الزكببي والجبىري

2017/ 48)2(: 421 -413 – هجلت العلىم الشراعيت العزاقيت

أستجابة الفاصوليا الخضراء لمقاح البكتيري المثبت لمنتروجين والموليبدنم
كاظم ديمي حسن الجبوري
أستاذ مساعد

*معد نصار محمد الركابي
باحث

 كمية الزراعة – جامعة بغداد- قسم البستنة وىندسة الحدائق
Maad_na83@yahoo.com
المستخمص

 لدراسة أستجابة2015  جامعة بغداد في مجمع الجادرية لمموسم الربيعي- كمية الزراعة-نفذت تجربة حقمية في حقول قسم البستنة وىندسة الحدائق

Azospirillum brasilense وAzotobacter chroococcum وRhizobium phaseoli الفاصوليا الخضراء لمقاح البكتيري المثبت لمنتروجين

 وبثالثة مكررات كل مكرر يحتوي عمى أحد عشر معاممة مثمت تداخالتRCBD  ونفذت التجربة وفق تصميم القطاعات الكاممة المعشاة,والموليبدنم

 الىT1 االحياء البكترية فيما بينيا فضالً عن الموليبدنم لوحده وتداخالتو مع االحياء ويضاف ليا معاممتي التسميد النتروجيني والقياس ورمز ليا من

 أظيرت النتائج تفوق معنوي لمعاممة المقاح البكتيري.0.05  عمى مستوى احتماليةL.S.D  وحممت النتائج باستخدام أختبار أقل فرق معنويT11

 و%2.24  في القرون وأعمى مساحة ورقية بمغتMo وFe  وأعمى تركيزP وN ( في أعطاءىا أعمى نسبة مئويةT11) Mo الثالثي هع

) فيT2( بالتتابع وتفوقت معنويا معاممة السماد النتروجيني الكيميائي
وأعمى تركيز لمكمورفيل في

1-

1-

نبات.2 دسم59.50و1- كغم. ممغم0.34 و1- كغم. ممغم51.67و%0.25

 نبات. فرع12.11  وأعمى عدد لمتفرعات الجذرية لمنبات%1.71 أعطاءىا أعمى نسبة مئوية لمبوتاسيوم في القرون

) فيT5( A. chroococcum وR. phaseoli  وزن طري وتفوقت معنوياً معاممة المقاح البكتيري الثنائي.1-  غم100 . ممغم147.98 االوراق
) فيT9( Mo  هعA. chroococcum  وR. phaseoli  وتفوقت معنويا معاممة المقاح الثنائي1-نبات. غم7.78 أعطاءىا أعمى وزن جاف لمجذور

) فيT5( ) والمقاح الثنائيT4 ( R. phaseoli  كما تفوقت معنوياً معاممتي,1-نبات. ممغم133.31 أعطاءىا أعمى وزن طري لمعقد الجذرية في النبات

) في أعطاءىا أعمى وزن لمقرنةT7(  وكما تفوقت معنويا معاممة المقاح البكتيري الثالثي,1-نبات.  فرع4.11 أعطاءىا أعمى عدد أفرع خضرية لمنبات

.1- ىـ.  ط20.96 ) في أعطاءىا أعمى أنتاج كميT9( Mo  غم وتفوقت معنوياً معاممة المقاح الثنائي مع5.91
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ABSTRACT
The experiment was conducted at the fields of the Department of Horticulture and Landscape Gardening,
College of Agriculture, University of Baghdad, Aljadrya campus during the spring season of 2015 to study the
response of green beans to the inoculation with nitrogen fixing bacteria including Rhizobium phaseoli,
Azotobacter chroococcum, and Azospirillum brasilense and molybdenum. The experiment was carried out
according to the randomized complete block design (RCBD) with three replications each included 11 treatments
represent the interactions between nitrogen fixing bacteria strains, molybdenum solo application, molybdenum
and bacteria strains interactions, in addition to the recommended nitrogen application and control treatment.
Results were analyzed using the least significant differences (LSD) test at 5% level of significance. Results
showed that treatment with all three bacteria strains and Mo (T11) gave the most significant value of leaf area
and N, P, Fe, Mo in the pods which gave 59.50 dm2.plant-1, 2.24%, 0.25%, 51.67 mg.kg-1, and 0.34 mg.kg-1,
respectively. However, treatment with nitrogen (T2) significantly increase potassium percentage in plant pods,
root branching, and leaf chlorophyll content that reached 1.71%, 12.11 branch.plant -1, and 147.98 mg.100 g-1
fresh weight. Moreover, treatment with both R. phaseoli and A. chroococcum (T5) gave the highest root dry
weight of 7.78 g.plant-1 while the treatment with both R. phaseoli and A. chroococcum and Mo (T9) gave the
highest root nodular fresh weight of 633.51 mg.plant -1. Treatments with R. phaseoli alone (T4) and with both R.
phaseoli and A. chroococcum (T5) significantly increased shoot number that reached 4.11 shoot.plant -1 while
treatment with all bacteria strains (T7) yielded the highest pod’s weight of 5.91 g. As for the total yield,
treatment with both R. phaseoli and A. chroococcum and Mo showed to significantly increase total production
that gave 20.96 Ton.Ha-1.
Key words: Bean, Nutrients in pods , Rhizobia, Azotobacter, Azospirillum.
*Part of M.Sc.Thesis of a first author.
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 Nو Pو Kفي المجموع الخضري وزيادة في نسبة  Nونسبة

