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 ١٠٠

في اعداد احیاء مجھریة التربة  فات الزراعیةیة المستخدمة لمكافحة االالكیمیائبعض المبیدات تأثیر 
 في محافظة كركوك

  تحت ظروف حقلیة في أعداد احیاء مجھریة التربة الكیمیائیةتأثیر بعض المبیدات  - ١
  دلشاد رسول عزیز

  العراق-كجامعة كركو/ كلیة الزراعة / قسم البستنة وھندسة الحدائق
  

  الخالصة
ف��ي أع��داد البكتری��ا والفطری��ات   ی��ةالكیمیائبھ��دف دراس��ة ت��أثیر المبی��دات  التجرب��ة أجری��ت ھ��ذه          

 ولتحقی��ق ذل��ك ت��م أختی��ار قطع��ة أرض،واألكتینومایس��یتات الموج��ودة  ف��ي الترب��ة تح��ت ظ��روف حقلی��ة  
زراع�ة  تتم� ،تجریبی�ة ل وح�دةمتروبأربعة مك�ررات لك� ١0٥ ١xالى وحدات تجریبیة بمساحة وقسمت 

ي عم�ق ف� ھولندى بمعدل خمس درن�ات بطاط�ا ف�ي ك�ل وح�دة تجریبی�ة HZPCمحصول البطاطا صنف
 حس��ب الجرع��ات مبی��داتبال عومل��تنب��ات االوبع��د س��م  ٢٥س��م والمس��افة ب��ین درن��ة وأخ��رى  ١٠-٨

ریات  المتمثل�ة ب�ـ ل والفطحشرات واألدغاي تضمنت مبیدات التوال الموصى بھا من قبل الشركة المنتجة
Fatec  و Grastop وPhostrol  تقدیر مجامیع األحیاء المجھری�ة الدراسة بان  اظھرت .)على التوالي 

المس�تخدمة   یةالكیمیائیكون ذو فائدة للمساعدة في التعرف على التأثیرات الجانبیة الطویلة األمد للمبیدات 
التثبیطی�ة للمبی�دات وك�ذلك اخ�تالف اس�تجابة أن�وا熬 م�ن النت�ائج اخ�تالف الق�درات  تتبین�حی�ث  التربة في

ك��ان ت��أثیره الس��مي أش��د عل��ى  Fatecفق��د تب��ین ب��أن مبی��د ، األحی��اء المجھری��ة ف��ي الترب��ة لتل��ك المبی��دات 
، مقارن��ة عین��ة الم��ع  ١٠٦× ٠0٧بكتری��ا الترب��ة وبالدرج��ة الرئیس��ة ف��ي الی��ومین الثال��ث والث��امن وبف��ارق 

ع العین�ة المقارن�ة أم�ا م� ١٠٤×  ٠.٥عل�ى ت�أثیر ف�ي الی�وم الثال�ث وبف�ارق ا تالھ�ا الفطری�ات حی�ث ظھ�ر
 فك�ان Grastopأم�ا مبی�د  .في الیوم األول فق�ط ٠.٢أقل وبفارق  أعداد األكتینومایسیتات فكان تأثیره في

، اس�تخدامھ ال�ى خف�ض أع�داد البكتری�ا ف�ي األی�ام األول والثال�ث والث�امن  تأثیره أقل على األحیاء أذ أدى
ف�ي ح�ین ك�ان . ٣١٠×١.٠في الیوم الثامن وبواقع ف�رق  ه في أعداد األكتینومایسیتات بلغ ذروتھأما تأثیر

ل��ى خف��ض األع��داد لھ��ذه اد األكتینومایس��یتات أش��د  حی��ث أدت أض��افتھ اعل��ى أع��د  Phostrolت�أثیر مبی��د 
طری�ات وبع�دھا البكتری�ا الفالت�اثیر عل�ى  ت�اله ٣١٠× ٠,٩الكائنات الى الیوم الث�امن ال�ذي بل�غ فی�ھ الف�رق 

  ١٠٦×  ٠,٧و  ١٠٦×  ٠0٣ف�ي الی�ومین األول والثال�ث وبف��ارق Phostrol بأض�افة المبی�د تي ت�أثرالت�
  .عینة المقارنةعمرة بكتیریة مع مست

