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وصفاته  هفي نمو  وأثرهاجذور وعقد جذرية لنباتات بقولية  كوناتتلقيح بذور الذرة الصفراء بم
 الحيوية 

 يسامح علي بدر محمد النعيم        علي عبد الهادي مجيد الراوي           
                                                       األنبارجامعة  –كلية الزراعة 

 الخالصة

تضمنت التجربة  CRDباتباع تصميم  SiCLفي تربة مزيجيه طينية غرينيه  أصصنفذت تجربة 
وعقد  Pdوعقد البرسيم وبقايا جذور  PFشملت عقد البرسيم  :مكونات جذرية 7 ـتلقيح بذور الذرة الصفراء ب

وعقد الباقالء LMF ريات الجذرية وعقد الباقالء المتكافلة مع الفط  Ldوعقد الباقالء وبقايا جذور  LFالباقالء
مستويات من  4و، CO ومعاملة المقارنة ماء مقطر LMd وبقايا جذور المتكافلة مع  الفطريات الجذرية 

 .T3 100%و NPK:  T00%، T1 25% ،T2 50% التوصية السمادية للعناصر المغذية 

عند التلقيح بالمستخلصات الجذرية  في ارتفاع النبات والوزن الجاف ةالنتائج زيادة معنوي أظهرت 
 ةقيم أعلى أعطت، اإلنباتيوم من  80النمو الثانية بعد  ةومرحل ،اإلنباتيوم من  40بعد  األولىولمرحلة النمو 

على  1-غم نبات 143.05و 1-غم نبات 60.23 ،سم 96.10، سم 66.58 هابلغت معدالت إذ، LMFلمستخلص 
في تركيز عنصر النيتروجين في المجموع الخضري ونيتروجين  ةهذه المعاملة زيادة معنوي أعطتفيما  .الترتيب

 وأظهرت ،على الترتيب %22.53و %21.73 ،%11.54، %12.83الزيادة بلغت نسبت  إذ ،التربة الجاهز
بلغت ملة بكتريا الرايزوبيا على جذور نبات الذرة الصفراء لنفس المعا أعدادنسبة زيادة في  أيضاالنتائج 
لمرحلة  %114.55في كثافة المجتمع الحيوي في التربة بلغت نسبة زيادة  ةوكذلك زيادة معنوي ،455.10%

 إضافةيخص مستوى التوصية السمادية فقد تفوقت  فيما الجذرية.المكونات  إضافةبعدم  ةالنمو الثانية مقارن
ونيتروجين الجاهز في التربة  األوراقللصفات ارتفاع النبات والوزن الجاف ونيتروجين  T3التوصية السمادية 

 %7.19 ،%14.97، %58.27 ،%41.30، %36.48 ،%52.44ولكال المرحلتين بإعطائها نسبة زيادة بلغت 
عند ربع اعلى نسبة زيادة  أعطتببكتريا الرايزوبيا فقد  اإلصابةنسبة  أماعلى الترتيب  %30.22و 27.87%و

الكثافة الميكروبية فقد  أمافي مرحلة النمو الثانية  % 6.66نسبة زيادة بلغت  أعطتوالتي  T1التوصية السمادية 
 .   %57.69بلغت  T3اعلى نسبه زيادة عند التوصية السمادية  أعطت
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This study was conducted in the soil silty clay loam SiCL by using CRD design 

including: inoculation of corn seeds with seven root extracts, clover node PF, roots 

remains and clover node Pd, bean node LF, bean node and root remains Ld, bean node 

with root fungi LMF, bean node and root remains with root fungi LMd, control treatment 

distilled water CO and four levels of recommendation of fertilizing for nutrients NPK T0 

0%, T1 25%, T3 50% and T4 %100 .  

The results showed a significant increase in plant height and dry weight of plant 
when inoculation in root extracts for stages first and second, it gave highest value for 

extract LMF it was 66.58 and 96.10 cm, 60.23 and 143.05 gm plant -1  consecutively. 

While gave this treatment a significant increase in the concentration of the nitrogen in 

the vegetative total and available nitrogen in soil, it was 12.83 and 11.54%, 21.73 and 

22.53% consecutively, however the results showed a significant increase in numbers 

rhizobium bacteria within the plant root of the corn for the same treatment, it was 

increase ratio 455.10 % and significant increase in the density of the bio-community in 

the soil it was 114.55% for second stage. Regarding recommendation of fertilizing there 

were a significant increase for T3 to traits in plant height, dry weight, nitrogen of leaves 

and available nitrogen in soil for both stage it was 52.44% and 36.84%, 41.30% and 

58.27%, 14.97 and 7.19 and 30.22 and 27.87% consecutively. While the infection rate of 

rhizobium bacteria gave a significant increase for T1 it was 6.66% in the second stage, 

whereas the microbial density gave significant increase for T3 it was 57.69%. 

 المقدمة                                                               

والسيما في دول العالم الثالث  الزراعي،الطلب على الغذاء  وزيادةالعالم  فيالكبيرة نظرا للزيادة السكانية 
بسبب االستخدام المكثف لألسمدة  والبيئة،الكيماوية وما يسببه بعضها من تلوث للتربة  األسمدةمع زيادة تكاليف 

لذا فان كثيرًا  للبيئة؛جسيمه  أضرارالتي تحدث  pesticidesومبيدات اآلفات  chemical fertilizersالكيمائية 
المحاصيل  إنتاجلوث البيئي ولزيادة استخدام األسمدة الحيوية لتخلص من معضله الت إلىمن دول العالم اتجهت 

(. ومن الممكن استبدال األسمدة الكيمائية باألسمدة 13) األسمدةما قورنت بغيرها من  إذاتكلفه ممكنه  بأقل
ويمكن تعريف  (.15)األمراضالقدرة على حماية النبات من  وأن لهاوتحفيز نمو النبات  25%الحيوية بنسبة 

المخصبات الحيوية بأنها تحضيرات ألحياء مجهرية ممكن استخدامها  أو( (Bio fertilizerالحيوية  األسمدة
معاملة البذور بها ولها القابلية على استيطان منطقه الجذور والمعيشة فيها  أوالتربة  إلىكلقاحات بإضافتها 

في معايير نمو  ابياً إيجتكافلي مع النبات العائل بما يزيد من تجهيزه للعناصر الغذائية الذي يوثر  أوبشكل حر 
نتاجية  (. 20النبات) وا 

مية االقتصادية من أهم محاصيل الحبوب الغذائية من حيث األه  .Zea mays Lتعد الذرة الصفراء
 أساسياتيحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد الحنطة والرز وهي من العائلة النجيلية لما توفره من  إذا اإلنتاجيةو 

يعد  (.4و 16)أخرى لمشاريع الثروة الحيوانية من جهة  أعالفاألمن الغذائي البشري من جهة ولما توفره من 
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نتاجهاعنصرا النيتروجين و الفسفور من العناصر الضرورية لنمو الذرة الصفراء  التسميد الكيمائي بهما  أن إال، وا 
  يعاني من مشاكل وخصوصا في الترب العراقية التي تتصف بمحتواها العالي من كربونات الكالسيوم وارتفاع قيم

PH نسبيا ولهذا فان من خصائص هذه الترب قابليتها العالية على ترسيب الفوسفات في التربة بشكل فوسفات
ويتعرض عنصر النتروجين للفقد عن طريق االنجراف  ،ي التربةفسفور غير جاهز ف إلىيتحول  والكالسيوم 

