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الخالصة
نف ذ ت التجربذذة فذذت البيذذت البلسذذتيكت التذذابا لكليذذة الزراعذذة والغابات/قسذذم علذذوم التربذذة والمذذوارد المائيذذة
للموسذذم الشذذتو ( )2012 – 2011لدراسذذة ت ذ اير اةسذذمد الحيويذذة (بكتريذذا الرايزوبيذذا وفطريذذات المذذايكورايزا)
واالسذذمد الفوسذذفاتية (سذذماد السذذوبر فوسذذفات والص ذ ر الفوسذذفاتت كمصذذدر للفسذذفور) فذذت تكذذوين الع ذذد الج ريذذة
الفعالة وبعض صفات النمو .بينت النتائج أن معاملة الرايزوبيا ما المايكورايزا وسماد السذوبر فوسذفات 160كغذم
/P2O5هــ ( )Rhizobia+Mycorrhizea+S.P2تفوقها فت صفة ارتفاع النبات بنسبة زيذاد بلغذت ()%55.34
م ارنذذة بالشذذاهد ,وأعطذذت المعذذاملتين ( )Mycorrhizea+R.P1و( )Mycorrhizea+R.P2زيذذاد معنويذذة فذذت
الذذوزن الطذذر للمجمذذوع ال ذذر وبزيذذاد معنويذذة م ذذدارها ( 45.12و  )%40.70عذذن الشذذاهد ,بينمذذا ح ذذت
معاملة المذايكورايزا مذا الصذ ر الفوسذفاتت 80كغذم/P2O5هـذـ ( )Mycorrhizea+R.P1تفوقذا معنويذا فذت العذدد
والوزن الجاف للع د الج رية الفعالة بنسبة زيذاد بلغذت ( 223.30و )%308.28م ارنذة بالشذاهد .أعلذ محتذو
مذذن الكلوروفيذذل الكلذذت فذذت النبذذات كذذان فذذت معاملذذة ( )Rhizobia+Mycorrhizea+S.P2وال ذ يعذذد م شذذرا
وا حا لنمو النبات بزياد معنوية م دارها ( )%9.90م ارنة بمعاملة الشاهد.
الكلمات الدالة , Rhizobia : Mycorrhizea :الباقلء  :الص ر الفوسفاتت.
تاريخ تسلم البحث ، 2013/1/9 :وقبوله.2013/5/6 :

المقذمة
تعذد البذاقلء  Vici faba L.مذذن المحاصذيل الب وليذة الشذذتوية اةساسذية التذذت تمتذاز بمحتواهذذا العذالت مذذن
البروتين مما جعلها جذزء مهمذا فذت ءذ اء الشذعو و اصذة ات الذد ل المحذدود,ف ذل عذن أهميتهذا فذت تحسذين
واص التربة ال صوبية من لل عمليذة تابيذت النتذروجين فذت التربذة ( .)2007 , Kandilف ذل عذن ت ايرهذا
الحيو فت نشاط بكتريا الرايزوبيا وتابيت النتذروجين حيويذا بصذور تكافليذة,وتنتشذر زراعذة البذاقلء فذت منط ذة
الشذذذذرق اةوسذذذذط كمحصذذذذول ءذذذذ ائت مهذذذذم وتسذذذذت دم كسذذذذماد ع ذذذذو ا ذذذذر قذذذذت التذذذذر ءيذذذذر ال صذذذذبة
( chafiو .(2009 ,Bensoltanويعتبذذر التسذذميد الحيذذو أحذذد الت نيذذات الحدياذذة للحذذد مذذن االسذذتعمال المفذذذرط
لألسمد الكيميائية وكنتيجة لشحة مصادر الطاقة والزياد المطرد فت عدد سكان العالم الذ يتطلذ زيذاد كبيذر
فت المنتوج الزراعت لوحد المساحة المزروعة .وتوكد التوجهات الحدياة إل ت ليل مصذادر التلذوث البيئذت نتيجذة
صناعة واست دام االسذمد الكيميائيذة وأصذب العمذل د بذا مذن اجذل زيذاد الحاصذل بذدون تلذوث بيئذت وبذايولوجت
بعيدا عن است دام المواد المحذور وراايذا .تحتذو التذر أعذدادا متباينذة مذن مجذاميا اةحيذاء المجهريذة الم تلفذة
(بكتريذذا – فطريذذات و االكتينومايسذذيتات ...الذذخ) التذذت ت ذذوم بو ذذائف م تلفذذة كتحليذذل اةسذذمد الع ذذوية النباتيذذة
والحيوانية وتابيت النتروجين الجو وتحويل العناصر الغ ائية الم تلفة من صور ءير جاهز إل صور جذاهز
للمتصاص من قبل النبات والتت يحتاجها ذلل فتذر نمذول الم تلفذة لتحسذين نمذو النبذات وزيذاد الحاصذل .ومذن
اةسذذالي الحدياذذة المتبعذذة فذذت تجهيذذز النباتبذذالنتروجين والفسذذفور والبوتاسذذيوم هذذت اسذذت دام العديذذد مذذن اةحيذذاء
المجهرية المعزولة من التربة وتصنيعها بشذكل أسذمد حيويذة تحتذو علذ نذوع أو أكاذر مذن اةحيذاء التذت يمكذن
االستفاد منها فت تجهيز العنصر الغذ ائت ( 1984,Subba-Raoو  .)1998,Deshmukhت ذوم البكتريذا المابتذة
للنتروجين الجو الذ يماذل  %79-78مذن مكونذات الهذواء الجذو ءيذر الجذاهز للمتصذاص بتابيتذه بايولوجيذا
بصور إما تكون تعايشيا عن طريق بكتريا ( )Rhizobiaدا ل الع د الج رية للنبات ألب ولت أو بصور حر فذت
التربة بواسطة بكتريا (( )Azotobacterقاسم وعلت .)1989,فذت حذين يمكذن اسذت دام بعذض اةحيذاء المجهريذة
فذذذت إ ابذذذة المركبذذذات الفوسذذذفاتية شذذذحيحة الذذذ وبان كالصذذذ ر الفوسذذذفاتت المتذذذوفر بكميذذذات كبيذذذر فذذذت الطبيعذذذة
باسذذت دام اةحيذذاء المجهريذذة الم يبذذة لهذذا كبكتريذذا ) Phosphate Dissolving Bacteria (PDBوالفطريذذات
 .1997,Terry)( Phosphate Dissolving Fungiوهنذا أنذواع مذن البكتريذا التذت لهذا ال ابليذة علذ تجهيذز
البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث اةول.
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النبذات بالبوتاسذيوم الجذاهز مذذن ذلل إ ابذة اةطيذان السذذليكاتية .وقذد ال نحتذاج إلذ تكنولوجيذذا صذعبة ومكلفذة فذذت
صناعة ه ل االسمد الحيوية.
وتهدف ه ل الدراسة إل :
 -1دراسة ت اير بكتريا الرايزوبيا وفطر المايكورايزا والتدا ل المشتر فت صفات النمو للباقلء.
 -2دراسة ت اير التسميد الفوسفاتت من مصدرين م تلفين (السوبر فوسفات والص ر الفوسفاتت) والتذدا ل الالاذت
للفسفور ما بكتريا الرايزوبيا وفطر المايكورايزا فت صفات النمو المدروسة.
 -3تحديد أف ل الصفات التت تعمل عل تحسين نمو النبات واالستفاد منها فت تحسذين صذفات التربذة ال صذوبية
فيما لو است دمت كسماد ا ر.
مواد البحث وطزائقه
ت منت التجربة إجراء بحث فت البيت البلستيكت العائد ل سم علذوم التربذة والمذوارد المائيذة لدراسذة تذ اير
االسذمد الحيويذة ( rhizobium leguminosarumو (Mycorrhizae mosseaeوالفوسذفاتية (سذماد السذوبر
فوسذذفات والص ذ ر الفوسذذفاتت كمصذذدر للفسذذفور) فذذت تكذذوين الع ذذد الج ريذذة وبعذذض صذذفات النمذذو للبذذاقلء ,وفذذق
التصذذميم العشذذوائت الكامذذل ,حيذذث تذذم جمذذا عينذذات التربذذة مذذن ح ذذل كليذذة الزراعذذة والغابذذات  /قسذذم علذذوم التربذذة
والمذذوارد المائية/جامعذذة الموصذذل فذذت تشذذرين اةول لعذذام  2011مذذن الطب ذذة السذذطحية (صذذفر 30-سذذم) ,لطذذت
العينات ما بع ها لتعطت عينة ممالة لتربة الح ل ,جففذت هوائيذا اذم طحنذت بمطرقذة شذبية ومذررت مذن ذلل
من ل قطرل ( 4ملم) قدرت بعض الصفات والمو حة فت الجدول (.)1
الجدول ( :)1بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية والبايولوجية للتربة المدروسة.
Table (1): Some chemical and physical properties of studied soil.
ال يم Values
الوحد Unit
192
424
ءم/كغم)(gm/kg
384
ءرينية طينية مزيجية Silty Clay Lome
7.6
ـــــــــ
0.34
دسيسيمنز/م

