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Bradyrhizobium(تاثیر استخدام اللقاح البكتیري الثنائي  japonicum

Pseudomonasو puteida (في تحسین البیئة ونمو وٕانتاج نبات فول الصویا  

  

  علي حازم عبد الكریم المنصور
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  الخالصة

وزیادة فعالیة دمة نبات فول الصویا لغرض تنظیم نشاط االحیاء المجهریة في بیئة التربة وجعلها في خ

  أصصاللقاح الرایزوبي في تكوین العقد الجذریة وزیادة كفاءة االحیاء المجهریة بتوفیر مغذیات النبات ، نفذت تجربة 

 Bradyrhizobiumفي تربة رملیة مزیجة واستخدمت عزلتین من بكتریا65-بزراعة نبات فول الصویا صنف جیزا 

japonicum وPseudomonas puteidaالى معاملة إضافةكلقاح مزدوج   ،ان اجري تقیم نشاطها مختبریابعد

  .ومعاملة سیطرة B. japonicumلقاح منفرد من

 .Pمركبات االندول واذابة مركبات الفوسفات ، كما تمكنت العزلةإنتاجبینت النتائج  قدرة العزلتین على 

puteida مركب  إنتاجمنHCN وNH3و السایدروفور وقدرتها في تثبیط نمو المایسلیا لفطرFusurium 

oxysporum .عقدة42معدل للعقد الجذریة وأعلى،%93نباتنسبة لالأعلىاللقاح الثنائي من العزلتین حقق

كما حققت العزلتین .فعالة% 86عقدة و56النباتومرحلة نضج اإلنباتبعد شهر من بةو المحس%90وفعالیتها

وزادت من الكثافة المیكروبیة المذیبة ، )كغم تربة\ملغم 210وP)20.3وNحسین حالة المغذیات  لعنصري ت

انعكس نشاط العزلتین في بیئة و .)5.32Log cfu/gو5.26(والمثبتة للنتروجین في بیئة نمو النباتللفوسفات

80و74.32و22.12( لقرنات وكمیة الحاصلالتربة على زیادة الوزن الجاف للمجموع الجذري والخضري وعدد ا

  .%36.25ونسبة البروتینPوNومكوناته من)للنبات على الترتیب  85.3و

  .، فول الصویاB. japonicum ،P. puteida: كلمات مفتاحیة

  

Effect of using co- inoculums bacteria (Bradyrhizobium japonicum and
Pseudomonas puteida ) to the improvement environment  and Soybean  

growth and yield

Ali  H. A. AL-Mansur
Collage of Sci. /AL- Anbar Univ.

Abstract  
The present study was carried out to regulate the microbial activity in soil 

environment to be suitable for soybean so as the increase the activity of rhizobia
fertelizering forming nodules and increasing the microbial inoculum activity through
providing plant nutrients.

A pot experiment was conducted by culturing  soybean seeds (gesa-65)in sandy 
loam soil. Tow isolates of Bradyrhizobium japonicum and Pseudomonas puteida were 
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used after evaluating their activities in the laboratory as co- inoculums in addition to the 
treatment of a single B. japonicum as well as a control treatment .

Results have showd the ability of two isolates to produce IAA and dissolve
phosphate compounds. P. puteida was able to produce NH3 and HCN as well as
sidrophores and inhibit the growth of F. oxysporum mycelium. The co- inoculums of the 
two isolates were efficient for activity the highest rate of plant growth 93%, and nodules 
formation estimated after month of plant growth 42 nodule 90% activity. Also, the two 
isolates improved the nutrient status N, P ( 20.3,210 mg/kg soil) They increase the 
microbial density that dissolves phosphates and nitrogen fixation in the plant environment
(5.26 ,5.32 Log cfu/g).The activity of the two isolates in soil environment was increasing 
the dry weight of the roots, vegetables, number of nodules , yields( 22.12 ,74.32 ,80 , 85.3 
/ plant), P and N conteats and protein percentage 36.25%.