مسببة مشاكل  األمونياوتطاير  Denitrificationيفقد بشكل غازات بعمليتي عكس النترجة  أوبالتعرية المائية 
الشجرية الحويصلية  الميكورايزافطريات  إنالدراسات  أثبتت( . 2و 47خطيرة من حيث تلوث البيئة )

Vesicular Arbascular Mycorrhiza (VAM تزيد من نمو المحاصيل )نتاجيتها نتيجة تشجيعها  وا 
مكانيةالمتصاص العناصر المغذية في الترب التي تعاني من نقص هذه العناصر والسيما الفسفور  هذه  وا 

بات من في نمو الن اإليجابية(. فضال عن تأثيراتها 37الفطريات على استغالل مصادر الفسفور غير الجاهز)
 (.17)على التثبيت الجوي للنتروجين األحياءللمواد المنظمة للنمو وتحسين مقدرة  إفرازهاحيث 

 ،تكافليةالهواء الجوي بصورة  المثبتة لنتروجين األنواعمن اهم  Rhizobiumتعد بكتريا العقد الجذرية 
كمية ممكنة  أكبرتكون عقدا جذرية على النباتات البقولية وبوجود هذه العالقة بين البكتريا والنبات يتم تثبيت  إذا

 112يسًاوي  األرضيةالكرة  إلىمجموع ما تضيفه هذه العملية من النيتروجين  إن. (11من النيتروجين الجوي )
كالتسميد الكيمائي  األخرى من نيتروجين بالطرق من جميع ما يضاف  %70من أكثرمليون طن سنويًا وهذ يمثل 

ببكتريا الدقيقة المتمثلة  األحياءبين  إيجابيةوجود حاالت تداخل  إلى(. وتشير الدراسات 6والعضوي )
Rhizobium المكون لعالقه  والفطرMycorrhiza زيادة الكثافة النباتية لصنفي البرسيم وكانت  إلى أدت قد
الموجودة  األحياءمستخلصات نباتات بقولية مع  إضافة أثرلذا تهدف هذه الدراسة لمعرفة (. 1)ةالفروقات معنوي

 الصفراء.في منطقة الريزوسفير على نبات نجيلي مثل الذرة 

 العملالمواد وطرائق 

الكاملة  القطاعات العشوائيةتصميم  وفق عامليه، غرينيهطينية  مزيجيهتربة  أصص فينفذت تجربة  
اختيار  تم الدراسة قيد والكيميائية الفيزيائية التربة صفات بعض يبين 1 والجدول 2016في الموسم الربيعي 

نوعين من النباتات البقولية البرسيم ولباقالء التي تحتوي على العقد الجذرية الجيدة لغرض عمل سبع 
ضافةالذرة الصفراء بها  تلقيح بذورتم  إذ مستخلصات، استعملت في  .2 جدول NPKمنتسميد  مستويات أربع وا 

 100 وكبريتات البوتاسيوم 1-هـ Pكغم 100 سماد سوبر فوسفات الثالثي ،1-هـ Nكغم  200 البحث سماد اليوريا
بعد تعقيمها بواسطة  1-أصيص اتبذر  5بواقع  تركيبي 5018صنف  ذرة الصفراءزرعت بذور نبات ال .1-كغم هـ

اللقاح عوملت البذور ب مرات. المعقم ثالثةوالماء المقطر  %95 األثيليالصوديوم ثم غسلها بالكحول  يدهايبوكلورا
غريب ومكونات الباقالء  أبوحيث جلبت مكونات البرسيم من حقول كلية الزراعة  قبل الزراعةالمكونات الجذرية 

 . األنبارب الماجستير في كلية الزراعة جامعة الط أحدمن بحث 
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الماء  بإضافةمن السعة الحقلية وعوض الفقد في الرطوبة  %50بحدود  األصيصالرطوبة في  تحفظ
من  أيام 10النباتات بعد  البئر. خفتوكان مصدر ماء الري هو ماء  األصيصالوزن المفقود من  أساسعلى 

وقدر ارتفاع  أصيصمن كل واحد يوم من موعد الزراعة اخذ نبات  40 بعد 1-أصيص نباتات 3 إلى اإلنبات
 تجربةنهاية ال إلى يننبات وتركتوالنيتروجين الجاهز في التربة.  األوراقالنبات والوزن الجاف والنيتروجين في 

 وأعدادونيتروجين الجاهز في التربة  األوراقارتفاع النبات والوزن الجاف والنيتروجين في يوم وقدر  80البالغة 
 التربة.ذرة والكثافة الميكروبية في بكتريا الرايزوبيا داخل جذور نبات ال

            بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية والحيوية لتربة الدراسة قبل الزراعة 1جدول 

 القياس الوحــــــدة الصفة القياس الوحــــــدة الصفة

 1.53 3-ميكا غرام م الكثافة الظاهرية  3.6 1-ديسي سيمنز م (ECالتوصيل الكهربائي )

 ةمزيجيه طينية غريني النسجة 7.8 - (pHالهيدروجيني ) رقمال

غم كغم  الرمل مفصوالت التربة  30.40 1-سنتي مول كغم (CECالسعة التبادلية الكاتيونية )
-1

 
تربة

 
 

160 
 ((Nالنيتروجين الجاهز 

 1–ملغم كغم 
 

 467 لغريــــنا 84.00

 373 الطيـــــن 9.40 (Pالفوسفور الجاهز )

 610×1.2 تربة 1-غم Cfu 100  قبل الزراعة أعداد البكتريا الكليــــــة 155 (Kالبوتاسيوم الجاهـز )
 

 صاألصيومستويات التسميد الكيميائي المستعملة في تجربة  الجذريةمعامالت المستخلصات  2جدول 

رقم 
 معامالت التسميد الحيوي  المعاملة

 معامالت التسميد الكيمائي بعناصر
(NPK) 

رمز 
 المعاملة

T0 T1 T2 T3 

 0C 100% 50% 25% 0% سماد حيوي  إضافةبدون  1

 FP 100% 50% 25% 0% مستخلص عقد جذور البرسيم 2

 dP 100% 50% 25% 0% عقد جذور وبقايا جذور نبات البرسيم مستخلص 3

 FL 100% 50% 25% 0% مستخلص عقد جذور نبات الباقالء 4

 dL 100% 50% 25% 0% وبقايا جذور نبات الباقالء مستخلص عقد جذور 5
 FLM 100% 50% 25% 0% المايكورايزا مستخلص عقد جذور نبات الباقالء مكونه لعالقه فطر 6

 dLM 100% 50% 25% 0% مستخلص عقد جذور وبقايا جذور نبات الباقالء مكونه لعالقه فطر المايكورايزا 7

 النتائج والمناقشة

 سم ،ارتفاع النبات

وجود فرق معنوي في معدل ارتفاع النبات بين مستويات العاملين وكذلك التداخل  3يتبين من الجدول 
يومن من الزراعة كان  80ولكن في مده النمو الثانية بعد  الزراعة،يوم من  40بعد  األولىبينهما لمده النمو 

