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 2017-2016 الموسم خالل الرمادي مدينة في حقلية تجربة نفذت  
 ببكتريا التلقيح اثر معرفة لغرض RCBD التعشية تامة قطاعات وبتصميم

 األسمدة كمية تقليل في( زراعية تربة من المعزولة) والسيدوموناس الرايزوبيوم
 النتائج وبينت الزراعة، لوزارة السمادية التوصية حسب المضافة الكيميائية

 مع( الباقالء نبات من معزولة  رايزوبيوم عزلة) Rg بكتريا معاملة تفوق 
 على النبات ارتفاع صفة في( السمادية التوصية نصف) F2 تسميد مستوى 

 تفوقت كما المقارنة، معاملة عن %33.4 بلغت زيادة وبنسبة المعامالت بقية
 في 1-نبات عقدة 82.33 وبلغت سمادية F2 تسميد مستوى  مع Rg معاملة

 مع Rg المعاملة وحققت النبات، جذور في المتكونة الجذرية العقد عدد
 معاملة مع مقارنتها عند للنبات جذرية عقد وزن  اعلى F2 تسميد مستوى 

 نسبة فكانت الكلي الحاصل اما ،1-نبات ملغم 239.6 كانت التي السيطرة
 معاملة عن F2 تسميد مستوى  مع Rg للمعاملة% 109.4 المتحققة الزيادة

% 2.75 للباقالء الخضري  المجموع في  Pو N تركيز بلغ بينما المقارنة،
 عند (التربة من معزولة سيدوموناس بكتريا) Psو Rg للمعاملة% 0.28و

 التربة في الجاهز Pو N تركيز كان حين في التتابع، على F2 تسميد مستوى 
 عند Psو Rg للمعاملة تربة 1-كغم ملغم 7.86و تربة 1-كغم ملغم 58

 .التتابع على F2 تسميد مستوى 
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Abstract 

A field experiment was carryout in the city of Ramadi during 2016-2016 and with full 

design RCBD For the purpose of knowing the effect vaccination with bacteria 

Rhizobium and Pseudomonas (Isolated from agricultural soil). In reducing the amount 

of chemical fertilizers added according to the recommendation of the Ministry of 

Agriculture, and the results showed the superiority of the treatment of bacteria Rg 

(Isolation of isolated rhizobium from the leaves plant) with F2 fertilization level (half 

of the fertilizer recommendation). In the form of plant height on the rest of the 

transactions and an increase of 33.4% for the comparison treatment, and the treatment 

of Rg with the level of F2 fertilizer fertilizer and amounted to 82.33 node-1 in the 

number of root nodes formed at the roots of the plant the Rg treatment with F2 

fertilization achieved the highest weight of the root contract of the plant when 

compared with the control treatment of 239.6 mg-1 The total yield was 109.4% for the 

treatment of Rg with the F2 fertilization level of the comparison treatment, while the 

concentration of N and P in the vegetative group of 2.75% and 0.28% for the 

treatment of Rg and Ps were isolated at the F2 fertilization level respectively. The 

concentration of N and P in the soil was 58 mg / kg -1 soil and 7.86 mg / kg -1 soil for 

treatment Rg and Ps at the F2 fertilization level on the relay. 

Keywords: Bio-Fertilizer, Rhizobium, Pseudomonas. 
 مقدمةال  

االحيوية بسبب قدرته على التفاعالت الكيموحيوية وإنتاج مخصبات حيوية غير  التلقيح من اهم المسارات يعد
مكلفة وليس لها أي تأثير سلبي على البيئة اذ تعمل على توفير العناصر الغذائية الضرورية للنبات من توفير 

الدقيقة  ةالناتجة من اكثار الكائنات الحي متمثلة في الكتلة الحيوية المخصبات الحيويةو  ،النتروجين واذابة الفسفور
التي يتم اضافتها الى التربة من اجل نشاطها الحيوي في امداد النباتات بجزء من االحتياجات الغذائية للنبات 

 . (33) وهي من التقانات الزراعية الحديثة
 للفسفور مثل بكتري  نها مذيبةحيوي وتتباين استعماالتها من حيث كو  مخصبن انواع البكتريا التي تضاف كتتباي 

Achromobacter spp ، Bacillus spp، Flavobacterium spp  ، Brevibacterium spp 
عنصر البوتاسيوم بصوره غير مباشرة نتيجة االحماض يتحرر البوتاسيوم   او تجهز Streptomyces sppو

  Entrobacter Spp ، Thioobacillus thioexidans ، Nitrobacter uniagradablyiبكتريابواسطة  
الحيوي هي البكتريا  التخصيبلعل من أهم انواع البكتريا المستعملة في مجال . Thioobacillus  spp (16)و

 و Azospirillum  وتعد بكتريا  واالتعايشية (الرايزوبيا بأنواعها المختلفة)للنتروجين بنوعيها التعايشي  المثبتة
Azotobacter  اكثر كفاءه في تثبيت التيN  ان التلقيح البكتيري بالساللة . (14)بصوره حرة في التربة

 36%مقارنة مع معاملة السيطرة و %  130قد حققت زياده في اإلنتاج قدرها  لة من جذور الفاصولياءالمعزو 
( كغم مع معاملة 30مقارنة مع التسميد المعدني وكانت النتائج افضل عند اضافة تسميد معدني منخفض )