                                                
  المقدمة                                                  

          熬زیادة أنتاجھ�ا كأحد األسالیب المھمة في أدارة التربة بھدف  یةالكیمیائأستخدام المبیدات  لقد شا
للنظام البیئي في التربة من ضمنھا الت�أثیر ف�ي فیما بعد تأثیرھا في أحداث تغیرات  ولكن ظھر، الزراعي

ختل�ف ت�أثیر ی.)٢٠٠٤، Singhوpandy (أعداد أحیاء مجھریة الترب�ة ونش�اطھا وب�األخص المفی�دة منھ�ا
 ھذه المبیدات في أعداد الكائنات الحیة حسب نوعیة المبید والجرعة المستخدمة منھا ف�ي عملی�ة المكافح�ة

 Bakalivanov(الظ���روف المحیط���ة ب���الحقول الزراعی���ةوك���ذلك  وظ���روف التجرب���ة وفت���رة المعامل���ة
 Ahmadو Ahmed( العوام���لحی��ث تب���ین وج��ود اخ���تالف ف���ي اع��داد البكتری���ا حس��ب تل���ك  )١٩٩٠،
ھم���ا ت���أثیر ل Monocrotophosو  Cypermethrin ب���أن مبی���دات الحش���رات تفق���د وج���د ).٢٠٠٦،

 (Fenvalerateعكسي على العدد الكلي لبكتریا التربة في حین كان التأثیر قلیال جدا بالنس�بة ال�ى المبی�د 
Ajaz ،الم����ادة الفعال����ة(أمیس����تار  ی����اتر مبی����د الفطریأثت���� وف����ي دراس����ة ح����ول).٢٠٠٥واخ����رون ..

أث�ر المبب�د س�لباً  حی�ث االبطاط� بمحص�ول المزروع�ة  ف�ي الترب�ة الدقیق�ةعلى األحی�اء ) أزوكسیستروبین
ك�ان أث�ره الس�لبي طفیف�اً عل�ى مجموع�ات  نم�ایب. یوم�اً  ٣٥خ�الل % ٣٠على نمو فطریات الترب�ة بنس�بة 

النس�بة لألكتینومیتس�یتات فق�د أث�ر المبی�د والمعدني أم�ا ب العضوياألحیاء الدقیقة التي تستخدم النیتروجین 
  یمك��ن التنب��ؤ ف��ي معرف��ة م��دى تل��وث الترب��ة بالمبی��دات م��ن خ��الل معرف��ة الت��اثیر .ھ��اوإیجاب��اً عل��ى نم

______________________________________  
   ٢٠١١/ ٤/ ١١تأریخ قبول البحث للنشر      ٢٠١٠/ ١١/  ٧تأریخ تسلم البحث 

لمبی��دات أن ی��ات الترب��ة وبالدرج��ة الرئیس��یة ف��ي الظ��روف الحقلی��ة وق��د ظھرب��الحاص��ل عل��ى أع��داد فطر
ف���ي ت���أثیرا أكبر )Dimethoateو Fenitrothion(والحش���رات)  Mancozepو Captan(اتالفطری���

( ،)Paraquatو Napropamidو Simazine( بالمقارن����ة م����ع مبی����دات األدغ����ال اع����داد الفطری����ات
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 ١٠١

Mandic ،٢٠٠٥واخ��رون( . كم��ا درس ك��ل م��نDigrak وOzcelik )ت��أثیر بع��ض مبی��دات ) ١٩٩٨
أعداد البكتریا والفطریات واألكتینومایسیتات الكلیة في تربة مزیجیة رملیة ف�ي  في الحشرات والفطریات

نبی�ة تركیا وتبین لھما أن معرفة التغیی�ر ف�ي أع�داد تل�ك األحی�اء یك�ون ذا فائ�دة ف�ي معرف�ة الت�أثیرات الجا
ختالف��ات واض��حة ف��ي األع��داد وف��ق ن��و熬 المبی��د المس��تخدم  ف��ي ا اأیض��ظ��ا لح و،للمبی��دات ف��ي الترب��ة 

  .المكافحة
  

  مواد البحث وطرائقھ
 متروبأربعة مكررات ١0٥ ١xى وحدات تجریبیة بمساحة لتم أختیار قطعة أرض تم توزیعھا ا        
ال اات واألدغولكن أقتصرت  المناقشة على ثالث مبیدات حشر(معاملة  ةوأحد عشر دة تجریبیةحلكل و