ستخلصات الجذرية على معاملة المقارنة معنويًا تفوقت جميع اللقاحات بالم إذالتداخل بين المستويين غير معنوي. 
معدل الرتفاع النبات عند التلقيح بمستخلص  أعلىلقاح ولكال المرحلتين من النمو وجد  أضافتالتي كانت بدون 

LMF مقارنة بمعاملة المقارنة ،الثانية على الترتيبو  األولىالنمو  ةللمد % 16.86 ،37.84زيادة  ةوبنسب CO 
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، 20.22، 23.45 ،33.49وبنسب زيادة  ،Pdثم  ،PFثم  ،Ldثم ، LFثم  ،LMdص بمستخل تاله التلقيح
،  LMdالتلقيح بمستخلصات أعطتمده النمو الثانية فقد  أما. األولىالنمو  ةلمد ،على الترتيب %14.67و 15.60

LF ،Ld، PF و Pd  إلىوقد يعود السبب  ،على الترتيب %4.03و 6.81 ،9.68 ،12.52 ،14.21نسبة زيادة 
التي تحفز نمو  الفيتو هورمون  بإنتاجلقاح المستخلصات الجذرية التي تكون نظاما ثنائيا اذا تقوم بكتريا الرايزوبيا 

 .gibberelilinsو  Indole-3acetic (IAA)، abscisic acid، cytokinins، auxin هذهالنبات وتشمل 

 إذاونمو بذور الشتالت  واألوراقمون يسرع نمو النبات من خالل تحسين نمو الجذور ر هو  فيتو IAAيعد 
هو المسول عن استطالة السيقان  هورمون الجرولين أما األوعية،وتشكيل حزم  الخاليا، والتمايزيشارك في انقسام 

الغذائية متاحة لنبات  دور التمثيل الغذائي الميكروبي في جعل العناصر إلى باإلضافة (،25) األوراقوتوسع 
تأثير الفطريات الجذرية فقد قامت بتجهيز العناصر الغذائية  أما(. 14) إليه(. وهذه النتائج تتفق مع ما توصل 26)

رة  التحسين البيئي والفسلجي  إلى( باإلضافة 45النبات ) إلىالنبات مثل الفسفور الذي ينقله الفطر  إلىغير الميسَّ
على تحسين صفات النبات  إيجابياات الجذرية فتحقق حالة من التغذية المتوازنة تنعكس للنبات المصاب بالفطري

 Mycorrhizae( إلى التأثيرات اإليجابية للتلقيح بفطر 52) أشار (. وكما10والسيما صفة ارتفاع النبات )
(VAM)  نتاج النبات وزيادة الفسفور الممتص من التربة إلى قمم  P-uptakeوبكتريا الرايزوبيا في زيادة حجم وا 

فقد تفوقت جميع  األسمدةوفي ما يخص مستويات  النبات فضاًل عن التأثير في زيادة جاهزية الفسفور في التربة
بإعطائه  T2 ،T1على المستويين  T3السماد  المستويات ولكال المرحلتين على معاملة المقارنة وقد تفوق مستوى 

بنسبة زيادة  T2 ،T1على الترتيب تاله مستويات  %36.48و 52.44اعلى زياده لمعدل ارتفاع النبات بلغ 
 .األولىفي مده النمو  %21.70و  45.82

الزيادة التي  أن الترتيب،على  %15.91و 31.94في مده لنمو الثانية فقد كانت نسبة الزيادة  أما 
توصية  إضافةتوافر كمية كافية من النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم عند  إلى األسمدة تعودحصلت عند مستويات 

من  .ارتفاع النبات إلى أدىحصل النبات على احتياجاته الكاملة من العناصر الغذائية الكبرى مما  إذاسماد كاملة 
دور النتروجين في المادة الحية  إلىقد يعزى ذلك زيادة معدل ارتفاع النبات  إلىالنتروجين  إضافة أدت أخرجانب 

التي تكون  األمينية األحماضفي بناء  األساسالبروتوبالزم الذي يتكون من البروتين الذي يعد النتروجين المادة 
نمو الساق وتنظيم  الذي يزيد من عدد وانقسام الخاليا وبذلك يحفز من (tryptophan)البروتين وكذلك تكوين 

فعالية نمو القمة عبر زيادة تكوين الخاليا واستطالتها،  إلىوكذلك  النبات،نمو  أثناءعملية االنقسام في الخاليا 
يسهم عنصر الفسفور في تكوين مجموع جذري كثيف وعميق يساعد  (.12) إليهوتتفق هذه النتائج مع ما توصل 
لعنصر البوتاسيوم في تحسين نمو النبات  اإليجابيهذا فضال عن التأثير  الغذائية،على امتصاص الماء والعناصر 

 (.57)امتصاص النتروجين من قبل النبات فيوتأثيره 

بين معامالت  ةوجود فروق معنوي إلى اإلحصائيفي ما يخص معامالت التداخل فتشير نتائج  التحليل و 
كاملة لنبات الذرة الصفراء والتلقيح ال السماديةتوصية الالتداخل  ةاذا تفوقت معامل األولىالتداخل في مرحلة النمو 
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الرتفاع زيادة بإعطائها اعلى معدل   LMF*T3بمستخلص عقد الباقالء الذي يحتوي على الفطريات الجذرية  
وقد يعود  C0*T3لقاح  أضافهكاملة وبدون  سماديهعند مقارنتها بإضافة توصية  %27.78 طول النبات بلغ

اتحدت مع لقاح  كاملة سماديه ةتوصي إضافةتوافر كمية كافية من النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم عند  إلىسبب ال
جنبا إلى  بالرايزوبياارتفاع النبات أن التلقيح  إلى أدىالمستخلصات الجذرية الحاوية على البكتريا والفطر معا مما 

تتفق هذه . و من التوصية السمادية %50و 25 ،0هو أكثر فعالية من التلقيح مع  هكامل  سماديهجنب مع توصية 
 (.14) إليهالنتائج مع ما توصل 

 معدل ارتفاع النبـات، سـمية في ـيمائـالك واألسمدةة ـذريـالجت المستخلصا إضافة تأثيـر 3جدول 

 يـــوم 80- 40مرحله النمـــو الثانيـــة  يـــوم   40- 0 األولىمرحله النمـــو  
 التسميد الكيمائي       

 اإلحيائيالتسميد 
T0 T1 T2 T3 المعدل T0 T1 T2 T3 المعدل 

C0 36.10 41.67 55.33 60.10 48.30 67.33 79.80 88.30 93.50 82.23 

PF 43.20 52.90 60.70 66.60 55.85 73.50 84.20 94.20 99.40 87.83 

Pd 42.30 51.97 59.30 68.00 55.39 70.70 82.70 92.10 96.70 85.55 
LF 46.00 55.60 67.10 69.80 59.63 75.60 88.80 99.80 105.90 92.53 

Ld 45.60 53.60 65.30 67.80 58.08 74.10 86.30 97.60 102.77 90.19 

LMF 51.10 64.20 76.80 74.20 66.58 79.90 90.50 107.80 106.20 96.10 

LMd 49.80 62.33 73.50 72.30 64.48 77.80 89.20 104.90 103.80 93.92 
  101.18 97.81 85.93 74.13  68.40 65.43 54.61 44.87 المعدل

