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 الخالصة 

تأثير طرائق التعقيم وتكرارها في المجتمع الميكروبي وعدد  صص بالستيكية لدراسةاجريت تجربة في ا          
النتائج بأن تأثير طرائق التعقيم وعدد مرات التعقيم  أظهرت ،و نبات فول الصويا في تربة جبسيةنم خصائصمن 

نمو النبات اذ انخفضت اعداد البكتريا والفطريات قبل  خصائصويا في اعداد البكتريا والفطريات وفي كان معن
وقد حصل انخفاض  ،والفورمالين مقارنة بأعدادها في التربة غير المعقمة المؤصدةببتأثير التعقيم  هاالزراعة وبعد

النبات بالمايكورايزا بتأثير  إصابةوانخفضت نسبة  ،في اعداد البكتريا والفطريات بتكرار التعقيم اضافيا ̋امعنوي
خفضت نسبة االصابة معنويا بتأثير التعقيم بالفورمالين مقارنة نا كماالتعقيم وازداد االنخفاض بتكرار التعقيم 

وفطريات اعداد بكتريا  هذه المعاملة سجلتاذ  لمرتين اقل القيمبالفورمالين  معاملة التعقيم أعطتوقد  ،المؤصدةب
 X 21وللبكتريا  x 521 22 أعطتالتي  غير المعقمةمعاملة التربة جافة مقارنة ب 2-غم. x 511 CFU 1 بلغت

 55و ..526و 26.17مقارنة  %11مقدارها  إصابةنسبة  أعطت التعاقب، كذلكللفطريات على  510
كذلك  رة على التعاقب6مرتين والفورمالين م المؤصدةمرة و  المؤصدةلمعامالت المقارنة والتعقيم ب % ..526و

والوزن  وارتفاع النبات اإلنباتنسبة  النتائج بأن التعقيم بالطريقتين قد ادى الى انخفاض معنوي في أظهرت
فكان الوزن الجاف للمجموع  المعقمة،الجاف للمجموع الخضري والمجموع الجذري مقارنة بالمعاملة غير 

مرة واحدة والتعقيم بالمؤصدة لمرتين والتعقيم بالفورمالين لمرة الخضري لمعامالت المقارنة والتعقيم بالمؤصدة ل
ويظهر بأن قيم صفات  التعاقب6على  2-غم6 نبات261و 262، 265 ،267 ،26.5والتعقيم بالفورمالين لمرتين 

م معاملة التعقي أعطت بالفورمالين وقدكانت اعلى من قيم معاملة التعقيم  بالمؤصدةالنمو لمعاملة التعقيم 
 والجذري6الخضري  ارتفاع النبات والوزن الجاف للجزءالفورمالين لمرتين اقل القيم لنسبة االنبات و ب
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Abstract 

              Pots experiment was conducted to study the effect of sterilization methods 

and resterilization on the microbial community and numbers and the growth of 

soybean plant characteristics, The results indicated that the effect of sterilization 

methods and replicated were significant on the number of bacteria and fungi , and on 

growth characteristics of soybean plant , the number of bacteria and fungi were 

decrease significantly before and after the sowing by the effect of Autoclave and 

formalin sterilization in compare with non sterilized treatment , the two time of 

sterilization cause additional significant decreas , the lowest number recorded at 

replicated formalin treatment ,The percentage of mycorrhizal infection was decrease  

significantly by sterilization , the replicated cause additional decrease , the 

mycorrhizal infection decrease significantly at formalin sterilization in compare with 

autoclave , the replicated formaline treatment gave the lowest value , this treatment 

dry soil compare with 1-CFU gm 51 x 10 whichthe number of bacteria and fungi  gave

for fungi  510 x 10d for bacteria an 5sterilization treatment which gave 44 x 10 non

respectively , as well as the mycorrhizal infection percentage of replicated formalin 

treatment was 20% in compared with 71.60 , 51.66 ,35 and 31.66% for control , 

Autoclave for one time , Autoclave replicated and formalin fore one time respectively 

.Also the results showed that sterilization with Autoclave and formalin cause 

significant  decrease in germination percentage, height of soybean plant and the dry 

weight of shoot and root part in compare with non sterilized treatment , the results 

indicated that the growth characteristics value of Autoclave treatment was higher than 

formaline treatment , the formaline replicated treatment gave the lowest value of 

germination percentage hight plant , shoot and root dry weight .                                    

