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  الخالصة

عزلــة مــن بكتریــا الرایزوبیــا تــم الحصــول علیهــا مــن العقــد الجذریــة 31تضــمنت هــذه الدراســة اختبــار قــدرة 

تراكیـز ملحیـة أربعـةتحمـلعلى ) فستق الحقل واللوبیا والبزالیا والباقالء والماش والجت(لنباتات بقولیة مختلفة شملت 

ل، المــانیتو -خالصــة الخمیــرة) YEM(فــي الوســط الزرعــي % 25، %15، %10، %5مــن كلوریــد الصــودیوم هــي 

ثالث تراكیـز لـ23، 15، 2، 1المحلیـةاألرقـاممـن هـذه العـزالت تحمـل أربـعتحمـلكما شملت الدراسة أیضًا اختبـار 

، 0(في نفس الوسط ولخمس مدد مختلفـة هـي بعـد % 5، %1، )القیاسي% (0.02ملحیة من كلورید الصودیوم هي 

  .أیام) 7، 5، 3، 2، 1

بلیتهــا علــى مقاومــة التراكیــز الملحیــة المضــافة وخاصــة المرتفعــة النتــائج تبــاین هــذه العــزالت فــي قاأظهــرت

األربعــةبكتریــا الرایزوبیــا للعــزالت أعــدادمنهــا تبعــًا لنــوع العائــل المعزولــة منــه تلــك التراكیــز الملحیــة العالیــة واخفضــت 

ضــن تبعــا للعزلــة المــدة الزمنیــة للحلتــأثیرفــي حــین كــان هنــاك تبــاین % 5و% 1إلــىبزیــادة تركیــز كلوریــد الصــودیوم 

تـأثراأكثـرأنهـاإالكلورید الصـودیوم % 25كانت مقاومة لتركیز ) 1(فبالرغم من ان العزلة التي تحمل الرقم المحلي 

الحضـن بالملوحة بزیـادة مـدةتأثرااقل 23الزمنیة للحضن بینما كانت عزلة الرایزوبیا ذات الرقم المحليبزیادة المدة

  .المختلفةوقدرة تكیفها لمقاومة التراكیز الملحیة العالیةمدىعزالتبین المما یعكس االختالف
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Abstract
The objective of this study was to test the ability of thirty one Rhizobium 

isolates which selected from the root nodules of peanut, lup, vicia fab, mumber and 
alfalfa to surive in four concentration of sodium chloride in teast lead tract mamnitol 
broth 5%, 10%, 15% and 25%. The study also include the ability of four local 
Rhizobium isolates to growth and survive in YEM with three sodium chloride 
concentration 0.002% (control), 1%, 5% for five period, zero, 1, 2, 3, 5 and 7 day after 
incubation. The results showed that these isolates differ in their tolerance to the different 
concentration of NaCl which adoled to YEM belonging to the host plants. Generally the 
viable cells of these four Rhizobium isolates decrease with the increasing of NaCl to 1% 
and 5% in broth media.
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The results showed that the effect of time of incubation depend on the properties 
of the isolate for expnple local isolate number (1) showed the hight tolerant to 25% 
concentration of NaCl on broth media while it affected more with the increasing of 
incubation time and it differed with the local isolate number 23 which was less affected 
with incubation time and this may due to the difference in physiological properties of 
these isolates and its ability to adopt to the height salt concentration.

  

  المقدمة

ألحــداثیعــد وجــود بكتریــا الرایزوبیــا بصــورة فعالــة فــي مختلــف الظــروف التــي یتعــرض العائــل البقــولي لهــا 

المتملحة كانت لألراضيالرقعة الجغرافیة العالقة التكافلیة التي قد تزید من مقاومة النبات لتلك الظروف ومع اتساع 

ى النیتروجین لتزید من احتمالیة مقاومـة النبـات لـذلك العامـل إال الكیمیاویة الحاویة علاألسمدةإلضافةهناك ضرورة 

انتخــاب عـزالت متحملـة للملوحــة وقـادرة علــى أهمیـةإلــىالكیمیاویــة المضـافة دعـا لألسـمدةالســلبي التـأثیرأن ظهـور 