ال صائص Characters
رمل Sand
ءرين Silt
طين Clay
النسجة Texture
درجة تفاعل التربة pH
االيصالية الكهربائية للتربة EC
الماد الع وية Organic matter

ءم/كغم ))gm/kg

كربونات الكالسيوم Calcium Carbonate
النتروجين الجاهزNitrogen avial.
الفسفور الجاهزPhosphorus avial.

ملغم/كغم ()mg/kg

5.5
235
43.2
6.6

البوتاسيوم الجاهز Potassium avail.

280
لية1/مل ))cell/1ml

أعداد البكتريا الكلية Total bacteria number

8

6x10

تذذذذم لذذذذط السذذذذماد البوتاسذذذذت بمعذذذذدل 80كغم/هكتذذذذار علذذذذ صذذذذور K2SO4والسذذذذماد الع ذذذذو بمعذذذذدل
(%0.1م لفات أب ار) (10ءم/أصيص) و عت التربة فت أصص بلسذتيكية (قطذر  30وارتفذاع 40سذم) بمعذدل
10كغم/أصيص وبعدد الوحدات التجريبية كما تم إ افة سماد السوبر فوسفات وسماد الصذ ر الفوسذفاتت إلذ كذل
أصيص وحس المعاملت السذمادية الفوسذفاتية المسذت دمة فذت التجربذة ( 160 ,80 ,0كغذم / P2O5هكتذار) وقذد
ت منت التجربة المعاملت التالية:
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الجدول ( :)2المعاملت والمستويات المست دمة من االسمد الحيوية والفوسفاتية فت الدراسة.
Table (2): Treatment and level of bio- and phosphorus fertilizer that use in study
T1- Control
T2- Rhizobia
T3- Rhizobia +(R.ph1) Rock phosphate
T4- Rhizobia +(R.ph2) Rock phosphate
T5- Rhizobia + (S.ph1) Super phosphate
T6- Rhizobia + (S.ph2) Super phosphate
T7- Mycorrhizae
T8- Mycorrhizae + (R.ph1) Rock phosphate
T9- Mycorrhizae + (R.ph2) Rock phosphate
T10- Mycorrhizae + (S.ph1) Super phosphate
T11- Mycorrhizae + (S.ph2) Super phosphate
T12- Rhizobia + Mycorrhizae
T13- Rhizobia +Mycorrhizae + (R.ph1) Rock phosphate
T14- Rhizobia +Mycorrhizae + (R.ph2) Rock phosphate
T15- Rhizobia +Mycorrhizae+ (S.ph1) Super phosphate
T16- Rhizobia +Mycorrhizae+ (S.ph2) Super phosphate
) 80 (R.ph1كغم  /P2O5هكتار من الص ر الفوسفاتت
) 160 (R.ph2كغم  /P2O5هكتار من الص ر الفوسفاتت
) 80 (S.ph1كغم  /P2O5هكتار من سماد السوبر فوسفات
) 160 (S.ph2كغم  /P2O5هكتار من سماد السوبر فوسفات
وبه ا يكون عدد الوحدات التجريبية له ل التجربة هت:
16معاملة ×  3مكررات =  48وحد تجريبية
ل حذذذذت بذذذذ ور البذذذذاقلء بالل احذذذذات الميكروبيذذذذة (الرايزوبيذذذذا نذذذذوع  Leguminosarumو المذذذذايكورايزا
 )mosseaeالمتحصل عليهم من المركز الوطنت للزراعة الع وية /أبو ءري  /بغداد وحس المعذاملت أعذلل
بعد إ افة ماد الصمغ العربت بتركيز ( )%10لغرض لصق اكبر عدد من اةحياء عل ءلف البذ ر اذم جففذت
فت ال ل وزرعت مباشر فت اةصص بمعدل 10ب ر /أصيص بتذاريخ  2011/11/21رطبذت التربذة إلذ %70
مذذذن السذذذعة الح ليذذذة بالطري ذذذة الوزنيذذذة ,أ ذذذيفت كميذذذة زائذذذد أ ذذذافية مذذذن الل احذذذات الكايفذذذة إلذذذ اةصذذذص
( 150مل/أصذذذيص) بعذذذد أسذذذبوع مذذذن الزراعذذذة ل ذذذمان عمليذذذة التل ذذذي وإصذذذابة الجذذذ ور بالبكتريذذذا والفطريذذذات
المدروسة ,تم ت فيف النباتات إلذ الاذة نباتذات لكذل أصذيص اسذتمرت عمليذة الذر وعذزق اةدءذال ذلل فتذر
التجربة وتم فحص وا تبار إصابة الج ور بالمايكورايز فت  2011/12/15وكما مو حة باإلشكال أدنال .تذم ا ذ
بعض الصفات المورفولوجية للنبات (طذول النبذات ,الذوزن الطذر والجذاف للمجمذوع ال ذر  ,عذدد اةوراق,
عدد الوري ات ,والكلوروفيل) وتم فصل الج ور قبل التزهير بتاريخ  2012/2/9حيث ءمرت اةصص بالمذاء اذم
فصلت الجذ ور وءسذلت بتيذار المذاء الهذادق ,ا قبذل التزهيذر وتذم حسذا عذدد الع ذد الج ريذة الفعالذة والتذت تمتذاز
بلونها الورد وكبير الحجم وت ا عل الج ر الرئيست للنبات .وزنت الع د الج ريذة الطريذة وو ذعت فذت الفذرن
الكهربائت عل درجة حرار  65درجة مئوية لحين ابوت الوزن(بعد الاة أيام) تم ت ذدير الذوزن الجذاف كذ ل تذم
ت دير الوزن الطر للمجموع ال ر والمجموع الج ر ام جففذت بذنفس الطري ذة أعذلل لت ذدير الذوزن الجذاف
ام طحنت وتم ت دير العناصر الغ ائية فيها.