 

 المقدمة 

تعد التربة بيئة معقدة تحتوي على العديد من انواع األحياء المجهرية منها النافع ومنها الضار            
المرضية لقضاء على المسببات ل أماتعقيم التربة  إلى يلجؤون لذلك فأن العاملون في مجال التربة  (2) والممرض

تأثير او عند اجراء تلقيح التربة او التسميد الحيوي ولمعرفة تأثير العامل المستقل  تجارب لمعرفة أجراءعند  أو
ق مختلفة من التعقيم ائولهذا الغرض صممت التجربة الحالية لدراسة تأثير طر  اللقاح او السماد الحيوي وهو 

 .ياالصو لتربة جبسية وتأثير هذا على نمو وصفات نبات فول على الصفات الحيوية وتكرارها 

تحتويه التربة من  القضاء على ما أو إبادةبأنها عملية  Soil Sterilization تعرف عملية تعقيم التربة         
مختلفة لتعقيم التربة لتثبيط النشاط  قائوهناك طر  6(.)ممرضات النبات  ونيماتودا وفطريات وبكتريا وباقيديدان 

 ،Autoclave عا تلك التي تتضمن استعمال جهاز المؤصدةق شيو ائالطر  أكثر ،(.و 7الميكروبي في التربة )
لكن يجب األخذ ق ائالفورمالين والبخار وغيرها من الطر  ،المايكرويف أشعة ،األشعة فوق البنفسجية ،أشعة كاما

م تعقياهتم بعض الباحثين بدراسة تأثير  6والتأثير المتبقي لإلنسانمن سميته  والكلفة والخطربنظر االعتبار الجهد 
 النسجة،تلفة الهيدروجيني لترب مخ هزية الفسفور والرقمتأثير تعقيم التربة بالمؤصدة في جا( 7) درسالتربة فقد 

 6ة للتربةق مختلفة على المحتوى المايكروبي وبعض الصفات الكيميائيائتأثير تعقيم التربة بطر ) 9)بينما درس 
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التعقيم في العلمية اال ان الدراسات التي تبين تأثير عملية عملية تعقيم التربة في التجارب  أهميةعلى الرغم من 
القيام بهذه الدراسة التي هدفت الى استخدام صفات التربة ومنها الحيوية قليلة او قد تكون معدومة لذا ارتئينا 

تين من ناحية الطريق أفضلطريقتين مختلفتين لتعقيم التربة وهي التعقيم بالفورمالين والتعقيم بجهاز المؤصدة لبيان 
  أخرى6وتأثيرها على نمو النبات من ناحية تأثيرها على النشاط الميكروبي للتربة 

 المواد وطرائق العمل      

لدراسة تأثير طرائق وعدد مرات التعقيم في بعض  CRD وفق التصميم تام التعشية نفذت تجربة اصص         
 كاآلتي:لت التجربة على خمس معامالت وهي الصفات المايكروبية ونمو نبات فول الصويا واشتم

T1:  معقمةتربة غير. 