 ,C=1.041 0.05 LSD  ,C×T=2.082 , T=0.78 ,C=3.969  , T=3.000    , C×T=N.S 0.05   LSD  

 غم، الوزن الجاف لنبات

ت العاملين وكذلك وجود فرق معنوي في معدل الوزن الجاف لنبات بين مستويا 4 يتبين من الجدول
اللقاحات بالمستخلصات على  أنواعفيما يخص لقاح المستخلصات الجذرية فقد تفوقت جميع و  التداخل بينهما

تفوق  إلىأشارت النتائج  إذ النمو.لقاح وفي كال المرحلتين من  أضافةمعاملة المقارنة معنويًا التي كانت بدون 
ولكال المرحلتين من  أيضامعنويا  األخرى اللقاحات بالمستخلصات  أنواععلى جميع  LMFالتلقيح بمستخلص 

 والثانية من النمو األولى للمرحلة %14.16 ،39.77معدل للوزن الجاف للنبات بلغ نسبه ل اعلى أعطت إذاالنمو 
 ،39.19زيادة  بنسب Pdو LMd، LF، Ld، PFيح بمستخلص تاله التلق COمقارنة بمعاملة المقارنة 

 .األولىعلى الترتيب لمرحله النمو ، %13.04و 22.04، 27.08، 28.10

نسبة زيادة  LMd، LF، Ld، PF ،Pd التلقيح بمستخلصات أعطتمرحلة النمو الثانية فقد  أما 
 أن إذدور المستخلصات الجذرية  إلىوقد يعود السبب  ،على الترتيب %3.84و 6.24 ،8.12 ،9.92، 11.55

وغيرها الذي يحسن نمو  ،(IAA) أسدبكتريا الرايزوبيا تقوم بإفراز منظمات نمو ومنها االوكسينات واندول استك 
امتصاص  ثانوية تسهل مستقبالت إنتاجحث النبات على  أو ،(33ويشارك في انقسام الخاليا) واألوراقالجذور 

زياد الوزن  إلى( مما يودي 46)في الجذور لألمراضتثبط الكائنات النباتية المسببة  أو ،الماء والعناصر المغذية
نباتية مختلفة غير البقولية  أنواع( عند تلقيح ثمان سالالت مختلفة على خليط من ستة 39) واكد ،الجاف لنبات
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( عند تلقيحه ثمان 60) إليهل هذه النتائج تتفق مع ما توصزادت الكتلة الحيوية النباتية مقارنه بغير الملقحة. و 
زيادة معنوية في  إلىالتلقيح  وأدىمن القمح مع ثالث عشرة ساللة مختارة من جذور النباتات البقولية  أصناف

 .الكيمائية واألسمدةمحصول حبوب القمح ومعدل االستفادة من محصول القش 

مما يساعد على زيادة امتصاص بزيادة المجموع الجذري تقوم فأنها لفطريات الجذرية لالمفيد  التأثير أما 
صاص العناصر الغذائية الرئيسة، وزيادة معدل التمثيل الضوئي نتيجة الزيادة في المساحة الورقية وكذلك امت

المهم في تكوين  في امتصاص واخذ عنصر الفوسفور اً مهموان لها دورًا  ،بعض العناصر الغذائية الصغرى 
، مما انعكس إيجابًا فيتحسن نمو النبات RNAو DNA( وفي بناء األحماض النووية الـ ATPجزيئات الطاقة )

والرايزوبيوم  VAM( بان الفطريات الجذرية الـ 27) هوهذا ما بين على زيادة الوزن الجاف للمجموع الخضري،
دورًا كبيرًا في األنظمة البيئية الطبيعية وفي تحسين  يؤديانَأكثر كائنين أهمية في التعايش مع النباتات كونهما 

( عند 3) اليهتتفق هذه النتائج مع ما توصل و  تغذية النبات ومقاومته لألمراض وتحسن نموه وزيادة إنتاجه. 
حصل على زيادة معنوية في الوزن الجاف للمجموع الخضري  فقدتلقيح نباتي الذرة الصفراء بالفطريات الجذرية 

 .ي وكذلك زيادة نسبة الجذور المصابة بالفطريات الجذرية وزيادة تركيز الفسفور لنباتيوالجذر 

 1-نبات اف لنبات غمـوزن الجـالكيمائية في ال واألسمدةتخلصات الجذرية ــالمس إضافةر ـتأثي 4دول ــج 

 يـــوم 80- 40مرحله النمـــو الثانيـــة  يـــوم 40-0 األولىمرحله النمـــو  
 التسميد الكيمائي        
 اإلحيائيالتسميد 

T0 T1 T2 T3 المعدل T0 T1 T2 T3 المعدل 

C0 35.61 39.34 44.57 52.86 43.09 88.30 116.40 143.80 152.72 125.30 

PF 44.10 51.72 55.12 59.43 52.59 97.90 125.60 151.60 157.40 133.13 

Pd 43.64 45.56 49.76 55.88 48.71 93.50 122.60 149.60 155.10 130.20 

LF 43.72 52.63 60.12 64.35 55.20 103.60 131.20 156.50 159.60 137.73 

Ld 45.93 50.37 58.64 64.12 54.76 99.90 129.10 153.80 159.10 135.48 

LMF 47.84 57.93 66.82 68.32 60.23 109.60 135.60 164.60 162.40 143.05 

LMd 46.97 55.89 67.13 69.93 59.98 106.30 132.70 159.90 160.20 139.78 

  158.07 154.26 127.60 99.87  62.13 57.45 50.49 43.97 المعدل

LSD 0.05,  C=1.582, T= 1.196,  C×T=3.163 LSD 0.05, C=1.920,  T= 1.451,  C×T=3.840 

فقد تفوقت جميع المستويات ولكال المرحلتين على معاملة  األسمدةما يخص مستويات إضافة في    
للوزن الجاف بلغت  معدلنسبه بإعطائه اعلى  T2، T1على المستويين  T3تفوق المستوى السماد  T0 المقارنة
في مرحلة النمو  %14.82و 30.65بإعطائهما  T2، T1على الترتيب تاله مستويات  %58.27و 41.30
الزيادة التي  أنالترتيب  على %27.76و 54.46 كانت نسبة الزيادةفي مرحلة النمو الثانية فقد  أما .األولى

 إضافةكمية كافية من النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم عند  توافر إلىيعود  األسمدةحصلت عند مستويات 
 إلى أدىئية الكبرى المهمة مما حصل النبات على احتياجاته الكاملة من العناصر الغذا إذاكاملة  سماديه ةتوصي

وفي تركيب  DNAو RNAجزيئة الكلوروفيل والحوامض النووية  يدخل النيتروجين في بناء إذاارتفاع النبات. 
مما يعزز النمو ومن ثم ينعكس ذلك إيجابًا على الوزن الجاف  النبات،والبروتينات في  األمينية األحماض
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، التي تقوم بدور كبير في NADPHان عنصر الفوسفور يدخل في تركيب المرافقات اإلنزيمية مثل و الخضري. 
عملية التمثيل الضوئي، إذ تسهم هذه العملية في زيادة المواد المصنعة داخل خاليا النبات، ومن ثم ينعكس 

 (.7) على صفات النمو كالمجموع الخضري، وهذا ما َأكده اإليجابيتَأثيرها 

تشجيع  إلىربما تعود  الزيادة في الوزن الجاف الخضري بسبب زيادة مستويات التسميد الفوسفاتي
وتتفق  الذي يساعد على امتصاص الماء والعناصر الغذائية وعميق،الفوسفور لتكوين مجموع جذري كثيف 