نة مع معاملة التسميد مقار %  80مقارنة مع معاملة السيطرة و  173% التلقيح البكتيري اذا حققت زيادة 
 .(7)بين انه يمكن استخدام التسميد الحيوي كبديل كلي او جزئي عن التسميد المعدني المعدني اذ
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. ان عملية (2)من احتياجات النبات للنتروجين % 80الى 70ان بكتريا الرايزوبيا في النباتات البقولية توفر 
يتروجين الذي يعد اهم النبات والحاصل الكلي وتوفير النتلقيح الرايزوبيا على النباتات البقولية تحسن من نمو 

. ان تأثير التلقيح البكتيري للرايزوبيا مع مستويات من (23( و)32)العناصر الضرورية في خصوبة التربة
بات الباقالء كان له اثر معنوي مقارنة مع معامالت التسميد المعدني بدون تلقيح  اذا ان تسميد النتروجين على ن

50%  N (23) املة التوصية السمادية الكاملةمع تلقيح بالرايزوبيا اعطى زياده اكبر من مع. 

االحيائي المستخدم لقاحا مضافا الى وسط نمو النبات يعتمد على كفاءه الكائن المضاف  المخصبان نجاح 
ومقدرة االحياء المضافة على التعايش مع النبات العائل وهل لها القدرة على منافسة االحياء الموجودة أصال في 

نشاطها ونوع العناصر الغذائية ، كما تختلف االحياء الدقيقة في طبيعتها وسلوكها و (3)التربة في منطقه الجذور
أن استعمال التلقيح البكتيري أدى الى زيادة نمو النبات  (24) لقد بين، (21) التي توفرها هذه االحياء للنبات

تثبيت النتروجين بصورة تعايشية إذ أدى إلى زيادة في معظم الصفات المدروسة ارتفاع النبات الوزن  وكفاءة
عدد  ،ووزنها الجاف لكل نبات وعدد العقد الجذرية عدد التفرعاتوالخضري للنبات و للمجموع الجذري الجاف 

النتائج اختلفت باختالف الساللة البكتيرية  القرنات لكل نبات وكذلك تركيز النتروجين في المجموع الخضري هذه
لصفات والصنف المحلي أفضل نتائج في معظم ا  R483ذ حققت معاملة التداخل بين ساللةوالصنف أ

 جدو  الصنف االسباني أفضل النتائج في الصفات المدروسة. مع R467المدروسة في حين حققت الساللة 
إذ  ،ببكتريا الرايزوبيا مقارنة مع معاملة القياس في كمية النتروجين الممتص عند التلقيح معنويةفروق  (29)

في  معنويةبالتتابع، وكذلك حدوث فروق  1-ملغم غم 10.58و 11.71معدالت بلغت R2و R1ين سجلت العزلت
 1.29إذ بلغ   R2العزلةمن قبل النبات، إذ سجلت أعلى معدل المتصاص الفسفورفي  كمية الفسفور الممتصة

  .- 1ملغم غم

خلط  عندالسالالت المحلية من البكتريا على عدة محاصيل مختلفة في ايران ووجد  تأثير (22و 19) درس     
 لقيح. وان التسميد المعدني لوحدهالسماد المعدني مع االحياء اعطى انتاجية اعلى مقارنة مع معامالت الت

ان اإلضافات  (4) ، كما بين(1) من متطلبات البطاطا% 50-25االحيائي الفوسفاتي والنتروجيني يعوض 
 البكتيرية أدت الى زياده ارتفاع النبات والوزن الجاف للمجموع الخضري عند اضافه السماد االحيائي.

الحيوية والمادة الجافه  ةالكتلأدت الى زيادة في  والطينيةالرملية  التربفي  Pseudomonas بكتريا ان      
ان  .(36)ة النتروجين والفسفور وبنسب كبير ص للنبات وحاصل الحبوب باإلضافة الى زيادة في امتصا

الحيوية المتكونة من االحياء الدقيقة تقسم الى أنواع تبعا للدور الذي تقوم به فمنها يعمل على تثبيت  المخصبات
 تكافليا بواسطة بكتريا حرة المعيشة مثل النتروجين الجوي اما تكافليا بواسطه بكتريا العقد الجذرية الرايزوبيوم او ال

  .(31) الفطرياتوبعض أنواع  Pseudomonasو Bacillusاالزوتوبكتر او اذابة الفسفور من قبل البكتريا مثل 

مستويات مختلفة من الفسفور مع استخدام البكتريا المذيبة  تأثيراذ اجريا تجربتين لدراسة  (9) في دراسة  
كغم  30التي أعطت اعلى حاصل حبوب عند استخدام البكتريا مع كمية سماد  Pseudomonaللفسفور 
P2O5 الى زياده في زياده في عنصر الحديد وااللمنيوم، كما استخدم ثالث عزالت من  باإلضافة
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Pseudomona، Rizobuim وBacillias  معنوي على النبات وصفات  التأثيرمنفرده ومخلوطة وكان
، ان الهدف من الدراسة معرفة قابلية العزالت البكتيرية على خفض مستوى (15) الحاصل في جميع العزالت

 التوصية السمادية.

