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 نباتات لعدة الرايزوسفير منطقه من بكتريا على تحتوي  تربة عينات جمعت 
 والتي الرايزوبيوم جنس من عقديه بكتريا انها على مبدئيا وشخصت بقولية

 البيقيا ونبات Rb الباقالء نبات هي بقولية نباتات جذور منطقة من جمعت
Re  الجت ونبات Rg  بكتريا عزل تم وكما Psedomonas اذ التربة من 

 تأثير دراسة لغرض الباقالء لنبات بكتيري  حيوي  كلقاح العزالت استعمال تم
 النتروجين صفة في Rg المعاملة تفوقت اذ الباقالء نبات على العزالت هذه
 و% 78.51 المقارنة معاملة عن الزيادة نسبة وبلغت والتربة النبات في

 النبات في الفسفور صفة في Ps المعاملة تفوقت ،كما التتابع على% 111.5
 التجربة انتهاء بعد التتابع، على%71.7 و% 84 بلغت زيادة وبنسبة والتربة
 التسلسل معرفة لغرض PCR ال تقنية باستعمال التشخيص تجربة أجريت
 الحصول وتم العالمية الوراثية الشجرة ضمن تصنيفها تم اذ ،DNA ال الوراثي

 بسبة األولى المجموعة كانت اذ الوراثي التشخيص من مجموعات اربع على
 الثانية والمجموعة R.legumiosarum R.sp للعزالت% 95 بلغت تشابه

 المجموعة اما Japonicum phaseoil ةللعزل% 97 تشابة بنسبة والثالثة
 . P.floureceni للعزلة %99 التشابة نسبة فبلغت الرابعة
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USE OF PCR TECHNIQUE IN THE DIAGNOSIS OF RHIZOBUIM 

AND PSEUDOMONAS BACTERIA THROUGH THE GENETIC 

SEQUENCE OF DNA USED AS A BIOLOGICAL VACCINE FOR 

FABA BEAN 

  A. Abd-Al-Hadi                        A. S. Mahmoud                       B. A. Kanaan 
 University of Anbar                         University of Anbar                      Ministry of Agriculture  

 College of Agriculture                    College of Agriculture             Dep. of Agricultural Research 

Abstract 
Soil samples containing bacteria were collected from the area rhizosphere area for 

several leguminous plants and were initially identified as rhizobium nodal bacteria 

collected from the roots of the leguminous plants of Rb bead band , Re bekea and Rg 

jat. Pseudomons were isolated from the soil as isolates were used as a bacterial 

biological vaccine for the The effect of these isolates on the plant of the rest was 

higher. The treatment of Rg was higher in nitrogen status in the plant and soil. The 

ratio of the increase was higher than the comparison treatment 78.51  %111.5 % on the 

sequence. The treatment Ps exceeded phosphorus in the plant and soil with an 

increase of 84 %  and  71.7% on the sequence, Experiment conducted t Djerba 

diagnosis using PCR technology for the purpose of knowledge of the DNA sequence, 

as they were classified within the global genetic tree and obtained four sets of genetic 

diagnosis as the first group with a similarity of 95% of the isolates R.legumiosarum 

R.sp and the second group and the third proportion of 97 % Of the Japonicum 

phaseoil isolates and the fourth group had a 99% isolation ratio of P.floureceni. 

Keywords: PCR, Rhizobium, Pseudomonas, DNA, Bio-Fertilizer. 
 مقدمة

اقصى استفادة منها تستند التقانات الحيوية في األساس على علم االحياء الذي يتعامل مع الكائنات الحية لتحقيق 
 ةمن خالل تحسين خواصها وصفاتها الوراثية وإنتاج مواد مرغوب فيها وازال واقتصاديا   وطبيا   وزراعيا   صناعيا  

تقانات جديده في التعرف على االحياء  استعمال. اتجهت الدراسات الحديثة الى (18) مرغوب فيهاالالمواد غير 
 RNAو DNAعلى  لدراسة الجينات البكتيرية اعتمادا   وتعد أساسا   الحديثة الطرائقوتصنيفاتها على أساس 

