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الخالصة
تم اجراء مجموعةة مةن التجةاري فةم الماتبةرات التابعةة لتسةم التربةة والمةوارد المائيةة فةم كليةة الزراعةة
والغابات  /جامعة الموصل بهدف عمةل دراسةة متار ةة بةين تةافير افةرازات باتةات رات جةرور وتديةة (متمفلةة
بمحصول فول الصويا ك باتات تابعة للعائلةة البتوليةة ) مةب باتةات رات جةرور لي(يةة (متمفلةة بمحصةول الةرر
ك باتات تابعة للعائلة ال جيلية ) ال امية تحةت مسةتويات ملحيةة ماتل(ةة ( ملوحةة التربةة  2.5 dS m-1و 5
 ) dS m-1على كمية كاربون الكتلة الميكروبية الحية ) Microbial Biomass-C (MB-Cالمتكو ةة بعةد
 40و  80يوما ً من ال مو ورلك باستعمال التصميم العشوائم الكامل وبفالث مكررات لكل معاملة مب مالحظة
وجود مكررات لس ادين غير مزروعة لكل من مستويات الملوحة لغرض المتار ة .كرلك تم عمةل متار ةة بةين
كةةاربون الكتلةةة الميكروبيةةة الحيةةة فةةم م رتةةة الرايزوسةة(ير مةةب تلةةك البعيةةد ع هةةا ولكةةال المحصولين.شةةملت
التجاري قياس الكتلة الميكروبيةة الحيةة برةريتتين واةم الةـ)) Fumigation- Incubation MethodFIM
ورريتةة الةـ) Substrate- Induced Respiration Method (SIRMورلةك مةن اجةل التوصةل الةى
معادالت بسيرة توضح العالقات الرياضية بين كال الرريتتين.
من اره التجاري تم التوصل الى ال تائج التالية -:
ان افرازات جرور الرر وبصور عامةة كا ةت اقةل مةن افةرازات جةرور فةول الصةويا ،كةرلك قلةت بتتةدم
العمر وقلت بدرجة كبير فم حالة فول الصويا ك بات بتولم متار ة مب الرر ك بات جيلم.
الكتلة الحية فم محصول الرر كا ت متشابهة فم كال الم رتتين (الـ Rizosphereوالةـ ) non-rizosphere
تتريبا مما يدل علةى ا ةت توزيةب جةرور ال باتةات ال جيليةة كا ةت متسةاوية فةم جميةب م ةار تربةالسة دا ت .علةى
العكس من رلك الحظ ا ان م رتة الرايزوس(ير لجرور بات فول الصويا كا ت الـ  MB-Cتتريبا الضعف ممةا
يدل على ان البكتريا وال(رريات تتوزع حول الجرر الوتدي بكفر متار ة بم ار التربة االارى.
بصور عامة كلما ازدادت ملوحة التربة كلما قلت الكتلة الميكروبية الحية.
كلمات دالة:الكتلة الميكروبية الحية ،افرازات الجرور ،الرايزوس(ير
تاريخ تسلم البحث  8102/4/81وقبولت 8102/0/80