 إلى اإلحصائيفي ما يخص معامالت التداخل فتشير نتائج جدولي التحليل  أما .(12(النتائج مع ما توصل إليه 
معدل للوزن الجاف للنبات بلغ نسبة بإعطائها اعلى  LMF×T3وجود فروق معنويه بين معامله التداخل 

وقد يعود سبب اختالف  ،األولىالنمو  دهفي م T3 C0× كاملةال ةسماديالبمعاملة التوصية  امقارنت 32.29%
 إضافةتوفر كمية كافية من النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم عند  إلىالت التداخل فيما بينها لهذه الصفة معام

أن  ،ارتفاع النبات إلى أدى مواد أووبوجود المستخلصات وما تحوية من كائنات حية   كاملةال ةسماديال ةتوصيال
 %50و %25 ،0هو أكثر فعالية من التلقيح مع  لةكامال سمادية التوصية الجنبا إلى جنب مع  ابالرايزوبيالتلقيح 

 . (14) إليهتتفق هذه النتائج مع ما توصل . و األولىالنمو  دهفي  م من التوصية السمادية

معدل للوزن الجاف نسبة بإعطائها اعلى  LMF×T2النمو الثانية فقد تفوقت معاملة التداخل  دهم أما 
النمو الثانية فقد يعود ده في م أما .T3 C0× كاملةعند مقارنتها بمعاملة التوصية سماديه  %7.77للنبات بلغ 

 NPK المغذيات الكبرى نشاط الفطريات الجذرية عند توفر نصف التوصية السمادية من  األولامرين  إلىالسبب 
وتشجيع  األيضيةتمكنت الفطريات الجذرية من تحسين العمليات  إذ واطئأي يكون تركيز عنصر الفسفور  (.8)

 أوزانفي التربة وقد ظهر في  األصليامتصاص بعض العناصر الغذائية حيث ساهمت باستخالص الفسفور 
زيادة امتصاص  إلى أدىفي تغير نظام الجذر مما  أسهمتالفطريات الجذرية قد  أنألمر الثاني او  الجافة،المادة 
وهذه النتائج  الجاف. وزياد الوزن لمغذيات المختلفة واالستفادة من عنصر الفسفور في بيئة نمو الجذر الماء وا

في بيئة الجذر قد تسهم في زيادة مقدرة النبات في الفطريات الجذرية  أن اوجد إذا (41)اليه  تتفق مع ما توصل
نباتات النجيلية  أن إلى( 38(وأشار كافية. أواستخالص عنصر الفسفور في حالة عدم توفره بجاهزية مرتفعة 

استجابة للتلقيح بالفطريات الجذرية تحت المستويات المنخفضة من الفسفور.  أكثرذات نظام جذري ناعم وتكون 
 تكون اعلى في الترب الفقيرة بالفسفور. اانههاالستجابة تحصل في الحالتين غير  أن( 44)وبين

 النيتروجين الذرة الصفراء من أوراقمحتوى 

الذرة الصفراء طرديا مع زيادة السماد الكيميائي  أوراقزيادة تركيز النيتروجين في  5يتضح من الجدول 
، LMFمستخلص  سبب الجذرية التلقيح بالمستخلصاتعند  بوجود التلقيح بأنواع المستخلصات الجذرية المضاف.

LMd، LF وLd أعلى نسبة زيادة  أن والثانية إالمعنوية في تركيز عنصر النيتروجين ولمدتي النمو األولى  زيادة
المستخلصات  إضافةمع معاملة عدم  بالمقارنة %11.54 ،12.83بإعطائه  LMFمستخلص  إضافةسجلت عند 
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على الترتيب  %5.68و 6 ،7.10نسبة زيادة  بإعطائه LFو Ld ،LMdالترتيب. ثم يليها مستخلص  علىالجذرية 
 8.78 ،11.54نسبة زيادة  أعطى قد LMd، LF، Ldمده النمو الثانية فقد كان مستخلص  أما األولى.لمده النمو 

 والثانية. األولىفي مدة النمو  PF، Pdلمستخلص  زيادة معنويةحين لم تكن هناك  في ،الترتيبعلى  %7.02و
دور المستخلصات الجذرية الحاوية على بكتريا الرايزوبيا التي تقوم بإفراز منظمات نمو  إلىوهذه االختالفات تعود 
نمو الجذور يزداد امتصاص العناصر  زيادةوعند  ،(33وتشارك في انقسام الخاليا) واألوراقتحسن نمو الجذور 

propaneaminocyclo-1-زوبيا لديه القدرة على امتصاص يرابكتريا ال أن إلىباإلضافة  المغذية.

carboxylic acid (ACC) deaminase  وتحويله إلىα-ketobutyrate وNH3 ويستخدم هذا كمصدر .
نتاج  بالرايزوبياعند التلقيح  للكربون والنيتروجين. ومن َثمَّ  يتم خفض مستويات اإليثلين  ،deaminase (ACC)وا 

(ethylene النباتي ويؤدي إلى جذور ).أطول 

عند تلقيح  (19) أيضاوتوصل  (.22) إليه(. هذه النتائج تتفق مع ما توصل 32و 29) هوهذا ما اكد 
دور بكتريا  إلىوعزيت الزيادة  %28-10في القش بالغت  NPKزيادة في  إلىنبات الرز ببكتريا الرايزوبيا 

نماالرايزوبيا ليس لتثبيت النيتروجين الجوي   أعضاءى تغير في علم وظائف التي تنطوي عل األلياتمن خالل  وا 
 ) acdsACC deaminase(زوبيا تنتج يراالوقد تبين أيضا أن .  bnfمورفولوجيا النمو بدال من جين أو النمو

 ACC deaminaseالمسئول عن التنسيقات اإلدارية وهوا أيضا مثبتات النيتروجين فعالة. الجين الهيكلي من )

(acds  فيMesorhizobium sp. تحت سيطرة جين .nif توصل(. و 48عن تثبيت النيتروجين ) المسئول 

التلقيح مع بكتيريا تعزز نمو النبات حيث عززت من استطالة الجذر، ونمو البراعم، وعززت من نتائج  إلى( 31)
فلها دور كبير في زيادة امتصاص الفطريات الجذرية  أما العقيدات الرايزوبيا وامتصاص العناصر الغذائية.
قدرة على النمو وتوفير احتياجات النبات والحماية من  أكثرالعناصر وزيادة جاهزيتها للمغذيات وجعل النبات 

 (. 40المسببات المرضية )

+أمونياالعضوي على شكل لللفطريات الجذرية القدرة على امتصاص النيتروجين ا إن
4NH من  أكثر

-مقدرتها على امتصاصه على شكل نترات 
3NO  الغرويات والنترات متحركة  أسطحممتز على  األمونيوملكون

كبيرة من النيتروجين من التربة  ةتنقل كمي الشجرية Mycorrhizae أن أخرومن جانب  (.53وسريعة الغسل )
 إلىعلى اخذ النيتروجين غير العضوي من التربة  الخارجية الهائفاتتعمل شبكة  إذا ،النظام الجذري  إلى

 glutamine synthetaseو glutamate synthaseوبعدها nitrate reductase بواسطةالنيتروجين العضوي 

