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 في( غريب ابو البديل الموقع)االنبار جامعة-الزراعة كلية حقول في تجربة اجريت 
-التكنولوجيا و العلوم وزارة من بكتيرية عزالت ثالث جلب تم اذ 2016 الربيعية العروة
 Rhizobia legomenosorum ، Bacillusوهي الزراعية البحوث دائرة

megaterium  وPseudomonas fluorescens اللقاح كثافة وكانت 
1×109cfu.ml-1  وتم البتموس على المحمل اللقاح في الماش بذور تنقيع تم اذ 

 التوليفات من عدد عمل تم اذ، RCBD التصميم وفق التجربة صممت، البذور زراعة
 التوصية ربع بإضافة التوليفات نفس مع كيميائي تسميد اضافة بدون  البكتيرية
 معاملة مع( R.+B.+Pو. R.+Pو. R.+Bو .R) التوليفات وكانت، الكيميائية
 الماش نمو اكتمال وبعد( لقاحات اضافة وبدون  كيميائية توصية% 100) المقارنة
 للمجموع الجاف والوزن  النبات ارتفاع قياس تم الزراعة تاريخ من يوما   70 خالل

 الثالثية التوليفة معاملة تفوق  النتائج اظهرت الورقية والمساحة االفرع وعدد الخضري 
 +Rhizbium + Bacillus) السمادية التوصية ربع مع البكتيرية للعزالت

Pseudomonas لها رمز التي( السمادية التوصية من % 25 اضافة مع 
(MBP25 )المقارنة، ومعاملة المعامالت باقي على الخضري  النمو صفات جميع في 
 الوزن  ،(فرع 5.6)  األفرع عدد ،(1-نبات.سم 65.8) النبات إرتفاع في تفوقت إذ

-نبات 2دسم 49.5) الورقية والمساحة ،(1-نبات.غم 62.8) الخضري  للمجموع الجاف

 .الصفات لهذه األدنى القيم المقارنة معاملة سجلت فيما MB25 المعاملة تلتها( 1

 

DOI -Crossref: 

10.32649/aagrs.2018.153192  

 

Cite as: 

Al-Kubaisy, J.S., M.B. Al –

Jumaily, and K. H. Mutlak. 

(2018). Effect of bio-

fertilizers on vegetative 

growth characteristics in 

mung bean plant (vigna 

radiata L.). Anbar Journal of 

Agricultural Sciences 16(1): 

108-115.           

  

                                 

 

 

EFFECT OF BIO-FERTILIZERS ON VEGETATIVE GROWTH 

CHARACTERISTICS IN MUNG BEAN PLANT (VIGNA 

RADIATA L.) 
 

J S. Al-Kubaisy                           M. B. Al -Jumaily                  K. H. Mutlak 
University Of Anbar                                    University Of Anbar                        Mini. of Sci. & Tec. 

College of Agriculture                            College of Agriculture                       Agri. Res service 
 

                                                           
 الثاني.البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث  1

 

Journal homepage 

www.ajas.uoanbar.edu.iq 

Anbar Journal of Agricultural Sciences 

(University of Anbar – Agriculture College) 

 

 .الماش, النبات نمو معايير, الحيوية المخصبات كلمات مفتاحية:

©Authors, 2018, College of 

Agriculture, University of 

Anbar. This is an open-access 

article under the CC BY 4.0 

license 

(http://creativecommons.org/li

censes/by/4.0/). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


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

109 
 

Abstract 

Field experiment conducted in University of Anbar- College of Agriculture fields 

(alternative site in the Abu Ghuraib) for season 2016, three kinds of bacterial isolates 

are: Rhizobia legumenosorum, Pseudomonas fluorescens and Bacillus megaterium  

were getted from. Agricultural research service - Ministry of science and technology 

and inoculation density 1x109 cfu/ml, seeds were contamination with  inoculation, 