 المواد وطرائق العمل

 عزل وتنقية بكتريا الرايزوبيوم من العقد الجذرية للنبات المضيف

تم الحصول على العقد الجذرية من النبات المضيف بقلع النبات بالكامل مع التربة المحيطة بالجذر لضمان عدم 
التربة عن  إلزالةفقدان اجزاء من الجذر في التربة. تم غسل المجموع الجذري بشكل جيد بالماء الجاري وذلك 

 5-4واختبر  ،(35) ت الطريقة المذكورة من قبلالجذر. للحصول على العزالت البكتيرية من العقد الجذرية اتبع
عقد جذرية كاملة غير مهشمة وردية اللون من اجل عزل بكتريا الرايزوبيوم منها. فصلت هذه العقد الجذرية مع 
جزء صغير من الجذر المتصل بها غسلت بالماء المقطر للتأكد من ازالة جزئيات التربة والملوثات األخرى، 

تم غسل هذه العقد الجذرية بالماء المقطر المعقم ثم دقائق. لقد  4-2% ولمدة 95غمرت بعدها في االيثانول 
الى كمية من الماء  2HgClغرام واحد من  بإضافةالمحمض )المحضر  2HgCl% من 0.1غطست في 

دقائق. غسلت العقد الجذرية المعقمة  6-3لمدة لتر(،  1ثم تكملة الحجم الى  HClمل من  5المقطر واضافة 
اثر الكحول وكلوريد الزئبق. ثم تم تحطيم هذه العقد في ظروف معقمة  زالةإلمرات  7-5بالماء المقطر لمدة 

 MSYمل من ناتج الهرس )المعلق البكتيري( على طبق وسط  0.1بواسطة قضيب زجاجي معقم. نشر بعدها 
ايام. تم التقاط المستعمرات المخاطية او  4-2درجة مئوية ولمدة   2 28الصلب. حضنت االطباق عند درجة 

  .أخرى على بكتريا الرايزوبياجراء خطوات تنقية الصمغية أل
 :وتنميتها  Pseudomonas fluorescensعزل البكتريا 

التربة لغرض  منP. fluorescens  أن الغاية من العزل الحصول على عزالت محلية نقية من البكتريا
 dilutionاتبعت طريقة التخافيف .رتجربة االصص لغرض تلقيح البذو  استعمالها بالتجارب المختبرية وكذلك في

method   غم من العينات المختارة من منطقة الرايزوسفير 10 بإضافةفي عزل البكتريا، حضرت تخافيف التربة
مل مزجت جيدا وأجريت تخافيف متسلسلة  250مل من الماء المعقم في دورق سعة 90 لبعض المحاصيل الى 

مل من محلول الملحي المعقم  9مل من عالق التربة الى أنابيب أختبار تحتوي  1وذلك بنقل  10-6 -10-1
مل من   9مل من كل تخفيف ولقحت انابيب اختبار تحتوي على1ولكل عينة من عينات التربة. أخذ 

 48ْم، ولمدة 28درجة حرارة  بواقع ثالث مكررات لكل تخفيف ، حضنت االنابيب على  king̓s brothالوسط
  King̓ s agarيحتوي على الوسط الصلب  مل من االنابيب ونشرت على سطح طبق بتري  0.1ساعة اخذ 

 الخاصة بهااذ تم تشخيصها حسب الصفات المظهرية  23ساعة  48ْم  ولمدة 28حضنت االطباق درجة حرارة 
 .اعتمادا على شكلها ولونها ورائحتها ودرجة اللزوجة
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 تنفيذ التجربة 
 ةتامقطاعات وبتصميم  2017-2016أجريت تجربة حقلية في منطقة الصوفية في الرمادي للموسم الزراعي 

بعد تحميلها المختبر ب عزلهابالعزالت البكتيرية التي تم حيث تم تلقيح بذور محصول الباقالء  RCBDالتعشية 
اذ تم خلط اللقاح  ( 107*2وبكثافة مكروبية  مكون من البتموس والصمغ العربي واللقاح )على الوسط الغذائي

تمت عملية اذ ، وتم إضافة البتموس المعقم لمعاملة المقارنةسم من التربة السطحية لكل وحدة تجريبية  10مع 
رايزوبيوم معزولة  Rb، وكانت معامالت التجربة 15/4/2017وانتهاء التجربة في  15/10/2016الزراعة في 

عزلة Ps رايزوبيوم معزولة من نبات الجت وRg رايزوبيوم معزولة من نبات البيقيا و Re من نبات الباقالء و
كامل التوصية  F1، وتم استعمال ثالث مستويات تسميد من التوصية السمادية Rcس ومعاملة المقارنة اسيدومون
 N 1-كغم ه 100التوصية السمادية )بدون توصية سمادية  F3نصف التوصية السمادية و F2ة والسمادي

أضيفت  K 1-كغم ه;60و أضيفت على صيغة سوبر فوسفات   1P-كغم هـ 80وأضيفت بصيغه سماد يوريا 
                     .  بطريقه المروزكما تم استخدام ثالث مكررات لكل وحده تجريبية وزرعت النباتات ( بصيغة كبريتات البونتاسيوم

 تجريبةوحده  45=  3×3×5وحدات التجربة  
 صفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الدراسةالبعض  1جدول 