زراعة محصول  تتم، )على التوالي  Phostrolو Grastop  و Fatecالمتمثلة بـ   والفطریات
بمعدل خمس درنات  ٢٠٠٩اذار  ١٢ھولندى ذو أستخدام  خاص كتقاوي في  HZPCالبطاطا صنف

وتم ري التربة سم  ٢٥سم والمسافة بین درنة وأخرى  ١٠-٨بطاطا في كل وحدة تجریبیة قي عمق 
 ٢٠٠٩ایار ٧بتاریخ  بعد أنباتھ بالمبیدات تم رش المحصول.حسب األحتیاجات المائیة للمحصول

ال والفطریات  المتمثلة بـ واألدغ  حشراتالأنوا熬 من مبیدات  ةبثالث وحسب الجرعات الموصى بھا 
Fatec  و Grastop وPhostrol  على التوالي   

  Fatec =Dimethoate cypermethrin  =لترماء١٠٠ \ ٣سم١٠٠  
Grastop  =paraquat   ھكتار\لتر ماء ١٠٠\ ٣سم ٤٠٠التركیز الموصى بھ   
Phostrol  =mono and dibasic sodium potassium and ammonium salts of 

phosphors  ھكتار\لتر ماء ١٠٠\ ٣سم ٢٥٠التركیز الموصى بھ   
عد ب في كل وحدة تجریبیة   سم١٠-٠عمق من السطحیة  الطبقات في بعدھا أخذت نماذج من التربةو

داخل  في المختبروجمعت النماذج  وثالثون یوما من المكافحةوأحدى وعشرون  ثالثة وثمانیةویوم 
األعداد  قدرتو.ملم ٢ تم أمرار نماذج التربة من خالل منخل قطر فتحاتھ و أكیاس بالستیكیة نظیفة

للفترات التي على أساس وزن التربة الجافة تماما  اتكتینومایسیتالكلیة لكل من البكتریا والفطریات واأل
  :وعلى النحو التالي  مباشرة بعد أخذھا الى المختبر أخذت فیھا النماذج

تخافیف للترب الملوثة بكل نو熬 من المبیدات ال من سلسلة تم تحضیر-:تحضیر التخافیف المتسلسلة
لتحلیل ووضعھا في دورق معیاري سعة غم من التربة المعدة ل١المستخدمة في التجربة وذلك بأخذ 

للحصول على التخفیف  مل ثم اكمال الحجم الى العالمة بالماء المقطر المعقم بعد خلطھا جیدا ١٠٠
ومن ثم  األستمرار بعمل التخافیف للحصول على التخافیف المطلوبة لكل نو熬 من األحیاء   ١:١٠٠

  .المجھریة
 دورق معیاري سعة في nutrient agar الوسط الغذائي من غم ٢٨ وضع-:العدد الكلي لبكتریا التربة

المحلول ألذابة الوسط الغذائي  وتم تسخین معقمالمقطر الماء الحجم الى العالمة بال وأكمل مل ١٠٠٠
تحت ظروف ضغط  autoclaveبشكل كامل وبعد ضبط درجة تفاعل الوسط تم تعقیم الوسط بأستخدام 

بغیة تھیئتھا لصب  oم٤٧دقیقة بعدھا تم تبریدھا الى  ١٥ ولمدة oم ١٢١ودرجة حرارة  ٢انج\باوند ١٥
مل من الوسط الغذائي في األطباق بعد وضع العالمات واالرقام  ١٥أذ تم صب حوالي  اطباق البتري

ت في حفظمل من محلول التربة وحسب درجة التخفیف على الوسط الغذائي و١علیھا وبعدھا فرشت 
  .أیام من التحضین سبعةوتم عد المستعمرات النامیة بعد   2  ±  28حاضنة درجة حرارتھا 

ي دورق ف Czapek Dox Agarغم من الوسط الغذائي   ٤٩وضع  -:العدد الكلي لفطریات التربة
الحجم الى العالمة بالماء المقطر المعقم وتم غلي المحلول ألذابة الوسط  مل وأكمل ١٠٠٠معیاري سعة 

تم تعقیم الوسط ،  pH meterط درجة تفاعل الوسط بواسطة جھاز الغذائي بشكل كامل وبعد ضب
دقیقة بعدھا تم تبریدھا  ١٥ ولمدة oم ١٢١ودرجة حرارة  ٢انج\باوندضغط  تحت autoclaveبأستخدام 