 .(10) لنتروجينز والنترات وكذلك الجيناتودراسة اختزال ا
نيوكلوييدات الجينات بين أنواع أن الفحص الجيني للبكتريا يواجه مشكله صعبه وذلك بسبب التباين الشديد بين 

للجينات التي تتقاسمها الرايزوبيا للكشف عن أنماط التهجين وتسلسالت  nodc فقد تم استعمال نظام البكتيريا
اق واسع في تحديد اشكال على نط DNAلذا فقد استعمل فحص  ،الجينات وتوصيف سالالت االحياء

عن وجود الجينومات المقارن والتعرف على االنواع ة و يدات المنفرده والكشف عن وجود طفرات وراثيالنيوكلوت
 PCRباستخدام   DNA. وهذه العمليات تتم عن طريق تضخيم (12و 7)وتصنيفاتها وهذا بينه كال منالبكتيريا 

وتحديد جينات معينه في أنواع البكتريا والكشف عن هذه األنواع وتصنيفها ضمن تفاعل البلمره المتسلسل (  )
 .      (6)مجموعاتها
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العقد الجذرية في البقوليات وتحديدها بشكل دقيق عن طريق  بكتريا تسمح للتعرف على PCRأن استعمال تقنية 
وتكوين العقد من األنواع المرتبطة   Diazotroplicالبادئات التي تسهم على التعرف السريع على انواع 

بكتيرية من منطقة الجذور . كما يمكن تحليل المجتمعات ال(5) بالمحاصيل البقولية وكذلك توزيعها في البيئة
راحل مختلفة من بعد جمع عينات من جذور النباتات على م DNAلتضخيم  PCRالترحيل الكهربائي  باستعمال

. اذا بينت دراسة ان توزيع االحياء من البكتريا والفطريات واالريكا وباقي الكائنات الحية (8) النمو قبل الحصاد
، اذا (20) دقيقة على نطاق واسع عالميا  وتوزيعها في خرائط الكائنات الحية ال PCRالسائدة تم تصنيفها بواسطة 

 PCRبواسطة  16s rRNAللنتروجين بناءا  على الجينات  ةالمثبت Burkholderiaتمت دراسة أنواع محددة من 
روجين على المتخصصة وهذه االحياء من المجموعات المثبتة للنت PCRبادئات  وتحديد سالالتها واستعمال

 واستعمال، (5)وبين األنواع األخرى العالمية صفه القرابة والنشوء والتطور بينهاتم تحديد البقوليات وهذا الصنف 
يز بين الكائنات الحية ألعلى مستوى واألنواع حسب اعلى نسبة تسلسل يللتم DNAعمليه التسلسل الجيني و

بالرغم من اختالف النيوكلوتيدات اذ تستعمل مع تقنية ) DNAمقارنة مع الجينات ويسمح الفصل بين أجزاء 
PCRالختبار نقاء  عملطور بين المجتمعات االحيائية كما انها تستت( على االستدالل على االنتماء والنشوء وال

 الجزيئية التميزية من باألساليبتتم دراسة الرايزوبيا . (17) لرصد وعزل البكتريا من البيئة السالالت البكتيرية
 وسائل الفحص الوراثي بصورة ادق واستعمال PCR عمالاجل تحديد العالقات بينه، وتحديد أنواع الرايزوبيا باست

 PCRفي دراسة للكشف عن أنواع بكتريا الرايزوبيا عن طريق تحديد برايمرات  (15) (، وهذا ما توصل اليه1)
. ويتم DNAمتواليات او بيانات ثابتة بواسطة  مقارنة مع 16s rRNAألنواع الرايزوبيا على أساس تحليل تسلسل 

لتقيم تنوع الرايزوبيا  PCR عمالبين سالالت من نفس النوع باست DNAالكشف عن االشكال واالنواع عن طريق 
المتسلسل موجود في الرازوبيا وغيرها من بكتريا التربة السالبة لصبغة كرام وانها يمكن ان  ERICو REPوتبين 