عملية تحلل يتحرر نتيجتها  إلىالداخلية بشكل ارجنين بعدها يخضع  الهائفاتشبكه  إلى(. والذي ينتقل 36)
 أن( (43(. كما وجد56العائل النباتي ) إلى األمونيومالذي ينتقل بوساطة قنوات  أمونيومالنيتروجين بشكل 

دورا مهما في عملية دوره النيتروجين وفضاًل عن ذلك فإنها تقلل من ترشيح  الشجري  Mycorrhizaeلفطريات 
احتياج  من 50%من  أكثر أن إلى( 42التربة والسيما تحت الظروف عالية الرطوبة. والحظ ) أعماق إلىالنترات 

 Mycorrhiz.ـالنيتروجين للنبات تجهز من قبل العالقة التعايشية ال
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فقد تفوقت جميع المستويات على معاملة المقارنة حيث تفوق مستوى  األسمدةيخص مستويات  وفيما
تاله  ،%15.46لمعدل تركيز النيتروجين بلغ  زيادةبإعطائه اعلى نسبة  T2، T1على المستويين  T3السماد 

في مدة  أما  األولى.على الترتيب في مدة النمو  %6.94 ،12.37بإعطائهما نسبة زيادة  T2 ،T1مستويات 
 %2.30و 5.67 ،7.19سبة زيادة بإعطائهما ن T1وT3،  T2 السماديةالنمو الثانية فقد تفوقت معاملة المستوى 

ين من سماد اليوريا المضاف وبتالي زيادة امتصاص زيادة الجاهزية للنتروج إلى وتعود نسبه الزيادة ،على الترتيب
وهذا ما أشار  للنبات،لخضري في تركيز النتروجين في المجموع ا إيجاباالنتروجين الجاهز من التربة مما يوثر 

النبات وزيادة وزنه كنتيجة لتشجيع الفسفور لتكوين  أجزاءو يسهم عنصر الفسفور في نمو جميع  (.30) إليه
مجموع جذري كثيف وعميق يساعد على امتصاص الماء والعناصر الغذائية ومن ثم زيادة امتصاص عنصر 

لعنصر البوتاسيوم الذي يؤدي دورا هاما في العمليات الحيوية في  اإليجابيالنيتروجين  ، فضال عن التأثير 
دهون،  إلىمواد الكربوهيدراتية واختزال النترات في النبات، ويساعد في تحويل الكربوهيدرات تكوين البروتينات وال

المنتجة للبروتينات و يساعد  األنزيماتفي العمليات الكيمائية داخل النبات وينشط  أهميهوهو عامل مساعد له 
عدم  وجود  إلى اإلحصائيتحليل ال في ما يخص معامالت التداخل فتشير نتائج جدولين أما.في تمثيل البروتين
 .ولكال مرحلتي النمو معامالت التداخل  فروق معنويه بين

 1-كغم لنيتروجين غما رـمن عنص األوراقة في محتوى ـالكيمائي واألسمدةتخلصات الجذرية ـالمس تأثيـر إضافة 5 دولـج

 يــــــــــــــوم 80-40النمــــــــــــو الثانيــــــــــــة مرحله  يــــــــــــوم   40- 0مرحله النمـــــــو األولى  
 التسميد الكيمائي        
 اإلحيائي التسميد

T0 T1 T2 T3 المعدل T0 T1 T2 T3 المعدل 

C0 20.33 21.13 22.33 24.07 21.97 19.30 19.70 20.20 20.50 19.93 

PF 19.33 21.50 23.53 23.10 21.87 19.50 20.60 21.50 21.90 20.88 

Pd 20.00 21.20 22.20 22.80 21.55 19.40 20.20 21.20 21.60 20.60 
LF 21.03 23.03 23.67 25.13 23.22 21.20 21.40 21.90 22.20 21.68 

Ld 21.43 23.10 23.80 25.80 23.53 20.80 20.90 21.60 22.00 21.33 

LMF 22.97 24.07 25.93 26.20 24.79 21.70 22.10 22.50 22.60 22.23 

LMd 22.00 23.23 23.83 24.10 23.29 21.10 21.40 22.20 22.50 21.80 
  21.90 21.59 20.90 20.43  24.26 23.61 22.47 21.01 المعدل

 LSD 0.05, C=0.797, T=0.602 , C×T=N.S LSD 0.05,C=1.34 , T=1.024 , C×T=N. 

 التربة من عنصر النيتروجين الجاهز  ى محتو 

تأثير التلقيح بالمستخلصات الجذرية ومستوى التوصية السمادية في  6 تبين النتائج الموضحة في جدول
فرق معنوي في معدل النيتروجين بالتربة نتيجة التلقيح بالمستخلصات وجد  إذ ز التربة من النيتروجين الجاهزيترك

 لكال المرحلتين %22.53و 21.73 لنيتروجين الجاهزا لنسبة معدل أعلى LMFلقاح  أعطىالجذرية فقد 
تأثيرا معنويًا إلضافة لقاح المستخلصات  اإلحصائينتائج التحليل  أوضحكما  السيطرة.معاملة مع بالمقارنة 

LMd، LF ،Ld، Pd وPF على  %10.67و 12.11 ،12.61 ،15.90 ،18.50زيادة  تنسب بإعطائهم
وجود تأثير  إلى اإلحصائيمو الثانية فتشير نتائج التحليل في مرحلة الن أما.  األولىالترتيب في مرحلة النمو 
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 ،18.26 ،19.71زيادة  تنسب بإعطائهم PFو LMd ،LF، Ld، Pdالمستخلصات  إلضافة لقاحمعنوي 
على  ةوياحالدور المستخلصات الجذرية  إلىقد يعزى سبب ذلك  الترتيب.على  %11.03و 12.26 ،15.39

منظمات النمو والمخلبيات  إفرازالقدرة على زيادة جاهزية المغذيات في التربة من خالل  لهاالتي  بكتريا الرايزوبيا
التربة تستفيد من النيتروجين المثبت حيويا  أن (18قال ) إذ. (5زيادة جاهزية العناصر المختلفة ) إلىالتي تودي 
القدرة على استخالص النيتروجين للفطريات الجذرية  أن الخارجية.ومن مصادر النيتروجين  الجذور،من مخلفات 

دور الفطريات الجذرية الرئيسية في  إلىباإلضافة  الجذري،من مصادر غير الجاهزة والبعيدة عن نظام 
 (.3امتصاص العناصر الغذائية ونقل الماء وتكوين مجموعه جذرية كبيرة )

فقد تفوقت جميع المستويات على معاملة المقارنة ولكال المرحلتين من  األسمدةيخص مستويات  وفيما
 %27.87 نسبة زيادة بلغتبإعطائه اعلى  T1و T2على المستويين  T3تفوق المستوى السماد  حيث النمو،

 األولى.على الترتيب في مرحله النمو %13.93 ،%22.09 بلغت نسبة زيادة بإعطائهما T1وT2تاله مستويات 
 T1وT2تاله مستويات  %30.22بلغت نسبة زيادة  T3السماد مستوى  أعطىمرحلة النمو الثانية فقد  في أما

األسمدة يعود على الترتيب والزيادة التي حصلت عند مستويات  %15.87و 23.35بلغت زيادة  تنسبا بإعطائهم
زيادة محتوى التربة من عنصر  إلىأدى محتوى التربة مما  إلىالكيمائية المضافة بشكل جاهزة  األسمدة إلى