عـزالت متحملـة االقتصادیة لبكتریا الرایزوبیا فقـد حـاول البـاحثون الحصـول علـىلألهمیةونظرا ]1[تثبیت النتروجین 

عزلــة لهــا القــدرة 49علــى مــن الحصــول]2[المضــافة فقــد تمكــن لألســمدةتقنیــا لتكــون ربمــا مكمــالً للملوحــة ألیفــةأو

مـن % 47ان ]3[وأشـارملـي مـولر 704عكورة في الوسط الزرعي الذي تركیز كلوریـد الصـودیوم فیـه إحداثعلى 

كانــت قــادرة علــى النمــو فــي الوســط الزرعــي الــذي تركیــز كلوریــد Xingianaridبكتریــا الرایزوبیــا المعزولــة مــن تربــة 

زولــــة مــــن النبــــاتععزلــــة م35علــــى عــــزلتین مــــن بــــین الحصــــول]4[ملــــي مــــولر واســــتطاع 680الصــــودیوم فیــــه 

Acacianilotica ملــي مــولر 850لهمــا القــدرة علــى النمــو فــي الوســط الزرعــي الــذي تركیــز كلوریــد الصــودیوم فیــه

ـــط بشــــكل تــــدریجي وانخفــــض النمــــو اخــــتالف ســــالالت الرایزوبیــــا إلــــى]5[وأشــــاربزیــــادة كلوریــــد الصــــودیوم بالوسـ

المتخصصــة علــى فــول الصــویا فــي تحملهــا للملوحــة وان نموهــا یــنخفض بشــكل عــام بزیــادة تركیــز كلوریــد الصــودیوم 

صصـة علـى الجـت متحملـة من عـزل رایزوبیـا متخ]6[ملي مولر واستطاع 1000نهائیًا عن التركیز بالوسط وینعدم 

تغیــــر فــــي الســــكریات متعــــددة الـــــدهونإلــــىملــــي مــــولر كلوریــــد الصــــودیوم والــــذي یــــؤدي 500حــــد إلــــىللملوحــــة 

Lipopolysaccharide عدة تراكیز من كلورید الصـودیوم فـي تأثیر]7[درس . واالوزموزياألیونيكاستجابة للشد

العقد الجذریة لفستق الحقل ووجـد انـه توجـد زیـادة فـي زمـن جیلهـا الوسط الزرعي السائل على الرایزوبیا المعزولة من

عــدة ] 8[عـزل .ملـي مـولر400إلـىبمقـدار مـرتین وتضـاعف زمـن الطـور االسـي ثـالث مــرات بزیـادة تركیـز كلوریـد 

وبـــین ان هنـــاك عالقـــة ایجابیـــة بـــین تحمـــل % 4عـــزالت مـــن الرایزوبیـــا مقاومـــة لتركیـــز كلوریـــد الصـــودیوم إلـــى الحـــد 

ْم، وكنتیجـــة لعـــیش ) 42(ودرجـــة حـــرارة مرتفعـــة ) 9(عـــزالت للملوحـــة ومقاومتهـــا للعـــیش بـــرقم هایـــدروجیني مرتفـــع ال

اســتطاعة هــذه العــزالت مــن التكیــف لهــذا ] 9[فقــد أوضــح %) 4(الرایزوبیــا فــي تركیــز ملحــي لكلوریــد الصــودیوم عــاٍل 

مـن . ألـف دالتـون) 95-22(وزان جزیئیة مختلفة وبأPi5-5.5أنواع بروتینات ذات ) 6(الوسط بواسطة إنتاجها لـ

مــن . ان عـزالت الرایزوبیــا المقاومـة للملوحــة لهـا القــدرة علـى تمثیــل مصـادر كاربونیــة مختلفـة] 10[جانـب آخـر أشــار 

حیـة هنا استهدفت الدراسة الحالیة عزل بكتریا الرایزوبیا من عوائل نباتیة بقولیة مختلفة واختبار مقاومتها للتراكیـز المل