  المقدمة

یعد تحسین ظروف نمو النبات في منطقة الرایزوسفیر للتربة مهمة في تحقیق معدالت نمو  وحاصل جید ، 

على منطقة الرایزوبالن  وما هان  هذه المنطقة بیئة مناسبة لنمو االحیاء المجهریة  المختلفة  معتمدا في نشاطاذ

وان حالة . )1(ینعكس على نمو النبات الذيمد على نشاط المیكروبات المتواجدة و ینتج منها من مركبات مختلفة  تعت

ئة في التربة قد ارتبط مع زیادة تجهیز التربة بالمغذیات یالمغذیات في التربة ونظام تجهیزها للنبات ولظروف الب

الكیمیائیة في تغذیة النبات ، فان الستعمال المركبات المتزایدة اآلثارولغرض حمایة النبات والتربة من .الكیمیائیة

التفكیر في استغالل تنظیم نشاط االحیاء المجهریة في التربة یعطي فوائد كبیرة مؤثرة لتحل محل  جزء كبیر من 

من هذه المیكروبات  تزید من فعل الحمایة لجذور النبات  أنواعان فضال عن) 2(السمادیة المعدنیة للتربة اإلضافات

زیادة قدرة نبات فول الصویا بتكوین )3(وحصل.الفطریة الممرضة في منطقة الرایزوسفیر إلمراضبااإلصابةمن 

.Psالعقد الجذریة  وفعالیة العقد ووزن الجذور والوزن الجاف  عند استعمال لقاح الرایزوبیا  وبكتریا  fluoresens في

وان استعمال خالئط من االحیاء المجهریة .التربةصاحبها زیادة في جاهزیة الفوسفور والنتروجین في  تربة كلسیة

، حیث ان استعمال البكتریا المثبتة للنتروجین والمذیبة لمركبات إنتاجهتؤدي الى تعاظم الفوائد للنبات وزیادة 

  ).4و3(النبات إنتاجیةالفوسفات یزید من 

حة التربة وحمایة النبات من في حمایة  صوأساسیادورا مهما  Pseudomonasبكتریا أنواعبعض تؤدي

واعتبرت بعض الدراسات ان ،النباتیة اإلمراضالمرضیة واستعملت في السیطرة على بعض مسببات اإلصابات

فضال ، اإلمراضتوفیر الفوسفور الجاهز  میكروبیا ینشط من نمو النبات  وینتج عنه نبات  نامي یشكل جید  یقاوم 

ظمركبات مخلبیة قادرة على حفبإنتاجلمثبتة للنتروجینایبة لمركبات الفوسفور و االحیاء المذأنواعبعض قیامعن

خالل حیاة النبات وقیامها بخلب عنصر الحدید  مما یضعف نمو الفطریات المرضیة ،   أطولالفوسفور الجاهز لمدة 

  .)5(والزنك  والنحاس الى زیادة قدرة النبات بالحصول على المغذیات الصغرى  من الحدید والمغنیسیوم إضافة

ان استعمال اللقاح المزدوج من بكتریا الرایزوبیا وعزالت بكتریا السیدوموناس قد زاد من جاهزیة )6(وجد 

الفوسفور والنتروجین والكمیة الممتصة من النبات رافقها زیادة في معدل الوزن الجاف للنبات والحبوب  مقارنة 

بطیئة تحت ظروف نقص   B. japonicumوتكون معدالت نمو بكتریا .ن اللقاحبالنباتات البقولیة غیر المعاملة م

األسمدةة والتي تعاني من سرعة تثبیت الفوسفور المضاف للتربة عن طریق یجاهزیة الفوسفور في الترب الكلس



  ISSN: 1992-7479                                                     2011، )2(العدد 9: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

288

من الفوسفور الى ان عنصر الفوسفور یعد ضروري لتكوین العقد الجذریة اذ یتراوح معدل محتواهاإضافةالمعدنیة،

كغم تربة هو محتوى جید \ملغم 25لكما  وجد ان تواجد  الفوسفور بمعد،) 142و143% ( 1.2و  0.72بین 

  .)7(وتكوین العقد الجذریة الفعالةاإلصابةلتشجیع نمو الرایزوبیا وتحقیق معدل عالي لتحقیق 

ة حیث یتراوح معدل محتوى الحبوب من یعد  نبات فول الصویا من النباتات الزیتیة والبروتینیة المهم

الدواجن ، وتعاني اغلب الترب الكلسیة في إلنتاجویستعمل بتجهیز العلیقة الغذائیة %  40- 30البروتین  بین 

، یرافقها انخفاض معدل قدرة    Bradyrhizobium japonicumالمناطق الجافة من ضعف محتواها من بكتریا 

.B، لذلك كان هدف الدراسة   توضیح دور اللقاح المزدوج من بكتریا )8(سفور للنبات الترب الكلسیة بجاهزیة الفو 

japonicum   وبكتریاPseudomonas puteida فول الصویا(نبات اللتحسین بیئة نمو(.  
  