مل من الوسط الغذائي في األطباق  ١٥أذ تم صب حوالي  البتري بغیة تھیئتھا لصب اطباق oم٤٧الى 
مل من محلول التربة وحسب درجة التخفیف على ١قام علیھا وبعدھا فرشت بعد وضع العالمات واالر

أیام  ٣ت النامیة بعد وتم عد المستعمرا   ٢  ±  ٢٨الوسط الغذائي وحفظت في حاضنة درجة حرارتھا 
  .من التحضین

ي ف)  starch ammonium agarغم من الوسط الغذائي ٣٧وضع :  العدد الكلي لألكتینومایسیتات
الحجم الى العالمة بالماء المقطر المعقم وتم غلي المحلول ألذابة  مل وأكمل ١٠٠٠یاري سعة دورق مع
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 ١٥تحت ظروف ضغط  autoclaveوبعدھا تم تعقیم الوسط بأستخدام ، الوسط الغذائي بشكل كامل
بغیة تھیئتھا لصب  oم٤٧دقیقة بعدھا تم تبریدھا الى  ١٥ة ولمد oم ١٢١ودرجة حرارة  ٢انج\باوند

مل من الوسط الغذائي في األطباق بعد وضع العالمات واالرقام  ١٥أذ تم صب حوالي  طباق البتريا
وحسب درجة التخفیف على الوسط الغذائي وحفظت في مل من محلول التربة ١علیھا وبعدھا فرشت 

  .التحضین أیام من ١٠وتم عد المستعمرات النامیة بعد   ٢  ±  ٢٨ حاضنة درجة حرارتھا 
  

  ئج والمناقشةالنتا
مبی�د ل فبالنسبة . ف أنوا熬 المبیدات المستخدمةمن النتائج أختالف أعداد األحیاء المجھریة بأختال أظھرت

ظھ�رت  لجمی�ع فت�رات أخ�ذ النم�اذج  المقارن�ة لبكتری�ا ف�ياأع�داد ب�أن  ) ١(الج�دول یتبین من  Fatecالـ 
 خ�الل الی�وم الثالث�ین م�ن المعامل�ة ٦ x١٠ ٢,٠أنخفاضا غیر معنویا ماعدا تزاید ھذه األعداد لتصل ال�ى 

كم�ا أظھ�رت .  وقد یرجع ذلك الى زیادة نشاطھا مع زی�ادة نم�و النبات�ات وتغلغ�ل ج�ذورھا داخ�ل الترب�ة 
 الثال�ث و الث�امن وأس�تمرت و المعاملة كان�ت معنوی�ة ف�ي الی�ومالنتائج بأن الفروقات بین عینات المقارنة 

و ف�ي الی�وم الثالث�ین تفوق�ت العین�ة ،غیرمعنوی�ة والعشرون ولكن�ھ بدرج�ة حتى الیوم الحادي الزیادة  في 
) مس��تعمرة بكتیری��ة ٦ ١٠×٢0٠(عل��ى العین��ة المقارن��ة ) مس��تعمرة بكتیری��ة ٦ ١٠×٣0٢(المعامل��ة بالمبی��د 
 أن سبب ھذا یرجع الى تمثی�ل ھ�ذه المبی�دات م�ن قب�ل البكتری�ا كمص�در غ�ذائيوعموما ، وبفرق معنوي 

بم�رور ال�زمن بجان�ب الم�واد  الكائنات من مص�ادر الك�اربون المت�وفرة ف�ي تل�ك المبی�دات   واستفادة تلك
أختلف��ت ھ��ذه . العض��ویة الموج��ودة أص��ال ف��ي الترب��ة األم��ر ال��ذي ی��ؤدي ال��ى زی��ادة نش��اطھا وأع��دادھا

ی�وم في ال 5 ١٠ × ١0١من األعداد أزدادت المقارنة  ففي، ھا التأثیرات في الفطریات حیث تذبذبت أعداد
 تالھ�اف�ي الی�وم الث�امن  ٤ ١0٨x١٠ض الع�دد ال�ى ف�ي الی�وم الثال�ث وم�ن ث�م أنخف�  ٤ ١٠ ×٢ ال�ى األول 