المقدمة

البروتين في البذور مقارنة بمعاممة القياس ,و ذكر Cassán

تعد الفاصوليا ( Phaseolus vulgaris L. )Beanأحد

وآخرون ( )14أن التمقيح المشترك مع البكتريا Rhizobium

أىم محاصيل الخضر ,ومن محاصيل الموسم الدافئ تزرع

أما الجل استيالك القرون الخضراء أو الجل البذور الجافة

 spp.و Azospirillum spp.يزيد من طول الساق وعدد

أو تزرع لمغرضين ,رغم الزيادة التصاعدية في استيالك

الشعيرات الجذرية وقطر الجذر الرئيس وعدد العقد الجذرية

مما أدى إلى زيادة حاصل نبات فول الصويا .أعتمادا عمى

الفاصوليا الخضراء اال أن زراعتيا لم تنتشر في العراق

ما تقدم ييدف البحث لدراسة أستجابة الفاصوليا الخضراء

السباب تتعمق بكونيا من اكثر محاصيل الخضر حساسة
لزيادة الرطوبة االرضية ونقصيا وحساسيتيا لممموحة وبذورىا

لمقاح البكتيري المثبت لمنتروجين المتمثل ببكتريا
Azotobacter
 Rhizobium phaseoliو
brasilense
 chroococcumوAzospirillm
والموليبدنم وتداخالتيم وانعكاس ذلك في النمو والحاصل.

التنبت في درجة ح اررة تقل عن 15م◦ او تزيد عن  35م◦
ومن المحاصيل الشديدة الحساسية لمتداول والخزن ,ولكونيا
عائالً مفضالً لالصابة بالعناكب الحمراء بسب الشعيرات

المواد وطرائق العمل

الموجودة عمى اوراقيا ( ,)11مما يتطمب منا زيادة التوسع

نفذ البحث في حقول قسم البستنة وىندسة الحدائق-كمية

االفقي والعمودي وأستخدام التقنيات الحديثة النتاج ىذا

الزراعة -جامعة بغداد في مجمع الجادرية لدراسة أستجابة

المحصول الميم اقتصادياً وطبياً ,ومن ىذه التقنيات ىو

الفاصوليا الخضراء لمقاح البكتيري المثبت لمنتروجين

أستخدام المخصبات الحيوية التي ىي عبارة عن لقاحات

والموليبدنم في النمو والحاصل لمموسم الربيعي  ,2015اذ

تحتوي عمى بعض االحياء المجيرية الحية ومنيا البكتريا

قسم الحقل الى مروز المسافة بينيا  1م وزرعت ببذور

المثبتة لمنتروجين التي تعمل عمى توافر النتروجين الجاىز في

الفاصوليا الخضراء بتاريخ  2015/3/26ليجين Primel

بيئة نمو الجذور وليذا أىمية كبيرة في كمية حاصل

فرنسي المنشا قصير االرتفاع ) )Bushوالمسافة بين نبات

الفاصوليا ونوعيتو ويمكن أن يتم ذلك بوساطة البكتريا التي

واخر  0.25م بواقع بذرتين لكل جورة خفت بعد االنبات الى

تعيش عمى جذورىا فتزيد من خصوبة التربة وتجييز

نبات واحد في الجورة ,وكانت مواقع الجور متبادلة في خطين

النتروجين العضوي لكونيا من مصادر تجديد الطاقة ,ومن

عمى المرز الواحد وعمى جانبي خطوط التنقيط (طريقة رجل

أنواع البكتريا التي تؤدي ىذا الدور ىي بكتريا الرايزوبيا

الوزة) مع ترك مسافة عزل  1م بين الوحدات التجريبية

 Rhizobium phaseoilالتكافمية (التعايشية) وبكتريا

والقطاعات لمنع انتقال المغذيات والمقاحات ,وبمغ العدد الكمي

 Azotobacter spp.وبكتريا Azospirillum spp.