after a few minutes seeds were planted, field experience designed according to 

(RCBD), the synthesis of bacteria without fertilizer formulations, synthesis with 

quarter fertilizer formulations (R., R.+B., R.+P., R.+B.+P.) and control (100% 

fertilizer formulations only) after 70 days from the cultivation, the plant's height, 

number of branches, total dry weight and leaf area was measured, the results showed 

that the treatment of Triple combination for bacterial isolates with quarter 

recommendation MBP25 showed significantly increased in all study vegetative 

growth characteristics than other treatments and control, excelled in plant height (65.8 

cm plant-1), the number of branches (5.6 branch), vegetative total dry weight (62.8 g 

plant-1), and leaf area (49.5 cm plant-1) followed by treatment MB25 while  control  

treatment recorded minimum values these. 

Keywords: Bio-Fertilizers, Vegetative Growth Characteristics, Mung Bean.                                                                                                    
  

 المقدمة 

البرروتين  بارتفراع اسرعار للزيادة الهائلة في عدد سكان العالم و ازدياد الطلب على البرروتين النبراتي مصرحوبا   نظرا  
ئيرة، اتجر  الزدياد تكلفة تصنيع االسمدة الكيميائيرة وخطرر تلروث التربرة والمحاصريل برالمواد الكيميا الحيواني، ونظرا  

ت العلماء الى استخدام تقانات حيويرة حديثرة وهري اسرتخدام االحيراء المجهريرة فري سرد نقر  العناصرر وامرداد النبرا
علررى هررذه االحيرراء بالمخصرربات الحيويررة بالمغررذيات مسررتغنيا بررذلل عررن التسررميد الكيميررائي كليررا او جزئيررا ويطلررق 

Biofertilizer مليررون  112، اذ ان تحضررير هررذه االحيرراء يعررد سررهال وغيررر مكلررس مقارنتررا بالتسررميد الكميررائي، ان
ر (، كمرا ان دو 8مليون طن سرنويا مرا تثبتر  البقوليرات لوحردها ) 80ما يثبت من النتروجين الجوي وان  طن سنويا  

وامررررداد النبررررات بالفسررررفور  ترررروفيرصررررر علررررى عنصررررر النتررررروجين اذ انهررررا تعمررررل علررررى المخصرررربات الحيويررررة ال يقت
 Pseudomonasو Rhizobiumوالبوتاسررررررريوم والعناصرررررررر الصرررررررغرخ، وان مرررررررن برررررررين هرررررررذه المخصررررررربات هررررررري 

اذ تعمرل علرى اذابرة بعرم المعرادن وانتراد السريدوفورس والجبرينرات واالوكسرينات، وبالترالي يرنعكس   Bacillusو
ى وزيادة المساحة الورقية وكذلل ينعكس عل الخضري للنبات  من خالل زيادة اطوال وكثافة الجذور هذا على نمو

( مرن المحاصريل البقوليرة المهمرة ويعرد .Vigna radiate L) Mung beanمحصرول المررررررراش االنتاجيرة، يعرد 
% مررن اجمررالي زراعررة البقوليررات فرري العررالم، يحترروي  9محصررول متحمررل للجفرراف نسرربيا وان زراعررة المرراش ت رركل 

كمرا يسرتخدم C و Bو E% والعديرد مرن العناصرر والفيتامينرات  مثرل 28على نسبة عالية من البروتين تصل الرى 
تررررثير إضرررافة المخصررربات الحيويرررة فررري بعرررم معرررايير النمرررو لنبرررات  ، ويهررردف البحرررم الرررى معرفرررةكسرررماد اخضرررر

  .الماش
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 المواد وطرائق العمل
حيررم تررم حرررث االرا  2م100ابررو غريررب  وبمسرراحة  -كليررة الزراعررة جامعررة االنبرراراختيرررت ارا التجربررة فرري 