T2:  واحدة6تربة معقمة بالمؤصدة مرة 

T3:  مرتين6تربة معقمة بالمؤصدة 
T4:  واحدة6تربة معقمة بالفورمالين مرة 
T5:  مرتين6تربة معقمة بالفورمالين 

  وحدة6 25 تجريبيةال الوحدات 25 عدد كررت كل معاملة ثالث مرات فأصبح
 
 تعقيم التربة    -1

جففت التربة هوائيا ومررت  جبسية مزروعة،تربة  سم من 15 – 1جمعت عينات التربة من العمق             
 م لغرض̊ 2-الثالجة تحت درجة حرارة وضعت في اكياس بالستيكية وحفظت في  ملم ثم 1بمنخل قطر فتحاته 

تركت بدون  األولىقسمت التربة الى خمس مجاميع المجموعة  عليها،الدراسات والتحليالت المختبرية  إجراء
 6كغم 265وضغط  212درجة حرارة  على Autoclave المجموعة الثانية عقمت بجهاز التعقيم المؤصدة تعقيم،

عقمت للمرة  أنتركت التربة بعد  إذالمجموعة الثالثة عقمت بجهاز المؤصدة مرتين  (،21)دقيقة  11لمدة  1سم
وذلك برش التربة بمادة  %1مالين المجموعة الرابعة عقمت بالفور  أخرى،ة يومين ثم عقمت مرة لمد األولى

لمدة الشفاف بأحكام  أثيلينالسطحية ثم قلبت التربة وغطيت التربة بالبولي الفورمالديهايد الى حد بلل الطبقة 
 إذمسة عقمت بالفورمالين مرتين المجموعة الخا يومين،ساعة، بعد رفع الغطاء تركت التربة للتهوية لمدة 48

 أخرى6يومين ثم عقمت مرة  بالفورمالين لمدةعقمت  أنتركت التربة بعد 
 

 حساب العدد الكلي للبكتريا والفطريات -2

 Nutrient agar باستعمال وسط والعد باألطباقطريقة التخافيف  استعملت-للبكتريا: العدد الكلي  -أ

 .) 22)وذلك بحسب الطريقة الموصوفة من قبل 
 Potato باستعمال وسط والعد باألطباقطريقة التخافيف  استعملت-للفطريات: العدد الكلي  -ب

Dextrose Agar (PDA) ( 6)22وذلك بحسب الطريقة الموصوفة من قبل 
وقيس  النبات،باستخدام شريط القياس قبل قلع النبات ابتداء من سطح التربة إلى أعلى  قدر-: النباتارتفاع  -3

 6اإلنباتيوم من  25بعد  (2-سم/ نباتب )
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األوراق  الوزن الجاف للمجموع الخضري كال من شمل-(: 1-نبات.الوزن الجاف للمجموع الخضري )غم -4

لمدة  م 65̊والسيقان وتم تقديره وذلك بقطع الجزء الخضري مع مستوى سطح التربة وجففت على درجة حرارة 
 ساعة486

الجذرية الجافة للعينات المأخوذة بعد  األوزانحساب  اجري -: (1-نبات.الوزن الجاف للمجموع الجذري )غم -5
المحيطة  األتربةوازيلت  النباتات،للعينات اذ قلع المجموع الجذري لهذه عملية قطع المجموع الخضري 

لمدة  م 5̊.على درجة حرارة  جيدة وجففتثم غسلت الجذور تحت تيار ماء مستمر بصورة  ،بالجذور
 ساعة2.6

 

بعد  (VAM) الجذور بالمايكورايزا إصابةنسبة  قدرت-(: %المصابة بالمايكورايزا )الجذور تقدير نسبة  -6
 (216)طريقة يوم من زراعة فول الصويا بعد تصبيغ الجذور حسب  25

 

   النتائج والمناقشة  

عد الزراعة قبل وب( تأثير طرائق وعدد مرات التعقيم في اعداد البكتريا والفطريات 2يظهر الجدول )           
بسبب التعقيم بطرائقه  قبل الزراعة ويظهر من الجدول حصول انخفاض معنوي في اعداد البكتريا والفطريات

 مرتين المؤصدةفي التعقيم بوالفطريات وقد حصل اعلى انخفاض في اعداد البكتريا المختلفة وعدد مرات التعقيم 

تربة جافة مقارنة بمعاملة عدم التعقيم  2-غم. x 511 CFU 1بلغت  وفطريات اذ اعطت هذه المعاملة اعداد بكتريا
ويظهر من الجدول عدم وجود فروق  ،التعاقبللفطريات على  X 510 21للبكتريا و  x 521 22التي اعطت 