لموحدات التجريبية  33وحدة وان مساحة الوحدة التجريبية

ويمكن زيادة كفاءة تثبيت النتروجين الحيوي باستخدام بعض

الواحدة  3م( 2طول  3م و عرض  1م) وبعدد  24نبات

العوامل التي تزيد من كفاءة أنزيم النتروجينيز ومنيا استخدام

لموحدة التجربية الواحدة .اخذت عينة عشوائية لتربة الحقل من

الموليبدنم .حيث يعد الموليبدنم من العناصر الصغرى الميمة

مناطق مختمفة من الطبقة السطحية

لمنبات ويوجد في التربة بكميات قميمة ومتفاوتة ويدخل في
بعض

الزكببي والجبىري

الوظائف

الحيوية

اليامة

 30 - 0سم قبل

الزراعة وأجريت التحاليل الالزمة ليا(جدول  ,)1واجري تسميد

لمنبات.

الحقل بسماد  Pو Kالموصى بو بمستوى  60كغم .ىـ

أشار Laltlanmawiaوأخرون ( )19الى زيادة معنوية في

1-

لكل منيما ( )2لجميع المعامالت ومن ضمنيا معاممة القياس

العقد الجذرية ونسبة النتروجين والحاصل لفول الصويا عند

( ,(Controlأضيف الفسفور( (Pعمى شكل سماد عالي

أضافة الموليبدنم في الترب الحامضية وبين )8( Al-Sadi

الفسفور عمى ىيئة  )13 % P( P2O5والبوتاسيوم ))K

ان اضافة المقاح البكتري  Rhizobium phaseoliالى بذور

أضيف عمى شكل سماد عالي البوتاسيوم عمى ىيئة K2O

الفاصوليا ادى الى زيادة معنويو في عدد العقد الجذريو ووزنيا

( ,)41.5 %Kوتمت االضافة أرضياً عمى دفعتين االولى

الجاف والوزن الجاف لمنبات وارتفاع النبات وزيادة في وزن

في مرحمة النمو الخضري (بعد شير من الزراعة) والثانية

بذور النبات ووزن  100بذرة وزيادة النسبة المئوية لعناصر

عند مرحمة التزىير (بعد اسبوعين من الدفعة االولى).
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جدول  .1بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الحقل لمموسم الربيعي  2015قبل الزراعة
درجت تفبعل
التزبت
pH

االيصبليت
الكهزببئيت
ds.m-1

هلغن .كغن

7.02

2.34

84

الٌتزوجيي الجبهش

الفسفىر الجبهش

الزهل

البىتبسيىم الجبهش

الغزيي

الطيي

ًىع الٌسجت
1-

هلغن .كغن

هلغن .كغن

1-

غن .كغن

1-

42.5

1-

78.3

أجريت التحميالت في مختبر تحميل التربة المركزي في كمية الزراعة /جامعة بغداد

وشممت التجربة أحدى عشر معاممة رمزىا من  T1الى

 T11وىي كاالتي:

غن .كغن

1-

27.8

28.2

غن .كغن

1-

Clay loam

44.0

لكل جورة عند الزراعة ,ونفذت التجربة وفق تصميم
القطاعات الكاممة المعشاة  RCBDوبثالثة مكررات وحممت

 - T1معاممة القياس()Control

وقورنت

النتائج وفق البرنامج اإلحصائي Genstat

-T2السماد النتروجيني الكيميائي (يوريا)