وفرق التصرميم تجربرة حقليرة ، وصممت 2صفات التربة قبل الزراعة كما في الجدول  قدرتعموديا  وافقيا  وتنعيمها 
RCBD وحرردة تجريبيررة  وبررثالث مكررررات، تررم تقسرريم االرا الررى الررواح مسرراحة  27هررذه  التجربررة  تحيررم تضررمن

ترم جلرب اللقاحرات مرن  ،سم بين المعامالت لضمان عدم اخرتال  اللقراح 70، تركت فاصلة 2م 4كل لوح تجريبي 
 Rhizobiumوزارة العلروم و التكنولوجيرا اذ تضرمنت اللقاحرات ثرالث انرواع مرن البكتريرا  \دائررة البحروث الزراعيرة 

legumenosarum وBacillus megaterium وPseudomonas fluorescens   تحميلها و اذ تم تن يطها
تعقررريم البررذور برررالكحول وغسررلت بالمررراء المقطرررر  ، تررم910ml/cfu×1علررى وسرررت البتمرروس و كانرررت كثافررة اللقررراح 

اق اللقررراح ثرررم زرعرررت، مضررريفت األسرررمدة صرررالمعقرررم واضررريل لهرررا للقررراح والصرررمل العربررري وتركرررت لمررردة كافيرررة لالت
اخرذ  يروم )حترى النضرج الكامرل( 70ترم خدمرة المحصرول لمردة  (،1الكيميائية حسب التوصية السمادية المعتمردة )

، وتررم الرئيسرري  ل النبررات الررى نهايررة القمررة الناميررة، اخررذ عرردد االفرررع المتصررلة بررالفرعقيرراس ارتفرراع النبررات مررن اسررف
ْم، المساحة الورقية  65وتجفيفها بالفرن على درجة حرارة  النباتاتقياس الوزن الجاف للمجموع الخضري بعد قلع 
 (.7) 0.66×اقصى عرا × حسبت حسب المعادلة: المساحة الورقية=الطول

 المعامالت الداخلة في التجربةشرح  1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C  توصية سمادية فقت  %100معاملة المقارنة  اضيفت لها 

M Rhizobia   كغم  5مع اضافة دفعة من طةN  دونم 

M 25 Rhizobia   من التوصية السمادية %25مع اضافة 

MB Rhizobia   +Bacillus  كغم  5مع دفعة من طةN  دونم 

MB25 Rhizobia  + Bacillus  من التوصية السمادية  %25مع اضافة 

MP Rhizobia   +Pseudomonas  كغم  5مع  دفعة من طةN  دونم 

MP25 Rhizobia  + Pseudomonas  من التوصية السمادية %25مع اضفة 

MBP Rhizobia  + Bacillus + Pseudomonas مع اضافة دفعة من طة 

MBP25 Rhizobia  + Bacillus + Pseudomonas  من التوصية السمادية              %25مع اضافة                                       
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 الصفات الكيميائية والفيزيائية للتربة 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج و المناقشة 

 تأثير اضافة المخصبات الحيوية على صفة ارتفاع النبات )سم( :

بلرررل ت فبررراقي المعرررامال علرررى تفوقرررت  (MP25و MBP25، MB25ان المعرررامالت ) 3 مظهررررت نترررائج الجررردول
فرري حررين تراوحررت المعررامالت الباقيررة بررين  ،علررى التتررابع سررم 61.3،  62.8، 65.8 عنرردها للنبرراتمقصررى ارتفرراع 

 ،(5و 2(هذه النتائج تتفق مع مرا توصرل الير  كرال مرن  وبفارق معنوي عن معاملة المقارنة،سم(  61.3ررر  55.5)
ترروجين النباتات التري تعمرل علرى تثبيرت النيزوبيا تعمل على تكوين العقد الجذرية في جذور اان بكتريا الر وجدا  إذ