191

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )45العدد (2017 )2

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

صور ( )1اإلصابة بفطريات المايكورايزا

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (45) No. (2) 2017

صور ( )2هايفات المايكورايزا

Fig (1) Mycorrhizea Infection
النتائج والمناقشة

Fig (2) Mycorrhizea Hyphea

ارتفاع النبات (سم) :يو ذ الجذدول( )3تذ اير السذماد الفوسذفاتت (السذوبر فوسذفات والصذ ر فوسذفاتت) والتل ذي
باإلحياء الدقي ة والفطريات والتدا ل فيما بينها فت صفة ارتفاع النبات إ يشير الجدول إل وجود زيذادات معنويذة
فت بعض المعاملت المل حة فنلح بالنسبة للتدا لت الالاية أن جميا المعذاملت ح ذت زيذادات معنويذة حيذث
تفوقذت معاملذذة ( )Rhizobia+Mycorrhizea+S.P2التذت بلغذذت  44.88سذذم وهذت تعذذادل نسذبة زيذذاد م ذذدارها
( )%55.34نسبة إل معاملة الشاهد .أما بالنسبة لمعاملة المذايكورايزا مذا المسذتويين مذن الصذ ر فوسذفاتت -80
160كغم/ P2O5هكتار ف د ح ت زياد معنوية بنسبة بلغت  %32.19و %38.07عل التوالت نسذبة إلذ معاملذة
الشاهد وه ا يعود إل دور فطريات المايكورايزا فت زياد تحرر الفسفور من الصذ ر الفوسذفاتت إلذ التربذة ممذا
ي د إل زياد النمو ال ر للنبات ويعود سب الزياد أي ا فت ارتفاع النبات للمعاملت المل حذة إلذ التذ اير
المفيذذد لإلصذذابة بفطريذذات المذذايكورايزا وزيذذاد التجهيذذز بالمغذ يات وتحفيذذز النمذذو الذ يكذذون أكاذذر و ذذوحا فذذت
المراحل المت دمة من عمر النبذات وهذ ا يتفذق مذا نتذائج التميمذت ( )2000والسذامرائت ( .)2003أمذا عنذد إ ذافة
الل احين معا كانت هنا زياد معنوية بلغت ( )%34.23نسبة لمعاملة الشاهد وه ا يعود إل إن التل ذي البكتيذر
ي د إل زياد عدد الع د الج ريذة ووزنهذا ممذا يزيذد مذن عمليذة التابيذت الحيذو للنتذروجين ومذن اذم زيذاد نمذو
وارتفذذذاع النبذذذات (عبذذذد الر ذذذا ,)1984,باإل ذذذافة إلذذذ فطريذذذات المذذذايكورايزا التذذذت تلعذذذ دور فذذذت زيذذذاد
العناصرالع ائية و صوصا الفسفور المهذم فذت النمذو ال ذر للنبذات ,و عنذد إ ذافة بكتريذا الرايزوبيذا حصذلت
زيذذاد ءيذذر معنويذذة فذذت ارتفذذاع النبذذات بزيذذاد بلغذذت ( )%14.39م ارنذذة بالشذذاهد ,أي ذذا نلحذذ عنذذد التل ذذي
بالمايكورايزا لوحدها حصلت زياد بسيطة م ارنة بالشاهد .أما بالنسبة للمعاملت المل حذة بالرايزوبيذا مذا السذماد
الفوسفاتت ف د ح ت زياد بسيطة فت ارتفاع النبات م ارنة بالشاهد ,وعند إ افة معاملة المايكورايزا ما مسذتو
80كغم/هكتار سذماد السذوبر فوسذفات ح ذت زيذاد معنويذة بلغذت ( )%26.51نسذبة إلذ معاملذة الشذاهد أمذا عنذد
المستو  160كغم /P2O5هكتار كانت هنا زياد لكنهذا ءيذر معنويذة ,وهذ ا قذد يعذود إلذ أن النبذات وصذل إلذ
حالة اكتفاء عند المستو اةول من إ افة السماد.
الووو الطوور للنبووات -:أ هذذرت نتذذائج التحليذذل اإلحصذذائت وكمذذا مو ذذحة فذذت الجذذدول ( )3تفذذوق المعذذاملتين
( )Mycorrhizea+R.P1و( ) Mycorrhizea+R.P2علذذذذذذ جميذذذذذذا المعذذذذذذاملت وبزيذذذذذذاد معنويذذذذذذة بلغذذذذذذت
10.22 -11.33ءم/نبات عل التوالت وهت تعادل نسذبة زيذاد م ذدارها ( 45.12و )%40.70عذن الشذاهد وهذ ا
يعود إل دور فطريات المايكورايزا فت إ ابة الص ر فوسفاتت وتحذرر الفسذفور الجذاهز إلذ التربذة والذ يذ د
بدورل إل زياد امتصذاص الفسذفور مذن قبذل النبذات والذ بذدورل يزيذد مذن النمذو ال ذر للنبذات ممذا يذنعكس
ايجابيا عل الوزن الطر للنبات وه ل تتماش ما ما توصذل إليذه العذانت ( )1993فذت دراسذة ح ليذة حذول تذ اير
المايكورايزا من نوع  Glomus leptoticumعلذ نبذات فذول الصذويا الذ أشذار إلذ إعطذاء أعلذ قذيم للذوزن
الجاف للمجموع ال ر فت النباتات المل حة بفطر المايكورايزا م ارنة بغير المل حة ,والكرطذانت ( )1995فذت
دراسة قام بها حول ت اير فطريات المايكورايزا الحويصيلية الشجيرية فت جاهزية امتصاص الفسفور ونمذو إنتذاج
محصذذول فذذول الصذذويا فذذت التذذر الكلسذذية عل ذ أن التل ذذي بفطريذذات المذذايكورايزا ( )VAMأد إل ذ زيذذاد فذذت
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الوزن الجاف للمجموع ال ر والج ر ومحتو الجزء ال ر من النتروجين والفسذفور والبوتاسذيوم ,إمذا
بالنسذذبة لمعاملذذة الرايزوبيذذا ف ذذد ح ذذت زيذذاد فذذت الذذوزن الطذذر للنبذذات حيذذث بلغذذت الزيذذاد 5,67ءم/نبذذات وهذذت
تعادل نسذبة زيذاد م ذدارها ( )%22.58عذن الشذاهد وهذ ا قذد يعذود إلذ دور بكتريذا الرايزوبيذا فذت عمليذة تابيذت
النتروجين الجو فت دا ل ع دها الج رية مما ي د إل زياد النتذروجين الجذاهز وبالتذالت زيذاد نمذو المجمذوع
ال ر للنبات ,فيما ح ت معاملة المايكورايزا زياد ءير معنوية بلغت 2,11ءم/نبات وهت تعذادل نسذبة زيذاد
( )%8.40عن معاملة الشاهد وقد يلحذ ان فذاض فذت تذ اير إ ذافة الل ذا البكتيذر للمذايكورايزا نتيجذة لوجذود
التنذذافس مذذا البكتريذذا اةصذذلية فذذت التربذذة ,أمذذا عنذذد إ ذذافة الل ذذاحين معذذا حصذذلت زيذذاد ءيذذر معنويذذة بلغذذت
4.11ءم/نبات وهت تعادل نسبة م دارها ( )%16.36عن الشاهد ,وك ل الحال فذان التذدا لت الالايذة لذم تح ذق
زياد معنوية م ارنة بالشاهد ,وبصذور عامذة نلحذ تفذوق معذاملت الصذ ر الفوسذفاتت علذ معذاملت السذوبر
فوسفات نتيجة لتحررل بصور مستمر وتجهيز النبات بالفسفور اللزم طيلة فتر النمو.
الجدول ( :)3ت اير التسميد الحيو والفوسفاتت عل بعض صفات نمو الباقلء.
Table (3): The effect of bio-fertilizer and phosphate some growth properties of Broad
bean

Treatment.