الحیویــة األســمدةالعالیــة وقــدرتها علــى النمــو عنــد تلــك التراكیــز الملحیــة لكــي یــتم االســتفادة منهــا فــي مجــال تصــنیع 

  .المالئمة لظروف الترب الملحیة
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  المواد وطرائق العمل

.عزل بكتریا الرایزوبیا-1

-Yeast extract(المـانیتول -وسط مستخلص الخمیرةاستعمل Manitol Vencent, 1970 ( فـي عـزل

ثم عقـم بالموصـدة وحفـظ بالثالجـة علـى شـكل 7تم ضبط الرقم الهیدروجیني عند الرقم إذالبكتریا من عائلها البقولي 

جمعت جـذور النباتـات البقولیـة الحاویـة علـى العقـد الجذریـة مـن نباتـات مختلفـة شـملت .ستعمالمزارع مائلة لحین اال

أكیــاسوضــعت فــي مــن منــاطق مختلفــة فــي قضــاء الفلوجــة و بزالیــا والبــاقالء المــاش واللوبیــا والجــت وفســتق الحقــل وال

إزالـةنمـوذج بالمـاء العـادي بعـد 31النباتیـة لــغسـلت الجـذور .المختبر لغرض عزل الرایزوبیا منهـاإلىنظیفة ونقلت 

% 0.01ي محلول العالقة بها بعد ذلك فصلت العقد الجذریة ثم غسلت بماء الحنفیة خمس مرات ثم غمرت فاألتربة

لمـدة دقیقـة واحـدة، بعـدها % 95الـذي تركیـزه لمـدة خمـس دقـائق ثـم بـالكحول االثیلـي) HgCl2( كلوریـد الزئبقیـكمن 

تركــت العقــدة مــع كمیــة قلیلــة مــن المــاء األخیــرةغســلت العقــد الجذریــة عــدة مــرات بالمــاء المقطــر المعقــم وفــي المــرة 

الـــزرع إبـــرةاالختبـــار باســـتخدام قضـــیب زجــاجي معقـــم، زرع ملـــيء بأنابیـــالمقطــر المعقـــم، ســـحقت العقـــدة وهـــي فــي 

Loopمـن هـذا المحلـول علـى سـطح الوسـط الزرعـي)Yeast Extract Manitor Agar( بطریقـة األطبـاقفـي

وتـــم متابعـــة ظهـــور النمـــو لمســـتعمرات 2± م 28فـــي الحاضـــنة علـــى درجـــة حـــرارة    األطبـــاقالتخطـــیط وحضـــنت 

زراعــة المســتعمرات النموذجیــة أعیــدت.أیــامعرفــة ســرعة نموهــا وقــد اســتغرقت هــذه العملیــة خمســة الریزوبیــا یومیــًا لم

الممیزة للرایزوبیا وذلك لغرض الحصول على مستعمرات نقیة وحفظهـا علـى االكـار المائـل لـنفس الوسـط فـي الثالجـة 

  .]1[األخرىلحین استخدامها في التجارب 

.توصیف عزالت الرایزوبیا-2

والتــي تضـمنت شــكل المسـتعمرة وقطرهــا YEMAصــفات الزرعیـة للبكتریــا النامیـة علــى وسـط سـجلت الموا

ولونهــا والمــدة الالزمــة لظهورهــا كمــا درســت المواصــفات المجهریــة والمتضــمنة قابلیتهــا علــى اخــذ ولزوجتهــاوارتفاعهــا 

  .صبغة كرام وشكل وتجمع الخالیا

.عزل الرایزوبیا المتحملة للملوحة-3

مْ 121الخــاص بالرایزوبیــا وبعــد تعقیمهــا بالموصــدة علــى YEMتیریــة ســائلة مــن وســط حضــرت مــزارع بك

دقیقـــة بـــردت ثـــم لقحـــت وبصـــورة منفـــردة بجمیـــع العـــزالت التـــي تـــم الحصـــول علیهـــا ووضـــعت فـــي 15بـــار لمـــدة 15

یقــة لمــدة دق/ دورة100المــانیتول الســائل وعلــى -مســتخلص الخمیــرة2± م 28الحاضــنة الهــزازة علــى درجــة حــرارة 