الجرروي وبالتررالي زيررادة فرري كميررة النتررروجين المضررافة الررى التربررة مررع كميررة مررن السررماد النتروجينرري المضرراف مررع 
 ادحفرررز النبرررات علرررى إنتررري ، كمرررا من التلقررريل البكتيرررري زيرررادة فررري ارتفررراع النبرررات الرررىذلرررل  ، ادخ التلقررريل البكتيرررري 

كمرا  ممرا ي رجع عمليرة انقسرام واسرتطالة الخاليرا( والجبرلينرات IAAإندول حامم الخليرل)منظمات النمو وخاصة 
نررات ذات فرري زيرادة تصررنيع الكلوروفيررل وبالترالي زيررادة وتيرررة البنراء الضرروئي و نترراد البروتي دورا مهمررا لنترروجينل ان

 تعمررل علررى انترراد Bacillusو Pseudomonas، فضررال علررى ان بكتريررا األهميررة الكبيرررة فرري تن رريت نمررو النبررات
 دور إضررافة الررى Sidrophoresوالمركبررات الخالبررة للحديررد   والجبرينررات واالوكسررينات IAAمثررل  منظمررات النمررو
 .(14و 12) المسببات المرضيةمن   في الحمايةبكتريا الرايزوبيا 

 القياس الوحرررررردة الصفة

 2.75 1-ديسي سيمنز. م (ECالتوصيل الكهربائي )

 7.45 - (pHاالس الهيدروجيني )

 25.50 1-سنتيمول. كغم (CECة )كتايونيالتبادلية الالسعة 

 12.0 1-غم . كغم (O.Mة )يالمادة العضو

 (Nالنتروجين الجاهـز )

ppm 

75.60 

 19.42 (Pاهز  )جالفوسفور ال

 150 (Kالبوتاسيوم الجاهـز )

 الرمرررل

 تربة 1-غم  كغم 

145 

 460 الغريررررن

 395 الطيرررررن

 مزيجة غرينية طينية - النسجرررررة

 cfu\gm soil 4.5 ×10 7 الكثافة الميكروبية
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 تأثير اضافة المخصبات الحيوية على صفة عدد االفرع :

 MBP25لمعاملة ل 5.6يتضل من معلى معدل لعدد االفرع النباتية المتكونة في النبات بلل  3 الجدول من خالل
 بقية تراوحت فيما  4.5 بلغتالتي  MB25ها معاملة تتل التي تفوقت معنويا على جميع المعامالت االخرخ 

ادة معنوية نت الزيلقد كا (.2.2)التي كان عندها عدد االفرع  معاملة المقارنةب قياسا  ( 4.1-3.4بين ) المعامالت
ت لجميع معامالت توليفة المخصبات الحيوية مقارنة مع معاملة المقارنة كما مظهرت معامال في عدد االفرع

 لتي لماالتسميد الحيوي المضاف لها ربع التوصية السمادية زيادة معنوية في عدد االفرع مقارنة مع مثيالتها 
 ادة فيان هذه الزي ،ق لم تكن معنوية بين معامالت منواع العزالت نفسهاتضاف لها تلل التوصية  إال ان الفرو 

دا  في تعتبر مهمة ج التي يناتلوكسينات والجبر أللمنظمات النمو كاالبكتريا  إنتادقد يعزخ الى  األفرععدد 
ذه ه إتفقت(. 11)عمليات انقسام الخاليا واستطالتها وتطور المجموع الخضري وت جيع نمو البراعم الجانبية 

 ( .20و 3، 2) إلي النتائج مع ما توصل 

 تأثير اضافة المخصبات الحيوية على صفة الوزن الجاف للمجموع الخضري :

علرى التوليفرة الثنائيرة  تفوق التوليفة الثالثية للمخصبات الحيويرة مرع ربرع التوصرية السرمادية معنويرا  مظهرت النتائج 
والثالثيرة برردون ربرع التوصررية السرمادية فرري حرين لررم يكرن هنرراب فروقرا معنويررة برين هررذه التوليفرات مررع إسرتخدام ربررع 