 القيمة الوحدة الصفة

pH -------- 7.2 

Ec 2.8 1-ديسي سيمنز م 

 1.2 % المادة العضوية

 1.33 3-ميكا غرام م الكثافة الضاهرية

 30 1-ملغم كغم النتروجين الجاهز

 5.4 1-ملغم كغم الفسفور الجاهز

 135 1-ملغم كغم البوتاسيوم الجاهز

 14  رمل مفصوالت

 50 % غرين التربة

 36  طين 

 Silty clay loam  صنف النسجة

  soil dra1 -Cfu g 2*107 الكثافة المكروبية

 الصفات المدروسة

قلع : عدد العقد الجذرية لكل نباتو للنبات  الرئيستم قياس ارتفاع النبات من سطح التربة إلى أعلى قمة الفرع   
 لضمان عدم تأثر النباتات االخرى، و قد وضعت جذور النبات في منخل و وجه عليها تيار النبات بعناية فائقة

بعد أستخرج : الوزن الجاف للعقد الجذريةو  خفيف من ماء الحنفية وتم حساب عدد العقد الجذرية لكل نبات
ضعت في أكياس ورقية وأخذت إلى المختبر و وضعت في الفرن جيد و  النبات من التربة و غسل جذوره بصورة

في كل  الفسفورالنتروجين و  محتوى و   و بعدها وزنت في الميزان الحساس ساعة48 لمدة  مْ  و 65بدرجة حرارة 
   والتربة من النبات
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 المناقشةالنتائج و

دور التلقيح الميكروبي ومدى تأثيره المعنوي في زيادة ارتفاع النبات لجميع المعامالت الملقحة  2الجدول يبين 
 Psو Rgمقارنة مع معاملة السيطرة بدون تلقيح، اذ سجلت اعلى معدل ارتفاع في معامالت التلقيح بالعزالت 

%على  20.4و % 33.4سم على التتابع، وبنسبة زيادة عن معاملة المقارنة بلغت  101.2و 111.9بلغت 
اما معاملة المقارنة فقد بلغت Re سم عند المعاملة  96التتابع، بينما كانت اقل قيمة من المعامالت الملقحة 

ثر بشكل كبير في عملية تثبيت النتروجين سم، ان هذه النتائج تشير الى ان التلقيح ببكتريا الرايزوبيا يؤ  83.9
فتزيد من الفسفور وبالتالي هذه العناصر تزيد من عملية التركيب الضوئي  Pseudomonasاما بالنسبة لبكتريا 

، 6)وزيادة النمو وبالتالي ازدياد ارتفاع النبات ياينات مما يؤدي الى استطالة الخالوانتاج مركبات كيمائية وفيتام
 .(24و 10

الى وجود فروق معنوية بين معامالت التسميد في ارتفاع النبات اذ  (2)لجدول ير التحليل االحصائي في ايش
سم وبلغت  88.5اقل ارتفاع اذ بلغت  F3، بينما كانت معاملة F2سم للمعاملة  107.2سجل اعلى معدل 

، اذ تفوقت معاملة في صفة ارتفاع النبات فرق معنوي أعطت معامالت التداخل   .سم F199.2 المعاملة 
ضمن نفس مستوى  Psسم تلتها معاملة  125.70وبلغت  F2والتسميد  Rgالتداخل بين العزالت البكتيرية 

سم، هذا  74اذ بلغت  F3بدون تلقيح مع مستوى  Rcسم بينما كانت اقل معاملة هي  118.3التسميد وبلغت 
التسميد حققت افضل نتائج  مع استعمال التوصية السمادية الكاملة  يدل على ان إضافة مستويات مخفضة من

% 100اعطت افضل النتائج من التسميد % من التوصية السمادية 50بنسبة  ان التسميد (.26و 23) اتفقت مع
للنتروجين من التوصية السمادية مع التلقيح البكتيري، ان السبب في زيادة ارتفاع النبات يعود الى الدور اإليجابي 

في زيادة نشاط االنسجة المرستيمية واالنقسام الخلوي واهمية النتروجين في بناء االحماض االمينية مثل 
 .(21)وكسينات الذي له دور في انقسام الخاليا وتوسعهاذي يشكل المادة األساس لبناء االالتربيتوفان ال

 (سم)تأثير التلقيح البكتيري ومستويات التسميد في صفة ارتفاع النبات   2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 المتوسط األسمدة معامالت البكتريا

F1 F2 F3 

Rb 114 91.7 89.3 98.3 

Re 89.3 110.7 88 96 

Rg 112.7 125.7 97.3 111.9 

Ps 91.3 118.3 94 101.2 

Rc 89 88.7 74 83.9 

  88.5 107.2 99.2 المتوسط

LSD 0.05 RF=13.76        6.15F=        R=7.94 
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العقد  ألعدادالى وجود أختالف في األنواع واالجناس المستخدمة بالنسبة  3 جدولتشير النتائج المبينة في ال
اذ بينت النتائج ان  ،الجذرية فالعزالت المضافة ادت الى احداث زيادة معنوية في معدل اعداد العقد الجذرية

على التتابع تلتها  1-عقده نبات 73.89و 74.22كانت اعلى عدد عقد جذرية اذ بلغت  Reو Rgمعاملة 
على التتابع، بينما كانت معاملة المقارنة اقل قيمة  1-عقده نبات 63.11و 68.89اذ بلغت  Psو Rbمعاملتي 

ايجابية فعالة  تأثيراتبفارق كبير عن باقي المعامالت وهذا يدل على ان للعزالت  1-عقده نبات 17.67وبلغت 
في التربة فهي تعمل على اصابة الجذور وبالتالي تزيد من عدد العقد الجذرية، ان استخدام التلقيح البكتيري 