مـن كلوریـد الصـودیوم، % 25، %15، %5بعـدها حضـر الوسـط الحـاوي علـى تراكیـز ملحیـة مختلفـة هـي أیامةثالث

وعقم بالموصدة األنابیبع في ر ثم ز أعالهالتراكیز الملحیة إضافةبعد 7الهیدروجیني للوسط على الرقم الرقمضبط 

2± م 28ثـم حضـنت بالحاضـنة بدرجـة حـرارة أعـالهمحضـرة فـي وبعد ان بردت لقحت بـالمزارع البكتیریـة السـائلة ال

وحضـنت بدرجـة YEMAتحتـوي علـى الوسـط الصـلب أطبـاقإلـىالـزرع إبـرةبعدها نقلـت بواسـطة أیامولمدة ثالثة 

عدت البكتریا المعزولة من التراكیز الملحیة إذلیتم بعدها الكشف عن نمو البكتریا أیام5-3لمدة 2± م 28حرارة 

  .]2[متحملة للملوحة بأنهاالعالیة 

.عزالت في التراكیز الملحیة المختلفةأربعاختبار بقاء ونمو -4

الســـائل كمـــا ورد فـــي YEMوحضـــر وســـط 23، 15، 2، 1المحلیـــة األرقـــامالعـــزالت التـــي تحمـــل أخــذت

  .]11[األطباقبطریقة التخفیف والصب ستعمالوتم حساب كثافة العدد للقاح لكل عزلة با) 3(الفقرة رقم 
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مـــل لكـــل دورق، 100مـــل وبواقـــع 250وزرع فـــي دوارق مخروطیـــة ســـعة YEMحضـــر الوســـط الســـائل 

وعقمــت بالموصــدة وبعــد ان بــردت لقحــت بــالمزارع البكتیریــة المحضــرة للعــزالت جیــدًا بواســطة ســدادات قطنیــةأغلقــت

، أیـامدقیقـة لمـدة سـبعة / دورة100الهـزازة بالحاضـنة 2± م 28ثم حضنت بدرجة حرارة أعالهالمذكورة في األربعة

طریقــة التخفیــف ســتعمال، الثالــث، الخــامس والســابع مـن التحضــین بااألولاألیــامتـم متابعــة النمــو وبقــاء العــزالت فـي 

    .]2[القیاسیةباألطباقوالصب 

.اإلحصائيالتحلیل -5

وحللـت ) الزمنیـةالمـدةالتركیز الملحي و (ن صممت التجربة في الفقرة الرابعة باعتبارها تجربة عاملیة ذات عاملی

 .L. Sوقـد تضـمن االختبـار اختبـار اقـل فـرق معنـوي No.8اإلصـدارSPSSباسـتخدام البرنـامج إحصـائیاً النتـائج 

D..  

  

  والمناقشةالنتائج

.توصیف الرایزوبیا وعزل المتحملة منها-1

كاملـة ،مسـتعمرات دائریـةبأنهـالـة عز 31علیهـا مـن حصـلالزرعیة للمسـتعمرات التـي المواصفاتأظهرت

ســالبة لصــبغة كــرام، عصــویة أنهــافــي حــین اظهــر الفحــص المجهــري .شــاحبة اللــونأوحلیبیــة ،القــواملزجــة،الحافــة

]12[واستنادا لتصنیف البكتریا الوارد فـي أیامالشكل وقد استغرق ظهور المستعمرة على سطح الوسط الزرعي ثالثة 

  -:اآلتیةلألنواعالتي تم الحصول علیها تعود فان عزالت الرایزوبیا 

1-Rhizobium leguminosarum biovat vicieaeوهي متخصصة على البزالیا، الباقالء والماش.

2-Rhizobium Sppوهي متخصصة على فستق الحقل واللوبیا.

3-Rhizobium melilotiوهي متخصصة على الجت.