  المواد وطرائق العمل
  

جیزا صنف( من عقد جذریة فعالة لنبات فول الصویا Bradyrhizobium japonicumعزلت بكتریا 

كم ، وذلك بتنمیتها على وسط 35منطقة الكرمة غرب مدینة بغداد –مزروعة في تربة مزیجة  طینیة ) 65

YEMAكما حصل على مزرعة نقیة من بكتریا . )9(حسب ما ورد فيP. puteida   من مختبر االحیاء المجهریة

 16Sطرائق الكیموحیویة  والطرائق الوراثیة  فحصت العزالت وتم تاكید تشخیصها بال. كلیة العلوم جامعة النهرین

Rdna   وقد قدر التعاقب الجیني   بالترسیب والتعاقب فيNCBI  تین واجري مع استعمال بواديء مختلفة للعزل

  .الجمهوریة العربیة السوریةقسم الصناعات الغذائیة لكلیة الهندسة للبتلتروكیمیاویاتالعمل في مختبرات

فقد نمیت في وسط   B. japonicumفي وسط المرق المغذي  اما عزلة P. puteidaنمیت عزلة 

YEM .كبات االندول ر فحصت قدرة العزلتین على انتاج مIAA كذلك فحصت قدرة )10(حسب الطریق المحورة ،

Pikovskaysالعزالت على اذابة مركبات الفوسفات المعدنیة باستعمال وسط  Agarفي االطباق والتي وضعت من

ت منصفبتون حسب الطریقة التي و بفي ماء الNH3كذلك فحصت قدرة العزالت على تكوین النشادر .)11(قبل

 chromeعلى وسط    shidrophoreوفحصت قدرة العزالت على انتاج مركبات السایدروفور . )12(قبل

azurols agar  )CAS( التي وصفت من قبل)تاج مركب كذلك فحصت قدرت العزالت  على ان. )13HCN  في

  .)14(قبلي وصفت منتوال glycineلتر \غم 4.4وسط االكار المغذي باالطباق المجهز بالحامض االمیني 

من مختبر االحیاء المجهریة المراض النبات ، قسم Fusarium oxysporumحصل على عزلة الفطر 

درجة ل شهر وحفظت في ثالجة فيكیق النقل وقایة النبات في كلیة الزراعة جامعة بغداد، ونشطت العزلة عن طر 

لالستعمال في التجارب الالحقة، حیث فحص التضاد المیكروبي بین  عزلتي البكتریا PDAم على وسط 4حرارة 

P. puteida وB. japonicum   والفطرF. oxysporum15(بطریقة(.  

\ل علیها من دائرة البحوث الزراعیة حص65بذور فول الصویا صنف جیزا باستعمالنفذت تجربة بایلوجیة 

المنماة في وسط B. japonicumو P. puteidaالبذور من لقاح العزلتین قسم من، حیث لوثبغداد\ابو غریب 

ساعة مع الصمغ 48م  لمدة 2±28دقیقة  بدرجة حرارة \دورة 150في حاضنة هزازة بسرعة رج المرق المغذي

7Log cfu/seed-6یا بین ة التصاق الخالیا بالبذور وكان معدل حمل البذور من الخاللزیاد% 10العربي بتركیز 

وبستة مكررات مع ترك معاملة سیطرة بنقع البذور بالماءB. japonicumوقسم من البذور لوث من لقاح العزلة 
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وملئت بمعدل  ، حیث استعملت اصص بالستیكیة CRDحیث نظمت حسب تصمم العشوائي الكامل لكل معاملة

وتحتوي   7.4م ورقم هیدروجیني \دیسي سیمنز2.83كلس وذات ملوحة % 22كغم تربة رملیة مزیجة كلسیة 10

ملغم 14و 60وتحتوي %   36من السعة الحقلیة %  50كغم  نسبة الرطوبة الحجمیة عند \غم مادة عضویة 5.6

2.05والبكتریا المذیبة للفوسفات 4.54Log cfu/gكلیة وتحتوي  من البكتریا العلى التتابع ، Pو Nكغم من \