هذه االحياء على تحهيز مختلفة على النبات بناء على قدرة  تأثيراتبانواع واصناف مختلفة من العزالت يكون له 
 (.13و 5) النتروجين والفسفور للنبات

تلتها   1-عقده نبات 65.8اعلى قيمة  F2ان هناك فروق معنوية واضحة اذ بلغت معاملة فا بالنسبة للتسميد ام  
نستدل  1-عقده نبات  56.53اقل قيمة وبلغت  F3وجاءت معاملة  1-عقده نبات  57.33اذ بلغت  F1معاملة 

من هذه النتائج ان زيادة نسبة السماد تؤدي الى قلة العقد الجذرية لكون أن االسمدة ستوفر العنصر الغذائي 
للنبات وبالتالي ال تحدث عملية تكوين العقد الجذرية، ان زيادة نسبة السماد الكيمائي يؤدي الى خفض اعداد 

 .(30)ستغناء عن التسميد جزئيا عند استخدام التلقيح الحيوي االحياء وبالتالي تقليل العقد الجذرية لذا يمكن اال

ان جميع العزالت حققت نتائج افضل من معاملة المقارنة من حيث اعداد العقد الجذرية فاما بالنسبة للتداخل 
على التتابع، وكانت اقل  1-عقده نبات 80.67و 82.33اعلى قيمة  F2عند مستوى تسميد  Reو Rgلمعاملة 
اذ  F1مع  Rb، تلتها معاملة  1-عقده نبات 59.67هي  F3مع  Psنسبة للعزالت البكتيرية عند معاملة قيمة بال
،ان  1-عقدة نبات 14اقل عدد جذرية وبلغت  F3بينما كانت معاملة المقارنة مع  1-عقده نبات  63.33بلغت 

  (.24)ه اكدما استعمال التلقيح البكتيري أدى الى زيادة في عدد العقد الجذرية وهذا 

 (1-عقده نبات )التلقيح البكتيري ومستويات التسميد في صفة عدد العقد الجذرية  تأثير 3 جدول

 

 

 

 

 

إذ تفوقت جميع معامالت العزالت البكتيرية إذ في صفة وزن العقد الجذرية وجود فروق معنوية  4 يبين الجدول
تلتها  1-ملغم نبات 100.06بنسبة زيادة عن معاملة المقارنة بلغت  1-ملغم نبات Rg 228.1بلغت المعاملة 

أما  1-ملغم نبات 189.9و  205.6فبلغت  Psو  Rb، أما المعاملة 1-ملغم نبات 219.9وبلغت  Reمعاملة 

 المتوسط األسمدة معامالت البكتريا

F1 F2 F3 

Rb 63.33 78 65.33 68.89 

Re 70.67 80.67 68.67 73.89 

Rg 72 82.33 70 74.22 

Ps 62 67.67 59.67 63.11 

Rc 18.67 20.33 14 17.67 

  55.53 65.8 57.33 المتوسط

LSD 0.05 RF=4.055       1.81F=        R=2.34 
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هذا يدل على أن العزالت البكتيرية أدت إلى زيادة في عدد العقد  1-ملغم نبات 113.7معاملة المقارنة فبلغت 
عدد العقد إذ بين أن عملية التلقيح البكتيري أدى إلى زيادة   (6) الجذرية وبالتالي زيادة وزنها وهذا ما أكده

ا مستويات أم .نشاطهاذ يدخل الفسفور في بناء جسم الكائن العي وبالتالي يزيد من (28) الجذرية وهذا ما أكده
F3 أما المعاملة  188.9وبلغت  F1تلتها  1-ملغم نبات 202.9وبلغت  F2 المعاملة  معنويا التسميد فقد تفوقت

 .182.4فبلغت  

 (1-ملغم نبات)العزالت البكتيرية ومستويات التسميد في صفة وزن العقد الجذرية  تأثير 4جدول 

 

 

 

 

 

 

 1-ملغم نبات 239.6وبلغت  F2مع مستويات التسميد  Rgكان التداخل له تأثير معنوي إذ تفوقت المعاملة 
كما تفوقت جميع معامالت التلقيح  1-ملغم نبات 234.6عند نفس مستوى التسميد وبلغت  Reوتلتها المعاملة 

عند مستوى   Psعلى معاملة المقارنة في جميع مستويات التسميد إذ بلغت اقل قيمة من المعامالت الملقحة 
هذه الزيادة بسبب أن العزالت البكتيرية أدت الى زيادة العقد الجذرية  1-ملغم نبات 187.4إذ بلغت  3Fسمادي 

 .(28( واكدة )25)عقد الجذرية وهذا اتفق معوهذا أدى الى زيادة في وزن ال

اذ بلغت  من الحاصل الكلي ان وجود فروق معنوية بين معامالت التلقيح ومعاملة المقارنة 5 الجدولمن يالحظ 
-غم نبات 127.89والتي كانت   Psتلتها معاملة  1-غم نبات  Rg  173.22اعلى قيمة حاصل عند المعاملة 

% على التتابع، اذ كانت معاملة المقارنة  54.6% و  109.4أي بنسبة زيادة عن معاملة المقارنة بلغت  1
ان الزيادة الحاصلة ناتجة عن  1-غم نبات 09و  110.8فقد بلغت  Rbو Reأما المعاملة  1-غم نبات  82.7