المقدمة
اضافة الى الوظي(ة الرئيسية التم تتوم بها جرور ال باتةات والتةم اةم الةدعم الميكةا يكم وامتصةاء المةاء
والع اصةةر الغرائيةةة المرابةةة فةةم محلةةول التربةةة فةةان لهةةا دورا ااةةر اصوصةةم اال واةةو قابليتهةةا علةةى تركيةةي
وتجميةةب وافةةراز مركبةةات عضةةوية ماتل(ةةة الةةى محةةير التربة سةةميت بةةزفرازات الجةةرور )Roots Flores
 exudatesوااةةرون .)1999 ،قسةةم مةةن اةةره المركبةةات يمكةةن ان تسةةتعمل فةةم جةةري بكتريةةا متاصصةةة
كالرايزوبيوم حو جرور ال باتات البتولية ال تمام عملية تفبيت ال يتروجين مفالًكزفراز مركبةات الةـ Flavones
والةةـ isoflavonesوقسةةم ااةةر يمكةةن ان يةةوفر سةةلبا علةةى بعةةض االج ةةاس البكتيريةةة وال(رريةةة اصوصةةا
المرضةةية م هةةا فيمةةا ا ةةاك قسةةم فالةةث يمكةةن ان يسةةتعمل كغةةراء (مصةةدر كةةاربون وراقةةة لألج ةةاس واال ةةواع
الم(يةةةد م هةةةا) فتتكةةةافر وتةةةزداد فةةةم العةةةدد وبالتةةةالم تتةةةدم وظةةةائف مهمةةةة لل باتةةةات كةةةزفراز المةةةواد المشةةةجعة
لل مةو( (PGPS) ) Plant Growth Pomoting Substancesكال(يتامي ةات وم ظمةات ال مةو واالوكسةي ات
وحامض الجبرلين اضافة الى اامية الكفير م هةا فةم التفبيةت الحةر لل يتةروجين الجةوي لكةم تةوفر جةزء ممةا
تحتاجةة ال باتةات ال اميةة مةن اةرا الع صةر الحيةوي .البكتريةا وال(رريةات المريبةة للمعةادن ال(وسة(اتية ( PDF
و  )PDBوالميكةةورايزا اةم االاةرى يمكةةن ان يةزداد عةةدداا فةم م رتةة الرايزوسةة(ير .لكةم تةةوفر جةزء ممةةا
يحتاجةت ال بةات مةةن ع صةر ال(سةة(ور .تسةمى تربةة الم رتةةة الضةيتة المحيرةةة بالجةرور والتةم تكةةون فةم تمةةاس
مباشةةةر معهةةةا والمتةةةافر بهةةةا بم رتةةةة الرايزوسةةة(ير Rhizosphereوالم رتةةةة البعيةةةد ع هةةةا بةةةالnon-
 Bais (rhisosphereوااةةةرون )2001وتسةةةمى المركبةةةات العضةةةوية التةةةم ت(ةةةرز الةةةى التربةةةة (م رتةةةة
الرايزوسة(ير) مةةن قبةةل الجةرور ابةةزفرازات الجةةرور ) (Root exudatesومةةن اةالل اةةره االفةةرازات تةةتمكن
الجةرور مةةن ت ظةةيم المجتمةةب الميكروبي(ةم التربةةة لتشةةجيب العالقةةات التعايشيةاضةةافة الةى ا هةةا تعمةةل علةةى تغيةةر
البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول
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الص(ات ال(يزيائية والكيميائية للتربة( Nadiواارون  .)2000تشكل افرازات الجرور كمعدل وبصور عامةة
بةةةةةين  %21-%5مةةةةةن ماي تجةةةةةة ال بةةةةةات فةةةةةم عمليةةةةةة التركيةةةةةي الضةةةةةوئم والةةةةةري يصةةةةةل الةةةةةى م رتةةةةةة
الرايزوس(ير) )1995 Marschnerاو اكفةر مةن رلةك والتةم بةدوراا يمكةن ان تسةتعمل كغةراء وراقةة مةن قبةل
الكتلةةة الميكروبيةةة الحيةةة Microbial Biomassفتةةزداد عةةددا وكم ةاً .تعةةرف الكتلةةة الميكروبيةالحيةةة
)(Microbial Biomassبا ها كميةة االحيةاء المجهريةة الم(يةد مةن بكتريةا وفرريةات علةى وجةت الاصةوء
معبر ع ها بالــ mg kg-1تربة اوبوحةد kg ha-1وتتةاس الةـ  MB-Cبرةر ماتل(ةة اامهةا رريتةة التبايةر
والتحضةين) Jenkinson) (Fumigation- Incubation Method) (FIMو  .) 1976 Powlsonتتةافر
الـ  MBبعوامل كفير م ها الحرار والرروبة و سبة المةاد العضةوية وافةرازات الجةرور والحرافةة والملوحةة
وغيراا من العوامل المهمة وتعتبر الملوحة من العوامل التم تؤافر بصور مباشر وغير مباشر علةى اعةداد
وا واع الكائ ات المجهرية الم(يد فم التربة وبالتالم يمكن ان توفر سلبا على كمية كةاربون الكتلةة الحيةةMB-
.C
ااداف اره التجربة ام دراسة :
تافير وع المحصول متمفال ب(ول الصويا ك بات بتولم وبالرر ك بات جيلم وافةرازات كةل م همةا علةى كميةة
كاربون الكتلة الميكروبية الحية ) (MB-Cفم التربة تحت مستويات ملحية ماتل(ة.
تةةافير عمةةر ال بةةات علةةى كميةةة افرازاتةةت وبالتةةالم علةةى الكتلةةة الميكروبيةةة الحيةةة ) )MB-Cفةةم التربةةة تحةةت
مستويات ملحية ماتل(ة.
تافير التركيز الملحم على مو ال بات وبالتالم على كمية افرازاتت وتافر الـ MB-Cبرلك.
متار ةةة بةةين الــةةـ MB-Cفةةم م رتةةة الرايزوسةة(ير وم رتةةة ال ةـ non-rhizosphereومةةدى تافراةةا بالعوامةةل
السابتة (الملوحة وافرازات الجرور).
محاولة قياس الـ  MB-Cبرر ماتل(ة والتوصل الى معادالت حسابية بسيرة للعالقة بين اره الرر .
مواد البحث وطرائقه
جمب عي ات التربة وتهيئتها للتجربة :فةم اةره الدراسةة تةم اسةتادام ةوع واحةد مةن التربةة مةااور علةى
عمة  10 -0سةم مةن موقةب واحةةد اةو موقةب التصةور التةابب لكليةةة الزراعةة والغابةات /جامعةة الموصةل  ،تلةةت
عي ات التربة الةى الماتبةر وج((ةت ورح ةت و الةت بم اةل يبلةق قرةر فتوبةت  6ملةم واسةتادمت فيمةا بعةد فةم
التجةةاري الماتبريةةة فةةم حةةين ااةةرت عي ةةات م هةةا لتيةةاس بعةةض الصةة(ات الكيمياويةةة وال(يزيائيةةة والحيويةةة
(الجدول ) 1حسي (  Pageواارون  ) 1982و(  Kluteواارون  ) 1986وقد صة (ت اةره التربةة حسةي
االصةول الةوارد فةم دليةل مسةح التربةة ( )1990،Survey Stuffبا هةا  Aridisolsتةم تتةدير االعةداد الكليةة
للبكتريا فم التربة برريتة التاافيف المتسلسلة والصي باألربا وباستعمال بيئة االكةار المغةري ( Nutrient
) Agerوالموضحة من قبل (  .)1965 Blackوقدرت االعةداد الكليةة لل(رريةات فةم التربةة بالرريتةة (سةها
المةةةركور ا (ةةةا وباسةةةتادام الوسةةةر الغةةةرائم بيئةةةة مةةةارتن ) (martin's mediamوحسةةةي مةةةا جةةةاء بهةةةا
(.)1950 Martin
التجةةاري الحتليةةة :تةةم اجةةراء مجموعةةة مةةن التجةةاري فةةم البيةةت البالسةةتيكم التابعةةة لتسةةم التربةةة الهةةدف م هةةا
دراسة تافير وع المحصول وافرازاتت على الكتلة الميكروبية الحية  Microbial biomssفم التربةة الكلسةية
كمةا اةم او تلةك المضةاف لهةا تراكيةز مةن الملوحةة ()5 , 2.5 , 0.8ديسةم سةيم ز م .0-المحاصةيل الماتةار
كا ت فول الصويا والرر  .تم زراعة كل من الرر وفول الصويا فم س ادين سعة  5كغم تربة م اولت بتةاريخ
( )2012/7/28بواقةةب امسةةة باتةةات لكةةل س ة دا ت ا((ةةت الةةى بةةاتين بعةةد اسةةبوع مةةن الزراعةةة عةةدد الوحةةدات
التجريبيةةة (الس ة ادين ) كا ةةت  42وفالفةةة تراكيةةز مةةن الملوحةةة ( )5 ، 2.5 ،0.8ديسةةم سةةيم ز م 0-وسةةتة
مكةةررات (فالفةةة تحصةةد بعةةد  40يومةا ً مةةن الزراعةةة وفالفةةة تحصةةد بعةةد  80يومةا ً مةةن الزراعةةة) مةةب مالحظةةة
وجود  6س ادين غير مزروعة لكل من مستويات الملوحة لمعرفة التغير فم الكتلة الحية من دون وجةود بةات
ورلةك فةةم تجربةة اسةةتعمل فيهةا التصةةميم العشةةوائم الكامةل ) .)CRDتةةم اضةافة تراكيةةز فابتةة مةةن ال يتةةروجين
وال(سةة(ور والبوتاسةةيوم (0.5غةةم لكةةل س ة دا ت) ومةةن فةةم ايصةةال رروبةةة التربةةة الةةى حةةوالم  % 90مةةن السةةعة
الحتلية والمحافظة عليها رول فتر التجربةة عةن ررية الةوزن .بعةد  40يومةا ً تةم ااةر مةارر مكةرر مةن كةل
معاملةةةة ومةةةن م رتتةةةين الم رتةةةة التريبةةةة جةةةدا مةةةن الجةةةرور) (Rhizosphereومةةةن الم رتةةةة البعيةةةد عةةةن
الجرور) (non-rhizosphereلتياس التغير فم الكتلة الميكروبية الحية ومن فم تكرار رلةك بعةد  80يومةا ً مةب

168

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )64العدد (8102 )6

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

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (64) No. (4) 8102

اار وزن الجرور وال مو الاضري الجاف فم الحالتين.لتد تم التعامل مب كل محصول كتجربة م (رده لوحةداا
لغرض التحليل االحصائم.
الجدول ) )1يوضح بعض الاصائء ال(يزيائية والكيميائية والحيوية لتربة الدراسة
Table (1) some Physical ,chemical and biological properties for the studied soil
Valueالتيمة
246

