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  كتقنية لمكافحة التلوثلبروموكسنيللالتحطم الميكروبي حركية 
  

 ***وخالد أحمد عثمان** ، جمال حامد إبراهيم*أحمد إبراهيم عسكر
 السعوديه، –كلية العلوم جامعة القصيم ** المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، * 

  السعوديه-كلية الزراعة والطب البيطري جامعة القصيم *** 
 

 مياة األنهار أسباب تلوث من المصادر الزراعية من أهم  الناتجعتبر التلوثي
. الناتجة من تلك المصادر الرئيسية وتعتبر المبيدات من الملوثات. والبحيرات والبحار

. من أكثر مبيدات الحشائش استخداماوهو  مبيد البروموكسنيل من بين هذه المبيدات و
بعض الكائنات الدقيقة من البكتيريا والفطريات مقدرة وقد اجريت هذه الدراسة لتقييم 

. كافحة الحيوية وتثبيت النيتروجينبجانب دورها كعناصر للمعلى تحطيم اليروموكسنيل 
 جزء في 100تم دراسة التحطم الميكروبي لمبيد البروموكسنيل المستخدم بمعدل 

 Azospirilliumوهي المليون في بيئة سائلة تحتوي على   سبعة من عزالت البكتريا 
barasilense و Azotobacter chroococcum  و Klebsilense pneumoneae 

 Pseudomonasو Bacillus subtilis    و Pseudomonas cepacia و 
fluoresences  و Bacillus polymyxa  باإلضافة إلي عزلتين من الفطريات هما ، 

Trichoderma viride و Trichoderma harzianum  وذلك خالل فترات زمنية 
 (HPLC)مختلفة مستخدماً جهاز التحليل الكروماتوجرافي بالسائل تحت الضغط العالي 

 طريقة التحليل على استخدام  وقد اعتمدت. في نطاق األشعة فوق البنفسجية
وقد أقترح النموذج ثنائي الطور لدراسة .   SPE) (الستخالص بالوجه الصلبا

التحليالت اإلحصائية الختفاء البروموكسنيل من البيئة المعززة سواء بالبكتريا أو الفطر 
-29.51 من البيئة المعززة بالبكتريا ما يعادل المتبقيةوقد بلغت نسبة  كمية المبيد . 

% 19.24-1.80 و 31.90-3.47 و 35.07-9.82 و 43.88-18.89  و 71.94
  بلغت  كما. يوم على التوالي28 و 21 و 14 و 7 و 3وذلك عند فترات زمنية قدرها 

 و 60.26-45.61 ما يعادل يات من البيئة المعززة بالفطرمتبقيةنسبة  كمية المبيد ال
وذلك عند فترات % 1.56-0.63 و 10.49-1.25 و 20.63-6.48 و 21.25-30.56

أظهرت النتائج أن معدل .   يوم، على التوالي28و  21 و 14 و 7 و 3زمنية قدرها 
كما يتضح من قيم اختفاء البروموكسنيل  كان أسرع في الطور األول عن نظيره الثاني 

   وتوصي الدراسة الحالية باستخدام مثل هذه الكائنات الحية الدقيقة. فترات نصف العمر
عناصر للمكافحة خدامها كفى عمليات تحطم المبيدات في البيئة الزراعية بجانب است

 السطحية والجوفية هوذلك لتقليل تلوث المياالحيوية لدعم برامج المكافحة المتكاملة 
  .  بالمبيدات