ان   (11)ه كلي، وهذا ما اكددة في الحاصل الامتصاص النبات للعناصر الغذائية التي نتج عنها حدوث زيا
اما بالنسبة لمعامالت  % عن معاملة السيطرة.136إضافة العزالت البكتيرية أدت الى زيادة الحاصل بنسبة 

والبالغة   F3و F1 على باقي المعامالت 1-غم نبات  143.47وبلغت قيمتها   F2التسميد فقد تفوقت المعاملة 
وفيما يخص التداخل بين العزالت البكتيرية والتسميد فنجد ، التتابععلى  1-غم نبات 92.66و  114.7قيمها 

تلتها نفس معاملة التلقيح لكن مستوى   1-غم نبات 197.67وبلغت   F2مع مستوى التسميد  Rgتفوق المعاملة 
قد تفوقت على  F2كما ويالحظ ان جميع المعامالت في مستوى تسميد  1-غم نبات  193التي بلغت  F1تسميد 

 176.3التي بلغت F2 مع مستوى تسميد Ps اذ نالحظ تفوق المعاملة ، F3و F1 تويات التسميد االخرى مس

 المتوسط مستويات تسميد معامالت البكتريا

F1 F2 F3 

Rb 194.7 225.6 196.3 205.6 

Re 216.3 234.2 209.1 219.9 

Rg 223.6 239.6 221.1 228.1 

Ps 190.1 192.4 187.4 189.9 

Rc 119.7 122.7 98.5 113.7 

  182.4 202.9 188.9 المتوسط

LSD 0.05 RF=23.3         11.2F=       R=13.6 
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بينما  % 63.7اي بنسبة زيادة بلغت  1-غم نبات 107.67فقد بلغت  F1، اما عند مستوى تسميد 1-غم نبات
هذه النتائج تدل على ان استخدام التلقيح مع  F3مع مستوى تسميد   Rc عند  1-غم نبات 74بلغت اقل قيمة 
% من احتياج النبات 80-70ان بكتريا الرايزوبيا توفر  (2) % كانت افضل النتائج، اذ بين50 مستوى تسميد 

لى زيادة في الحاصل بلغت للنتروجين، وان التلقيح البكتيري مع إضافة مستويات تسميد معدني محفض أدى ا
ان إضافة عزالت البكتيرية مع  (12)  . وهذا ما أكده (7) ن التسميد المعدني% م80مقارنة مع % 173.4

، اذ ان دة في الحاصل بفروق معنوية كبيرة% من التوصية السمادية أدت الى زيا75و 50مستويات تسميد 
المضافة لي تحسن اإلنتاج لذ ان العزالت اعلى تجهيز الفسفور للنبات وبالت القدرةلها  Pseudomonasبكتريا 

 (.  11تفوقت على بعضها البعض حسب قدرتها على تجهيز المواد الغذائية للنبات)

 (1-غم نبات )التلقيح البكتيري ومستويات التسميد في صفة الحاصل الكلي للنبات  تأثير 5 جدول

 المتوسط األسمدة معامالت البكتريا

F1 F2 F3 

Rb 93.33 100 76.67 90 

Re 90.33 158.33 84 110.8 

Rg 193 197.67 129 173.22 

Ps 107.67 176.33 99.67 127.89 

Rc 89.33 85 74 82.7 

  92.66 143.47 114.7 المتوسط

LSD 0.05 RF=9.12         4.08F=        R=5.27 
 

اعلى قيمة  Rgان العزالت البكتيرية تفوقت جميعها على معاملة المقارنة إذ كانت المعاملة  6تبين نتائج الجدول 
%، بينما كانت 1.78التي بلغت  Re % تلتها 20وبنسبة زيادة عن معاملة المقارنة بلغت  2.11%وبلغت 

اقل قيمة من باقي العزالت أي بنسبة انخفاض عن اعلى معاملة من معامالت التلقيح  psمعاملة التلقيح 
على ان الرايزوبيا لها القدرة العالية  % هذا يدل1.4% وهي اعلى من قيمة معاملة المقارنة التي بلغت 17.5

إذ بين ان استعمال التلقيح البكتيري يؤدي الى زيادة  (24) على تثبيت النتروجين في التربة هذه النتائج اتفقت مع
( 6) مع ات العامة للنبات وهذا ما اتفقتثبيت النتروجين في التربة وبالتالي زيادة تركزه في النبات وتحسين الصف

 تفوق F1  فان المستوى أما التسميد  اد في كمية النتروحين في التربة.ان التلقيح بالرايزوبيا أدى الى زيإذ بين 
أن التداخل بين  .على التتابع% 1.47و  F3 1.88 و F2% بينما بلغت 1.92 بلغتعلى باقي المستويات و 

تلتها  %2.75إذ بلغت  F2 مع مستوى تسميد  Rg العزالت البكتيرية ومستويات التسميد بين تفوق المعاملة 
% بينما بلغت اقل معاملة من المعامالت الملقحة 2.38والتي بلغت  F1نفس المعاملة عند مستوى تسميد 

 أذ كانت اقل من معاملة المقارنة مع مستوى التسميد  F3 مع مستوى تسميد  Ps عند استعمال العزلة  1.50
F1 ية عند إضافة مستويات تسميد هذه العزالت تكون ذات كفاءة عال % هذا يدل على ان1.68وبلغت