عل��ى  4 ١٠ x ١0٥و ٤ ١٠ ٢0٤xالزی��ادة والنقص��ان ف��ي ی��ومي الح��ادي والعش��رون والثالث��ون بواق��ع 
األخ��تالف  أذ ك��انالثال��ث م��ن المعامل��ة الی��وم كم��ا دل��ت النت��ائج ق��درة ھ��ذا المبی��د التثبیط�ي خ��الل . الت�والي

أزدادت بع�دھا أع�داد الفطری�ات ف�ي العین�ات المعامل�ة  .معنویا بین عینة المقارنة والعینة المعامل�ة بالمبی�د
 ١٠× ٥0٠بالمبید وبفارق كبیر مع العینات المقارنة لتصل العدد في الیوم الثالث�ین م�ن أخ�ذ النم�اذج ال�ى 

 ا أع�داد األكتینومایس�یتاتأم�. 4 ١٠×  ١,٥المقارنة لنفس الی�وم ل�م یتج�اوز عینةفي حین كان العدد في  4
فأنھا لم تتأثر بھذا المبید عدا في الیوم األول من المعاملة وبف�ارق غی�ر معن�وي ف�ي ح�ین تفوق�ت األع�داد 

  على العینات المقارنة لبقیة األیام األخرى من أخذ النماذج في العینات المعاملة
فق�د أثرعل�ى خف�ض أع�داد البكتیری�ا ال�ى الی�وم الث�امن ل�دى )  ٢ الج�دول ( Grastopال ولكن مبید األدغ�

وبفارق غیر معنوي تساوت بعدھا األعداد ف�ي الی�وم األخی�ر  العینات المعاملةمقارنة عینات المقارنة مع 
یر معن�وي  في حین كان التأثیر التثبیطي ظھر خالل الیومین األول والثالث ألعداد الفطریات وبفارق غ. 

أیض�ا ب�أن ) ٢(تب�ین م�ن الج�دول .ثم تفوقت عینات المقارنة مع مثیالتھا خ�الل األی�ام الت�ي تل�ت بع�د ذل�ك
فف��ي عین��ات . ت��أثیر ھ��ذا المبی��د عل��ى أع��داد أكتینومایس��یتات الترب��ة تختل��ف ع��ن  البكتری��ا والفطری��ات 

مس�تعمرة وم�ن ث�م أنخف�ض  ٣ ١٠×٣,١المقارنة أزداد العدد الى الیوم الثامن من أخذ النماذج لتص�ل ال�ى 
أما المبید فك�ان ت�أثیره التثبیط�ي . مستعمرة في الیوم األخیر من أخذ النماذج ٣ ١٠×٢,٣العدد لیصل الى 

 ٣ ١٠×٢,١في أعداد ھذه الكائنات ظھ�ر فق�ط  ف�ي الی�وم الث�امن ح�ین أنخف�ض الع�دد بش�كل معن�وي ال�ى 
أما بالنسبة لبقیة االی�ام ، مستعمرة  ٣ ١٠×٣,١م ذاتھ بلغت مستعمرة بعد أن كان العدد لعینة المقارنة للیو

) ٣ الج�دول (  Phostrolأم�ا بالنس�بة للمبی�د الفط�ري . من أخذ النماذج كان تأثیرھذا المبی�د ش�بھ مع�دوم 
فأنھ أثر على اعداد البكتری�ا ف�ي الی�ومین األول والثال�ث م�ن المعامل�ة وظھ�رت ش�دة ت�أثیره المعن�وي ف�ي 

مس�تعمرة بكتیری�ة م�ع العین�ة المقارن�ة تفوق�ت بع�دھا العین�ة المعامل�ة  6 ١٠  x ٠0٧وبف�ارق  الیوم الثال�ث
  .بالمبید على عینة المقارنة خالل األیام التالیة من أخذ النماذج لتصل ذروتھا في الیوم الثالثین 

  
  في أعداد أحیاء مجھریة التربة Fatecتأثیر المبید  ) :١(الجدول 

فترات أخذ 
  النماذج
  

 ٦١٠×    البكتریا أعداد 
غم تربة جافة \خلیة(

  )تماما

  ٤ ١٠×أعداد الفطریات
غم تربة جافة \خلیة (

  )تماما

  ٣ ١٠×أعداد أكتینومایسیتات

  )غم تربةجافة تماما\خلیة(
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  )ایام(
 المعاملة المقارنة المعاملة المقارنة المعاملة المقارنة

