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  كلمة ٥٠٠  ىدخص ال یتعالمل

  ملخص الرسالة
تم عزل ثالثة انواع من المعزوالت البكتیریھ من میاه الصرف الزراعي بالفیوم  محافظة الفیوم ،  -

كانت تلك  SrDNA١٦بعد التعرف علي تلك السالالت بواسطة استحدام.جمھوریھة مصرالعربیة
صلت قاومت تركیزات عالیھ من االترازین و والتي Ochrobactrum oryzaeالمعزوالت ھي 

التي قاومت تركیزات عالیھ من الدیازنون وصلت    Pseudomonas aeruginosaو ١٠٠٠ppmالى
والتي ایضا قاومت تركیزات عالیھ من االوكسامیل Enterobacter ludwigii و ١٠٠٠ppmالى 

تم تقدیر نمو السالالت البكتیریھ الثالث من حیث قیاس كمیة البروتین والعكاره ppm٤٠٠وصلت الى  
تمت تنمیة جمیع السالالت البكتیریھ فى غیاب عنصر الكربون من الوسط الغذائى وفي  .)ODیاس الق(

تم استخدام تركیزات مختلفھ من كل مبید لمعرفة تأثیر التركیزات . وجود المبید  كمصدركربوني
على االترازین  Ochrobactrum oryzaeالمختلفھ للمبید علي النموحیث أظھرت قیاسات نمو ال

ھو التركیزاالمثل للنمو حیث تم الحصول  ٤٠٠ppmمصدر الكربون الوحید فى الوسط الغذائي ان ك
 Pseudomonasوأظھرت قیاسات نمو ال . واعلى محتوى بروتین  عند ھذا التركیز  ODعلى اعلى 

aeruginosa  ٥٠٠على الدیاذنون كمصدر الكربون الوحید فى الوسط الغذائي انppm  ھو
. واعلى محتوى بروتین  عند ھذا التركیز  ODللنمو حیث تم الحصول على اعلى  التركیزاالمثل

على االوكسامیل كمصدر الكربون الوحید فى  Enterobacter ludwigiiوأظھرت قیاسات نموال 
واعلى محتوى   ODھو التركیزاالمثل للنمو حیث تم الحصول على اعلى  ٢٠٠ppmالوسط الغذائي ان 
بعد معرفة التركیز المثالي  لنمو كل عزلھ بكتیریھ تم دراسة تأثیر كل من  -١٠.تركیزبروتین  عند ھذا ال

على النمو ومعدل التكسیر )درجھ مئویھ ٤٠، ٣٠، ٢٠(ودرجة الحراره) ٩، ٧، ٥(االس الھیدروجیني 
على االترازین أعلي ما یمكن عند    Ochrobactrum oryzaeكان نمو ال -أالحیوي لكل مبید حیث 

ومحتوى   ٠٫٦٨حیث كانت الكثافھ الضوئیھ تساوي   (٩=PH)یدروجیني یمیل الي القاعدیھ  اس ھ
 لتر  بعد مرور عشرة ایام من التحضین،كان نمو ال/مللیجرام ٢٥٢٫٣البروتین یساوي 

Pseudomonas aeruginosa أعلي ما یمكن في الوسط المتعادل    غلى الدیازنون(PH=٧)   حیث
 ١٤لتر بعد مرور /مللیجرام ٣٢٨٫٥ومحتوى البروتین یساوي   ١٫١٤٧كانت الكثافھ الضوئیھ تساوي 

أعلي ما یمكن في الوسط   على االوكسامیل  Enterobacter ludwigii كان نمو ال. یوم من التحضین
لتر بعد /اممللیجر ٦٠ومحتوى بروتین یساوي   ٠٫٣٧٣حیث كانت سجلت العكاره   (٧=PH)المتعادل 

على االترازین أعلي ما   Ochrobactrum oryzaeكان نمو ال -ب.     یوم من التحضین ٦مرور 
 ٢٢٠ومحتوى البروتین   ٠٫٧٠٧درجھ مئویھ حیث كانت الكثافھ الضوئیھ  ٣٠یمكن عند درجة حراره 

غلى  Pseudomonas aeruginosa لتربعد مرور عشرة ایام من التحضین،كان نمو ال/مللیجرام
  ١٫٠٥درجھ مئویھ حیث كانت الكثافھ الضوئیھ  ٣٠أعلي ما یمكن عند درجة حراره  الدیازنون

 Enterobacter یوم من التحضین، كان نمو ال ١٤لتربعد مرور /مللیجرام ٣٤٨ومحتوى البروتین  
ludwigii  درجھ مئویھ حیث كانت الكثافھ ٣٧أعلي ما یمكن عند درجة حراره   على االوكسامیل 

  .لتربعد مرور ستة ایام من التحضین /مللیجرام ٥٥٫٨ومحتوى البروتین   ٠٫٣٧٣الضوئیھ 