فروق  عدم وجود حصائي إلىاإليخص معامالت التداخل فتشير نتائج جدولي التحليل  وفيما (.30)النيتروجين
 الثانية.معامالت التداخل في مرحلة النمو  بين ةمعنوي

الجاهــز في ر النيتروجين ـوى عنصــة في محتــالكيمائي واألسمدةتخلصات الجذرية ـالمس إضافة تأثيـر 6جدول 
 1-كغم غمالتربة مل

 يــــــــــــــوم 80- 40مرحله النمــــــــــــو الثانيــــــــــــة  يــــــــــــوم 40- 0مرحله النمـــــــو األولى  
 التسميد الكيمائي       

 التسميد اإلحيائي
T0 T1 T2 T3 المعدل T0 T1 T2 T3 المعدل 

C0 48.27 59.60 68.70 71.50 61.92 43.30 52.40 60.20 64.20 55.03 

PF 58.30 66.80 72.80 75.20 68.53 52.90 59.20 64.50 67.80 61.10 

Pd 59.70 70.20 71.30 76.47 69.42 52.10 64.20 63.90 66.90 61.78 
LF 62.27 69.30 75.60 79.90 71.77 56.30 64.90 67.80 71.30 65.08 

Ld 61.40 69.07 72.87 75.60 69.73 53.20 62.80 67.10 70.90 63.50 

LMF 68.27 74.60 77.90 80.73 75.38 59.50 66.10 69.80 74.30 67.43 

LMd 64.40 72.30 76.80 80.00 73.38 57.40 64.60 68.90 72.60 65.88 
  69.71 66.03 62.03 53.53  77.20 73.71 68.78 60.37 المعدل

 ,C=1.102 , T=0.833, C×T=2.204  0.05LSD  N.S , C×T=  1.885, T= 2.493,C= 0.05 LSD  

ن هناك وجود فروق معنويه بين معامالت التداخل اذا تفوقت معامله أف األولىفي مرحلة النمو  أما
التوصية السمادية C0× T3عند مقارنتها بي معاملة  %12.97نسبة زيادة بلغت  بإعطائها  LMF×T3التداخل 

لقاح حيوي وقد يعود سبب اختالف معامالت التداخل فيما بينها لنيتروجين الجاهز في  أضافةالكاملة وبدون 
 ةالتداخل المفيد لألسمدة الكيمائية ولقدرة الفطريات الجذرية  وبكتريا الرايزوبيا  في زيادة سع إلىالتربة 
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فرازاالمتصاص للنبات  مدادتطور المجموع الجذري  إلىتي تودى بعض الهورمونات ال وا  في التربة  الهائفات وا 
 . (3) واستخالص العناصر الغذائية ومنها النيتروجين

ضافة التلقيح بالمستخلصات الجذرية تأثير بكتريا الرايزوبيا على جذور نبات  أعداد الكيميائية في األسمدة وا 
 الذرة الصفراء

 جذور نبات الذرة الصفراء قد تراوحت بحدود على االرايزوبيخاليا بكتريا  أعداد إن 7يبين الجدول 
مقاربة لما وجدت في النباتات البقولية الذي  األعدادهذه  أنولمدة النمو الثانية  CFU 610× 312.5 إلى 47.5
لقاحات المستخلصات  إضافةبكتريا الرايزوبيا عند  أعدادوتبين هذه النتائج تفوق  .(24كل من ) الهيا أشار

بكتريا الرايزوبيا في  ألعداد نسبت زيادة اعلى أعطى إذا C0لقاح  إضافةعدم المقارنة الجذرية على معامله 
 Pdو LF ،LMd ،Ld، PF ثم تاله التلقيح بمستخلص %455.10بلغت  LMFمعامله التلقيح بمستخلص 

 ،على الترتيب %173.60و 227.16 ،230.44 ،290.36 ،314.25زيادة بلغت  وبنسبة

نجاح التلقيح بالمستخلصات التي تحتوي على بكتريا العقد الجذرية وبعض  إلىويعود سبب الزيادة  
بكتريا الرايزوبيا بشكل واضح بنسب  أعدادوتأثرت البكتيرية.  ارتفاع أعداد إلى أدىالمركبات والفيتامينات مما 

بازدياد نسب التسميد الكيميائي ولكافة معامالت التلقيح  أعدادهاارتفعت  إذالكيميائية المضافة  األسمدة
 وبنسبة زيادةمن التوصية السمادية  %50و%25 إضافةاعلى قيمة لها في حالة  الجذرية وبلغتبالمستخلصات 

من  %100انخفضت تحت مستويات التسميد العالية  أعدادها إنغير  الترتيب،على  %3.85و 6.66بلغت 
 كيميائي.سماد  إضافةقيم اقل من قيم عدم  إلىلتصل  %20.09انخفاض ت نسب أعطتادية التي التوصية السم

البكتريا تحت مستويات التسميد الكيميائي المعتدلة كنتيجة الستفادة  أعدادازدياد  إلىالسبب في ذلك قد يعزى  إن
 أنلعالية من المغذيات الكيميائية يمكن المستويات ا إنغير  أجسامها،البكتريا منها كمصدر للطاقة والتغذية لبناء 

 أنالتراكيز النيتروجينية العالية يمكن  أن إلى( 21( أشار. فقد وأعدادهامثبط في نشاط البكتريا  تأثيريكون لها 
التأثير السلبي للتراكيز العالية لألسمدة  إلى( 35 (وأشارالنتروجنيز  إنزيميكون لها تأثير سلبي في نشاط 

 المعيشة.في البكتريا حرة  المسؤولة عن النمو اإلنزيمية األنظمةالنيتروجينية في نشاط 

 أعداد أنالنتائج هذه ال تتفق مع ما تشير اليه نتائج العديد من الدراسات من حيث  إنوعلى الرغم من 
نمامصادر النيتروجينية المضافة كسماد معدني على العقد البكتريا المثبتة للنتروجين ال تتأثر بال تستفاد منها  وا 

النيتروجينية قد يكون لها تأثير مثبط فقط من حيث  اإلضافاتللطاقة في نموها وتكاثرها وان هذه  مصادرً لكونها 
النيتروجينية ذات التركيز العالية  األسمدة أن إلى وتم التوصل .(23و 34(يالنيتروجين إنزيمتصنيع  أوكبح فعالية 

العالي، التأثير السلبي لمستويات النيتروجين  إلىالعديد من الباحثين  أشار إذسلبيًا بإعداد بكتريا الرايزوبيا  أثرت
على التوصية السمادية الباقالء  في عدد العقد الجذرية للنبات %50تفوق مستوى التوصية السمادية ( 8)وجد إذ

البكتريا المثبتة  أعدادفي  اً منشط اً النترات لها تأثير  أن إلى (9)أشاركما  .%63.99زيادة  وبنسبة 100%
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 السبب ي وعز  أعدادها.ا في واضحً  ارتفاع تراكيزها سبب انخفاضاً  أنبتراكيز معتدلة غير  فتهاأضا عندللنتروجين 
مسؤولة عن النمو وان التأثير  إنزيميةمثبط ألنظمة التأثير ذات الالمضافة والسيما اليوريا  ةالنيتروجينيالمواد  إلى

  (.28التثبيطي يزداد تحت التراكيز العالية )