فيتبين من الجدول ظهور  التعقيم تأثير عدد مرات أما التعقيم،بسبب طرائق في اعداد البكتريا والفطريات معنوية 
ير معنوي في اعداد البكتريا والفطريات عند تكرار عملية التعقيم مع حصول انخفاض معنوي عند انخفاض غ

 بكتريا لمرة واحدة اعداد المؤصدةبلمرتين مقارنة بالتعقيم لمرة واحدة اذ اعطت المعاملة المعقمة  المؤصدةالتعقيم ب

للمعاملة  x 521 2في حين كانت  قبعلى التعا تربة جافة 2-غم.  X 511 CFU 3و  x 511 4بلغت  وفطريات
  لمرتين6 المؤصدةالمعقمة ب

فيظهر من الجدول حصول انخفاض معنوي في اعداد البكتريا اما اعداد البكتريا والفطريات بعد الزراعة 
وقد يعزى هذا االنخفاض الى كفاءة طرائق والفطريات في جميع معامالت التعقيم مقارنة بالمعاملة غير المعقمة 

اللذان توصال الى  (9)كل من  قيم في القضاء على مجاميع احياء التربة وتتفق هذه النتائج مع ما توصل اليهالتع
ان اعداد المجاميع الميكروبية في التربة تقل بسبب عملية التعقيم وان عملية تعقيم التربة بالمؤصدة اكفأ من 

الى  المعاملة المعقمة بالمؤصدةفي  x 811 1من  (CFU) االخرى اذ تراوحت اعداد الوحدات المكونة للمستعمرات

712 x  811 في اعداد البكتريا اضافيا وسبب تكرار عملية التعقيم انخفاضا معنويا  ،في المعاملة غير المعقمة
 X 6551..و  X.21 .55659والفورمالين لمرة واحدة  المؤصدةعداد لمعامالت التعقيم باالوالفطريات اذ كانت 

 271و  525مقارنة بالتعقيم لمرتين اذ كانت  على التعاقب للفطريات X .21 51و  X.21 21و  للبكتريا 21.
X .21 ويعزى هذا والفورمالين على التعاقب  المؤصدةللفطريات لمعامالت التعقيم ب 2565و  59للبكتريا و

تل االطوار الساكنة واالبواغ االنخفاض االضافي في اعداد البكتريا والفطريات الى دور عملية تكرار التعقيم في ق
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، ويظهر من الجدول بأن اعداد يعرف بعملية التندلة وهو ما األولىللبكتريا والفطريات التي لم تقتل في المرة 
تفوقت معنويا في معامالت التعقيم بالمؤصدة مقارنة بالمعامالت المعقمة  بعد الزراعة البكتريا والفطريات

معنوي  وبانخفاضاقل القيم ألعداد البكتريا والفطريات  لمرتين لتعقيم بالفورمالينبالفورمالين ، وسجلت معاملة ا
التأثير المتبقي للفورمالين بعد الزراعة الذي ادى الى انخفاض  إلىعن بقية المعامالت وقد يعزى السبب في ذلك 

 6المجتمع المايكروبي  أعداد
 

 تربة جافة( . غمCFUالزراعة )البكتريا والفطريات قبل وبعد ( تأثير طرائق وعدد مرات التعقيم في اعداد 1جدول )
 بعد الزراعة              قبل الزراعة              المعامالت     

 اعداد البكتريا
CFU))تربة جافة . 

 اعداد الفطريات
CFU))تربة جافة . 

 اعداد البكتريا
CFU))تربة جافة . 

 اعداد الفطريات
CFU))تربة جافة . 