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
Average
L.S.D

الوزن الجاف
للج ور
ءم/نبات

الوزن الطر
للج ور
ءم/نبات

Dry weight
of roots
g / plant

9.56
23.44
12.11
12.78
10.44
10.78
12.22
18.44
15.44
13.67
17.00
21.11
11.44
11.22
11.78
11.44
13.92
4.58

الوزن الجاف
للمجموع
ال ر
ءم/نبات

الوزن الطر
للمجموع
ال ر
ءم/نبات

ارتفاع النبات عند
مرحلة التزهير
(سم)

Wet weight
of roots
g / plant

Dry weight of
shoot g / plant

Wet weight of
shoot g / plant

Plant height at
flowering stage
)(cm

40.6
65.9
47.2
43.2
43.1
44.3
46.7
55.8
50.3
49.7
69.6
68.2
43.3
44.1
43.2
45.9
50.06
16.26

10.00
11.67
12.33
12.00
11.00
12.33
13.00
12.67
13.33
12.33
12.67
11.33
13.33
11.67
14.00
11.67
12.20
3.71

25.11
30.78
28.89
27.44
25.89
20.78
27.22
36.44
35.33
27.78
26.78
29.22
28.78
31.67
28.56
27.33
28.62
8.04

28.89
33.05
34.78
34.33
32.74
34.07
35.00
38.19
39.89
36.55
34.33
38.78
42.33
37.05
39.72
44.88
36.53
6.54

الو الجاف للنبات -:نلح من لل الجدول( )3ت اير كل من السذماد الفوسذفاتت (الصذ ر فوسذفاتت و السذوبر
فوسفات) والتل ي باإلحياء الدقي ة والفطريات علذ الذوزن الجذاف للنبذات ,ف ذد أ هذرت نتذائج التحليذل اإلحصذائت
تفذوق معاملذة ( )Rhizobia+ Mycorrhizae +S.P1علذ جميذا المعذاملت وبزيذاد معنويذة بلغذت 4ءم/نبذات
وهت تعادل نسبة م دارها ( )%40عن الشاهد وه ا يعود إلذ دور بكتريذا الرايزوبيذا وفطريذات المذايكورايزا فذت
زياد العناصذر الغ ائيذة وبذاة ص النتذروجين والفسذفور باإل ذافة إلذ دور الفسذفور الم ذاف فذت زيذاد الذوزن
الجاف .وقد ح ت معاملة إ افة السماد الفوسفاتت ما الل ا بالرايزوبيذا زيذاد ءيذر معنويذة م ذدارها()%19.15
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م ارنة بالشاهد وهت التتماش ما ما توصذل إليذه Yahiyaوآ ذرون ( )1995عنذد دراسذتهم تذ اير مسذتويات مذن
الفسفور والتل ي البكتير عل نبات الحمص أن إ افة 60كغم /pهكتار أدت إل زياد فت صفات النمو جميعهذا
ومنها الوزن الجاف لألجزاء الح رية وه ا يتفق ما الزياد الحاصلة فت الوزن الجاف للباقلء.أمذا بالنسذبة لب يذة
المعذذاملت فلذذم يلح ذ وجذذود زيذذادات معنويذذة بذذالرءم مذذن حصذذول زيذذادات لكذذل المعذذاملت المل حذذة بالبكتريذذا
والفطريات م ارنة بالشاهد.
الو الطر للجووور  -:يلحذ مذن الجذدول( )3تذ اير كذل مذن التسذميد الحيذو والفوسذفاتت والتذدا ل بيذنهم فذت
الذذوزن الطذذر للجذذ ور ,إ أ هذذرت نتذذائج التحليذذل اإلحصذذائت أن المعاملذذة ) )My.+S.P2تفوقذذت علذذ جميذذا
المعاملت إ ح ت زيذاد معنويذة م ذدارها 9667ءذم.نبذات 1-وهذت تعذادل نسذبة زيذاد م ذدارها ( )%71.5.عذن
الشاهد ,أما عند إ افة الل احين ) (Rh.+My.حصلت زيذاد معنويذة فذت الذوزن الطذر م ذدارها 9622ءذم/نبذات
وهت تعادل نسبة زياد م دارها ( )%68619عن الشاهد ,وقد أشارت بعض الدراسذات إلذ أن الذـ  VAMتشذجا
مذذن عمليذذة تكذذوين وتطذذور الع ذذد الج ريذذة وتابذذت النتذذروجين الجذذو فذذت الب وليذذات عنذذد وجذذود بكتريذذا الرايزوبيذذا
المناسبة للعائل ( Smithو 1977 , Daftو .) b1977 , Mooseمما ي د إل زيذاد وزن النبذات .فيمذا ح ذت
معاملذذة الرايزوبيذذا زيذذاد معنويذذة م ذذدارها 8644ءذذم.نبذذات 1-وهذذت تعذذادل نسذذبة زيذذاد م ذذدارها ( )%62.4.عذذن
الشذاهد وهذ ا يعذود إلذ دور بكتريذا الرايزوبيذا المهذم فذذت عمليذة تابيذت النتذروجين الجذو وتكذوين الع ذد الج ريذذة
والتذذت أدت إل ذ زيذذاد فذذت الذذوزن الطذذر للج ذ ور ,أمذذا بالنسذذبة لمعاملذذة ) My.+(R.ph1ف ذذد كان ذت هنذذا زيذذاد
بسيطة فت الوزن الطر بلغت نسذبة الزيذاد ( )%37.5عذن الشذاهد ,وبالنسذبة لمعذاملت الرايزوبيذا مذا الصذ ر
الفوسفاتت عند المستويين 160-80كغم/ P2O5هكتار ف د ح ت زيادات بسيطة فذت الذوزن الطذر بلغذت (16.42
–  )%6.58عل التوالت م ارنة بالشاهد ,أما فت جميا التدا لت الالاية فلم تح ق زيادات معنوية.
الو الجواف للجووور -:يلحذ مذن الجذدول( )3تذ اير كذل مذن التسذميد الحيذو والفوسذفاتت والتذدا ل بيذنهم فذت
الوزن الجاف للج ور الباقلء حيث أ هرت نتائج التحليذل اإلحصذائت تفذوق الل ذاحين معذا  Rh.+My.فذت الذوزن
الجاف بزياد بلغت  3.85ءم/نبات هت تعادل نسبة م ذدارها ( )%120.68عذن الشذاهد ,تلتهذا معاملذة الرايزوبيذا
بزياد معنوية بلغت 2.96ءم/نبات وهت تعادل نسبة م دارها ( )%92.78عن الشاهد وه ا يعذود إلذ دور بكتريذا
الرايزوبيا فت عملية التابيت الحيذو للنتذروجين الجذو وهذ ل الزيذاد تتفذق مذا الزيذاد التذت الح ناهذا فذت أعذداد
الع ذد الج ريذذة التذت أدت بصذذور مباشذذر إلذ زيذذاد كميذذة النتذروجين الجذذو المابذت,إن زيذذاد كميذذة النتذذروجين
المابت أدت إل زيذاد النمذو ال ذر الذ حتمذا سذوف يتبعذه زيذاد فذت حجذم المجموعذة الج ريذة ,أمذا بالنسذبة
لمعاملة ) My.+(R.ph2ف د ح ت زيذاد معنويذة فذت الذوزن الجذاف للجذ ور بزيذاد بلغذت  1.96ءذم/نبذات وهذت
تعادل نسبة زياد م دارها ( )%61.44م ارنة بالشاهد وه ا يعود إل دور فطريات المايكورايزا فت زياد تحذرر
الفسفور من الصذ ر الفوسذفاتت ,بينمذا معذاملت الرايزوبيذا الم ذاف لهذا السذماد الفوسذفاتت فذيلح وجذود زيذاد
بسيطة بين المعاملت إ يلحذ أن معذاملت الصذ ر الفوسذفاتت ح ذت زيذادات أعلذ مذن السذوبر فوسذفات عنذد
المسذذتويين 160-80كغذذم/P2O5هكتذذار ف ذذد بلغذذت الزيذذاد  0.85و1.07ءذذم/نبذذات عل ذ التذذوالت وهذذت تعذذادل نسذذبة
م دارها ( 26.64و )%33.54عن الشذاهد وهذ ا يعذود إلذ أن الفسذفور حذدث لذه امتصذاص مذن قبذل النبذات عنذد
إ افته بصورته الجاهز والبذاقت ابذت فذت التربذة,أما بالنسذبة للصذ ر الفوسذفاتت فكذان تجهيذزل بصذور مسذتمر
طيلة فتر نمو النبات مما زاد من الفسفور الجاهز وبالتالت أد إلذ زيذاد المجمذوع ال ذر والذ يذ د إلذ
زياد المجموع الج ر للنبات ,فيما لم تح ق التدا لت الالاية زياد معنوية فت جميا معاملتها.
عدد العقد الجورية الفعالة -:يلح من الجدول( )4أن معاملة الشاهد تحتو عل إعداد من الع د الج رية الفعالذة
(14.33ع د /نبات) مما يدل عل أن تربة الدراسة تحتو عل بكتريا الرايزوبيا أصل وعليه فذان نشذاط وفعاليذة
هذ ل البكتريذا يمكذن أن تذ ار فذت نشذاط وفعاليذذة بكتريذا الرايزوبيذا الم ذافة والمعزولذة مذن منط ذة الراشذذدية/بغداد
وال الص/ديال وحس ما جاء فت المصدر(المركز الوطنت للزراعذة الع ذوية/أبو ءريذ ) .ونلحذ أن إ ذافة
بكتريا الرايزوبيا ح ت زياد م دارها 9.34ع د /نبات وهت تعادل نسذبة م ذدارها ( )%65.18عذن الشذاهد وهذ ا
يعود إل دور التل ي ببكتريا الرايزوبيا فت تكوين الع د الج ريذة وبالتذالت إمكانيذة تابيذت النتذروجين الجذو حيذث
أن العلقة التكافلية بين الرايزوبيا والنباتذات الب وليذة يمكذن أن تسذد جذزء كبيذرا مذن حاجذة النبذات للنتذروجين عذن
طريق تابيت النتروجين الجو وال يسهم فت بناء اةحماض االمينية والبروتينات فت النبات وه ا بذدورل يذ د
إل زياد فت النمو و ال ينعكس ايجابيا عل عدد التفرعات والذوزن الجذاف ( Paulو .)1989 ,Clarkكمذا أن
التل ي بالرايزوبيذا يمكذن أن يذ د إلذ زيذاد فذت عذدد الع ذد الج ريذة و لذ لزيذاد أعذداد الرايزوبيذا فذت المنط ذة
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الج رية وزياد احتمال إصابة ج ور النبات ال يذ د إلذ تكذوين الع ذد الج ريذة وهذ ا ماأكذدل كذل مذن البلذداو
( )2004عل فستق الح ل ,يوسف وآ رون ( )1998عل الحمص.
الجدول( )4بعض صفات النمو للباقلء المدروسة.
Table(4): Some studied growth properties of beans
عدد الع د
الوزن الجاف
عدد اةوراق
عدد الوري ات
الكلوروفيل الكلت
الج رية
للع د الج رية
ورقة/نبات
وري ة /نبات
Total
Treatment
leaves
Number of
ع د /نبات Nodul
ءم/نبات
chlorophyll
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
Average
L.S.D