Unitالوحد

Charactersالاصائء
الرملSand
الغرينSilt
الرينClay

258
496

وع ال سجةTexture

ري يةغري ية
20

( غم/كغم) 0-
)(gm.kg-1
Clay silt

الماد العضويةOrganic Matter

19

Calcium Carbonateكربو ات الكلية

250

السعة الحتلية

pH
درجة ت(اعل التربة
EC
التوصيل الكهربائم
Available Nitrogenال تروجين الجااز

19.6

 Available Phosphorsال(س(ور الجااز

10

Available Potassiumالبوتاسيوم الجااز

230

Total bacteria numberاعداد البكتريا
Total fungi numberاعداد ال(رريات

3.7*108

%
( غم/كغم) 0-
)(gm.kg-1

8
0.8

2.5*104

)(ds/mدسيسيم ز/م
ملغم/كغم0-
)(0mg/kg-

.CFUغم0-تربة

التجاري الماتبرية :رريتة التباير والتحضين)1976(Jenkinson and powlson
واضةةةةةيف لهةةةةةا
 -0تم وزن  60غم من تربة كل معاملة وبفالفة مكرارات فم علي ابعاداا ( 7 * 6.4سم)
حوالم  5مل ماء مترر إليصالها الى السعة الحتلية حسي ما تم حسابت فةم الماتبةر (للت(ةاوت بةين المعةامالت
فم اجراء التياس ) .ورلك للوصول الى  50غم تربة جافة تماما.
 -8تم وضةب العلةي فةم مج(ةف كبيةر ) ( large desicaterجدرا ةت الدااليةة محارةة بةور ررةي (moist
) filter papersووضب فم وسر الـ ) (desicaterبيكر يحتوي علةى  50مةل مةن الكلوروفةورم مةب حبيبةات
لم ب ال(تاعات ).( Anti-bumping granules
 -1فةةةةةتح صةةةةة بور الةةةةةـ) (desicaterومةةةةةن فةةةةةم سةةةةةحي الهةةةةةواء باسةةةةةتعمال ) (oil vacuumالةةةةةى ان
يبداالكلوروفورمبال(وران بعداا تم ق(ل الص بور.
 -6بعد  24ساعت تةم فةتح المج(ةف بهةدوء مةب مراعةا عةدم التلةوث قةدر االمكةان وسةحي البيكةر الحةاوي علةى
الكلوروفورم مب االورا الرربة وق(ل الغرةاء وفةم سةحي باةار الكلوروفةورم مةب تكةرار عمليةة سةحي باةار
الكلوروفورم عد مرات.
 -5لتحت تربة كل علبة بحةوالم 1غةم تربةة وحضة ت المعةامالت المباةر وغيةر المباةر ) (controlمحكمةة
الت(ل بوجود  15مل من  NaoH 1Mورلك على درجة ْ 25م لمد  10ايام.
 -4تم حساي كمية  CO2-Cالمتحةرر مةن العي ةات المباةر والغيةر مباةر بمعةاير  NaOHالغيةر مت(اعةل
مةةب ( HCLواحةةد مةةوالري) بعةةد ترسةةيي ايدروكسةةيد الصةةوديوم الغيةةر مت(اعةةل بواسةةرة ( BaCl2واحةةد
موالري) وحسبت كمية الـ  MB-Cوف المعادلة التالية
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C mineralized from fumigated soil - C mineralized from non fumigated soil

=Microbial biomass C
Kc

رريتة(Substrate – induced respiration) Anderson &Domsch 1978
تم وزن  100غم تربة فةم علةي ابعاداةا ( 7*6.4سةم) .اضةيف  400ملغةم كلوكةوز( .)%0.4رربةت التربةة
الى الحد التريي من السعة الحتلية .وضعت ا بوبة تحتوي على (10مل) ( NaOHواحةد مةوالري) فةم وسةر
العلبة ومن فم ق(لها ق(ل محكم وحض ت لمد  6ساعات على درجة حرار ْ 26 ± 2م.تمت معاير الـ NaOH
الزائد مب  0.1 HCLموالري بوجود دليل في و (فالين.تم حساي كمية  CO2المتحةرر وتةم تحويةل رلةك الةى
كتلةة حية.حسةي الباحةث( )1995 Shinnerحيةث قةام بحسةاي الكتلةة الحيةة علةى اعتبةار ان كةل  1مليغةرام
CO2متحةرر مةن  100غةم تربةة جافةة لكةل سةاعة ) 20.6 = (CO2 / 100 g soil / h-1ملغةم كتلةة حيةة /
 100غرام تربة جافة.
النتائج والمناقشة
كمية كاربون الكتلة الحية  MB-Cفم التري غيةر المزروعةة :الجةدول ( )2يبةين تةافير التركيةز الملحةم علةى
كمية كاربون الكتلة الميكروبية الحية  MB-Cفم التربة غيةر مزروعةة المحضة ة لمةد  40يومةا ً و  80يومةا ً
تحت (س الظروف متدر بـ ( ملغم.كغم) 0-من ارا الـجدول يمكن ان ست تج ان كمية الةـ  MB-Cفةم تةري
الةةـمتار ة (( )1الةةـتربة األصةةلية مةةن دون تبايةةر) كا ةةت بحةةدود ( 448ملغم.كغةةم ) 0-ازدادت الةةـى حوالةةـم
(  576ملغم.كغم ) 0-بعد  61يوما ً من الـتحضين (متار ة  2تربة محض ة ومباةر ) ولكةن قلةت بعةد  80يومةا ً
من الـتحضين لتصل الـى حوالـم ( 410ملغم.كغم ) 0-أي ب سةبة ا ا(ةاض قةدراا حوالةـم  % 29ع مةا كا ةت
عليت بعد  40يوما ً من الـتحضين و % 8.5عن الـمتار ة ) .(1ان الـسبي فم اره الةـزياد للةـ  40يومةا ً االولةى
او تكافر االحياء الـمجهرية بسبي توفر الـظروف الـمالئمة من حرار ورروبة وسماد يتروجي م وفوسة(اتم
وقلتهةا فةم الةـمرحلة الةـفا ية (بعةد  80يومةا ً مةن الةـتحضين) اةو الةـم افسة الةـشديد فيمةةا بي هةا علةى الةـغراء
) .)1977 Alexanderاضافة الـتركيز الةـملحم االول (متار ةة  ) 3زاد قلةيال مةن الةـ  MB-Cبعةد  40يومةا ً
من الـتحضين بالـمتار ة مب عي ة الـتربة الةـاصلية بحةدود ) 13ملغم.كغةم )0-أي ب سةبة زيةاد قةدراا بحةدود 3
 %فتر ولكن قل كفيرا ع د استمرار الـتحضين الـى حد  80يومةا ً ليصةل الةـى فتةر ( 320ملغم.كغةم ( )0-أي
ب تصةةان قةةدر  128ملغم.كغةةم 0-عةةن الةةـمتار ة  ) 1واةةم تعةةادل سةةبة ا ا(ةةاض قةةدراا .% 29ع ةةد متار ةةة
الـتحضين بهرا الـتركيز الـملحم مةب الةـتربة الةـمحض ة مةن دون ملوحةة متار ةة ( ) 2جةد ان اال ا(ةاض كةان
بحدود  % 20و  % 22ع د الـعمر  40و 80يومةا ً علةى الـتوالةـم .لتةد كةان للتركيةز الـعالةـم مةن الةـملوحة 5
دسيسم ز.م )0-تافير سةلبم اكفةر حيةث وصةلت الةـ  MB-Cالةـى حةد ) 397ملغم.كغةم (0-بعةد  40يومةا ً مةن
التحضين أي ب سبة تصان قدراا  % 11عن (الـمتار ة  )1و  % 14عن الـتركيز االورئ من الـملوحة ع ةد
عمر  40يوما ً وا ا(ضت الةـ  MB-Cالةـى حةد ) 249ملغم.كغةم) 0-ع ةد عمةر  80يومةا ً أي ب سةبة ا ا(ةاض