( لوثةزرعت البذور غیر المهـ، و \NPكغم 120سمدت التربة بمعدل ، 2.01Logcfu/gوالمثبتة للنتروجین 

ةفاورویت ثم وزنت واجریت ك2010\5\1اصیص في \بذرة 5اوال لتجنب التلوث، حیث زرعت ) السیطرة

  .2010\9\1للنبات طیلة مدة التجربة لغایة عملیات الخدمة 

یوم من الزراعة 7قدرت نسبة انبات البذور في اطباق بتري  وكذلك  سجلت نسبة االنبات للتجربة خالل 

استعملت ثالثة مكررات  لكل معاملة  لفحص تكون العقد الجذریة . یوم من الزراعة7بعد وترك نبات لكل  اصیص

ت وذلك عن طریق ترطیب المعامالت وازالة التربة حول الجذور  وحساب عدد العقد الجذریة یوم من االنبا30بعد 

والجزء وبعد مرحلة النضج   فحص تكون العقد الجذریة  والوزن الجاف للجذور  . وحساب  نسب العقد الفعالة 

سفور حسب الطرائق نتروجین والبروتین والفو لحتواه من امو الخضري الجاف و وحسب عدد القرنات والحاصل 

عند )  LSD(واستعمال قیمة اقل فرق معنويGenstat-32بانات باستعمال برنامج احصائي ن، وحللت ال)16(الواردة

  ).P= 0.05( مستوى احتمال

  

  النتائج والمناقشة

منتجتان لمركبات   P. putidaو   B. japonicumان العزلتین 1تبین النتائج الموضحة في الجدول 

لتر على التتابع وأظهرت العزلتین قدرة على اذابة  مركبات الفوسفات \ملغم   16.8و 14.5وبمعدل  IAAاالندول

 .Bملم بینما كان معدل قطر اإلذابة لعزلة 14بأعلى معدل لقطر االذابة  بلغ P. putidaالمعدنیة اذ تفوقت عزلة  

japonicum    7  ج االمونیا كان موجبا للعزلتین ، بینما اظهرت العزلة ملم  ، كذلك اوجد ان نتائج اختبار انتاP. 

putida   سیانید الهیدروجین  وقدرة تثبیط نمو وٕانتاج مركبمركبات السایدروفور  إلنتاجلالختبار  نتائج موجبة

وجد نتیجة سالبة  لهذه االختبارات  كما  B. japonicumالعزلة   أعطت، بینما F. oxysporumمایسلیا فطر 

عند تنمیتهما على وسط االكار المغذي في P. putidaو   B. japonicumعدم وجود تضاد حیوي بین العزلتین 

  .طبق واحد

اضافة العزلتین  لبیئة  جذور النبات   یمكن ان یحقق تبین ان 1ینة في الجدول بمن خالل النتائج الم

بانتاج   .Pseudomonas spى تمیز عزالت من بكتریا ال)18(نشاطهما  ما یحتاجه النبات لنموه ، وقد اشار

، ووجد ان استعمال هذه العزالت في محیط الجذور زاد من قدرة النبات في لتر\ملغم15.25مركبات االندول بمعدل 

مقاومة االصابة باالمراض الفطریة في المراحل االولى لنموه  كما انه شجع نمو المجموع الجذري  مع قدرة النبات 

ملم  قطر اذابة حول مستعمرات العزلة 22على معدل ) 19(وحصل. متصاص كمیات جیدة من المغذیات ال

كما حصل كال . المذیبة لمركبات الفوسفات وبمعدل ضعف قطر االذابة الحاصل من  عزالت الرایزوبیا المستخدمة 

  .P. fluorescensعلى نتائج مقاربة باستعمال عزلة بكتریا )20و2(من
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ویعد ذلك مشجعا لنمو النبات حیث یزید من الصور الجاهزة االمونیا شائع مع العزلتین إنتاجینما كان ب

F. oxysprumبتثبیط نمو مایسلیا فطر P. puteidaكما ان قدرة عزلة .للنتروجین لالمتصاص من قبل النبات 

على P. puteidaالمرضیة، كذلك وجد في نتائج الدراسة قدرة  عزلة اإلصابةیمكنها من حمایة جذور النبات من 

الذي یؤثر على النظام التنفسي للفطریات المرضیة  ویؤدي الى تثبیط نموه  وهذا ما اكده HCNمركب  إنتاج