يز بين البكتريا من حيث األنواع ياالستنساخ والتم ةوعملي PCR عمالفي تصنيف البكتريا عن طريق است عملتست
تم عزل عزالت مثبتة للنتروجين المتكافلة على البقوليات من منطقة الجذور والكشف عنها اذ  .(11) والسالسل

تجري عليها. كما تم اخذ عزالت من واعادة تلقيحها على بعض النباتات ودراسة التغيرات التي  DNA ةبواسط
  عمالالعقد الجذرية للنباتات البقولية لبكتريا الرايزوبيا وتحديد أنواعها واصنافها وتحديد سالالتها اعتمادا على است

DNA  وتضخيم بـPCR (5في تشخيص وتصنيف هذه االحياء). 

. 16s rRNAوتحليل تسلسل الجينات  DNAانه يمكن تصنيف االحياء من خالل استخالص  (19) لقد أكد
وعزالت عالمية وتحديد  عملةالمست  Pseudomonasفقد اشاروا الى وجود تشابه بين أنواع العزالت  (4)كذلك 

من   nifHنسبة تشابهه من شجرة النشوء والتطور بناءا  على المتواليات والتسلسالت الجينية. كما اظهر تسلسل 
DNA  اعلى تشابه في مجموعةPseudomonas   وAzotobacter (13) وهذا يبين على ان هذه االحياء ،
 P.stutzer strainقدرة على تثبيت النتروجين وهي ضمن السالالت المثبتة للنتروجين تنتمي الى ساللة ملها ال

 و P.azotocolligans ، P.stutzeri ، P.saccharophila، اذ توجد أنواع مثبته للنتروجين وهي 
P.pauclmobilis ةالتي أدرجت في قائم Diazotrophs ،  ان ساللةPseudomonas من جذور  ةالمعزول

تهدف  ،(4) بيت النتروجين وتعزيز نمو النباتقدرة على تثملها ال PCRنبات والتي تم الكشف عنها بواسطه ال
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ومعرفة تأثير العزالت البكتيرية على  DNAس عن طريق ال االتجربة إلى تشخيص بكتريا الرايزوبيوم  والسيدومون
 . PCRباستعمال هذه تقنية لغرض تشخيص هذه االحياء  DNAالباقالء، واستخالص ال نمو نبات

 المواد وطرائق العمل

 جمع العينات
من مناطق الباقالء والجت والبيقيا و  نباتات من جذور مزروعة بمحصول عينات تربة مع جذور نباتاتأخذت 

لدائنيه محكمة الغلق ثم وضعت في الثالجة عند  أكياسأخذت وحفظت العينات في و بغداد محافظة  مختلفة من
 .لحين اجراء التحاليل في المختبر oم+- 4درجه 

 عزل وتنقية بكتريا الرايزوبيوم من العقد الجذرية للنبات المضيف
تم الحصول على العقد الجذرية من النبات المضيف بقلع النبات بالكامل مع التربة المحيطة بالجذر لضمان عدم 

التربة عن  إلزالةفقدان اجزاء من الجذر في التربة. تم غسل المجموع الجذري بشكل جيد بالماء الجاري وذلك 
 5-4ر ي، واخت(21)ت الطريقة المذكورة من قبل الجذر. للحصول على العزالت البكتيرية من العقد الجذرية اتبع

عقد جذرية كاملة غير مهشمة وردية اللون من اجل عزل بكتريا الرايزوبيوم منها. فصلت هذه العقد الجذرية مع 
جزء صغير من الجذر المتصل بها غسلت بالماء المقطر للتأكد من ازالة جزئيات التربة والملوثات األخرى، 

ل هذه العقد الجذرية بالماء المقطر المعقم ثم دقائق. لقد تم غس 4-2% ولمدة 95غمرت بعدها في االيثانول 
الى كمية من الماء  2HgClغرام واحد من  بإضافةالمحمض )المحضر  2HgCl% من 0.1غطست في 

دقائق. غسلت العقد الجذرية المعقمة  6-3لمدة لتر(،  1ثم تكملة الحجم الى  HClمل من  5المقطر واضافة 
اثر الكحول وكلوريد الزئبق. ثم تم تحطيم هذه العقد في ظروف معقمة  إلزالةمرات  7-5بالماء المقطر لمدة 