 LMF×T1التداخل  ةتفوقت معامل إذاالنمو الثانية ده في موجود فروق معنويه بين معامالت التداخل 
وقد يعود سبب اختالف C0×T3 التداخل عند مقارنتها بمعاملة %792.85نسبت زيادة بلغت بإعطائها اعلى 

ضافةبكتريا الرايزوبيا والفطريات الجذرية دور  إلىمعامالت التداخل فيما بينها لهذه الصفة  كمية منخفضة من  وا 
 إلىبكتريا الرايزوبيا  أعدادسبب ازدياد  أيضايعزى  لألخر. أحدهامنشط  شكلبتداخلت  حيث السماد الكيمائي

 وأعداد( في نشاط IAAللمواد المنظمة للنمو التي تفرزها فطريات الجذرية واهمها االوكسين ) اإليجابيالتأثير 
البكتريا المثبتة للنتروجين فضال عن تأثيرها من حيث توفير عنصر الفسفور الذي يعد مصدرا مهما للطاقة 

 .(54)أكدهوهذا ما الالزمة للبكتريا للقيام بنشاطها 

  5cuf×10في معدل أعداد بكتريا الرايزوبيا الكيمائية  واألسمدةالمستخلصات الجذرية  إضافة تأثير 7 جدول
 نهاية التجربة

 التسميد الكيمائي             
 التسميد اإلحيائي

T0 T1 T2 T3 المعدل 

C0 47.5 50.0 74.5 35 51.9 

PF 175.5 176.2 165.0 162.5 169.8 

Pd 112.5 137.5 212.5 105.5 142.0 
LF 237.5 210.0 262.5 150.0 215.0 

Ld 137.5 245.0 156.0 147.5 171.5 

LMF 275.0 312.5 287.5 277.5 288.1 

LMd 285.5 225.0 162.3 137.5 202.6 
 145.1 188.6 193.7 181.6 المعدل

 
,C=24.95          , T=18.86        , C×T=49.90  0.05   LSD  

ضافة بالمستخلصات الجذريةالتلقيح  تأثير  كثافة المجتمع الحيوي في الترب الكيميائية في األسمدة وا 

ضافةتأثير التلقيح بالمستخلصات الجذرية  8تبين النتائج الموضحة في جدول  الكيمائية في  األسمدة وا 
وجود فروق معنوية في معدل الكثافة  إلى اإلحصائيكثافة المجتمع الحيوية نهاية التجربة اذا تشير نتائج التحليل 

 نسبة زيادة بلغت أعلى LMFلقاح  أعطىالميكروبية في التربة نتيجة التلقيح بالمستخلصات الجذرية فقد 

 اإلحصائينتائج التحليل  أظهرت قدو  لقاح إضافةبمعاملة عدم مقارنتًا لتربة  ميكروبيةالكثافة في ال 114.55%
  LMd، LF، Ld ، PFمعاملة  أعطت إذ األخرى لقاحات المستخلصات  الجذرية  أنواعتأثيرا معنويا لجميع 

على الترتيب ويعود سبب الزيادة  % 73.68 و 70.34 ،80.65 ،85.80، 109.94  نسبة زيادة بلغت Pdو
الفينوالت لنوكليوتيدات واألحماض العضوية و تراكم العديد من األحماض األمينية واألحماض الدهنية وا إلى

السكريات ( و sterols) الستيرول ،(putrescineبوتريسين ) ،(promotersومنظمي نمو النبات مثل المروجين )
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(sugars و )( الفيتاميناتvitamins الصادرة عن الجذور عن طريق النضح، إفراز وترسب. ويؤدي ذلك إلى )
ضعفا من التربة السائبة( مثل البكتيريا والفطريات والطحالب  100 إلى-10إثراء الكائنات الحية الدقيقة )

 .(58نمو النبات ) في، ومن بينها البكتيريا المفيدة التي تؤثر والبروتوزوا

نهاية التجربة  للتربة الميكروبية الكثافة الكيمائية في واألسمدةالمستخلصات الجذرية  إضافة تأثير 8جدول 
cfu×10 6   

 التسميد الكيمائي           
 التسميد اإلحيائي

T0 T1 T2 T3 المعدل 

C0 7.5 8.75 12.5 15.5 11.06 

PF 13.55 18.5 21.05 23.75 19.21 

Pd 16.2 17.5 19.58 22.07 18.84 
LF 17.54 19.05 21.09 24.56 20.55 

Ld 16.54 18.53 21.78 23.07 19.98 

LMF 18.09 22.05 24.26 30.57 23.73 

LMd 17.53 21.25 25.06 29.06 23.22 
  24.08 20.76 17.95 15.27 المعدل

,C=28.96          , T=21.89        , C×T=N.S  0.05   LSD  

 أعدادهاارتفعت  إذالكيميائية المضافة،  األسمدةالكثافة الميكروبية  بشكل واضح بنسب  أعدادتأثرت 
بازدياد نسب التسميد الكيميائي ولكافة معامالت التلقيح بالمستخلصات الجذرية  وبلغت اعلى قيمة لها في حالة 

 %25و % 50، تم تاله معاملة إضافة %57.69نسبة زيادة حيث كانت من التوصية السمادية  %100 إضافة
 أن إلىتيب ويعود سبب االختالف على التر  %17.55و %35.95نسبة زيادة  أعطتمن التوصية السمادية اذا 

التحوالت في التركيب الميكروبي والهيكلي الوظيفي الجيني في التربة ،حيث  إلىالكيمائية تودى  األسمدة إضافة
تنوع ووفره معظم  إلىالتخصيب على المدى الطويل يغير في الهيكل الوظيفي الميكروبي الشامل ويودي  إن

التحور الناجم عن  إن( 55د)وج فقد NPK إضافةوخاصة عند  S,P,N,Cالجينات المشاركة في امتصاص 
بين  اً كبير  اً هناك ارتباط إن أيضافي المجتمع الميكروبي قد تسرع  دوران المغذيات في التربة ، وبين  األسمدة

 إضافة إن أيضاوقد وجد  ،األرزفي التربة ذات الصلة وحاصل  اإلنزيميةالجينات الوظيفية والوفرة  واألنشطة 
النيتروجينية على الجينات الوظيفية الميكروبية للتربة. هذا  األسمدةتخفيف من تأثير  إلى أدتالفوسفاتية  األسمدة

دور البوتاسيوم فضال عن  ووظائفه.التسميد الكيمائي المتوازن مفيد للمجتمعات الميكروبية للتربة  إنيدل على  ما
فوسفات البوتاسيوم  إضافة إن( 41)ذكر فقد (،49البكتريا العقدية ) الروابط الببتيدية في إنزيماتفي تنشيط 

 وفيما يخص(. (51في التربة ويتماشى هذا مع ما حصل عليه  R. melilotiبكتريا  أعدادالثنائية زادت من 
 المعامالت.عدم وجود فروق معنويه بين  إلى اإلحصائيمعامالت التداخل فتشير نتائج جدول التحليل 

 المصادر

المايكورايزا على الكثافة  الرايزوبيوم وفطر. تأثير بكتريا 2003 احمد،عوض عثمان وسليمان ادم  سوار، أبو -1
نتاج النباتية   .73_77( :1) الزراعيمجله االستثمار  البرسيم.البذور لصنفين من وا 
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