المتوسطات باختبار اقل فرق معنوي  L.S.Dوبمستوى

 -T3الموليبدنم ()Mo
Rhizobium phaseoli-T4
 Rhizobium phaseoli- T5و Azotobacter
chroococcum
brasilense
و
Rhizobium
phaseoli-T6
Azospirillum
 Rhizobium phaseoli - T7و Azotobacter
chroococcumوAzospirillum brasilense
 Rhizobium phaseoli -T8وMO
 Rhizobium phaseoli -T9و Azotobacter
chroococcumوMO
 Rhizobium phaseoli -T10و Azospirillum
brasilenseوMO
و
Azotobacter
chroococcum
-T11
 Azospirillum brasilenseوRhizobium phaseoli
و MO
1أضيف النتروجين ) )Nبمستوى  40كغم .ىـ عمى شكل

احتمال  .(3( 0.05قيس المؤشرات الكيميائية بعد أن أخذت
العينة النباتية من القرون بحسب ما ذكرهُ (9( Al-Sahaf
واجريت ليا عممية اليضم الرطب بحسب الطريقة المقترحة
من قبل  Cresserو )15( Parsonsومن ثم قدرت عناصر

 Nو Pو  Kو Feو Moفي القرون بحسب ماذكرهُ Al-
 (9( Sahafوقيست مؤشرات النمو الجذري المتمثمة بعدد
التفرعات الجذرية لمنبات والوزن الجاف لممجموع

(غم) والوزن الطري لمعقد الجذرية في النبات(ممغم) وقيست

مؤشرات النمو الخضري المتمثمة بعدد التفرعات الخضرية

لمنبات والمساحة السطحية الورقية (دسم (2وتركيز الكمورفيل

في االوراق (ممغم100.غم
واالنتاج الكمي

لممادة الجافة في القرون .

لمعاممة الموليبدنم T3

النتائج والمناقشة

والمعامالت االخرى التي أضيف الييا الموليبدنم ( ,)1وتمت

تأثير المخصبات الحيوية والموليبدنم في النسبة المئوية

االضافة أرضياً عمى دفعتين االولى في مرحمة النمو

لعناصر  Nو Pو Kوتزكيش  Feو Moفي القرون:

الخضري (بعد شير من الزراعة والثانية عند مرحمة التزىير

ُيالحظ من نتائج جدول  2وجود تأثير معنوي لممعامالت في
النسبة المئوية لعناصر  Nو Pو Kوتركيز عنصري Fe

(بعد اسبوعين من الدفعة االولى) وأستخدمت عزالت نقية
لمبكتريا

 Rhizobium phaseoliو

 chroococcumوbrasilense

(طن  .ىكتار )1-وقيست مؤشرات جودة

القرون المتمثمة بالنسبة المئوية لمكاربوىيدرات والنسبة المئوية

T2وأضيف الموليبدنم عمى شكل موليبدات االمونيوم ( Mo

 )54%بمستوى  1كغم  .ىـ

1-

وزن طري) وقيست مؤشرات

الحاصل المتمثمة بعدد البذور بالقرنة ووزن القرنة (غم)

يوريا ( )2( )46 %Nلمعاملة السماد النتروجيني الكيميائي
1-

الجذري

Azotobacter

و Moفي القرون ,إذ تفوقت معاممة المقاح البكتيري الثالثي

 Azospirillumبكثافة

مع  )T11) Moبإعطاء اعمى القيم لعناصر (% 2.24) N

أحيائية قدرىا  710وحدة المكونة لممستعمرة ( Colony

1-

و (%0.25) Pو 51.67) Feممغم  .كغم

/ ) )CFU( Forming Unitغم لقاح من مختبرات مركز

 Moممغم  .كغم

التقانات إالحيائية /و ازرة العموم والتكنولوجيا سابقاً في

1-

( و )0.34

( في القرون مقارنة بمعاممة القياس التي

أعطت أقل القيم لمعناصر في القرون والتي بمغت %1.69

الزعفرانية وأعتمدت طريقة تحميل المقاح البكتيري عمى

1-

و %0.15و 35.00ممغم  .كغم

الحامل بتموس معقم بواقع  200مل لكل كيموغرام بتموس

1-

و 0.21ممغم  .كغم

بالتتابع ,كما تفوقت معاممة السماد النتروجيني الكيميائي()T2

وأضيف المقاح البكتيري المحمل عمى البيتموس بواقع  2غم
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بإعطاء اعمى نسبة مئوية لمبوتاسيوم في القرون بمغت

كما أن الزيادة في النسبة المئوية لمبوتاسيوم في القرون عند

 %1.71والتي لم تختمف معنوياً عن معاممة T11

أضافة السماد النتروجين الكيميائي( ( T2والتي لم تختمف
معنوياً عن ( )T11تعزى الى أن السماد النتروجيني المضاف