 MSYمل من ناتج الهرس )المعلق البكتيري( على طبق وسط  0.1بواسطة قضيب زجاجي معقم. نشر بعدها 
ايام. تم  4-2درجة مئوية ولمدة   2 28. حضنت االطباق عند درجة ) خالصة الخميرة المانيتول (الصلب

  جراء خطوات تنقية اخرى.ستعمرات المخاطية او الصمغية ألالتقاط الم
 وتنميتها :  Pseudomonas fluorescensعزل البكتريا 

التربة لغرض  منP. fluorescens  أن الغاية من العزل الحصول على عزالت محلية نقية من البكتريا
 dilutionاتبعت طريقة التخافيف، البذوري تجربة االصص لغرض تلقيح استعمالها بالتجارب المختبرية وكذلك ف

Method   غم من العينات المختارة من منطقة الرايزوسفير 10 بإضافةفي عزل البكتريا، حضرت تخافيف التربة
مل مزجت جيدا وأجريت تخافيف متسلسلة  250مل من الماء المعقم في دورق سعة 90 لبعض المحاصيل الى 

مل من محلول الملحي المعقم  9مل من عالق التربة الى أنابيب أختبار تحتوي  1وذلك بنقل  10-6 -10-1
مل من   9مل من كل تخفيف ولقحت انابيب اختبار تحتوي على 1ولكل عينة من عينات التربة. أخذ 

 48ولمدة  ْم، 28 درجة حرارة  ، حضنت االنابيب علىبواقع ثالث مكررات لكل تخفيف  king̓s brothالوسط
  King̓ s agarيحتوي على الوسط الصلب  مل من االنابيب ونشرت على سطح طبق بتري  0.1اخذ ساعة 

 ساعة . 48ْم  ولمدة 28حضنت االطباق درجة حرارة 
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 معامالت التجربة 
Rbعزله رايزوبيوم من نبات الباقالء =  

 Reعزله رايزوبيوم من نبات البيقيا =  
        Rg الجت= عزله رايزوبيوم من نبات  
        Ps عزله =Psudomonas  

Rc)بدون عزله )مقارنه = 
 

) تم تحضير اللقاح البكتيري من  اللقاحكغم تربة وتم خلط  10اخذت التربة من الحقل ووضع في كل سندانه 
مع التربة السطحية (  107×2استعمال العزالت الرايزوبيوم والسيدوموناس وتحميلها على البتموس بكثافة مكروبية 

باقالء نبات الوزرعت خمسة بذور  وبوزن ثابت لكل اص كما تم إضافة البتموس المعقم لمعاملة المقارنة سم 10
وبعد أسبوعين من الزراعة تم اجراء  15/10/2016عمليه الزراعة في  صنف اسباني في كل سندانه اذ تمت

اذ تم اخذ بعض الصفات  10/4/2017هاية التجربة في عملية التخفيف والرقع واستمرت عملية الخدمة الى ن
 .ونقل العينات المراد تحليلها الى المختبر وتم اجراء التحاليل المختبرية البايلوجية والكيميائية  على النماذج

 
 بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الدراسة 1جدول 

المادة  pH Ec الصفة
 العضوية

الكثافة 
 الضاهرية

النتروجين 
 الجاهز

الفسفور 
 الجاهز

البوتاسيوم 
 الجاهز

صنف 
 النسجة

الكثافة 
 المكروبية

ديسي  ---- الوحدة
 1-سيمنزم

 ميكا %
 3-غرام م

 ملغم
 1-كغم

 ملغم
 1-كغم

 ملغم
 1-كغم

مزيجية 
غرينية 
 طينية

1-Cfug 

  107*2 135 5.4 30 1.33 1.2 2.8 7.2 القيمة
 تنفيذ التجربة

أربعة أصناف احياء وبثالث مكررات على نبات الباقالء صنف اسباني ،نفذت تجربة  نفذت تجربة اصص 
 . (RCBDعاملية بتصميم القطاعات تامة التعشية )
 Polymerase Chain Reaction (PCR)تشخيص البكتريا بواسطة تفاعل سلسلة 