قدراا  % 28عن (الـمتار ة  )2وحوالـم  % 4عن (الـمتار ة )1و  % 8عن الـتركيز االورةا مةن الةـملوحة
ان اره ال تائج تتماشى مب ما وجةده ) 2005 Sharmaو  )2004 Choudaryحيةث وجةدوا ان المسةتويات
العالية من الملوحة يمكن ان تؤفر فم ص(ات التربة ال(يزيائيةة والكيميائيةة والتةم يمكةن ان تة عكس علةى الكتلةة
الميكروبية الحية .لتد تم تاكيد اره ال تائج احصائيا ً حيث قد تبين من الـ  L.S.Dتحت مستوى احتمال  %5ا ةت
ا ةةاك فةةرو احصةةائية مؤكةةد بةةين المعةةامالت تحةةت التراكيةةز الماتل(ةةة مةةن الملوحةةة متار ةةة مةةب تربةةة الةةـ
)Control(1
كميةةة كةةاربون الكتلةةة الحيةةة  MB-Cفةةم التةةري المزروعةةة فةةول الصةةويا :الجةةدول( )3يوضةةح تةةافير التركيةةز
الملحةةةم علةةةى كميةةةة كةةةاربون الكتلةةةة الحيةةةة الميكروبيةةةة ) (MB-Cفةةةم تربةةةة الةةةـ  Rizosphereوالةةةـ non-
 rizosphereالمزروعةةة ب بةةات فةةول الصةةويا ( ) soil mg kg-1بعةةد  40و  80يومةا ً مةةن الزراعةةةمن اةةرا
الـجدول يتبين ل ا ان اعلى كمية كاربون للكتلة الـحية ) (MB-Cكا ت فم م رتة الةـرايزوس(ير للتربةة ع ةدما
كا ت بملوحتها الـربيعية ( )0.8ورلك بعد  40يوما ً من الةـزراعة حيةث بلغةت حوالةـم ) 1109ملغم.كغةم) 0-
متار ة مب ( 678ملغم.كغم )0-فم تربةة م رتةة الةـ  non- rhizosphereمةن (ةس الةـس دا ة أي ب سةبة زيةاد
لةةل Rhizosphereعةةن الةةـ  non- rhizosphereكا ةةت بحةةدود  .% 39ع ةةد متار ةةة اةةره ال تيجةةة مةةب تربةةة
المتار ة ) (2فم الجدول )( (2الـتربة تحت (س الـظروف لكن من دون زراعة ) جةد ان الةـ  MB-Cكا ةت
بحدود ( 576ملغم.كغم )0-أي كا ت سةبة الةـزياد حوالةـم  %48و % 15فةم الم رتتةين علةى الـتوالةـم .امةا
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ع د متار ة الـ  MB-Cفم اره الـتربة مةب الةـمتار ة ( 1تربةة اصةلية مةن دون تبايةر ) المةركور فةم جةدول
) (2فتةد كا ةت سةبة الةـزياد بحةدود  % 60و % 40علةى الـتوالةـم .الةـزياد فةم الةـ  MB-Cفةم م رتةة الةـ
 Rhizosphereعةةن الةةـ  non- rhizosphereوعةةن الةةـمتار ة كةةان سةةببها افةةرازات الجةةرور (Root
) exudatesحيث بين  2001 Fanان إلفرازات الجرور اامية كبير فم تحسةين بيئةة التربةة اصوصةا فةم
م رتةةة الةةـ  Rhizosphereحيةةث تةةوفر لألحيةةاء المجهريةةة ماتحتاجةةت مةةن الكةةاربون والراقةةة والع اصةةر
الضرورية ل مواا كال يتروجين وال(س(ور والحديد ) .اضافة الـتركيز االورا مةن الةـملوحة ( 2.5دسيسةم يز.م-
 ) 0ادى الـى التافير الـسلبم على الةـ  MB-Cبدرجةة كبيةر ليصةل الةـى حةدود ( 352ملغم.كغةم )0-و (365
ملغم.كغةةم )0-ع ةةد م رتةةة الةةـ  Rhizosphereو الةةـ  non- rhizosphereفةةم الةةـتربة بعةةد  40يوم ةا ً مةةن
الـزراعة .ع د متار ة رلك مب التربة بملوحتها االصةلية جةد ان سةبة اال ا(ةاض كا ةت بحةدود ( % 68و 46
 %على الـتوالـم ) .لتد كان للتركيز الـفا م من الـملوحة ( 5ديسيسيم ز م )0-علةى الةـ ( MB-Cةس الةـتافير
ولكةةن كا ةةت الةةـ  MB-Cاعلةةى بتليةةل ( 397ملغم.كغةةم )0-فةةم كةةال الةةـم رتتين .ع ةةدما تةةارن تةةافير الةةـتركيز
األورا من الـملوحة على الـ  MB-Cمب تربة الـمتار ة  2جدول رقم ) (2لوجد ا ا هةا قةد قلةت ب سةبة حوالةـم
 % 39و % 37فةةم م رتةةة الةةـرايزوس(ير والةةـ  .non- rhizosphereوع ةةدما تةةارن الةةـتركيز االعلةةى مةةب
المتار ة  2جةدول ) (2جةد ان سةي الةـا ا(اض كا ةت  %31علةى الـتوالةـم .بالةـمتار ة مةب الةـ  MB-Cفةم
الةةـتربة االصةةلية (الةةـمتار ة  )1فةةم جةةدول ) (2لوجةةد ا ا ةةت كا ةةت ا ةةاك سةةبة ا ا(ةةاض بحةةدود  % 21ع ةةد
الـتركيز الـملحم االورا وحوالـم  % 11.4ع د الـتركيز االعلى مةن الةـملوحة .امتةداد عمةر الةـ بات الةـى 80
يوم ةا ً قلةةل الةةـ  MB-Cبشةةكل ملحةةوظ وفةةم كةةل المعةةامالت عةةدا فةةم الةةـتربة الةةـمزروعة بالةةـتراكيز الةةـملحية
الـوارئة حيث الحظ ا زياد قليلة فم م رتة الـرايزوس(ير لتصل الـ  MB-Cالـى ) 435ملغم.كغم )0-متار ةة
مب ( 352ملغم.كغم ) 0-ع د الـعمر  40يوما ً وكا ت ب (س الـكمية تتريبا فم م رتة الةـ non- rhizosphere
 .لتد كان الـ تصان فم الـ  MB-Cفم الـتربة الةـمعاملة بالةـتركيز الةـملحم الـعالةـم اعلةى بكفيةر حيةث وصةل
الةةـى حةةدود ( 103ملغم.كغةةم.)0-فةةم م رتتةةين الةةـ  Rhizosphereو الةةـ  non- rhizosphereأي ب سةةبة
ا ا(اض كلية قدراا بحدود  .% 26لتد كان مو بات فول الصويا ضعيف جةدا ع ةد التركيةز الملحةم الةوارم
ولم حصل على أي مو فم التركيز العالم من الملوحة والري ا عكس على افرازات الجرور التةم كا ةت قليلةة
جدا او معدومة وارا واضح من التافيرات السلبية لكل من افرازات الجةرور والملوحةة علةى الكتلةة الميكروبيةة
الحية التم كا ت اقل بكفير من تربة الـ ( Controlجدول  .) 2من الجدول ( )3يمكن ان ست تج ان افةرازات
جرور فةول الصةويا يمكةن ان تتةل بشةكل كبيةر بتتةدم العمةر .لتةد بةين  )2001) Bvimecombeان افةرازات
الجرور تتل بتتدم العمر وقد يكون سبي رلك او التغير فم العمليات ال(سلجية داال ال بات.
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الجةةدول ( )2تةةافير التركيةةز الملحةةم فةةم كميةةة كةةاربون الكتلةةة الميكروبيةةة الحيةةة  MB-Cفةةم التةةري الغيةةر
مزروعة المحض ة لمد  40يوما ً و  80يوما ً تحت (س الظروف
Table (2) Effect of salinity level on microbial biomass in the uncultivated soil
incubated for 40 and 80 days under the same conditions