كلوریــد الصــودیوم ان هنــاك تبــاین فــي تحمــل هــذه العــزالت تراكیــز مختلفــة مــن تــأثیرنتــائج اختبــار أظهــرت

عزلـة بكتیریـة أظهـرت، فقـد )1(النباتیـة المعزولـة منهـا جـدول لألنـواعتبعـا أوللملوحة تبعًا لنوع الواحد من الرایزوبیـا 

ت واســتطاع% 25واحــدة تــم الحصــول علیهــا مــن العقــد الجذریــة لنبــات فســتق الحقــل تحمــال واضــحا للتركیــز الملحــي 

لـــم األخیرتـــانبینمـــا العزلتـــان % 15مـــن تحمـــل التركیـــز الملحـــي آخـــرعزلـــة ثانیـــة معزولـــة مـــن نفـــس العائـــل لموقـــع 

مــن نبــات اللوبیــا تعــودعــزالت ةواســتطاعت ثالثــ) 1(والبقــاء فیــه جــدول % 10تســتطیعان مقاومــة التركیــز الملحــي 

أربــعنبــات البزالیــا لــم تســتطیع ســوى فمــن بــین احــد عشــر عزلــة مــنآخــرمــن جانــب % 10تحمــل التركیــز الملحــي 

نتــائج دراســتنا ان أظهــرتوعلــى العكــس مــن ذلــك فقــد % 5عــزالت مــن النمــو وبشــكل ضــعیف فــي المســتوى الملحــي 

عـزالت أربـعتحمًال للملوحة فمـن بـین األكثرزالت الرایزوبیا التي تم الحصول علیها من العقد الجذریة للباقالء هي ع

% 10نتیجـة موجبـة عنـد التركیـز الملحـي أعطـتوالرابعـة % 25عـزالت النمـو فـي التركیـز الملحـي ةاستطاعت ثالثـ

  ).1(وقد تشابهت تقریبا العزالت المعزولة من نبات الجت مع العزالت المعزولة من نبات الباقالء جدول 

لیـــة وان كانـــت هـــذه ان الحصـــول علـــى عـــزالت لبكتریـــا الرایزوبیـــا تســـتطیع البقـــاء فـــي التراكیـــز الملحیـــة العا

البكتریــا مــن الناحیــة التصــنیفیة ال تتبــع إلــى البكتریــا األلیفــة أو المتحملــة للملوحــة یعــد أمــرًا مهمــًا إذ ربمــا تكــون هــذه 

البكتریا قد تأقلمـت بیئیـًا وفسـلجیًا لوجـود الملوحـة فـي التربـة بحیـث أصـبحت متحملـة أو مقاومـة لهـا كمـا ان قـدرة هـذه 

أو Extracellular Polysaccharidesلملوحة العالیة قد یكـون إلنتاجهـا كمیـة إضـافیة مـن العزالت على مقاومة ا

وقــد ]. 13، 6[فــي جــدار الخلیــة البكتیریــة كمــا أشــار لــذلك Lipopolysaccharidesحــدوث تغیــر فــي تركیــب الـــ 
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الخلــوي إضــافة إلــى Homospdمقاومــة الملوحــة هــذه إلــى ان البكتریــا تقــوم ببنــاء المزیــد مــن بــروتین الـــ ] 14[عــزى 

فقد علل مقاومة ] 7[زیادة كفاءة الغشاء الخلوي في نقل الكتایونات الالعضویة مما یساعدها في مقاومة الملوحة أما 

فـي سـایتوبالزم الخلیـة والتـي لهـا دور فـي تحمـل ) Treihalose(هذه البكتریـا للملوحـة إلـى تجمـع مـواد كاربوهیدراتیـة 

  .ظروف الملوحة في الوسط

  

  نتائج تحمل عزالت الرایزوبیا لتراكیز ملحیة مختلفة) 1(جدول 

  %عدد العزالت المتحملة للملوحة بالتراكیز الملحیة المختلفة   عدد العزالت الكلي  النبات
5  10  15  25  

  1  2  2  4  4  فستق الحقل. 1

  0  1  4  55  لوبیا. 2

  0  0  1  117  بزالیا. 3

  4  4  4  44  باقالء. 4

  0  1  1  3  3  ماش. 5

  2  2  2  3  4  جت. 6

  