مركبات السایدروفور  مع بعض المركبات الثانویة  لالیض الثانوي إنتاجدراسات عدیدة ان وأوضحت. )18(

بفطر باإلصابةاإلصابةجذور النبات لمقاومة وزادت من قدرة.Pseudomonas spوانزیمات التحلل من عزالت 

F. oxysprum)17(.  

  

  التي أجریت للعزالتتنتائج بعض االختبارا1.جدول 

العزالت
IAA  
mg/l

  قطر االذابة
ملم

NH3sidrophoreHCNتثبیط نمو المایسیلیا لفطر

B. japonicum14.57+ــــــــــــ
P. putida16.814++++

LSD P= 0.051.353.50

  

  نسب اإلنبات وتكوین العقد الجذریةفيتأثیر المعامالت 

وتكوین اإلنباتمعنویا  في نسبة تأثیراأعطىان معاملة اللقاح الثنائي 2ینة في جدول بتوضح النتائج الم

عن معاملة % 10.7اذ حققت نسبة زیادة بلغت % 93اإلنباتالنمو ، اذ بلغت نسبة العقد الجذریة في مرحلتي 

كذلك وجد ان  اعلى معدل معنوي لعدد %. 90بنسبة انبات بلغت B. japonicumتلتها معاملة اللقاح، السیطرة

% 86و % 90لة وبنسبة عقد فعاعقدة جذریة في مرحلة النمو بعد شهر ومرحلة النضج 56و 42العقد الجذریة  

عقدة  42و30بمعدل B. japonicumتلتها معاملة استخدام لقاح مع استعمال اللقاح المزدوج   على التتابع 

6عقدة فعالة للمرحلتین على التتابع، بینما اختلف االمر مع معاملة السیطرة التي تكون فیها % 74و% 80وبنسبة 

  .ین على التتابععقدة فعالة للمرحلت% 16و% 0عقدة بنسبة 12و

  تاثیر المعامالت في نسب االنبات وتكوین العقد الجذریة2جدول 

المعامالت
نسبة اإلنبات

%*

مرحلة النضجیوم30بعد 

%فعالیة لعقدعدد العقد%فعالیة لعقدعدد العقد

84601216السیطرة

B. japonicum9030804274
B. japonicum+ P. putida9342905686

LSD P= 0.053.324.23-3.46-
 85= نسبة اإلنبات في األطباق للبذور المستعملة%  

اظهر التلقیح بالرایزوبیا والتلقیح الثنائي قد زاد من صفتي نسبة االنبات 2من خالل النتائج المینة في جدول 

للقاح المفرد او المزدوج عن تحقیق التعاون بین وتكوین العقد الجذریة ونسبة العقد الفعالة وتؤكد نتائج استعمال ا

النبات وخالیا اللقاح من خالل الفعالیات المشتركة التي نتج منها تحسین ظروف نمو النبات ، وقد حققت مصاحبة 

انتاج من خالل عملیة االذابة لمركبات الفوسفور اوبكتریا السیدومونس لبكتریا الرایزوبیا ما تحتاجه من الفوسفور
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انتاجعلىالعزلتینقدرةكذلك،) 8و2(عملیة تكوین العقد وفعالیتها بتنشیط سهمتكبات السایدروفور والتيمر 

النمووسرعواستطالتها  الخالیاانقسلمسرعة  منیزیدالذيالنباتجذرمحیطفيجیدةبكمیةاالندولمركبات

معتزدادالجذریةالعقدفعالیةانوجدوقد،وفعالیتها  الجذریةالعقدوتكویناالصابةعملیةمنیسهلمماللنبات

نهامو الصغرىوالعناصرللحدیدالخالبةالمركباتانتاجمنالسیدومونسعزلةقابلیةالىذلكویعودالمزدوجاللقاح

تثبیتعلىوقدرتهاالعقدفعالیةیحددوالذي  النتروجینیزانزیمونشاطالنتاجضروریةتعدالتيالمولبنیوم

  .)17(النتروجین

  

  تأثیر المعامالت على بعض خصائص وصفات التربة

تحسن بعض صفات التربة المعاملة من اللقاح المزدوج 3اظهرت  بیانات تحلیل التربة الموضحة في جدول 

وعدد البكتریا المذیبة لمركبات ) .Total microbe TM 8.66Log cfu /g(وتحقق افضل محتوى میكروبي 

