة 

جدا مع ابواغ 
منتشرة لكن بإعداد 

 .قليلة

 اكتينومايسيتات
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خـالل   لنبـات الفـول   العدد الكلى لمجاميع األحياء الدقيقة في منطقة الرايزوسفير :)٣(جدول 

  )تربة جافة    جرام(النبات المختلفة  مراحل نمو
  

 مرحلة البادرة مرحلة الساق مرحلة التزهير مرحلة النضج
  مراحل النمو               
 

 مجاميع اإلحياء الدقيقة
 2.193⨉10 16 2.547⨉10 16 1.793⨉10 13 4.549⨉10 12 I. البكتريا 
  فطرياتال .2 8 10⨉4.277 10 10⨉1.493 10 10⨉4.283 10 10⨉2.671

 اكتينومايستيات .3 8 10⨉3.834 10 10⨉1.406 11 10⨉2.705 11 10⨉3.426
 
 
العدد الكلى لمجاميع األحياء الدقيقة في منطقة الرايزوسفير لنبات الشـعير خـالل    :)٤(جدول 

   )تربة جافة  جرام (مراحل نمو النبات المختلفة 
  

 درةمرحلة البا مرحلة الساق مرحلة التزهير مرحلة النضج
  مراحل النمو

  
 اإلحياء الدقيقة مجاميع

1.331⨉10 10 3.292⨉10 10 1.598⨉10 10 3.749⨉10 8  
I .  البكتريا 

 الفطريات  .2 8 10⨉8.306 8 10⨉9.502 9 10⨉5.809 9 10⨉2.959
 اكتينومايستيات  .3 7 10⨉7.448 10 10⨉2.612 10 10⨉3.513 10 10⨉ 5.3

  
  
 

اء الدقيقة في المحيط الجذري إلي إعدادها في التربـة باسـتخدام   عداد اإلحيأ :)٥(جـدول    
  فى نبات الفول    R/Sنسبة

 مرحلة البادرة مرحلة الساق مرحلة التزهير مرحلة النضج
  مراحل النمو                 

  
 مجاميع اإلحياء الدقيقة

1.3⨉10 8 1.6⨉10 8 1⨉10 5 2.8⨉10 4 I  . البكتريا 
 الفطريات 2.  9.0 313 897 559
 اكتينومايستيات .3 6.0 216 416 373

  
  

 عداد اإلحياء الدقيقة في المحيط الجذري إلي إعدادها في التربة باستخدام نسـبة أ): ٦(جدول 
R/S   شعيرالفى نبات  
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 مرحلة البادرة مرحلة الساق مرحلة التزهير مرحلة النضج
  مراحل النمو                 

  
 دقيقةمجاميع اإلحياء ال

81 200 97 2.3 I . البكتريا 
 الفطريات . 2 2.0 17.4 122 62
 اكتينومايستيات3 . 1.1 402 540 462

 
 

 ):تربة بعيدة عن الجذور( األحياء الدقيقة في تربة المقارنة عداد أ) : ٧(جدول 
   

 مجاميع اإلحياء الدقيقة البكتريا الفطريات اكتينومايستيات
)جرام تربة جافة(العدد الكلي  8 10⨉1.64 7 10⨉4.775 7 10⨉6.5  
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    ANOVA جدول تحليل التباين : )٨(جدول 

  )مصدر االختالفات(
S.V 

درجات (
  )الحرية
d.f 

مجموع (
   االنحرافات
 )المربعة
SSQ 

متوسط (
االنحرافات 

  )المربعة
M.S  

 F المحسوبة
 Fالجدولية

٠,٠١ ٠,٠٥ 

Total ٨١,٥١ ٢٣ الكلية - -   
Treatments4.55 2.77 **5.240 ٩,٦٦٣ ٤٨,٣١٨ ٥ المعامالت 

A ٥,٤٣٦ ١٠,٨٧١ ٢ 2.948 3.55 6.01 

B ٠,٩٣٦ ٠,٩٣٦ ١ 0.50 4.41 8.29 
AB ١٨,٢٥٦ ٣٦,٥١١ ٢ 9.899 ** 3.55 6.01 

    ١,٨٤٤ ٣٣,١٩٤ ١٨ errorالخطأ
.        لذا فالفروق عالية المعنوية ، الجدولية      F المحسوبة اكبر من F**                    
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Abstract: 
This experiment was conducted to study the importance of assessing the 

impact of plant rhizosphere during various stages of growth on the soil microbial 
community represented in (bacteria, fungi, actinomycetes). Rhizospere is the area 
extending a few millimeters from the root surface and affect the numbers of mi-
cro-organisms in the soil due to biological processes emerging from the roots of 
plants, it contains many of organic compounds produced from the outputs roots 
and also contain some of the dead root hairs, which are organic substances and 
source of carbon and nitrogen in the soil.   

Tracking the number of three microbial groups during different stages of 
growth starting from the stage of seedling until maturity with two types of plant 
root growth (legumes_Poaceae) The results showed that rhizosphere `effect de-
pends on the quality of the plant root and the age of the plant  .  In the bean and 
barley plants numbers of bacteria and fungi increased from the early stages of 
plant growth then began to decline during the maturity stage. But in a much hig-
her degree beans from barley. While numbers of actnomycetes increased during 
the advanced stages of plant life. 

 Using the of ratio R / S to study the effect of the roots on the numbers of 
the microbes in the soil, it was found that the rhizosphere has a clear impact on 
increasing the numbers of soil bacteria particularly  ، compared to fungus numbers 
with plant growth progress in general, The effect was higher in the bean plant 
then barley. The numbers of bacteria increased in the rhizosphere from what it 
was in the soil, reaching 100 million in bean and in barley 200 times while fungi 
were 1000 times in beans and barley 100 times. For actnomycetes were 
encouraging influence of the rhizosphere during the advanced stages especially 
maturity stage reaching to 10,000 times in bean plant and in barley to 1000 
times,. Statistical analysis showed that there is a significant effect of the interfe-
rence between the type of plant and of numbers microbes, any type of plant that 
affect the of numbers microbes throu various stages of growth at a significance 
levels of 0.05 and as well 0.01.  
 

 

 