.بقاء ونمو الرایزوبیا-2

عنـد الـزمن صـفر 23، 15، 2، 1المحلیـة األرقـامبلغت الكثافة العددیة للخالیا الحیة للعزالت التـي تحمـل 

وقــد ) 2(علــى التــوالي جــدول C/Uوحــدة تكــوین خلیــة مــل / خلیــة107× ) 0.1، 0.01، 0.1، 0.1(مــن التجربــة 

أعلــىن التحضــین اذ ســجلت عنــد تلــك المــدةســاعة مــ24تلــك العــزالت بعــد مــرور أعــدادحصــلت زیــادة معنویــة فــي

النتـائج أفضـلالزمنیـة وقـد سـجلت فرقـًا معنویـًا بـین اغلـب المـدداإلحصـائيكما اظهر التحلیل ) 2(المعدالت جدول 

الوسـط الزرعـي كمـا یظهـر عند المستوى الملحي القیاسـي وكانـت الفـروق معنویـة بزیـادة تركیـز كلوریـد الصـودیوم فـي 

23الزمنیــة فقــد كانــت العزلــة وبمــرور المــدةالملــح للوســط الزرعــي إلضــافةان هنــاك تبــاین واســع الســتجابة العــزالت 

ساعة من التلقیح فـي الوسـط الـذي تركیـز كلوریـد 24بعد أعطتإذ% 25مقاومة لكلورید الصودیوم في الوسط لحد 

من الحضـن بـنفس الوسـط بلغـت كثافتهـا أیام7مل وبعد / خلیة107× 8.3عدد خالیا یقدر بـ% 5الصودیوم فیه 

أعطتإذ% 25رید الصودیوم في الوسط لحد فقد كانت مقاومة لكلو 1العزلة رقم أمامل / خلیة107× 3العددیة 

% 5یوم فیه في الوسط الذي تركیز كلورید الصودأیام7مل عند حضنها لمدة / خلیة107× 0.5عدد خالیا یقدر 

عــدد أعطــتأنهـاإال%) 5الحــد إلــى(اقــل مقاومــة لكلوریـد الصــودیوم فــي الوسـط أنهـافبــالرغم مــن 2العزلــة رقـم أمـا

فبـالرغم مـن % 5من التحضین وبمستوى كلوریـد الصـودیوم بالوسـط أیام7مل بعد مرور / خلیة107× 2.3خالیا 

عالقـة بــین مقاومــة لـم تكــن هنــاكأيأكثـر عــددًا فــي هـذا التركیــز إال أنهـا أصــبحت ] 1[أنهـا اقــل مقاومـة مــن العزلــة 

كـان )أعلـى نمـو لكـل مـل(سـعة الحمولـةإلـىالنتـائج ان الوصـول وأظهـرت.العزلة لكلورید الصـودیوم وزیـادة عـددها

محــدد متبــاین أیضــًا وهــو ربمــا یعــود لالخــتالف الفلســجي بــین العــزالت البكتیریــة ومــدى اســتجابتها لعامــل الملوحــة ال

  .للنمو

ان اغلـب عـزالت الرایزوبیـا التـي حصـل علیهـا كانـت لهـا القـدرة علـى النمـو ] 15[من جانـب آخـر فقـد وجـد 

ملي مولر كذلك تتماثل نتائجنا مع ما حصـل علیـه 1000-500بالوسط الزرعي الذي تركیز كلورید الصودیوم فیه 

علـى فـول الصـویا مـن النمـو والتكـاثر فـي الوسـط الـذي والذي وجد قدرة أربع عزالت من الرایزوبیا المتخصصـة ] 16[

مــن عــزل عــزلتین مــن الرایزوبیــا مقاومــة لتركیــز ] 4[ملــي مــولر ومــا توصــل إلیــه 300تركیــز كلوریــد الصــودیوم فیــه 
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مــن ان الوصــول لحالــة ] 16، 7[ملــي مــولر وتتفــق هــذه النتــائج مــع مــا توصــل إلیــه 850كلوریــد الصــودیوم إلــى حــد 

. تنخفض بزیادة تركیز كلورید الصودیوم في البیئة السائلة وان السبب هو زیادة زمن جیل هذه البكتریاالنمو األقصى 