( )%1.70مقارنة بمعاممة القياس التي أعطت %1.60

وكما تفوقت معاممة المقاح البكتيري الثنائي  R.phaseoliو

يؤدي إلى زيادة الجاىز من  Nومن ثم زيادة امتصاص

 A. chroococcumمع  )T9( Moالمعاممة  T11بإعطاء

النتروجين من قبل الجذور مماينعكس ايجاباً عمى النمو

أن الدور االيجابي لمقاح الثالثي البكتيري مع (T11) Mo

البوتاسيوم .أما التأثير االيجابي لمقاح الثالثي البكتيري مع

في زيادة النسبة المئوية لمنتروجين في القرون يعزى الى دور

الموليبدنم في زيادة تركيز الحديد في القرون يعزى الى إن

المخصبات البكتيرية الحيوية في تثبيت النتروجين الجوي

أغمب األحياء المثبتة لمنتروجين ومنيا الرايزوبيا واالزوتوباكتر

الجذور وأنتقالو داخل النبات .واما زيادة النسبة المئوية

 Siderophoresذات أوزان جزيئية منخفضة تعمل عمى

لمفسفور في القرون تعزى الى دور المخصبات الحيوية في

خمب الحديد و زيادة معدل تحولو الى حديدوز والتقميل من

تثبيت النتروجين الحيوي وألىمية ىذا العنصر في تحفيز

تفاعميا مع أيونات الفوسفات تاركو ىذه االيونات ذائبة في

وتشجيع أمتصاص الفسفور بوساطة جذور النبات ومن خالل

محمول التربة وبذلك تسيم في تحسين الحالة التغذوية لمنبات

الحيوي لمنبات وزيادة ذوبانية وجاىزية الفسفور ( ,)5ويعتقد

أمتصاص وانتقال عنصر الحديد في النبات ( .)7أن دور

ان لمموليبدنم دور في تمثيل الفسفور اال أن الميكانيكية التي

معاممتي المقاح البكتيري الثنائي بين الرايزوبيا واالزوتوباكتر

يؤثر فييا ىذا العنصر في عممية تمثيل الفسفور غير معروفة

مع  (T9( Moوالمقاح البكتيري الثالثي مع  )T11( Moفي

جدول  .2تأثير المخصبات الحيوية والموليبدنم في

الحيوية في تثبيت النتروجين الحيوي ولكون الموليبدنم عنصر

اعمى تركيز لمموليبدنم في القرون بمغ  0.34ممغم  .كغم. 1-

الخضري وزيادة

وزيادة النتروجين الجاىز لمنبات ومن ثم أمتصاصو من قبل

أمتصاص

العناصر

االخرى ومنيا

واالزوسبيرلم تفرز مركبات خالبة لمحديد

زيادة نمو المجموع الخضري لمنبات والجذور وتغير البناء

تسمى

بـ

( 31و 23و 25و ,)28وفضالً عن ذلك أن الموليبدنم يحفز

زيادة تركيز الموليبدنم في القرون يعزى الى دور المخصبات

لحد االن (.)9

يدخل في انزيم النيتروجنيز فزيادة عنصر  Nتكون مصحوبو

النسبة

بزيادة  .Moوتتفق ىذه النتائج مع (1( Abdul -Rtha

T1

1.69

0.15

1.60

Fe
(هلغن  .كغن )1-
35.00

Mo
(هلغن  .كغن )1-
0.21

T2

2.18

0.24

1.71

38.33

0.23

 (8( Sadiو Makoiواخرون ( )21عند تمقيح الفاصوليا

T3

1.77

0.18

1.62

36.00

0.30

ببكتريا الرايزوبيا.