    وعدد البكتریا المثبتة للنتروجین) .Bacteria soluple phosphate BSP5.26  Log cfu /g( سفات الفو 

)Bacteria Nitrogen Fixation BNF4.98 Log cfu/g ( مع توفر اعلى كمیة من الفوسفور الجاهز

200بلغ الرایزوبیا  محتوى كغم  على التتابع ، كذلك حقق لقاح\N , Pملغم210و 20والنتروجین الكلي  بلغت 

ملغم 112و 9كغم ، بینما كان معدل الفوسفور الجاهز والنتروجین الكلي لمعاملة السیطرة \ Pو  Nملغم 15و

N  وP \كغم على التتابع  .  

  

  تأثیر المعامالت على بعض خصائص وصفات التربة. 3جدول 

المعامالت
Log cfu/ gm

P mg/kgN mg/kg
TMBSPBNF

4.623.022.159.0112السیطرة
B. japonicum7.513.894.98  15.1200

B. japonicum+ P. putida8.665.265.3220.3210
LSD P= 0.051.020.340.412.1315.43

حسین ظروف نمو تبین من نتائج هذه الدراسة ان استخدام اللقاح الثنائي ولقاح الرایزوبیا قد ساهم فعال في ت

ول القادم من صالنبات وساهم بتوفیر احتیاجاته  وبقاء التربة بعد النضج محتفظة بخصائص وصفات تمكن المح

  .)2(الحصول على احتیاجاته وهذا قد حصل بفعل نشاط بكتریا المضافة

  

  النبات ومكوناتهتأثیر المعامالت على بعض صفات 

حیث بلغ ) p=0.05(ة استخدام اللقاح قد حقق نتائج تمیزت معنویاان عملی4أكدت النتائج المبینة في جدول

بنسبة زیادة عن معاملة السیطرة نبات\غم 74.32و 22.12معدل وزن المجموع الجذري  والخضري الجاف 

بنسبة زیادة ، و نبات\غم 85.3قرنة و80عدد القرنات وحاصل البذور لوبلغ معد، %42.59و % 64.95

نبات للوزن \غم 68.21و 18.32نتائج استخدام لقاح الرایزوبیا  بمعدل ،  تلتهامعاملة السیطرة لبلغت الضعف

  .نبات\غم بذور 78.4قرنة 72لالجاف للمجموع الجذري والخضري على التتابع ، ومعد
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صل البذور كما بینت نتائج تحلیل مكونات البذور ومحتواها من النتروجین والفوسفور والبروتین تمیز  حا

وبنسبة زیادة عن معاملة والبروتین Pو Nمن%36.25و% 0.53و% 5.8بلغ محتوىبأفضلللقاح الثنائي 

والبروتین على التتابع ، تلتها معاملة اللقاح الرایزوبي  Pو Nلكال من  %41.4و% 82.75و% 41.46السیطرة 

هذه النتائج جاءتو قد ). 4جدول( على التتابعوالبروتین  Pو Nمن % 35و   48%.0و % 5.6بمعدل محتوي 

قد انعكس على  اإلصابةونشاطها بتوفیر  مغذیات النبات  وحمایته من خالیا اللقاح المستخدم ءاأدمؤكدة لتمیز 

بمحتوى جید من إنتاجأفضلأعطتعدد للقرنات التي أفضلالمجموع الجذري والوزن الجاف الخضري الذي حقق  

فوسفور  وقد وجد من عالقة االرتباط المحتسبة بین الصفات المقدرة للنبات والتربة ان الحاصل ومحتواه البروتین وال

مع توفر النتروجین والفوسفور بالتربة والمتحقق من r =0.877البروتیني  تمتع باعلى  قیمة لالرتباط المعنوي  

.)6(هذا ما اكده و   P. putidaو   B. japonicumنشاط اللقاح البكتیري لكال من

  

النبات ومكوناتهتأثیر المعامالت على بعض صفات .4جدول 

المعامالت
\قرنة نبات\الوزن الجاف غم 

نبات
الحاصل

نبات\غم 
N%P%البروتین%

الخضريالجذور
13.4152.123840.24.10.2925.65السیطرة

B. japonicum18.3268.217278.45.60.4835.00
B japonicum+ P. 

putida
22.1274.328085.35.80.5336.25

LSD P= 0.052.323.147.314.540.430.0312.31
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