( 5% L.S.Dللمعامالت( 104: )treatmentالمد 104.75: )age
متار ة ()0تع م التربة االصلية بملوحتها ( 0.8دسيسم ز .م )0-من دون تباير.
متار ة ( )8تع م التربة االصلية بملوحتها (  0.8دسيسم ز .م ) 0-مبار ومحض ة.
متار ةةةة ( )1تع ةةةم التربةةةة المضةةةاف لهةةةا المسةةةتوى الملحةةةم االول لتصةةةبح ( 2.5دسيسمسةةة ز .م ) 0-مباةةةر
ومحض ة.
متار ةةةة ( )6تع ةةةم التربةةةة المضةةةاف لهةةةا المسةةةتوى الملحةةةم الفةةةا م لتصةةةبح ( 5دسيسمسةةة ز .م ) 0-مباةةةر
ومحض ة.
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الجةةةدول( )3تةةةافير التركيةةةز الملحةةةم فةةةم كميةةةة كةةةاربون الكتلةةةة الحيةةةة الميكروبيةةةة  MB-Cفةةةم تربةةةة الةةةـ
 Rizosphereوالـ  non-rizosphereالمزروعة ب بةات فةول الصةويا بعةد  40و  80يومةا ً مةن
الزراعة
Table (3) Influence of salinity level on the microbial biomass in the rhizososphere
and the non- rhizososphere soils cultivated with soy bean after 40 and 80
days of sowing