T1)) 44 معاملة سيطرة  x  511 11  x  511 511x  611 16  x  611 

T2) )4 مرة واحدة مؤصدة  x  511 3  x  511 33..33x  611 44  x  611 

T3) )1 مرتين مؤصدة  x  511 1  x  511 345  x  611 33  x  611 
T4)3 ( فورمالين مرة واحدة  x  511 4  x  511 345.66  x  611 31  x  611 
T5)4 ( فورمالين مرتين  x  511 1  x  511 171  x  611 13.3  x  611 

L.S.D  0.05 2.9 1.6 46.3 5.4 
 

المايكورايزا ب في نسبة اصابة نبات فول الصويا ( تأثير طرائق وعدد مرات التعقيم1ويظهر الجدول )          
فض نسبة اصابة جذور نبات فول الصويا ويتبين من الجدول بأن تأثير التعقيم وتكراره كان معنويا في خ

معنويا بتأثير التعقيم وتكراره مقارنة بالمعاملة غير المعقمة وكانت النسبة انخفضت نسبة االصابة  إذبالمايكورايزا 
للمعامالت المعقمة  .7161 و 5567 ،5262 ،.176المئوية النخفاض االصابة عن المعاملة غير المعقمة 

المعقمة بالمؤصدة لمرتين والمعقمة بالفورمالين لمرة واحدة والمعقمة بالفورمالين لمرتين على و بالمؤصدة لمرة واحدة 
وهذا يتفق مع ما وتبين بأن اقل قيمة لنسبة االصابة سجلت عند المعاملة المعقمة بالفورمالين ولمرتين التعاقب 

ء بالمايكورايزا في التربة غير المعقمة التي توصلت الى تفوق نسبة اصابة نباتات الذرة الصفرا (1)توصلت اليه 
 6%262.يوم من االصابة وقد بلغت نسبة الزيادة المئوية  51عنه في التربة المعقمة بعد 

ان االنخفاض الواضح بنسبة االصابة بسبب التعقيم يعزى الى كفاءة التعقيم في القضاء على وحدات          
اما االنخفاض في نسبة  ،ايزا ، جذور النباتات المصابة (لمايكور بالمايكورايزا ) سبورات فطريات ا اإلصابة

 االصابة بسبب تكرار عملية التعقيم فيمكن ان يعزى الى اهمية تكرار التعقيم في القضاء على وحدة االصابة التي
ن ولمرتين اما تسجيل اقل قيمة لنسبة االصابة عند معاملة التعقيم بالفورمالي األولى،لم يقضى عليها في المرة 

ي صفات النمو يعزى الى التأثير المتبقي السلبي للفورمالين والسيما عند تكرار التعقيم بالفورمالين ف أنفيمكن 
وارتفاع النبات والوزن  اإلنبات( تأثير طرائق وعدد مرات التعقيم في نسبة 5يظهر الجدول )  6اإلصابةومنها نسبة 

 إلى أدىمن الجدول بان التعقيم بالطريقتين قد  الزراعة ويتبينمن  يوم 25الجاف للجزء الخضري والجذري بعد 
وارتفاع النبات والوزن الجاف للجزء الخضري والجذري وكان هذا االنخفاض معنويا  اإلنباتانخفاض في نسبة 

ويتضح من  ،ر معنوي مقارنة بمعاملة المقارنةكان االنخفاض غي إذماعدا صفة الوزن الجاف للجزء الجذري 
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مقارنة بالتعقيم لمرة واحدة ولجميع  إضافيانخفاض  إلى أدىلجدول بان تكرار عملية التعقيم بالطريقتين قد ا
كان معنويا وكانت النسب المئوية لالنخفاض  اإلنباتالصفات وكان هذا االنخفاض غير معنوي ماعدا في صفة 

 اإلنباتد سبب انخفاضا معنويا في صفة نسبة ويتضح من الجدول بان التعقيم بالفورمالين ق المقارنة6عن معاملة 
وارتفاع النبات والوزن الجاف للجزء الخضري وغير معنوي بالنسبة للوزن الجاف للجزء الخضري مقارنة بمعاملة 