 DNAاستخالص 
استخلص  (المانيتول السائل للرايزوبيوم –الخميرة وسط جميع العزالت البكتيرية نميت على األوساط الزرعية )

الستخالص  ةالمصنع ةاذ اتبعت الخطوات المثبتة والمرفقة مع العدة المجهزة من شرك DNAالحامض النووي 
DNA  كاالتي:و 

 جهاز الطرد المركزي مل ثم تنقل الى  10خاليا البكتريا الى انبوبة جديده محلول يحتوي على مل من  105نقل 
ثم  GT Buffarمايكروليتر  180دوره بالدقيقة نتخلص من الراشح ثم إضافة  16.000-14.000دقيقة  1

الحضن تقلب  مدةدقائق على األقل وخالل  10لمده  60ocويحضن بدرجه   Kمايكروليتر بروتينز  20اضافه 
 دقائق. 3االنبوبة كل 
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دقائق الى ان  -10لمده  oم70ثواني ثم يحضن عند  10 از الرجهبجبفر ويخلط  GBمايكروليتر  200إضافة 
 200إضافة . بفر Elutionالحضن يقلب كل ثالث دقائق ثم يتم تحضير  مدةيتحول لونه الى صافي وخالل 

أنبوب  عمالهور الراسب يتم تكسيرة باستظعند . جيدا  الى العينة ثم تخلط  Absolut ethanolمايكروليتر من 
لمدة  16.000-14.000 جهاز الطرد المركزي بعد تركيبة في انبوبة تجميع  GD Collmثم تحول الى  زجاجي

مايكروليتر  400إضافة ، وب تجميع جديدانبالى  GDنتخلص من الراشح في انبوبة التجميع ثم ينقل ، دقيقة 2
 600إضافة ، ثانية 30لمد دوره  10.000 جهاز الطرد المركزي ثم الى  GDالى عمود  Wi Bufferمن 

نتخلص من الراشح في ، ثانية 30لمدة دوره  10.000 جهاز الطرد المركزي ثم  Wash Bufferمايكروليتر 
دقائق لكي يجف  3لمدة دوره  10.000 جهاز الطرد المركزي ثم  الى أنبوب جديد GDأنبوب التجميع ثم ينقل 

يضاف ،  Elution heatelمايكروليتر من بفر  100مل يضاف  1.5الى أنبوب جديد  GDتنقل ، د الخلطو عم
تحضير محلول تم . PCRم النبات والماء المقطر لغرض استعمالها في ثم تحضر وتعقفي أنبوبة  E.Bufferال 

مايكروليتر( لسلسلة تفاعالت البلمرة بأتباع الخطوات المثبتة  20ُحضر مزيج التفاعل )بحجم  : PCRالتفاعل ل 
 وكاالتي:

ميكروليتر  5العزلة و DNAمايكروليتر من  5بإضافة   PCR Per Mix tube في أنابيب ُحضر مزيج التفاعل
ميكروليتر من الماء االيوني و  5الحاوي على مكونات تفاعل أنزيم البلمرة ثم أضيف  Master mixمن 
 20ميكروليتر من الباديء العكسي لكل بكتريا  للحصول على حجم  2,5يكروليتر من الباديء االمامي و م2,5

 .ميكروليتر
ثوان  5لمدة  Vortex بعد إكمال تحضير مزيج تفاعل إنزيم البلمرة تم غلق األنابيب مع الرج بعناية بجهاز 

 -Prime Thermal Cyclerمن نوع  Thermo cycler PCRونقلت األنابيب الى جهاز المضخم الحراري 
UK  Amplifation)  DNA)  بعد أن تم برمجته على وفق الظروف المثلى للدورات الحراريةThermo 

cycling conditions  
 لمكونات العدة وبلد المنشا 1جدول 

 المادة الكمية

100 ml Cell lysis solution 

50 ml Nuciei lysis solution 

25 ml Protein precipitation solution 

50 ml DNA rehydration solution 

250 micro liter Rnase A solution 

 بلد المنشأ : الواليات المتحدة  االمريكية
 PCRفي تفاعل  المستعملة للمواد  2جدول 

 المادة الكمية

5 microliter master mix 

2.5 microliter F.P 

2.5 microliter R.P 

 Template5 DNA 

5 microliter nuclease free water 
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Total: 20 microliter 