T4

1.85

0.18

1.63

38.00

0.24

تأثير المخصبات الحيوية والموليبدنم في مؤشرات النمو

T5

1.89

0.20

1.64

39.67

0.28

T6

1.89

0.19

1.63

39.00

0.26

يبين نتائج جدول  3وجود تأثير معنوي لممعامالت في

T7

1.92

0.22

1.66

41.33

0.30

مؤشرات النمو الجذري ,إذ تفوقت معاممة السماد النتروجيني

T8

2.04

0.20

1.65

39.33

0.32

( )T2باعطاء اعمى تفرعات جذرية لمنبات ( )12.11مقارنة

T9

2.18

0.23

1.67

42.00

0.34

( )T4التي أعطت أقل

T10

2.16

0.21

1.66

47.00

0.32

T11

2.24

0.25

1.70

51.67

0.34

L.S.D
5%

0.35

0.05

0.06

8.84

0.08

الوعبهالث

N%

P%

K%

عند أضافة الموليبدنم مع الرايزوبيا الى فول الصويا و Al-

الجذري

بمعاممتي القياس( )T1والرايزوبيا

تفرعات جذرية والتي بمغت  ,4.44كما تفوقت معاممة المقاح

البكتيري الثنائي R.phaseoli

وA. chroococcum

القياس( )T1والمقاح

الرايزوبيا

( )T5بإعطاء أعمى وزن جاف لمجذور( 7.78غم) مقارنة
بمعاممتي

الثنائي بين

واالزوسبيرلم مع  )T10( Moالتي أعطت أقل وزن جاف
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لمجذور والتي بمغت  5.78غم  ,أما معاممة المقاح البكتيري

الجذرية في البقوليات ( ,)29وان الموليبدنم يدخل في تركيب

الثنائي  R. phaseoliو A. chroococcumمع Mo

انزيم  Nitrogenaseوأنزيم  Nitrate reductaseالموجود

( )T9تميزت بإعطاء أعمى وزن طري لمعقد الجذرية في
النبات  633.51ممغم  .نبات

1-

الزكببي والجبىري

في بكتيرويد العقد الجذرية مما يؤدي الى زيادة كفاءة العقد
(.)10

مقارنة أن بمعاممة القياس

التي أعطت  143.33ممغم  .نبات .1-

تأثير المخصبات الحيوية والموليبدنم مؤشرات النمو

جدول  .3تأثير المخصبات الحيوية والموليبدنم في مؤشرات

الخضري

ُيالحظ من نتائج جدول  4وجود تأثير معنوي لممعامالت في
مؤشرات النمو الخضري إذ تفوقت معاممتي المقاح البكتيري

المنو الجذري في الفاصوليا لمموسم 2013
عدد
التفزعبث
الجذريت
للٌببث

الىسى
الجبف
للجذور
(غن)

وسى الطزي للعقد
الجذريت في الٌببث
(هلغن)

T1

9.44

5.78

193.33

T2

12.11

6.22

294.60

T3

11.56

6.56

264.90

T4

9.44

5.89

512.59

الكيميائي ( )T2بإعطاء أعمى تركيز لمكموروفيل الكمي في

T5

11.67

7.78

582.45

االوراق  147.98ممغم100.غم وزن طري مقارنة بمعاممة

T6

11.44

6.67

412.62

1و38.58دسم.2نبات1-و111.15

T7

11.33

6.33

266.67

طري بالتتابع.

T8

11.56

6.22

422.89

جدول  .4تأثير المخصبات الحيوية والموليبدنم في مؤشرات

T9

10.00

6.56

633.51

النمو الخضري في الفاصوليا الخضراء لمموسم 2013

T10

11.11

5.78

278.59

T11

10.78

6.56

461.51

L.S.D 5%

1.74

0.99

219.27

الوعبهالث

 )T4( R. phaseoliوالمقاح البكتيري الثنائي R. phaseoli

و )T5( A. chroococcumبإعطاء أعمى عدد أفرع 4.11
فرع.نبات 1-وكما تفوقت معاممة المقاح البكتيري الثالثي R.
 phaseoliو A. chroococcumو A. brasilenseمع
 )T11( Moبإعطاء أعمى مساحة الورقية 59.50
دسم.2نبات

1-

و تفوقت معنويا معاممة السماد النتروجيني
1-

القياس التي أعطت أقل القيم  2.78فرع .نبات

الوعبهالث

عدد االفزع
(فزعً.ببث )
1-

ممغم100.غم

الوسبحت الىرقيت

1-

وزن

تزكيش الكلىرفيل في
االوراق

( دسنً. 2ببث)1-

(هلغن100.غن 1 -وسى
طزي)