 معاملة التعقيم بالفورمالين ولمرتين اقل القيم6 أعطتالمقارنة وقد 

بعد  ة نبات فول الصويا بفطريات المايكورايزا )%(تأثير طرائق وعدد مرات التعقيم في نسبة اصاب( 4جدول )
 يوم من االصابة 45

 )%( بالمايكورايزا اإلصابةنسبة  المعامالت          
T1)71.61 ( معاملة سيطرة 
T2 )51.66 مرة واحدة مؤصدة 
T3) )35 مرتين مؤصدة 
T4)31.66 ( فورمالين مرة واحدة 
T5) 41 ( فورمالين مرتين 

L.S.D  0.05 ..7 
 

احياء التربة  اغلبان االنخفاض الحاصل في نسبة االنبات قد يعود الى ان عملية التعقيم قضت على           
الضارة والنافعة التي تعد جزء مهم من النظام البيئي للتربة والتي تسهم في تحسين تركيب التربة وزيادة خصوبتها 

على زيادة احتفاظ التربة خفاض كثافتها الظاهرية التي تعمل مما يساعد في تحسين ثباتية تجمعات التربة وان
اما االنخفاض  ،(22بالرطوبة والذي يساعد في النهاية على تقليل مقاومة التربة لالختراق ويسهل عملية البزوغ )

مما الحاصل في ارتفاع النبات والوزن الجاف الخضري والجذري فانه يعود الى تأخر االنبات في التربة المعقمة 
ق في االرتفاع واالوزان الجافة كما يعود ايضا الى ساعد النباتات النامية في التربة غير المعقمة على التفو 

قدرة فطريات  إلىبالمايكورايزا مقارنة بالمعاملة غير المعقمة وهذا يرجع  اإلصابةاالنخفاض الحاصل في نسبة 
اذ تستطيع  ،لعناصر الغذائية السيما الفسفورلة امتصاص االمايكورايزا على زيادة نمو النبات عن طريق تحسين حا

 6(1)   شبكة الخيوط الفطرية الخارجية المساهمة في االستخدام االمثل لمصادر الفسفور وحتى العضوي منه

والوزن الجاف )سم(  وارتفاع النباتات)%(  اإلنباتتأثير طرائق وعدد مرات التعقيم في نسبة ( 3جدول )
 يوم من الزراعة 45بعد  (1-. نبات)غم ي الخضري والجذر 

 اإلنباتنسبة  المعامالت
)%( 

 النباتات ارتفاع
 )سم(       

الخضري الوزن الجاف 
 (1-غم. نبات)

 الوزن الجاف الجذري 
 (1-)غم. نبات

T1)4..1 5..1 13 75 ( معاملة سيطرة 
T2 )1.45 1.7 33..1 65 مرة واحدة مؤصدة 
T3) )1.36 1.5 15.31 51 مرتين مؤصدة 
T4)1.31 1.4 13.33 31.66 ( فورمالين مرة واحدة 
T5) 1.41 1.4 11 43.3 ( فورمالين مرتين 
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L.S.D  0.05 6.3 3.3       1.45  
 المصادر    

 Glomus mosseae ( 6 تقويم فاعلية التعقيم للتربة وفطري 1117)علوان6 صبا حسن  خضر، -1

 Zea على نمو وحاصل الذرة الصفراء وحامض الهيومك Trichoderma  harzianumو

mays L.  ديالى6جامعة  التربية6كلية  ماجستير6رسالة 

بتلقيحها  Lycopersicon esculentum ( 6 تشجيع نمو نباتات الطماطة 61111 )إبراهيمحافظ  عباس، -2
 6 1. – 72( : 7) 7بنوعين من فطريات المايكورايزا 6 مجلة الزراعة العراقية 6 

 النسجة6تعقيم التربة في جاهزية الفسفور واالس الهيدروجيني لترب مختلفة  (6 تأثير1122)دنحا6 بهجة  دا،يل -3
  212 – .9( : 5) 21 العراقية6مجلة العلوم الزراعية 
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