 ( : 5% L.S.Dالمعامالت * المد * الموقب)( 115.08 :للمعةامالت)( 71.953 :للمةد )( 77.25 :للموقةب):
58.75
كمية كاربون الكتلة الحيةة ) (MB-Cفةم التةري المزروعةة رر صة(راء :الجةدول( )4يوضةح تةافير التركيةز
الملحةةةم علةةةى كميةةةة كةةةاربون الكتلةةةة الحيةةةة الميكروبيةةةة  MB-Cفةةةم تربةةةة الةةةـ  Rizosphereوالةةةـ non-
 rizosphereالمزروعة ب بات الرر الص(راء معبرا ع ت بـ( ملغم.كغةم ) 0-بعةد  40و  80يومةا ً مةن الزراعةة
يتبين من ارا الـجدول ان الةـ  MB-Cفةم م رتةة الةـرايزوس(ير للتربةة االصةلية (بملوحتهةا) الةـمزروعة رر
بعمةر  40يومةا ً كا ةت مشةابهة تتريبةا لتربةة الةـ  827( non- rhizosphereو 823ملغم.كغةم )0-قةل قلةيال
ع ةةد عمةةر  80يوم ةا ً  ,وايضةةا كا ةةت الةةـ  MB-Cع ةةد اةةرا الةةـعمر قريبةةة مةةن بعضةةها فةةم كةةال الةةـم رتتين
( Rhizosphereو  )non- rhizosphereحيةث كا ةت بحةدود 704و 708ملغم.كغةم 0-علةى التةوالم .لتةد
كا ت الـ  MB-Cفم م رتة الـرايزوس(ير ل بات الـرر ع د عمر  40يوما ً اقل بكفير من ما الحظ اه فةم فةول
الـصويا ع د (س الـعمر حيث كا ت الةـ  MB-Cبحةدود  1109ملغم.كغةم( 0-جةدول  ) 5أي ب سةبة ا ا(ةاض
قدراا حوالـم  % 25والـعكس كان فم م رتة الـ  non- rhizosphereحيةث كا ةت الةـ  MB-Cفةم الةـتربة
الةةـمزروعة رر ع ةةد عمةةر  40يوم ةا ً اعلةةى ب سةةبة حوالةةـم  % 32ان سةةبي زيةةاد الةةـ MB-Cفةةم م رتةةة
الـرايزوس(ير الـمزروعة فول الـصويا عن الـرر ع د عمر  40يوما ً (ان السبي فةم رلةك اةو كةون بةات فةول
الصويا يمتلك جررا ً وتديا ً رئيسيا تت(رع م ت جرور فا وية اارى من المحتمل ان افرازات الجرور تتركز فةم
م رتة الرايزوس(ير ( حول الجرر الوتدي ) فزادت ال  MB-Cبدرجةة ملحوظةة .امةا جةرور بةات الةرر فهةم
كما م علوم لي(ية قد تكون افرازات جروراا قد توزعت على تربة الس دا ت ككل فكا ت االفةرازات متشةابهة فةم
كال الم رتتين ( Rhizosphereو  .)non- rhizosphereزراعةة محصةول الةـرر بعمةر  40يومةا ً ضةاعف
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تتريبا من الـكتلة الةـحية  MB-Cمتار ةة مةب الةـتربة االصةلية متار ةة الجةدول ) )2وكا ةت الةـزياد ب سةبة
 % 85و % 84فةةم كةةال الةةـم رتتين ( Rhizosphereو  )non- rhizosphereعلةةى الـتوالةةـم .امةةا ع ةةد
متار ة الـ  MB-Cفم م رتتم ( Rhizosphereو  )non- rhizosphereع د عمر 40يوما ً مب
الـتربة الـمحض ة تحت (ةس الةـظروف ( متار ةة  )2الجةدول ) (2ف جةد ان سةبة الةـزياد كا ةت  % 44و 43
 %على الـتوالـم واره الـزياد ام تيجة افرازات الـجرور .امتداد عمر بةات الةـرر الةـى  80يومةا ً ادى الةـى
الـتتليل من سبة الـزياد اره حيث كا ت بحدود  % 58وقريي م ها  % 57فم كال م رتتين
الجةةةدول ( )4تةةةافير التركيةةةز الملحةةةم فةةةم كميةةةة كةةةاربون الكتلةةةة الحيةةةة الميكروبيةةةة  MB-Cفةةةم تربةةةة الةةةـ
 Rizosphereوالـ  non-rizosphereالمزروعة ب بات الرر الص(راء بعةد  40و  80يومةا ً مةن
الزراعة
Table: (4) Influence of salinity level on the microbial biomass in the rhizososphere
and the non- rhizososphere soils cultivated with corn after 40 and 80
days of sowing
salinity
level
مستوى
الملوحة
dS.m-1

كاربون الكتلة الحيةsoil(mg kg-1( soil microbial biomass
يوما ً من الزراعةday from planting
40
Rizosphere