mg/L

leaflets, leaflet
/ plant

number
leaf/plant

Weight root
nodul g / plant

number of nodul
/ plant

40.37
41.90
43.83
43.40
42.43
41.23
42.93
43.10
43.93
42.23
44.10
39.33
41.37
43.77
43.53
44.37
42.61
3.89

93.30
107.0
100.30
100.30
90.00
90.70
88.70
122.0
130.70
87.30
95.0
110.7
100.3
115.0
118.7
115.7
104.10
20.94

34.00
38.33
38.67
29.33
30.67
29.33
31.00
39.33
44.67
34.33
42.67
35.00
35.33
38.33
34.33
40.67
35.99
9.42

0.18
0.37
0.45
0.33
0.13
0.20
0.43
0.73
0.47
0.40
0.62
0.35
0.32
0.42
0.25
0.38
0.38
0.18

14.33
23.67
26.67
36.22
19.55
19.44
38.44
46.33
30.55
33.00
29.78
26.33
31.67
31.22
24.00
27.89
28.69
8.20

أما إ افة فطر المايكورايزا ف د ح ق زياد معنوية م دارها 24.11ع ذد /نبات وهذت تعذادل نسذبة م ذدارها
( )%168.25عذذن الشذذاهد بسذذب الت ذ اير الكبيذذر للمذذايكورايزا ,وعنذذد إ ذذافة الل ذذاحين معذذا ح ذذت زيذذاد م ذذدارها
12ع د /نبات وهت تعذادل نسذبة م ذدارها ( )%83.74عذن الشذاهد كنتيجذة للتذ اير المشذتر  ,فذت حذين أن معاملذة
الرايزوبيا ما الص ر الفوسفاتت بمستويين من السماد 80كغم/هكتار و160كغم/P2O5هكتار ح ذت زيذاد معنويذة
م دارها  21.89 – 12.34ع د /نبات عل التذوالت م ارنذة بالشذاهد وهذ ا يعذود دور بكتريذا الرايزوبيذا فذت زيذاد
تحرر الفسفور الجاهز من الص ر الفوسفاتت إل التربة(سلطان )2005 ,إ افة إلذ أن سذماد الصذ ر الفوسذفاتت
يعتبر مصدرا إلمداد الفسفور ال ائ بصور مستمر طيلة فتذر النمذو ,بينمذا فذت معاملذة الرايزوبيذا مذا مسذتويين
من السوبر فوسفات فلم يكن هنا فروقات معنوية إال انه كانت هنا زياد بسيطة م ارنة بالشاهد وه ا يعود إلذ
أن النبات فت بداية تكوين الع د الج رية تم استهل الفسفور الجاهز من قبل النبذات مذن ذلل امتصاصذه وال سذم
اة ذر ابذت فذت التربذذة نتيجذة ترسذ ايونذات الفسذذفور التذت تكذون بحالذة اتصذذال او قريبذة مذن حبيبذات كاربونذذات
الكالسيوم الحر الموجود فت التربة إ افة إل دقذائق الطذين التذت تعمذل علذ تحويذل الفسذفور الذ ائ إلذ مابذت
حيث يذزداد الترسذي و يذزداد بازديذاد مسذاحة سذطو حبيبذات كاربونذات الكالسذيوم وتركيذز الفسذفور الذ ائ فذت
محلول التربة (ألنعيمذت .)1999 ,ونلحذ انذه فذت معذاملت المذايكورايزا أن معاملذة()Mycoorrhizea+R.P1
قذد تفوقذت علذ جميذا المعذذاملت حيذث بلغذذت  46.33ع ذد /نبات وهذذت تعذادل نسذذبة م ذدارها ( )%223.31عذذن
الشذاهد,وهذ ا يعذذود إلذ اةلفذذة العاليذة بذين الفسذذفور والجذ ور المايكورايزيذذة ( Cressوآ ذرون ,)1979 ,وم ذذدر
الج ور المصابة بالمايكورايزا عل استغلل مصادر الفسفور ءير الجاهز كالفسفور الع و وص ر الفوسذفات
ال ليذذذذذذذل الذذذذذذذ وبان (Islamوآ ذذذذذذذرون ,)1980,أمذذذذذذذا بالنسذذذذذذذبة للتذذذذذذذدا لت الالايذذذذذذذة ف ذذذذذذذد ح ذذذذذذذت معاملذذذذذذذة
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( )Rhizobia+Mycoorrhizea+R.P1زيذذذذذاد م ذذذذذدارها 17.34ع ذذذذذد /نبات وهذذذذذت تعذذذذذادل نسذذذذذبة م ذذذذذدارها
()%121عذذن الشذذاهد وه ذ ا يعذذود إلذ اةلفذذة العاليذذة بذذين فطريذذات المذذايكورايزا والص ذ ر الفوسذذفاتت إ ذذافة إل ذ
بكتريا الرايزوبيا التت تساهم فذت تجهيذز جذزء مذن النتذروجين والتذت أدت إلذ زيذاد جاهزيذة الفسذفور فذت التربذة
وبالتالت زياد عدد ووزن الع د الج رية حيث يلح وجود زياد فت إعداد الع د الج رية بزيذاد الفسذفور الجذاهز
وهت مطاب ة لنتائج كايذر مذن البذاحاين ( Shuklaو 1982,Yadavو  .(1995,Yahiyaوبصذور عامذة نلحذ
أن جميا المعاملت الم اف لهذا سذماد الصذ ر فوسذفاتت قذد حصذل لهذا زيذاد معنويذة م ارنذة مذا سذماد السذوبر
فوسفات.
و العقد الجورية -:أ هرت نتائج التحليل اإلحصائت وجود فروق معنوية فت جميا المعذاملت المل حذة ببكتريذا
الرايزوبيا وبفطر المايكورايزا وكما مو حة فت الجدول (.)4أ هرت معاملة المايكورايزا ما الص ر الفوسذفاتت
( )Mycorrhizea+R.p1تفوقذذا معنويذذا علذذ جميذذا المعذذاملت المسذذت دمة فذذت التجربذذة حيذذث بلذذغ وزن الع ذذد
الج ريذذة فيهذذا (0.739ءم/نبذذات) بنسذذبة زيذذاد م ذذدارها ( )%308.28م ارنذذة بمعاملذذة الشذذاهد (0.181ءم/نبذذات)
وهذ ا يعذذود إلذ دور فطريذذات المذذايكورايزا فذت زيذذاد جاهزيذذة الفسذفور مذن الصذ ر الفوسذفاتت وتحذذرر الفسذذفور
وبعض العناصر الغ ائية الجاهز اة ر ال رورية لنشاط وفعالية اةحياء والنبذات و طيلذة فتذر النمذو وبالتذالت
ي د إلذ زيذاد عذدد ووزن الع ذد الج ريذة الفعالذة وهذ ل تتماشذ مذا مذا توصذل إليذه ( )1979,Claessenالذ
أشار إل زياد فعالية ونشاط فطريات المايكورايزا عند إ افة الص ر الفوسفاتت ال ليل ال وبان كمصدر للفسذفور
الجاهز عند استعماله بوجود الفطر الج ر المستوطن عل نبا ت فول الصويا ,أما بالنسذبة لمعاملذة المذايكورايزا
ما السوبر فوسفات ف د ح ق المستو 160كغم/P2O5هكتذار منذه زيذاد معنويذة بنسذبة زيذاد م ذدارها ()243.65
م ارنة بمعاملة الشاهد ,كما يلح أن إ افة اةسمد الفوسفاتية إل الل احات الم افة قذد ح ذت زيذادات معنويذة
وفت جميا المستويات فمعاملة الرايزوبيا ما الص ر فوسذفاتت عنذد المسذتو 80كغم/هكتذار ح ذت زيذاد معنويذة
بنسذذذذذذذذذذذذبة زيذذذذذذذذذذذذاد م ذذذذذذذذذذذذدارها ( )153.59وأمذذذذذذذذذذذذا التذذذذذذذذذذذذدا لت الالايذذذذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذذذذنلح أن معاملذذذذذذذذذذذذة
( )Rhizobia+Mycorrhizea+R.P2ح ذذذذذت زيذذذذذاد معنويذذذذذة بنسذذذذذبة زيذذذذذاد بلغذذذذذت ( )%135.91م ارنذذذذذة