الذي اكد على أن إضافة بكتريا الرايزوبيا مع التسميد المخفض يؤدي الى زيادة  (18) ، وهذا اتفق معمنخفضة
 . (12)كمية النتروجين في التربة وهذا بدوره أدى الى زيادة النتروجين في النبات، وأكده 
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معامالت التلقيح البكتيري ومستويات التسميد في صفة تركيز النتروجين في المجموع  تأثير 6جدول 

 (%) الخضري للنبات

 المتوسط األسمدة معامالت البكتريا

F1 F2 F3 

Rb 1.81 1.88 1.59 1.76 

Re 1.85 1.96 1.53 1.78 

Rg 2.38 2.75 1.6 2.11 

Ps 1.78 1.88 1.5 1.74 

Rc 1.68 1.2 1.12 1.4 

  1.47 1.88 1.92 المتوسط

LSD 0.05 RF=0.5         0.02F=       R=0.2 
 

الفسفور في المجموع الخضري اذ تفوقت جميع معامالت  تركيزان هناك فروق معنوية في  7 يبين الجدول
كانت اعلى قيمة وبلغت  Rgو Psعلى معاملة المقارنة اذ بينت النتائج ان المعاملة  معنويا   التلقيح البكتيري 

على التتابع  66.7% و116.7% اي بنسبة زيادة بلغت 0.13% بينما كانت معاملة المقارنة 0.2و 0.26
بكتريا المذيبة للفسفور تزيد من العلى التتابع وهذا يدل على ان  0.18و Rb  0.19و Reبينما بلغت المعاملة 

اذابة الفسفور وزيادة جاهزيته أن إضافة بكتريا المذيبة للفسفور  كمية الفسفور في النبات بسبب القدرة العالية عل
أدى الى تحسين صفات النبات بصورة عامة وزيادة في تركيز الفسفور بصورة خاصة وبفروق معنوية عن 

أن االحياء المذيبة  (5) ، وهذا ما أكده(17) المقارنة ةها بكتريا الرايزويبا وعن معاملمعامالت مضاف لال
للفسفور لها القدرة العالية على اذابة الفسفور وزيادة جاهزيته لالمتصاص من قبل النبات. أما مستويات التسميد 

% على 0.17و 0.19 ،0.20إذ بلعت ، F3التسميد  ى على مستو  F1و F2فقد تفوقت مستويات التسميد 
مع   PSاتضح تفوق المعاملة  7 ة ومستويات التسميد جدولفيما يخص التداخل بين العزالت البكتيري ، التتابع

 % اما بالنسبة للمعاملة 0.26وبلغت  F1عند مستوى  Psتلتها المعاملة   0.28%وبلغت  F2مستوى تسميد 
Rg  فقد تفوقت على باقي المعامالت عند مستوى تسميد F2 9% كما ويمكن مالحظة الجدول  0.22وبلغت 

وهي اعلى من  F3 مع مستوى تسميد Re عند العزلة  0.16ان اقل قيمة من قيم المعامالت البكتيرية بلغت 
هذا بسبب قدرة العزالت على التجهيز المستمر للنبات ألطول وقت  F1 قيمة معاملة المقارنة مع مستوى تسميد 

 Reلكن هذه الزيادة ال تكون معنوية بينما بلغت بلغت اقل معاملة من المعامالت  ممكن ان يستفاد من النبات
 0.14وبلغت  F3و  F2 حيث كانت اعلى من معاملة المقارنة عند مستوى تسميد  F3مع مستوى تسميد 

ن أن إضافة مستويات مختلفة من الفسفور مع استخدام البكتريا المذيبة له يعطي نتائج افضل لكو ، % 0.11و
المذكورة فضل مقارنة مع المعامالت ان البكتريا المذيبة تزيد من تركيز الفسفور بالنبات وبالتالي تعطي نتائج ا

(9). 

 (%)تأثير التلقيح البكتيري ومستويات التسميد في صفة تركيز الفسفور في المجموع الخضري للنبات 7جدول 

 المتوسط األسمدة معامالت البكتريا

F1 F2 F3 

Rb 0.2 0.18 0.17 0.18 



 ISSN: 1992-7479                E-ISSN: 2617-6211         2018، 1العدد  16ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

33 
 

Re 0.2 0.19 0.16 0.19 

Rg 0.19 0.22 0.18 0.2 

Ps 0.26 0.28 0.24 0.26 

Rc 0.14 0.14 0.11 0.13 

  0.17 0.2 0.19 المتوسط

LSD 0.05 RF=0.4      0.02F=        R=0.2 
 

إذ  الجاهز في التربةان التلقيح البكتيري أدى الى حصول زيادة معنوية في كمية النتروجين  8يتضح من الجدول 
 54.5إذ سجلت نسبة زيادة  Psو  Rg تربة للمعامالت  1-ملغم كغم 43.3و 45بلغ معدل كمية النتروجين 

 1-ملغم كغم 37.11و 38.67فقد بلغت  Reو  Rb، اما معاملة تتابع من معاملة المقارنة% على ال 48.7و

، ان زيادة العقد الجذرية على النبات أدت الى حدوث تربة 1-ملغم كغم 29.11معاملة المقارنة  تربة بينما كانت
في احداث  عاليةزيادة  كمية النتروجين من قبل النبات اذ أن زيادة اعداد البكتريا عند التلقيح البكتيري له كفاءة 