-39.2اقي المعرامالت برين )، فري حرين تراوحرت بر3علرى التترابع جردول 57.8و 62.8اذ بلرل  التوصية السمادية
فررري الررروزن الجررراف  يعرررزخ سررربب الزيرررادة( وقرررد  1-نبررراتغرررم  24.4ة )ياسرررا  بمعاملرررة المقارنررر( ق 1-نبررراتغرررم  54.1

ترري لهررا الرردور لا Rhizobiumبوسرراطة بكتريررا العقررد الجذريررة  للنتررروجين الررى التثبيررت الحيرروي  للمجمرروع الخضررري 
يعمرل علرى زيرادة الكتلرة  الرذيالكبير فري تثبيرت النترروجين الجروي وتحويلر  الرى نترروجين فري داخرل خاليرا النبرات و 

يدخل في تركيب االحماا النووية والسكريات واالحماا االمينية التي تعد الوحردات االساسرية  إذ حيوية للنباتال
 Bacillus وسرررفاتبكتريرررا المذيبرررة للفال دور رخ هررروخرررهرررذا مرررن جهرررة ومرررن جهرررة ا ،لبنررراء البروتينرررات واالنزيمرررات

ودورهررررا فرررري انترررراد  (10)جاهزيررررة الفسررررفور وانترررراد منظمررررات النمررررو واالوكسررررينات  زيررررادة فرررري Pseudomonasو
المضررادات الحيويررة وحمايررة النبررات وبكتريررا الرايزوبيررا مررن المسررببات الفطريررة واالجهرراد الحيرروي وهررذا برردوره يررنعكس 

حيرروي مرع بكتريررا بران اضررافة لقراح مرافررق منرتج للمضراد ال (4)هررذه النترائج تتفرق مررع مرا توصررل اليرة  .علرى النبرات
برررن تلقرريل  (13)مررا توصررل اليرر  ، كررذلل تتفررق هررذه النتررائج مررع الرايزوبيررا ادخ الررى زيررادة مالرررات النمررو والحاصررل

الفاصوليا ببكتريا الرايزوبيرا ادخ الرى تررثير ايجرابي فري تثبيرت النترروجين  مرن خرالل زيرادة عردد العقرد والرذي بردوره 
كررذلل ان تلقرريل الم ررترب ببكتريرررا الرايزوبيررا مررع بكتريررا المحللررة للفسرررفور ، يررادي الررى زيررادة النتررروجين فررري النبررات

 اسرلس والسريدوموناس تنرتج هرمونراتان بكتريرا الب إذوالمنتجة لمنظمات النمو يادي الرى زيرادة المجمروع الخضرري 
فررري تطرررور المجمررروع الخضرررري مرررن خرررالل ترثيرهرررا علرررى عمليتررري  التررري تلعرررب دورا  مهمرررا  ( و 9( النمرررو واالوكسرررينات

ين جررردران الخليرررة وزيرررادة ضرررغطها االزمررروزي وبالترررالي يرررنعكس ذلرررل علرررى زيرررادة يررراالنقسرررام واالسرررتطالة للخاليرررا وتل
مركرب ذا وزن جزييري صرغير  إنترادن بكتريا السيدوموناس لها القدرة علرى م (6( وجد ،امتصاص الماء والمغذيات

عرامال  مهمرا  فري إخمراد األمرراا الفطريرة  الرذي يعرد Hydrogen Cyanide (HCN)يد الهيردروجين وهرو سريان
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بكتريا الباسلس لها ترثير ايجابي في زيادة الوزن الجاف للمجمروع  كذلل فان ،والذي بدوره ينعكس على نمو النبات
وتتفررق  Fusarium (18)وفطررر Rhizoctonia solaniبفطريررات  اإلصررابةخفررم و  الخضررري لنبررات الطماطررا