بالشذذاهد,,وعنذذد إ ذذافة فطذذر المذذايكورايزا ح ذذق زيذذاد م ذذدارها  0.256ءم/نبذذات وهذذت تعذذادل نسذذبة م ذذدارها
( )%44.141عذذن الشذذاهد ,فيمذذا ح ذذت إ ذذافة بكتريذذا الرايزوبيذذا زيذذاد معنويذذة م ذذدارها 0.192ءم/نبذذات وهذذت
تعذذذذذذذادل نسذذذذذذذبة م ذذذذذذذدارها ( )%106.08عذذذذذذذن الشذذذذذذذاهد وهذذذذذذذ ل النتذذذذذذذائج تتفذذذذذذذق مذذذذذذذا مذذذذذذذا توصذذذذذذذل إليذذذذذذذه
) 1999,Rahaju and Mudithaواآلمين ,)1999 ,ك ل ح ت الرايزوبيا والمذايكورايزا مذا السذوبر فوسذفات
عند المستو 160كغم/P2O5هكتار زياد معنوية م دارها ( )%111.60م ارنذة بالشذاهد وبصذور عامذة نلحذ
مذذن ذذلل الجذذدول أن جميذذا معذاملت الص ذ ر الفوسذذفاتت ازداد فيهذذا وزن الع ذذد الج ريذذة م ارنذذة بسذذماد السذذوبر
فوسفات .فيما ح ق إ افة الل احين معا زيذاد م ذدارها  0.171ءم/نبذات وهذت تعذادل نسذبة م ذدارها ()%94.48
عن الشاهد أما عند المستو 160كغم/P2O5هكتار نلح حدوث زياد بسيطة فت وزن الع د وهذ ا يعذود إلذ أن
النبات عند المستو اةول ا كفايته من السماد ,أن سب ه ل الزيذاد فذت وزن الع ذد الج ريذة يعذود إلذ احتذواء
الص ر الفوسفاتت عل كمية مذن الكالسذيوم ال ذرور لنشذاط وفعاليذة بكتريذا الرايزوبيذا وتكذوين الع ذد الج ريذة.
كمذذا أن معاملذذة الرايزوبيذذا مذذا سذذماد السذذوبر فوسذذفات فذذنلح انذذه عنذذد المسذذتو 80كغذذم /P2O5هكتذذار حصذذل
ان فاض فت وزن الع د م ارنة بالشاهد أما عند المستو الاانت نلح حدوث زياد بسيطة فت الذوزن وهذ ا يعذود
إل حصول تابيت للفسفور مما أد إل حصول ان فاض فت كمية الفسذفور والذ أد إلذ ان فذاض وزن الع ذد
الج رية.
عووودد األوراق -:يلحذذذ مذذذن الجذذذدول( ) 4عذذذدم وجذذذود فذذذروق معنويذذذة فذذذت جميذذذا المعذذذاملت باسذذذتاناء معاملذذذة
( )Mycorrhizae+R.P2التت تفوقت عل جميا المعاملت المست دمة بزيذاد معنويذة بلغذت 10.67ورقذة/نبات
وهت تعادل نسبة م دارها ( )%31.38عن الشاهد وه ا يعود إل دور المذايكورايزا فذت أ ابذه الصذ ر الفوسذفاتت
وزيذذذاد الفسذذذفور الجذذذاهز فذذذت التربذذذة وبالتذذذالت زيذذذاد امتصاصذذذه مذذذن قبذذذل النبذذذات ,حيذذذث توصذذذل الباحاذذذان
( )Cheng and Tu.1987إل ذ زيذذاد فذذت نمذذو المجمذذوعين ال ذذر والج ذ ر لنبذذات فذذول الصذذويا نتيجذذة
إلصابتها بالمايكورايزا (ألنعيمت .)1999,أما بالنسبة لمعاملة الرايزوبيا ف د ح ت زياد ءير معنوية بلغذت 4.33
ورقذذة/نبات وهذذت تعذذادل نسذذبة م ذذدارها ( )%12.74عذذن الشذذاهد ,أمذذا بالنسذذبة لمعاملذذة المذذايكورايزا لوحذذدها ف ذذد
ان فض عدد اةوراق فيها ,أما عند است دام الل احين نلح انه كانت هنا زياد بسيطة فت عذدد اةوراق ,وعنذد
إ ذذذافة الصذذذ ر الفوسذذذفاتت مذذذا ل ذذذا الرايزوبيذذذا وبمسذذذتو 80كغم/هكتذذذار فذذذنلح وجذذذود زيذذذاد بلغذذذت 4,67
ورقة/نبات وهت تعادل نسبة م دارها ( )%13.74عن الشاهد ,أما عند المستو 160كغم/هكتار فذنلح أن عذدد
اةوراق ان فض وه ا يعود إل أن النبات ال يحتاج زياد فت إ افة السماد الفوسفاتت عند المستو اةول ,أي ذا
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لم تكن هنا زياد ما معاملة الرايزوبيا ما السوبر فوسذفات للمسذتويين اةول والاذانت وهذ ا يعذود إلذ أن النبذات
امتص جزء من الفسفور والجزء اة ر حصل له تابيت فت التربة مما أد إل حدوث ان فاض فت عذدد اةوراق
الن الفسفور لذه دور أساسذت فذت زيذاد النمذو ال ذر  ,ولكذن عنذد إ ذافة سذماد الصذ ر فوسذفاتت مذا الل ذاحين
لوح زياد بسيطة بلغت  5.33ورقة/نبات وهت تعادل نسبة م دارها ( )%15.67عن الشذاهد أمذا بالنسذبة لسذماد
السوبر فوسفات فلم يحصل زياد عند المستو 80كغم/P2O5هكتار لكن ازداد عدد االوارق عند المسذتو الاذانت
من السماد حيث بلغت الزياد  8.67ورقة/نبات وهت تعادل نسبة م دارها ( )%15.5عن الشذاهد وهذ ا يعذود إلذ
دور الفسذذذذذفور فذذذذذت زيذذذذذاد النمذذذذذو ال ذذذذذر للنبذذذذذات ,بالنسذذذذذبة للتذذذذذدا لت الالايذذذذذة ف ذذذذذد تفوقذذذذذت معاملذذذذذة
( )Rhizobia+Mycorrhizea+SP2حيذذذذث بلغذذذذت زيادتهذذذذا  6.67ورقذذذذة/نبات وهذذذذت تعذذذذادل نسذذذذبة م ذذذذدارها
( )%19.62عن الشاهد وه ا يعود إل دور بكتريا الرايزوبيا فت عملية تابيت النتروجين الجو وبالتذالت زيادتذه
مما ي د إل زياد المجموع ال ر للنبات.
عوودد الوريقووات -:يلحذذ مذذن الجذذدول ( )4وجذذود فروقذذات معنويذذة بذذين المعذذاملت حيذذث يلحذذ أن معاملذذة
( )Mycorrhizea+RP2قد تفوقت عل ب ية المعذاملت وبنسذبة زيذاد بلغذت ( )%40.09م ارنذة بالشذاهد وهذ ا
يعود إل دور فطريات المايكورايزا فت تحليل الص ر الفوسفاتت وبالتالت تحرير الفسفور الجاهز للتربذة وبالتذالت
امتصاصه مذن قبذل النبذات حيذث أن امتصذاص النبذات للفسذفور يسذاهم فذت زيذاد نمذو أجذزاء النبذات .فيمذا ح ذت
معاملة الرايزوبيا زياد ءير معنوية فت عدد الوري ات حيث بلغت زياد م ذدارها  13.7وري ذة/نبات وهذت تعذادل
نسبة م دارها ( )%14.68عذن الشذاهد ,أمذا عنذد إ ذافة ل ذا المذايكورايزا لوحذدل لذم تكذن تكذون هنذا زيذاد بذل
ان فاض فت عذدد الوري ذات ,وعنذد إ ذافة الل ذاحين معذا كانذت هنذا زيذاد بلغذت ( )%18.65نسذبة إلذ معاملذة
الشاهد ,ونلح انه عند إ افة الل ا الرايزوبت ما الص ر فوسذفاتت عنذد المسذتويين كذان هنذا زيذاد فذت عذدد
الوري ات بنسبة زياد متساوية بلغت ( )%7.50م ارنة بالشاهد ويعذود هذ ا إلذ دور بكتريذا الرايزوبيذا فذت زيذاد