 PCRفي الجهاز ال  عملةالبرتوكول المست 3جدول 
 عدد الدورات الوقت الالزم Cᵒ درجة الحرارة  الخطوات

Initial Denaturation 94 5 min. 1 

Denaturation 94 45 Sec. 

35 Annealing 50 1 min. 

Extension 72 1 min. 

Final Extension 72 10 min. 1 

Hold 4 ـــــــــ ــــــــ 

 العالقة بين العزالت 

 Phylogentic شجرة القرابة الوراثية  عمالأن العالقة بين العزالت من الممكن ان تكون أوضح باست

Dendrogram  ثم اعتماد تشخيص العزالتNCBI   Nation center for Biotechnlogy information 
لبناء شحرة القرابة الوراثية  UpGMAحيث استخدم  ال MEGA.4 نظام التصنيف البرمجي  عمالثم است

  .عزلة من جذور النبات 30بين الـ  وتحليل المجاميع لمعرفة العالقة
 

 النتائج والمناقشة

 في المجموع الخضري للنبات  النتروجين

وجود فروق معنوية عند التلقيح بالعزالت البكتيرية في محتوى النتروجين في المجموع  1شكل  نتائجتبين 
 Rgالخضري للنبات، إذ تفوقت جميع العزالت البكتيرية في محتوى النتروجين وسجلت اعلى قيمة عند العزلة 

زلة على باقي العزالت % فضال  عن تفوق هذه الع1.24% بينما معاملة المقارنة بلغت 2.11التي بلغت 
، Re 1.78%بينما كانت المعاملة  على التتابع Rbو  Ps% عن31.7و  27.00المضافة بنسبة زيادة بلغت 

تكوين عقد بكتيرية فعالة  هذه الزيادة في كمية النتروجين بسبب كفاءة العزالت البكتيرية المضافة التي أدت الى
زيادة اعداد البكتريا وبالتالي زيادة عدد العقد الجذرية و  الجوي الحتوائها على اعداد بكتيرية كبيرة  Nفي تثبيت 

 . (14) ن واالستفادة منه من قبل النباتوبالتالي زيادة تثبيت النتروجي
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 (%)العزالت البكتيرية في صفة تركيز النتروجين في المجموع الخضري للنبات  تأثير 1شكل 

 الفسفور في المجموع الخضري للنباتتركيز 

على باقي  Psالتلقيح البكتيري إذ تفوقت العزلة  عمالأن هناك فروق معنوية عند است  2 الشكليالحظ من 
% بينما كانت معاملة المقارنة 0.24وبلغت في صفه تركيز الفسفور في المجموع الخضري العزالت البكتيرية 

ان جميع العزالت المضافة تفوقت على معاملة المقارنة إذ  الشكل% كما بين 84.6% أي بنسبة زيادة 0.13
% أن السبب  في زيادة محتوى الفسفور في المجموع 53.8اي بنسبة زيادة   Rg 0.2%بلغت المعاملة 

زيادة  من ثملى تحسين جاهزية العناصر الغذائية من نتروجين وفسفور و قدرة هذه العزالت عمالخضري يعود الى 
 على الباقالء. (14و 3) النتائج اتفقت معوهذه ( 9) النباتامتصاص العناصر الغذائية من قبل 

  

 (%)في المجموع الخضري للنبات  الفسفورالعزالت البكتيرية في صفة تركيز  تأثير 2شكل 
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 (.تربة 1-ملغم كغم )تركيز النتروجين الجاهز في التربة 