 .(17) اكدهو  (2) إلي مع ما توصل  ميضا هذه النتائج

 (: 1-نبات 2تأثير اضافة المخصبات الحيوية على صفة المساحة الورقية )دسم

 1-.نبررررررات2سررررررمد 5.49نبررررررات المرررررراش بلررررررل ل الورقيررررررةلمسرررررراحة لمعرررررردل من مكبررررررر  3 الجرررررردول مررررررن خررررررالل بررررررينت
 2سرررررررمد 46.4بلغرررررررت و  25MBعلرررررررى بررررررراقي المعرررررررامالت تلتهرررررررا المعاملرررررررة  التررررررري تفوقرررررررت 25MBPللمعاملرررررررة 

 معاملررررررة المقارنررررررة وسررررررجلت 1-نبررررررات 2سررررررم( د45.7 – .131فيمررررررا تراوحررررررت برررررراقي المعررررررامالت بررررررين ) 1-نبررررررات
 وقررررد تفوقررررت بررررذلل جميررررع معررررامالت التسررررميد الحيرررروي معنويررررا   1-.نبررررات2سررررمد 22.0 مقررررل مسرررراحة ورقيررررة بلغررررت

علرررررى معاملرررررة المقارنرررررة كمرررررا تفوقرررررت معرررررامالت التسرررررميد الحيررررروي مرررررع ربرررررع التوصرررررية السرررررمادية علرررررى مثيالتهرررررا 
الترررري لررررم تضرررراف لهررررا تلررررل التوصررررية بينمررررا لررررم تكررررن هنرررراب فروقررررا معنويررررة بررررين التوليفررررات نفسررررها برررردون مو مررررع 

قررررررد يعررررررزخ  إن زيررررررادة المسرررررراحة الورقيررررررة نتيجررررررة إضررررررافة االحيرررررراء المجهريررررررة دية.إضررررررافة ربررررررع التوصررررررية السررررررما
النبررررات   مررررن قبررررل متصررررةلرايزوبيررررا وزيررررادة نسرررربة النتررررروجين الما بوسرررراطة تثبيررررت النتررررروجين الحيرررروي  ها الررررىسرررربب

ان زيررررررادة النتررررررروجين الممررررررت  يررررررنعكس ايضررررررا علررررررى اسررررررتطالة خاليررررررا  كمرررررراوزيررررررادة انقسررررررام واسررررررتطالة الخاليررررررا 
طة بكتريرررررررا اان منظمرررررررات النمرررررررو المنتجرررررررة بوسرررررررإضرررررررافة الرررررررى ذر وبالترررررررالي زيرررررررادة امتصررررررراص المغرررررررذيات الجررررررر

السررررريدوموناس والباسرررررلس تلعرررررب دورا مهمرررررا فررررري زيرررررادة نمرررررو الخاليرررررا وبالترررررالي زيرررررادة المسررررراحة الورقيرررررة للنبرررررات 
 (.19و 15) ( وكذلل16و 2) وان هذه النتائج تتفق مع ما توصل إلي 

 

 الصفات

 المعامالت

 ارتفاع النبات

 1-نبات سم
 عدد األفرع

 مجموعلل وزن الجافال

 1-نبات غم الخضري 

 المساحة الورقية

 1-نبات2سمد

C 47.2 2.2 24.4 22.0 

M 55.5 3.4 39.2 31.1 

M25 59.7 3.9 52.5 40.8 

MB 56.5 3.6 43.2 38.2 

MB25 62.8 4.5 57.8 46.4 

MP 54.8 3.2 41.1 37.5 

MP25 61.3 4.1 4.15 45.7 

MBP 60.5 4.0 44.8 40.1 

MBP25 65.8 5.6 62.8 49.5 

Mean 58.2 3.8 46.6 39.0 

LSD 5 % 6.5 0.9 12.2 8.1 

اضافة المخصبات الحيوية على معايير نمو  تأثير  3جدول 

 الماش 
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