  ١0١  ١0٣  ١0٠  ١0١  ٢0٠ ٢0١  یوم واحد

  ٢0٨  ١0٩  ١0٥ ٢0٠  ١0٢ ١0٩  مثالثة أیا
  ٣0٤  ٣0١  ٢0٥ ١0٨  ١0١ ١0٨  ثمانیة أیام

أحدىو عشرون 
  ٣0٣  ٢0٤  ٤0٠ ٢.٤  ١0٤ ١0٦  یوما

  ٢0٤  ٢0٣  ٥0٠ ١0٥  ٣0٢ ٢0٠  ثالثون یوما

LSD (0.05) ٠0٠ ٢٥٢0٠ ٤٠٣0٣٥٢  

  
  في أعداد أحیاء مجھریة التربة Grastopتأثیر المبید ) : ٢(الجدول 

  

                          
غی�ر معن�وي الیوم األول من المعاملة وبشكل  ذمن لتثبیطيالتأثیر ا أعداد الفطریات فقد ظھروفیما یخص 

 الت��اثیر معنوی��ا ف��ي الی��وم الثال��ث م��ن المعامل��ة تفوق��ت بع��دھا عین��ة المعامل��ة عل��ى عین��ة المقارن��ة وبل��غ
أم�ا أع�داد األكتینومایس�یتات فق�د أث�رت ھ�ذه المبی�دات ف�ي أع�داد ھ�ذه . الی�وم الثالث�ون وأستمرت ذلك ال�ى
المعامل�ة فیھ�ا الف�رق معنوی�ا ب�ین العین�ة  ل�غب ن المعامل�ة ال�ى الی�وم الث�امن ال�ذياألول ماألحیاء منذ الیوم 

العش�رون والثالث�ون وعینة المقارنة تفوقت بعدھا عینة المعاملة على عینة المقارنة في الیومین الحادي و
  .   من المعاملة

  
  
  
  

  لتربةفي أعداد أحیاء مجھریة ا Phostrolتأثیر المبید ) : ٣(الجدول 

  فترات أخذ النماذج
  

  )ایام(

 ٦١٠×   البكتریا أعداد
غم تربة جافة \خلیة(

  )تماما

 (  ٤ ١٠× طریاأعداد الف
  )غم تربة جافة تماما\خلیة

أعداد 
  ٣ ١٠×أكتینومایسیتات

  غم تربة\خلیة (
  )جافة تماما

  المقارنة
 

  المقارنة المعاملة
 

  المقارنة المعاملة
 

 المعاملة

  ١0٣ ١0٣  ١0٠ ١0١  ١0٩  ٢0١  یوم واحد
  ٢0٠ ١0٩  ١0٧ ٢0٠  ١0٧ ١0٩  ثالثة أیام
  المقارنة

  ثمانیة أیام
١0١ ٨0١  ٥0٢ ٨0٣  ٠0٢ ١0١  

أحدىو عشرون 
  یوما

١0٦  
 

١0٢  ٨0٤ 
 

٣0٢  ٥0٤ 
 

٢0٣  

  ٢0٢ ٢0٣  ٤0١ ١0٥  ٢0٠ ٢0٠  ثالثون یوما
LSD (0.05) ٠0٠ ٤٢٩0٠ ٣٥٢0٣١٥ 

فترات أخذ 
  النماذج

 ٦١٠×    أعداد    البكتریا  
  )غم تربة جافة تماما\خلیة(

 ٤ ١٠×  أعداد الفطریات  
  )غم تربة جافة تماما\خلیة(

  ٣ ١٠×أكتینومایسیتاتأعداد

  )غم تربة جافة تماما\خلیة( 
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عین�ة المقارن�ة ، رنة مع المبیدات الثالثة قد أثرت في خفض اعداد البكتریا الكلیة بالمقا ان) ١(بین الشكل
ثیر مبی�د الفوس�ترول ف�ي ال�ى الی�وم الثال�ث تالش�ى بع�دھا ت�أ ھذا التأثیر ف�ي الی�وم األول وأس�تمر حیث بدأ

األخی�ر تالش�ى ت�أثیر الى الیوم الحادي والعش�رین وف�ي الی�وم  في التأثیر Fatecالیوم الثامن واستمرمبید 
م��ا أع��داد أ.عین��ة المقارن��ةی��ا الكلی��ة أذ تفوق��ت جمیعھ��ا عل��ى جمی��ع المبی��دات المس��تخدمة ف��ي أع��داد البكتر