تحرر الفسفور الجاهز من الص ر الفوسفاتت طيلة فتر نمو النبذات ,باإل ذافة إلذ قذدر ودور بكتريذا الرايزوبيذا
فذذت عمليذذة تابيذذت النتذذروجين وبالتذذالت زيذذاد كميذذة النتذذروجين الجذذاهز للنبذذات حيذذث يذذد ل النتذذروجين فذذت بنذذاء
الكلوروفيل النباتت وب ل يمكن ال ول أن النتروجين مهم ةنذه احذد مكونذات البروتينذات واةنزيمذات والكلوروفيذل
وهو يد ل فت كل العمليات والتفاعلت المرتبطة بالبروتوبلزم والتفذاعلت اةنزيميذة وعمليذة التركيذ ال ذوئت
(ألنعيمذذت .)1999 ,فذذت حذذين لذذم يلحذ هنذذا زيذذاد فذذت عذذدد الوري ذذات بالنسذذبة للمسذذتويين للسذذوبر فوسذذفات مذذا
الرايزوبيا وه ا يعود إل أن ه ا الفسفور ربما حصل له تابيت أو امتصاص مذن لذدن النبذات ,لكذن عنذدما أ ذيف
سماد الص ر فوسفاتت ما المذايكورايزا حصذلت هنذا زيذاد معنويذة فذت عذدد الوري ذات عنذد المسذتويين للصذ ر
الفوسذذذذذفاتت  160 – 80كغم/هكتذذذذذار حيذذذذذث بلغذذذذذت الزيذذذذذاد  28.7و  37.4وري ذذذذذة/نبات وهذذذذذت تعذذذذذادل نسذذذذذبة
م دارها ( )%40.09-30.76عل التوالت نسبة لمعاملة الشاهد ,أما بالنسبة إلذ معاملذة المذايكورايزا مذا السذوبر
فوسفات فلم تكن هنا زياد فت عدد الوري ات والسب فذت لذ يعذود إلذ أن المسذتويات العاليذة مذن الفسذفور قذد
ت لذل مذن تركيذز الكربوهيذذدرات فذت جذ ور النباتذات المل حذذة ممذا يذ د إلذ قلذة اإلصذابة وهذ ا مذذا أكذدل عذدد مذذن
البذذاحاين أن نسذذبة اإلصذذابة وكذذ ل وزن الجذذ ور المصذذابة بالمذذايكورايزا تذذن فض معنويذذا عنذذد زيذذاد مسذذتو
الفسفور( Abbottو ,)1982 ,Robsonوبالنسذبة للتذدا لت الالايذة ف ذد ح ذت جميعهذا زيذادات معنويذة م ارنذة
بالشاهد ما عدا معاملة (.)Rhizobia+Mycorrhizea+R.P1
الكلوروفيو الكلو (ملغم/لتوور)-:الكلوروفيذل كلمذة مشذذت ة مذن كلمذات يونانيذذة (كلذورو تعنذت ا ذذر وفيلذون تعنذذت
ورقذذة) وهذذو يعتبذذر مصذذنا كبيذذر يسذذتطيا تحويذذل الطاقذذة ال ذذوئية المنبعاذذة مذذن الشذذمس إل ذ طاقذذة كيميائيذذة ت ذذوم
بت زين الطاقة بصور مع د تتكون منها ال لية ,وي وم بدور أساست فت عملية التركي ال ذوئت ويكسذ النبذات
اللذذذذذذون اة ذذذذذذر التذذذذذذت تشذذذذذذكل الحيذذذذذذا علذذذذذذ اةرض ,حيذذذذذذث يلحذذذذذذ مذذذذذذن الجذذذذذذدول( )4أن معاملذذذذذذة
( )Rhizobia+Mycorrhizea+SP2قد تفوقت عل جميذا المعذاملت بزيذاد معنويذة بلغذت ( )%9.91م ارنذة
بالشذذذذذذاهد قذذذذذذد يعذذذذذذود السذذذذذذب إلذذذذذذ زيذذذذذذاد جاهزيذذذذذذة الفسذذذذذذفور والنتذذذذذذروجين وإمكانيذذذذذذة حذذذذذذدوث اتذذذذذذزان
للعناصذذر الغ ائيذذة ,باإل ذذافة إلذ دور بكتريذذا الرايزوبيذذا فذذت عمليذذة تابيذذت النتذذروجين الجذذو فذذت النبذذات اذذم إلذ
التربذذذذة وبالتذذذذالت ز يذذذذاد كميذذذذة النتذذذذروجين الجذذذذاهز حيذذذذث يذذذذد ل النتذذذذروجين فذذذذت بنذذذذاء الكلوروفيذذذذل النبذذذذاتت
 C55 H72 O5 N4 Mgو يعتبذر النتذروجين مذن العناصذر الغ ائيذة ال ذرورية الرئيسذية لنمذو النبذات إ يحتاجذه
النبذذات بكميذذات كبيذذر وتعذذود هذ ل اةهميذذة للنتذذروجين إلذ دورل الفعذذال إ يذذد ل فذذت المركبذذات الع ذذوية المهمذذة
كاةحماض االمينية والبروتينات واةحماض النووية ويد ل فذت بذروتين اةنزيمذات كمذا يشذكل جذزءا أساسذيا فذت
تكذذوين الصذذبغة ال ذذراء (الكلوروفيذذل) ال اصذذة بعمليذذة التركيذ ال ذذوئت وإعطذذاء النبذذات اللذذون اة ذذر كمذذا
يشجا النمو ال ر للنبات وهو المكون اةساست لبروتوبلزم ال ليا بعد الماء (ألنعيمذت .)1984 ,أمذا بالنسذبة
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)%3.79(  وهذت تعذادل نسذبة م ذدارها%1,53 لمعاملة الرايزوبيا لوحدها ف د كانت هنا زياد بسذيطة م ذدارها
, م ارنذذة بالشذذاهد%2,56  بينمذذا بالنسذذبة لمعاملذذة المذذايكورايزا ف ذذد ح ذذت زيذذاد ءيذذر معنويذذة بلغذذت,عذذن الشذذاهد
) ان فاض فت الكلوروفيذل نتيجذة للتنذافس علذRhizobia+Mycorrhizea( وح ق التدا ل الانائت بين الل احين
وح ت معاملذذذذة الرايزوبيذذذذا مذذذذا الصذذذذ ر الفوسذذذذفاتت.العناصذذذذر الغ ائيذذذذة و صوصذذذذا النتذذذذروجين والفسذذذذفور
 عل ذ التذذوالت نسذذبة لمعامل ذة الشذذاهد وهذذت%3.03  و%3.46 هكتذذار زيذذاد م ذذدارها/كغم160هكتذذار و/ كغم80
 بالنسذذبة إلذ معاملذذة الرايزوبيذذا مذذا السذذوبر فوسذذفات,) عذذن الشذذاهد%7.50- 8.57( تعذذادل نسذذبة زيذذاد م ذذدارها
فذذنلح أن كميذذة الكلوروفيذذل ان ف ذذت م ارنذذة مذذا معاملذذة الص ذ ر فوسذذفاتت وه ذ ا يعذذود إل ذ أن سذذماد السذذوبر
فوسفات فت بداية نمو النبات حدث له امتصاص من قبل النبات والباقت حصل له تابيت فذت التربذة نتيجذة الرتفذاع
كاربونذذات الكالسذذيوم وبالتذذالت يذ د إلذ ترسذذي الفسذذفور أمذذا بالنسذذبة للصذ ر الفوسذذفاتت فانذذه يمذذد الفسذذفور إلذ
) نسذبة%0.86 و2.06(  ح ق سماد السوبر فوسذفات زيذاد بسذيطة بلغذت,التربة طيلة فتر النمو و بشكل مستمر
 أما بالنسبة لمعاملة المايكورايزا الم اف لها الص ر الفوسذفاتت والسذوبر فوسذفات ف ذد ح ذت,إل معاملة الشاهد
.زيادات ءير معنوية ما بع ها
:مما سبق نستنتج
. إمكانية است دام الص ر الفوسفاتت فت تحسين صفات النمو المدروسة بصور عامة وب قل التكاليف-1
 إ افة السماد الحيو سواء كل عل انفذراد اوبصذور مشذتركة مذا االسذمد المعدنيذة أد الذ تحسذين مع ذم-2
.صفات النمو المدروسة
INFLUENCE OF BIO-FERTILIZERS (RHIZOBIA, MYCORRHIZAE) AND
PHOSPHOROUS ON NODULATION SOME GROWTH CHARACTERISTICS
OF BROAD BEAN (VICIA FABA. L)
Hesham Saad Aldeen