 وهذا ما أكده (25) حسب ما توصل اليه التربةالتي تعمل بدورها على زيادة كمية النتروجين في  اصابة الجذور
وجود  أدى الىان التسميد المعدني  .التربةمن ان التلقيح البكتيري يؤدي الى زيادة في محتوى النتروجين في  (6)

 تربة تلتها كل من  1-ملغم كغم 45.6وبلغت اعلى قيمة   F2فروق معنوية بين المعامالت إذ تفوقت المعاملة 
F1 وF3  أما التداخل بين العزالت البكتيرية  . تربة على التتابع 1-ملغم كغم 31.86و 38.46البالغة قيمها

ملغم  58إذ بلغت  F2 مع مستوى تسميد   Rg د فروق معنوية إذ تفوقت المعاملةبين وجو تومستويات التسميد ي
تربة بينما بلغت اقل معاملة  1-ملغم كغم 54مستوى التسميد وبلغت ضمن نفس   Ps تلتها المعاملة  تربة 1-كغم

تربة وكانت معاملة  1-ملغم كغم 32.33وبلغت  F3 مع مستوى  Psمن المعامالت العزالت البكتيرية هي العزلة 
استخدام التلقيح بالعزالت تربة، ان  1-كغمملغم   25.67اقل كمية وبلغت  F3المقارنة مع مستوى تسميد 

البكتيرية يعطي زيادة معنوية في كمية النتروجين، إال ان اضافة مستويات من التسميد المعدني مع التلقيح 
 . (11) %135البكتيري يحقق نتائج افضل وبفارق 

ملغم كغم )تأثير التلقيح البكتيري ومستويات التسميد في صفة تركيز النتروجين الجاهز في التربة  (8)جدول 
 (تربة 1-

 المتوسط األسمدة معامالت البكتريا

F1 F2 F3 

Rb 37.67 45.33 33 38.67 

Re 36.33 41 34 37.11 

Rg 42.67 58 34.33 45 

Ps 43.67 54 32.33 43.3 

Rc 32 29.67 25.67 29.11 

  31.86 45.6 38.46 المتوسط

LSD 0.05 RF=7.97        3.56F=        R=4.60 
 

في التربة الفسفور الجاهز  تركيزان التلقيح بالعزالت البكتيرية أدى الى حصول زيادة معنوية في  9يبين الجدول 
 وبلغت Rgتلتها المعاملة   Psعند المعاملة تربة  1-ملغم كغم 7.54فسفور جاهز في التربة إذ بلغ اعلى معدل 

% لكل 125.2% و153.8أي بنسبة زيادة بلغت  .972تربة بينما كانت معاملة المقارنة  1-ملغم كغم 6.69
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ت على التتابع مع معاملة المقارنة كما تفوقت باقي العزالت البكتيرية على معاملة المقارنة وبلغRg و Psمن 
على التتابع أن إضافة العزالت البكتيرية أدت الى زيادة  Reو Rbلكل من   تربة 1-ملغم كغم 3.71و  4.87

ان  8أما مستويات التسميد فقد يبين الجدول  .(4)وهذا يؤدي الى زيادة جاهزية باقي العناصرتثبيت النتروجين 
ان  .تربة على التتابع 1-ملغم كغم 4.73و  5 .5 ،5.15وبلغت   F2و  F1تفوق على كل من  F2مستوى 

مع مستوى Ps التداخل بين العزالت البكتيرية ومستويات التسميد يبين وجود فروق معنوية إذ تفوقت المعاملة 
ملغم  7.84 مع نفس مستوى التسميد وبلغت  Rg تلتها المعاملة تربة  1-ملغم كغم 7.86إذ بلغت  F2تسميد 

ملغم  3.2وبلغت   F3مع مستوى تسميد   Reي تربة بينما كانت اقل معاملة من معامالت التلقيح البكتير  1-كغم
وكانت المعاملة تربة  1-ملغم كغم 3.39التي بلغت  F1مع  Rcتربة وهي اقل من المعاملة بدون تلقيح  1-كغم

 Re  مع مستوى التسميدF3  هذا يدل على ان العزالت البكتيرية  تربة 1-ملغم كغم 2.46اقل معاملة وبلغت
ان بكتريا الرايزوبيا  .(20) كما بين عند استخدام مستويات تسميد قليلةتكون قادرة على تحفيز الفسفور السيما 

% 50ان إضافة  (23) لها القدرة على توفير نسبة قليلة من الفسفور باإلضافة الى قدرتها على تثبيت النتروجين
 ة مع إضافة العزالت البكتيرية أدى الى زيادة كمية الفسفور الجاهز للنبات وهذا ما أكدهمن التوصية السمادي

(12) . 

 1-ملغم كغم  )تأثير التلقيح البكتيري ومستويات التسميد في صفة تركيز الفسفور الجاهز في التربة  9جدول 

 تربة(

 المتوسط األسمدة معامالت البكتريا

F1 F2 F3 

Rb 4.2 5.13 5.28 4.87 

Re 3.91 3.54 3.2 3.55 

Rg 7.19 7.84 5.04 6.69 

Ps 7.16 7.86 7.67 7.54 

Rc 3.29 3.14 2.46 2.97 

  4.73 5.5 5.15 المتوسط

LSD 0.05 RF=0.38      0.29F=        R=0.2 
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