أقل ت�أثیرا بھ�ذه المبی�دات حی�ث أنخفض�ت اع�دادھا ف�ي ی�ومي األول والثال�ث  تفكان) ٢الشكل(الفطریات 
  .جربةمن الت ي ذلك الى الیوم األخیرف تفوقت بعدھا جمیع المعامالت على عینة المقارنة واستمرت

  

الشكل (1) : تاثیر المبیدات في العدد الكلي لبكتریا التربڴة
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  )ایام(  

  المعاملة  المقارنة  المعاملة  المقارنة  المعاملة  المقارنة

 ١0٠ ١0٣  ٠0٧ ١0١  ١0٨  ٢0١  یوم واحد
  ١0٧ ١0٩  ١0٠ ٢0٠  ١0٢ ١0٩  ثالثة أیام
  ٢0٢ ٣0١  ٢0١ ١0٨  ٢0٠ ١0٨  ثمانیة أیام

و  أحدى
  عشرون یوما

١0٦ 
 

١0٢  ٦0٤ 
 

٢0٢  ١0٤ 
 

٢0٨  

  ٢0٩ ٢0٣  ٢0١ ١0٥ ٣0١ ٢0٠  ثالثون یوما
LSD (0.05)  ٠0٠ ٤٤٩0٠ ٤٤٥0٣٥٧ 
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الشكل (2) : تأثیر المبیدات في العدد الكلي لفطریات التربڴة
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اذ تب�ین ، فأن المبیدات كانت مختلفة ف�ي تأثیراتھ�ا عل�ى أكتینومایس�یتات الترب�ة) ٣(وكما مبین في الشكل 
ظھرت��أثیره بع��د الی��وم األول م��ن المعامل��ةحیث تفوق��ت االع��داد عل��ى عین��ة المقارن��ة ال��ى  Fatecان مبی��د 

فقد ظھر تأثیره في الیوم الثامن وأستمر ف�ي ذل�ك ال�ى الی�وم  Grastopلتجربة،اما مبید الیوم األخیر من ا
  .   فترة التجربةعداد ھذه الكائنات شبھ معدوم طوال في ا Phostrolفي حین كان تأثیر مبید ، األخیر

    
                       

الشكل(3) : تأثیر المبیدات في العدد الكلي ألكتینوكایسیتات التربڴة
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EFFECT OF SOME PESTICIDES ON SOIL MICROORGANISMS IN 
KIRKUK PROVINCE 

2- EFFECT OF SOME PESTICIDES ON SOIL MICROBIAL NUMBERS 
UNDER FIELD CONDITIONS 

Dalshad R. Azeez 
Hort. Dept. , College of Agriculture , Kirkuk Univ. , Iraq. 

  
ABSTACT  

A field experiment was conducted to investigate the effect of some pesticides 
on soil microorganisms numbers  including bacteria, fungi and actinomycetes. 
The land was chosen , prepared ,leveled and divided into plots 1x1.5m. Each 
experimental unit was replicated four times,  five seed potato (HZPC from 
Holland) were placed in a hole at the depth of 6-10 cm , with 25 cm spacing 
between holes. After planting, potato plants were sprayed with pesticide as 
recommended by manufacturals source including insecticide (Fatec), herbicide 
(Grastop) and fungicide (Phostrol).  
Results showed that the effect of pesticides on soil microbial communities was 
varied with pesticides types and microbes which had different  response to the 
used pesticides. 
 The toxicity effect of Fatec on soil bacteria was more at third and eighth day 
after spraying and had a significant  difference in comparison  with control with 
about 0.7x106, but the maximum effect on fungi occurred at the third day 
differing from control with about 0.5x104 ,but its effect on actinomycetes was 
less with about 0.2x103 from control at the first day only. 
The effect of Grastop was less which caused reduction of the number of soil 
bacteria at the first, third and eighth day ,but its effect on soil fungus and 
actinomycetes occurred on( first & third) and eighth day respectively. Phostrol 
was more effective on soil actinomycetes which caused reduction of these 
microbes on eighth day after spraying followed by fungus and then  bacteria 
which affected by this fungicide  at first and third day with the difference with 
control by 0.3x106 and 0.7x106 respectively.   
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