في صفه تركيز النتروجين  ان معامالت التلقيح الميكروبي قد تفوقت على معاملة المقارنة 3الشكل يالحظ من 
 1-ملغم كغم 59.22على باقي معامالت التلقيح وبلغت اعلى قيمه  Rgاذ تفوقت المعاملة  الجاهز في التربة

 111.5تربة من قيم المعامالت الملقحة وبنسبة زيادة بلغت  1-ملغم كغم Re 50.22تربة بينما بلغت اقل قيمة 
تربة وبنسبة  1-ملغم كغم Ps 52.67عن معاملة المقارنة بينما بلغت المعاملة  Reو Rg % لكل من79.3و

تربة. ان  1-ملغم كغم 28.00لتي بلغت % وهي اعلى من قيمه المقارنة ا88.1بلغت  ،زيادة عن معاملة المقارنة
السبب في زيادة كمية النتروجين الجاهز في التربة قد يعود الى انفصال عدد من العقد الجذرية اثناء مراحل النمو 

من هذا التحلل باإلضافة الى تكوين المركبات النتروجينية التي تعد من اهم المركبات الناتجة و وتحللها في التربة 
 ن.المركبات التي تحوي على النتروجيالجذري يفرز الى التربة بعض  ان المجموع

 

  

 (تربة 1-ملغم كغم )العزالت البكتيرية في صفة تركيز النتروجين الجاهز في التربة  تأثير 3شكل 

 تركيز الفسفور الجاهز في التربة  
الى وجود فروق معنوية في محتوى التربة من الفسفور إذ بلغت اعلى قيمة عند التلقيح  4الشكل تشير نتائج 

 1-ملغم كغم 5.14تربة بينما كانت معاملة المقارنة  1-ملغم كغم  8.83والتي بلغت   Psبكتيريا  السيدومونس 
نسبة زيادة عن معاملة تربة و ب 1-ملغم كغم 6.65التي بلغت  Rg% تلتها المعاملة 71.7تربة أي نسبة زيادة 

% هذه الزيادة بسبب قدرة هذه العزالت البكتيرية على زيادة جاهزية الفسفور في التربة عن 29.3المقارنة بلغت 
وهذا يتفق مع ما توصل   (16)التربة من ثم زيادة جاهزية الفسفور pH طريق افراز حوامض عضوية وخفض

 . (3)الية 
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 (تربة 1-ملغم كغم )العزالت البكتيرية في صفة تركيز الفسفور الجاهز في التربة  تأثير 4شكل  

 

 تصنيف البكتريا 
عشر  ، أظهرت خمسة5شكلفي  الثالثون التي عزلت من جذور نبات الباقالء 30إّن جميع العزالت البكترية الـ 

ية في حين أن الخمسة عشر الباق  R.legumiosarum 2وR.legumiosarurm R.sp   لألنواعتجمعا  قريبا  
 ،SrDNA16  باالستناد إلى التتابع الوراثي لــ  ETLI ،Japoncamr phaseoilكانت قريبة من األنواع 

 بنسبة انية والثالثة تشابها  في حين بينت المجاميع الث ، %95أظهرت الخمسة عشر عزلة األولى تشابها  بنسبة 
 أظهرت  p.fن عزالت الـ إ، %99شابها  بنسبة عالية وصلت الى ت أعطت P.flourecemiأن العزلتين ، 97%

لنوع ات هذا باإلضافة إلى قابليتها على زيادة جاهزية الفسفور ميال  إلى تثبيت النتروجين على الرغم من أن عزال
لى إذابة لية عابفي التجربة لم تكن ذات قابلية واحدة للتثبيت وعليه تم اختيار العزالت التي تمتلك الق عملةوالمست

ت الفوسفات باالعتماد على مجموعة من االختبارات وتم استخالص الحامض النووي على مجموعة من االختبارا
والحصول على التتابع الوراثي لغرض تصنيفها وبيان المجاميع  DNAوتم استخالص الحامض النووي لها 

 .(22) ا جاء بهالخاصة بها في شجرة القرابة الوراثية وهذه النتائج وثقت م
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 للعزالت المختلفة من نبات الباقالء UPGMAشجرة التقارب الوراثية من تحليل  5شكل 
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