ان زیــادة ] 17[بــین . إذ مــن المعــروف ان زمــن الجیــل یكــون فــي حــده األمثــل عنــدما تكــون الظــروف المحیطــة مثالیــة

الرایزوبیا حیث یؤثر على ایض األحماض االمینیـة تركیز كلورید الصودیوم تؤدي إلى تثبیط الفعالیة التكاثریة لبكتریا 

النـواة واألنزیمـات DNAلذا یمكن تفسیر هذه النتائج بأن كلورید الصودیوم یؤثر مباشرة على المـادة األسـاس لتكـاثر 

. المســؤولة عــن هــذه العملیــة والعملیــات التــي تلیهــا أو تحــویر هــذه المــواد ممــا یــؤدي إلــى تــأثر عملیــة تكــاثر الرایزوبیــا

% 4نـوع مــن البروتینـات تغیــرت كنتیجـة لنمــو عزلـة الرایزوبیــا فــي 49ان هنــاك ] 9[وعلـى نفــس مبـدأ التــأثیر أوضـح 

قـــدرة عـــزالت الرایزوبیـــا علـــى العـــیش فـــي تراكیـــز عالیـــة مـــن العناصـــر هـــو امتالكهـــا ] 18[وفســـر . كلوریـــد الصـــودیوم

كمــا یمكــن الحصــول علــى عــزالت مــن . المتطرفــةألنظمــة ارتدادیــة تــؤدي إلــى االتــزان داخــل الخلیــة تحــت الظــروف 

الرایزوبیا مقاومة إلى تراكیز عالیة جدًا علـى خـالف البـاحثین إلـى كـون ان البـاحثین اعتمـدوا فـي هـذا المجـال عكـورة 

  ].14[الوسط كمؤشر للنمو بینما وجد 

إال ان ) ملحــــيغیــــر ال(ان بعــــض عــــزالت الرایزوبیــــا تقــــوم بتغییــــر الــــرقم الهیــــدروجیني للوســــط االعتیــــادي 

األحماض االمینیـة والمركبـات البروتینیـة التـي تطـرح للوسـط بسـبب نمـو وهـالك البكتریـا فـإذا مـا قـورن هـذا مـع المـواد 

البروتینیــــة واألحمــــاض االمینیــــة وهــــالك البكتریــــا بســــبب وجــــود عامــــل محــــدد كالملوحــــة ســــیكون التغیــــر فــــي الــــرقم 

خــالل فــي خصــائص الوســط الفیزیائیــة والكیمیائیــة لــذا فــان اعتمــاد الهیــدروجیني للوســط عــالي جــدًا ممــا یــؤدي إلــى اإل

  .مؤشر العكورة لوحده یعد لیس كافیًا للحكم على قدرة البكتریا في تحمل الملوحة وخصوصًا الملوحة العالیة
  

  )107× العدد(یبین نمو وتحمل العزالت البكتیریة بتراكیز وفترات زمنیة مختلفة ) 2(جدول 

  )یوم(فترة الحضن NaCl  رقم العزلة
1  3  5  7  

2  

0.02  31  28  2828
0.1  27  25  25  25
1  24  24  25  25
2  22  15  14  14  
3  18  10  7  6  
5  7  3  3  2.3  

15  

0.02  31  30  30  30  
0.1  27  23  19  18  
1  26  19  9  9  
صفر  6  19  19  2

صفر  1  4  6  3

صفر  صفر  صفر  2  5

1  

0.02  47  48  50  33  
0.1  48  47  44  7  
1  30  6  4  0.5  
2  14  3  3  1  
صفرصفر  1  4  3

صفرصفر  صفر  3  5

9  

0.02  55  55  52  50  
0.1  44  49  48  47  
1  21  18  18  11  
صفرصفر  8  13  2

صفرصفر  4  6  3

صفرصفر  صفر  صفر  5
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23  

0.02  25  17  18  20  
0.1  10  14  12  13  
1  8.3  9  3  3  
  صفر  1  1  2  2

صفرصفرصفر  1  3

صفرصفرصفر  1  5
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