average
متوسرات
المعامالت

80
nonrizosphere

Rizosphere

nonrizosphere

Salt soil
ملوحة
التربة
0.8

827

823

708

704

765.50

2.5

559

448

525

461

497.83

5

456

422

469

393

435.17

average
553.33
579
متوسرات
المد
average
متوسرات
551.78
580.56
551.78
580.56
التريبة
والبعيد
عن الجرر
 ( : 5 % L.S.Dالمعامالت * المد * الموقب)( 230.84 :للمعامالت)( 110.8 :للمد )( 90.465 :للموقةب):
90.465
( Rhizosphereو  )non- rhizosphereعلةةى الـتوالةةـم ورلةةك متار ةةة مةةب الةةـتري الةةـاصلية (متار ةةة )1
جدول ) .(2ع ةد متار ةة رلةك مةب الةـتربة الةـمحض ة (متار ةة  )2فةم الجةدول ) (2جةد ان اةره الةـزياد كا ةت
بحدود  % 23و % 27فم كال الـم رتتين على الـتوالـم .لتد كا ت سبة ا ا(اض الـ  MB-Cفم اةره الةـتربة
ع د ارا الـعمر متار ة بالةـعمر  40يومةا ً بحةدود  % 14.4و % 14.5فةم الةـم رتتين علةى الـتوالةـم .اضةافة
الةـملوحة بتركيةز  2.5ديسةم سةيم ز الةـى الةـمعامالت الةـمزروعة رر ع ةد عمةر  40يومةا ً قللةت الةـ MB-C
بشكل ملحوظ متار ة مب تلك الـغير مضاف لها الـملوحة حيث وصةلت الةـى ( 559و  448ملغم.كغةم ) 0-فةم
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م رتتةةةين ( Rhizosphereو  )non- rhizosphereأي ب سةةةبة ا ا(ةةةاض قةةةدراا  % 32و  % 46علةةةى
الـتوالـم .زياد الـملوحة الـى  5ديسم سيم ز ادى الةـى زيةاد اةرا الةـا ا(اض حيةث وصةل الةـى  % 45و49
 %على الـتوالـم .امتداد الـعمر الـى  80يوما ً قلل رلك الـى سبة  % 34و  % 44بالـمتار ة مب (ةس الةـعمر
من بات الـرر الـ امم فةم الةـتربة مةن دون ملوحةة (بملوحتهةا االصةلية) .ان ال تةائج التةم تةم الحصةول عليهةا
تتماشى مب ما ركره الباحةث 1990 Lauchliحيةث بةين سةبي قلةة الكتلةة الحيةة فةم م رتةة الرايزوسة(ير والةـ
 non- rhizosphereاةةو الجهةةد االزمةةوزي والتسةةمم االيةةو م اللةةران يةةؤفران سةةلبا علةةى االحيةةاء المجهريةةة.
كرلك وجد  2003 Rietzان ا اك عالقةة سةلبية بةين  MB-Cوملوحةة التربةة حيةث قلةت بشةكل كبيةر بزيةاد
الملوحة .ان تةائج التحليةل االحصةائم (  ) L.S.D 5%تؤيةد ان ا ةاك فروقةا ً احصةائية مهمةة بةين المعةامالت
الماتل(ة وبين عمر ال بات.
الـعالقة بين الـ  MB-Cوالـ مو الـاضري والـجرر -:
مةةةن دون ملوحةةةة :الجةةةدول( )5يوضةةةح العالقةةةة بةةةين كميةةةة الةةةـ ) soil mg.kg-1( MB-Cفةةةم م رتةةةة
الـ Rizosphereو الوزن الجاف الاضري والجرري بعد  40و  80يوما ً من الزراعة لكل مةن (فةول الصةويا
) )Aوالرر الص(راء ) )Bعلى التوالم .من ارا الجةدول يتبةين ل ةا ان الةـعالقة بةين كميةة الةـ  MB-Cفةم
م رتة الـرايزوس(يير مب الـمجموع الـاضري والـجرري فم الـتربة من دون ملوحةة كا ةت عالقةة ررديةة مةب
الةةةـعمر لكةةةال الةةةـمحصولين مةةةب بعةةةض حيةةةث كا ةةةت الةةةـ  MB-Cفةةةم الةةةـرايزوس(ير لكةةةال الةةةـ باتين بحةةةدود
(550ملغم.كغةةم )0-ع ةةد عمةةر  40يومةةا ً زادت الةةـى ( 721ملغم.كغةةم )0-وكةةان اةةرا متماشةةم مةةب الةةـ مو
الـاضري لكليهما حيث كان  7.1غم ع د عمر  40يوما ً زاد الـى حدود  18غم بعةد  80يومةا ً واةرا يةدل علةى
ان الـزياد فةم ففةرازات الةـجرور لكةال الةـمحصولين كا ةت كلمةا تتةدم الةـعمر وا عكةس تافيراةا علةى كميةة الةـ
 .MB-Cكرلك يتضح من الةـجداول ايضةا بةان الةـعالقة بةين الةـ  MB-Cوالةـ مو الةـاضري والةـجرري فةم
حالـة وجةود كةل بةات لوحةد كا ةت عكسةية وليسةت ررديةة كمةا الحظ ةا ع ةد وجةود كالامةا مةب بعةض ف(ةم
الـوقت الـري كا ت الـ  MB-Cفم الـتربة االصلية الـمزروعة ب(ةول الةـصويا ع ةد عمةر40يومةاًا فةم م رتةة
الةـرايزوس(ير حوالةةـم ( 1109ملغم.كغةةم )0-وكةةان وزن الةةـ بات اليتجةاوز الةةـ 1.6غةةم والةةـجرري ال يتجةةاوز
 0.22غم قلت الـى الـ صف تتريبا ( 482ملغم.كغم )0-ع دما كان عمةر الةـ بات  80يومةا ً ووز ةت الاضةري
كان  4.2غم تتريبةا والةـجرري حوالةـم  0.5غةم مع ةى رلةك ازداد الةـمجموع الةـاضري والةـجرري فتلةت الةـ
 MB-Cبتتدم الـعمر .بالـ سبة لمحصول الـرر سلك (س الـسلوك ولكن بدرجة اقل حيةث كا ةت الةـ MB-C
ع د عمر  40يوما ً بحدود ( 827ملغم.كغم )0-ووزن الـ بات الـاضري كان  6.2غم والـجرري حوالـم  2غةم
قلةةت الةةـى حةةدود ( 708ملغم.كغةةم )0-بعةةد  80يوم ةا ً بي مةةا الةةـمجموع الةةـاضري زاد الةةـى حوالةةـم 12.4غةةم
والـمجموع الـجرري الـى حوالـم  4غم مع ى رلك ايضا ا ت كلمةا زاد الةـ مو الةـاضري والةـجرري كلمةا قلةت
الـ  MB-Cع د وجود كل بات لوحد بي ما الـعكس ع د وجوداما معا.
الجةدول( )5العالقةة بةين كميةة الةـ  )mg kg-1 soil( MB-Cفةم م رتةة الةـ Rizosphereو الةوزن الجةاف
الاضري والجرري بعد 40و 80يوما ً من الزراعةة لكةل مةن (فةول الصةويا) )Aوالةرر الصة(راء
).)B
Table (5)The relationships between the microbial biomass (mg kg-1 soil)in the
rhizosphere and the roots and shoots dry weight after 40 and 80 days , for
)soy bean (A) and corn (B
A
يوما ً من الزراعةday from planting
MB-C
salinity
mg
kg-1
80
40
average
level
مو
ال
مو
ال
مو
ال
مو
ال
متوسرات
مستوى
الجرري
الاضري
الجرري
الاضري
المعامالت
الملوحة
يوما ً من الزراعة
Root
short
Root
short
dS.m-1
growth growth growth growth
g / pot
g / pot
80
40
795
0.45
4.2
0.22
1.60
482
1109 Salt soil
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352

435

0.42

0.1

1.2

0.15

393.50

397

294

-

-

-

-

345.50

5
Average
متوسرات 403.44 619.22
المد
( : 5% L.S.Dللمعامالت)( 76.517 :للمد )62.476 :

B

salinity
level
مستوى
الملوحة
dS.m-1

MB-C
mg kg-1
يوما ً من
الزراعة day
from
planting
40

80

يوما ً من الزراعةday from planting
80

40

ال مو
ال مو
ال مو
ال مو
الاضري الجرري الاضري الجرري
Root
short
Root
short
growth growth growth growth
g / pot

average
متوسرات
المعامالت

g / pot

Salt
soil
ملوحة
التربة
0.8

827

708

6.2

2.13

12.4

3.96

2.5

448

461

4.9

1.95

11.48

5

5

456

469

1.95

1.4

9.23

7.13

767.67

511.67
426.33

average
متوسرات 567.11 594
المد
( :5% L.S.Dللمعامالت)( 171.45 :للمد )139.99 :
بوجود الـملوحة :لتةد أفةرت الةـملوح ة بشةكل واضةح علةى كةال الةـ باتين سةواء لوحةداما أو بوجةود كليهمةا مةب
بعةةض فزضةةافة الةةـملوحة بالةةـتركيز الةةـوارئ  2.5ديسةةم سةةيم ز قللةةت الةةـ  MB-Cفلةةى الةةـفلث تتريبةةا فةةم
رايزوس(ير فول الـصويا لوحد ( 352ملغم.كغم )0-ع د عمر  40يومةا ً متار ةة مةب الةـمعاملة مةن دون ملوحةة
التم الحظ ا ها قد زادت قليال فاصبحت ( 435ملغم.كغم )0-ع د عمةر  80يومةاً .ان سةبي رلةك قةد يعةود فلةى
الـضعف الـشديد فم مو بات فول الـصويا تحت ارا الـمستوى من الـملوحة (0.42غم للوزن الةـاضري فتةر
و 0.1غةم للمجمةوع الةـجرري بعةد  40يومةا ً مةن الةـعمر زاد قلةيال بعةد عمةر  80يومةا ً ليصةل الةـى فتةةر  1.2و
 0.15غم علةى الـتوالةـم ) .علةى الةـرغم مةن ان الةـعالقة ررديةة ( أي زادت الةـكتلة الةـحية وزاد معهةا الةـ مو
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الـاضري والـجرري بتتدم الـعمر ) أي ا ت ضعف الـ مو الـاضري والـجرري ادى الـى قلة افرازات الةـجرور
وا عكس رلك على الــ  . MB-Cاما فم الـتراكيز الـعالـية من الـملوحة فتد كا ت  MB-Cمشابهة تتريبةا للةـ (
متار ةةة  )3بسةةبي عةةدم مةةو بةةات فةةول الةةـصويا تحةةت اةةرا الةةـمستوى مةةن الةةـملوحة .يتبةةين ل ةةا مةةن الةةـ تائج ان
محصول الـرر لم يتةافر كفيةرا بةالتركيز الةـوارئ للملوحةة حيةث كا ةت الةـ  MB-Cفةم م رتةة الةـرايزوس(ير
بحةةدود ( 448ملغم.كغةةم )0-ع ةةد عمةةر  40يومةا ً ازدادت قلةةيال لتصةةل الةةـى ( 461ملغم.كغةةم )0-بعةةد  80يوم ةا ً
وكان الـوزن الـاضري  4.9و11.5غةم و  2و  5غةم للمجمةوع الةـجرري علةى الـتوالةـم ممةا يةدل علةى ان
الةـعالقة ررديةة أي ازدادت الةـ  MB-Cبتتةدم الةـعمر رافتهةا زيةاد عالةـية فةم مةو الةـ بات بي مةا االفةرازات
زادت قليال علما با ت كا ت كمية الـ  MB-Cصف ما كا ت عليةت فةم المعةامالت مةن دون ملوحةة .ان تةائج
التحليل االحصائم (جدول  )5تدل على ا ت كا ت ا اك فر مع وي تحةت مسةتوى  % 5بةين التربةة مةن دون
ملوحةةةة مةةةب كةةةل مةةةن التركيةةةزين الملحيةةةين فةةةم حالةةةة كةةةل مةةةن فةةةول الصةةةويا والةةةرر الصةةة(راء (فةةةم م رتةةةة
الرايزوس(ير) ولم تكن ا اك فرو مع وية بين كال التركيزين الملحيين .كرلك اكدت تةائج التحليةل االحصةائم
ت(و العمر  40يوما ً عن العمر  80يوما ً فم رايزوس(ير فول الصويا بي ما لم تكةن ا ةاك فةرو احصةائية بةين
كال العمرين فم رايزوس(ير الرر الص(راء.