Mowaffaq Yonis Sultan

Soil Science and Water Resources Dept., College of Agriculture and Forestry,
Mosul University. Iraq
E-mail: Hisham.alobedy@yahoo.com

ABSTRACT
An experiment was conducted in the green house Soil Science and Water
Resources/College of Agriculture and Forestry University of Mosul, during winter
season 2011 to study the effect of Bio (Rhizobia, Mycorrhizea) and Phosphate (Super
phosphate, Rock phosphate)fertilizers on Nodulation and some properties of Broad
bean growth. Result showed that (Rhizobia+Mycorrhizea+S.P2) treatment significantly
was increased in the plant height with increasing rate (55.34%) compared to the
control. Also the (Mycorrhizea + R.P1) and (Mycorrhizea+R.P2) treatments gave
significant increase in the fresh weight of shoots system with increasing rate (45.12
and 40.70%) respectively compared with the control. While (Mycorrhizea + R.P1 (gave
high significant increasing in the number and dry weight of nodule with (223.30and
308.38%) respectively compared to the control. (Mycorrhizea + S.P2) and (Rhizobia
+Mycorrhizea) treatments were achieved compared to the control. The highest content
of total chlorophyll in plant was achieved in the (Mycorrhizea+R.P2)treatment which
gave significant increase with increasing rate (9,9%) compared to the control.
Keywords: Rhizobia, Mycorrhizea, Broad been, Phosphate Rock.
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