الشكل ( )6العالقة بين  FIMو  SIRMمب المعادلةCorrelation between FIM and SIRM
تافير عمر ال بات و وعت على الـ MB-C :لتد الحظ ا من الجداول السابتة ( )8،1،6،5ان امتداد العمةر ل بةات
فول الصويا ال امم فم التربةة مةن دون ملوحةة فةم م رتةة الرايزوسة(ير الةى  80يومةا ً قلةل كميةة ال MB-C
تتريبا الى ال صف بي ما قلت قليال فم حالة الرر وازدادت الى الضةعف تتريبةا فةم حالةة الشةعير .وجةود بةاتم
الرر وفول الصويا مب بعض الحظ ا زياد ايضا بتتدم العمر الى 80يومةا ً .ان اةره ال تةائج توضةح ان رلةك لةت
عالقة مباشر بزفرازات الجرور و وعها حيث سةت تج مةن رلةك ان ال بةات البتةولم المتمفةل ب(ةول الصةويا رات
الجرر الوتدي تكون افرازاتها مركز فم المراحل االولةى مةن عمةر ال بةات وتتةل او تتوقةف بعةد رلةك .ا عكةس
رلك على ال  MB-Cحيث ان البكتريا وال(رريات قد تافرت بشةكل كبيةر فةم المراحةل االولةى واةره الزيةاد
فم العدد بحاجة الى مصدر كاربون وراقة ال دامة الحيا ان قلة مصدر الكاربون والراقة فةم المرحلةة الفا يةة
من العمر قد ادى الى مةوت الكفيةر م هةا بسةبي تةء الغةراء ( االفةرازات فةم اةره الحالةة ) .فةم حالةة ال بةات
ال جيلم(الرر ) كان ال تء فم االفرازات اقل مما الحظ اه فم حالة فول الصويا وال تء التليل فةم ال MB-
 Cقةةةد يكةةةون بسةةةبي مةةةوت قسةةةم مةةةن الكتلةةةة الحيةةةة الميكروبيةةةة بسةةةبي الم افسةةةة  Competitionوالتضةةةاد
 .)1977 Alexandr( antagonisimفم الدراسة التم قةام بهةا Mahiaوااةرون ( )2006حةول قيةاس الةـ
 MB-Cفةم تةري رات مةواد اصةل  Parent Materialsماتل(ةة مزروعةة باشةجار صة وبر ماتل(ةة اال ةواع
وجةةدوا ا هةةا تتةةراو بةةين 305-675مةةايكرو غةةرام لكةةل اغةةرام تربةةة فةةم التةةري المزروعةةة PinusPinaster
وبةةةين  270-1010فةةةم التةةةري المزروعةةةة  PinusSylvestrisرات االصةةةل ) (graniteوبةةةين 245-910
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و291-1604مايكرو غرام لكل غرام تربة فم التري رات االصةل ) (Acid Schistعلةى التةوالم وكةان رلةك
كمعةةدل لةةـ  24عي ةةة لكةةل ةةوع مةةن االشةةجار (  12م هةةا تحةةت مةةاد اصةةل  graniteو 12تحةةت الةةـ Acid
 )Schistعلما بان عملية التياس قد تمت برريتةة الةـ  FEMحسةي Vanceوااةرون ( )1987والمحةور مةن
قبل ) Basantaواارون  .)2002كرلك يمكن ان تاتلف الكتلة الحية ) (MBحسي وع المحصول المةزروع
والةدور الزراعيةةة ف(ةةم الدراسةةة التةةم قةةام بهةةا  Balotaوااةرون( )2004حةةول كميةةة الكتلةةة الحيةةة فةةم تةةري
مزروعة بمحاصيل ماتل(ة فم دورات زراعية ل(تر رويلة من الزمن تحت الحرافة العميتة ومن دون حرافةة
وجةةدوا ان الكتل ةة الحيةةة )(MBعلةةى عم ة (  ) 0-5 Cmكا ةةت فةةم التةةري المزروعةةة فةةم دورات زراعيةةة
(ح رة  /فةول الصةويا) (ح رةة  /رر ) و(ح رةة  /قرةن) مةن دون حرافةة اةم مةايكروغرام/0-تربةة 369 ,
389 , 372متار ةة ب(تةر 223 , 181 , 145مةايكروغرام/0-تربةة soilفةم التةري المحروفةة حرافةة عميتةة
وعلى التوالم وكا ت تتريبا صف رلك على عم ) (5-10 Cmفم ازدادت قلةيال لتصةل الةى 269 , 195 ,
 195مايكروغرام/0-تربة و 220 , 225 , 111مايكروغرام/0-تربة على عم ) (0-15Cmوعلى التةوالم.
علةةى العكةةس مةةن رلةةك فتةةد وجةةد  Kheyrodinوااةةرون ( )2012ا ةةت لةةيس ا ةةاك فةةرو احصةةائية فةةم كميةةة
كةةاربون الكتلةةة الحيةةة فةةم التربةةة مةةن دون حرافةةة ) (NTوالتةةري المحروفةةة ورلةةك فةةم دراسةةتهم حةةول تةةافير
الحرافة واضافة السماد العضوي على الكتلة الحيةة وال شةار اال زيمةم .ووجةدوا اعلةى  MB-Cكا ةت 1062
كيلوغرام.اكتار0-
تربة فم التري المعاملة بالسماد العضوي وفم الدراسة التم قام بها كل من ( Heوااةرون  )1997حةول
االستجابة الموسمية لكاربون وفوس(ور وكبريت الكتلة الحية ) (MB-C,P,Sفم تري تحت المراعةم مضةاف
لها اسمد كيمياوية وعضوية ووجةدوا ان اعلةى كةاربون كتلةة حيةة وصةلت الةى حةوالم  3000مةايكروغرام-
/0تربة فم ال(تر بين الشهر العاشر والشهر الفةا م عشةر متار ةة مةب تربةة الشةااد التةم كا ةت بحةدود 2250
مةةايكروغرام/0-تربةةة واقةةل كةةاربون كتلةةة حيةةة تةةم قياسةةها كةةان مةةايكروغرام/0-تربةةة  2200و 1600
مايكروغرام/0-تربة فم االشهر بين الفا م والرابب من (س الس ة وعلى التوالم.
تافير م رتة الـ Rhizosphereعلى الـMB-C :الكفير من البحوث الم شور تشير الى ان سةبة ال MB-C
فةم م رتةة الرايزوسة(ير متار ةةة مةب ال  non-rhizosphereقةد تصةةل الةى  )1993 Darrah(10:1امةا فةةم
التجاري التم اجري ااا فكا ت تتريبا مشابهة بغض ال ظر عن العمر او اكفر قلةيال عةدا فةم حالةة فةول الصةويا
ع د عمر  40يوما ً فكا ت ال سبة بحةدود .2:1ان سةبي رلكتةد يكةون حجةم السة دا ت المسةتعملة حيةث ا هةا كا ةت
بحةةدود  5كغةةم فتةةد الحظ ةةا ا تشةةار جرورالةةرر اللي(يةةة فةةم جميةةب ا حةةاء الس ة دا ت ممةةا يةةدل علةةى ان افةةرازات
جروراا قد كا ت متساوية تتريبةا فةم كةل بتعةة تربةة مةن السة دا ت .علةى العمةوم ع ةد متار ةة ال  MB-Cفةم
الس ادين المزروعة باتات سواء بتولية او جيلية مب المتار ة التم ام من دون زراعةة جةد ايضةا ا هةا تصةل
الةةى مةةااو م شةةور فةةم المصةةادر بةةل كا ةةت اقةةل بكفيةةر مةةن ال سةةي المةةركور  .ان اةةرا الموضةةوع بحاجةةة الةةى
دراسات حتلية لكم تكون ال تائج اكفر دقة .ان السكريات المتعدد رات االوزان الجزيئية الكبير التم قةد ت(ةرز
من االيا الجرور والتم تسمى  mucigelيمكن ان توفر غراء وبيئةة مالئمةة ل مةو وترةور االحيةاء المجهريةة
ف(ةم حتةول الشةعير يمكةن ان تةزداد افةرازات بعةض المركبةات العضةوية كةال ( muginic acid , Avenic
 ) acid , Distichonic acidوالتم يمكن ان ت(يةد فةم زيةاد الكتلةة الحيةة الميكروبيةة اصوصةا فةم التةري
التاعديةة حيةث يمكةن ان تسةاام اةم مةب االحمةاض العضةوية المتمفلةة ( Fornic , succinic , glutaric ,
 malicوغيراا ) فم ا(ض  pHالتربة على االقل موقعيا فتوفر ظروفةا ً افضةل لل ظةام البيئةم الةري تحتاجةة
االحياء المجهرية الم(يد اضافة الةى كو هةا غةراء مصةدر كةاربون وراقةة لهةا (  .) 1995 Welchلتةد ركةر
( )1992 Rizuiان قسةةم مةةن المركبةةات العضةةوية الم(ةةروز مةةن قبةةل الجةةرور قةةد تكةةون ااصةةة جةةدا very
specificتوافر ايجابيا (واحيا ا سلبيا ) فم وع واحد من الكائ ات الحية والتسم االار قد توفر فم العديةد مةن
اال واع .لتد اشار ان المركبةات الم(ةروز مةن قبةل جةرور ال باتةات يمكةن ان تعمةل ك chemotaxisلتوجةة او
تجري االحياء المجهرية الماتل(ة الى م رتة الرايزوس(ير فتزيد من اعةداداا وبالتةالم كتلتهةا الحيةة متار ةة مةب
الم ةةار البعيةةد ( .) non-rhizosphereمةةن ا ةره المركبةةات العضةةوية  flavonoidsوكةةرلك المركبةةات
العضوية اضافة الى االحماض االمي ية واالحماض ف ائية واحادية الكاربوكسيل كرلك يمكن لهره المركبةات ان
تجري البكتريا وال(رريات المرضية ) )1995 Cookوفم (س الوقةت تجةري الةـ Rhizobacterالتةم تعمةل
كمضاد ) ) Antagonisticلهره االحياء المرضية .ان امتصاء الع اصر الغرائية من قبل ال بات فةم م رتةة
الرايزوسة(ير سةوف يةودي الةى حةدوث تةةء دائمةم تةدريجم (  ) gradientفةم الع اصةر الغرائيةة والةةري
بةةدور سةةوف يسةةمح با تشةةار  Diffusionلهةةره الع اصةةر مةةن التربةةة ككةةل تجةةاه سةةرح الجةةرر ( م رتةةة
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الرايزوس(ي ر ) فتزداد فم اره الم رتة والتم بدوراا سةوف تسةتعمل كغةراء لل بةات واالحيةاء المجهريةة فتةزداد
) ا ةةت علةةى2000 Uren (  لتةةد بةةين الباحةةث.)1999 Claassen) كتلتهةةا الحيةةة متار ةةة مةةب الم ةةار البعيةةد
 وركةر الباحةث.الرغم من ان كمية االفرازات قليلة اال ان وجوداا مهم جدا فم حيا ال بات واالحياء المجهرية
 مةن% 40-30 ) ا ت قد تصل سبة افةرازات الجةرور فةم البةادرات وال باتةات الحديفةة مةن1990 Whipps (
 وقةةةد تةةةم افبةةةات ان افةةةرازات الجةةةرور تتةةةل بتتةةةدم عمةةةر ال بةةةات وتةةةزداد.مجمةةةوع ةةةاتج التركيةةةي الضةةةوئم
(droupht  الج(ةةةةةةةةةةةةةةةةافcompactionsoil  مفةةةةةةةةةةةةةةةةل اال ضةةةةةةةةةةةةةةةغارstress soilباالجهةةةةةةةةةةةةةةةادات
.) 2001 Brimecombe
MB-C الملوحة وعالقتها بالـ
 بشةةكل كبيةةر اصوصةةا فةةم حالةةةMB-C مةن الجةةداول السةةابتة الحظ ةةا ان الملوحةةة قةد افةةرت سةةلبيا علةةى ال
استعمال فول الصويا كمؤشر واةرا متوقةب الن ال باتةات البتوليةة وبصةور عامةة حساسةة جةدا للملوحةة فتتةل
افرازاتهةا وبالتةالم تتةل اعةداد البكتريةا وال(رريةات ال اميةة فةم التربةة رات الملوحةة العاليةة وبالتةالم تتلةل ال
 فةول.  (س ال تيجة الحظ ااا فةم حالةة الةرر الصة(راء ولكةن بدرجةة اقةل ربمةا لة (س السةبي السةابMB-C
) تةةافيرات الملوحةةة ال اتجةةة مةةن ري حتةةول2003  وااةةرونRietz) الصةةويا > الةةرر لتةةد درس البةةاحفون
( ووجدوا ان الكتلةة الحيةة2.5-0.5 ds m-1 محصول قصي السكر على الكتلة الحية فم تري زمبابوي (بين
قد تافرت بشكل ملحوظ بزياد الملوحة والري ايضا ا عكست على مو ال بات كرلك الحظوا ا ت زيةاد الملوحةة
.التدريجية افرت بشكل كبير على العمليات الميكروبيولوجية المهمة فم تحديد وعية التربة واصوبتها
A Comparative Study Microbial for Biomass formed in calcareous soil
cultivated corn with that cultivated by soy bean
Osama HusamFadhil Al- Azzawy
Ghaith Mohammad Kassim
Soil a Sciences Water Resources Department / College of Agriculture and Forestry
Mosul University / Iraq
Email:Ousamahosam70@gmail.com
ABSTRACT
A set of experiments were conducted in the Department of soil & water
sciences resources of the college of Agaric. Forestry, University of Mosul to study
the effect of root exudates secreted by the tap roots of legume crop (represented by
soybean) and fiber roots (represented by corn and barley) grown under different
levels of salinity (2.5, 1,5 dS m-1 ) on soil microbial biomass ( MB-C ) at two
periods of growth (40 and 80 days ) using a complete Randomized Design with
three replicates for each treatment.
There Uncultivated pots for each level of salinity were also included for
comparison, and included a comparison between the microbial biomass of the
rhizosphere soil with that of the non- rhizosphere. The MB-C of 10 different
treatments were chosen from the tow experiments in order to measure the MB-C
with two different methods ( FIM , SIRM ) in to obtaine a simple equations which
explain the mathematical relationships between these two methods.Results
indicated that : Root exudates of corn plant was generally less than that of soy
bean. also decreased with age specially under soy bean. The MB-C under soy bean
crop was nearly double of that measured under corn crop in both rhizosphere and
non- rhizosphere soils. A negative relationship was oblained between the increases
in the level of salinity and the MB-C .
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