T1

2.78

38.58

111.15

أن التأثير االيجابي لمقاح الثنائي البكتيري بين الرايزوبيا

T2

3.56

53.29

147.98

واالزوتوباكتر في الوزن الجاف لمجذور يعزى الى دور

T3

3.44

40.43

123.33

المخصبات الحيوية في تثبيت النتروجين الحيوي وافراز

T4

4.11

43.81

133.86

منظمات النمو مما يزيد من جاىزيتو وأمتصاصو من قبل

T5

4.11

54.50

129.75

الجذور مماينعكس أيجابياً عمى زيادة حجم المجموع الجذري,

T6

3.22

52.11

130.44

وكذلك الدور االيجابي لمسماد النتروجيني الكيميائي في زيادة

T7

2.89

51.11

132.03

عدد التفرعات الجذرية لكونو يحسن الحالة التغذوية لمنبات

T8

3.89

39.06

135.82

T9

3.33

48.76

132.45

T10

3.33

44.29

111.20

T11

3.67

59.50

140.79

L.S.D

0.81

11.67

21.04

مما ينعكس ايجاباً عمى تكوين مجموع جذري جيد ,والتأثير
االيجابي لمقاح الثنائي البكتيري بين الرايزوبيا واالزوتوباكتر

مع الموليبدنم

في زيادة الوزن الطري لمعقد الجذرية في

نباتات يعزى الى دور بكتريا الرايزوبيا في تحفيز وتكوين العقد
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أن التأثير االيجابي لمقاح الثنائي البكتيري بين الرايزوبيا

الزكببي والجبىري
تأثير المخصبات الحيوية والموليبدنم في االنتاج الكمي

واالزوتوباكتر في زيادة عدد االفرع يعزى الى دور المخصبات

ومكوناتو

الحيوية في تثبيت النتروجين الجوي اذ يؤدي النتروجين الى

ُيالحظ من نتائج جدول  5وجود فروق معنوية لممعامالت في
وزن القرنة واالنتاج الكمي إال أن الفروق لم تصل الى

سرعة نمو النبات النو يدخل في تركيب البروتوبالزم ومن ثم
سرعة أنقسام الخاليا العطاء كتمة حيوية من النمو الخضري

المعنوية في عدد البذور في القرنة ,إذ تفوقت معاممة المقاح

أيجاباً عمى عممية التمثيل الكاربوني التي تزيد من المواد

غم مقارنة بمعاممة القياس التي أعطت  4.30غم و كما

فضال عن ذلك دور بكتريا االزوتوباكتر في تحفيز
الخضري,
ً
منظمات النمو وأىميا  .)25( IAAوالتي ليا دور كبير في

 chroococcumمع  )T9( Moبإعطاء أعمى انتاج كمي

بمغ  20.96ط .ه

االفرع ومن ثم زيادة الوزن الجاف لممجموع الخضري الذي

في زيادة وزن القرنة يعزى الى دور المخصبات الحيوية في

( ,)28ممايزيد من امتصاص النبات لممغذيات وانعكاس ذلك

البكتيري الثالثي ( )T7بإعطاء أعمى وزن قرنة بمغ 5.41

تفوقت معاممة المقاح البكتيري الثنائي  R. phaseoliو A.

الكربوىيدراتية والبروتينية ومن ثم زيادة مؤشرات النمو

1-

مقارنة بمعاممة القياس التي أعطت

 9.36ط.ه .1-أن التأثير االيجابي لمقاح الثالثي البكتيري

انقسام و توسع الخاليا ,وىذا ينعكس عمى زيادة في عدد
يمثل تراكم عمميات التمثيل الكاربوني نتيجة امتصاص

تثبيت النتروجين الجوي ومن ثم زيادة كفاءة عممية التمثيل

النتروجين من قبل النبات وتحولو الى أحماض أمينية ومن ثم

الكاربوني ونقل نواتج عممية التمثيل من مواقع تصنيعيا في

الخضري لمنبات .أن زيادة تركيز الكموروفيل الكمي يعزى الى

انتاج الطاقة وتكوين ATPوبناء السكريات والمبيدات والنشأ

مركبات بروتنية مما يؤدي الى تحسين النمو وزيادة المجموع

االوراق الى مواقع الخزن في البذور فضال عن ذلك زيادة

أن عنصر النتروجين ضروري لنمو الساق واالوراق وتصنيع

والبروتينات واالحماض النووية التي تخزن في البذور مما

الكموروفيل ( ,)4ودور المخصبات الحيوية المثبتة لمنتروجين

ينعكس ايجابياً عمى وزنيا ( 24و .)17أما التأثير االيجابي

الصغرى مثل الحديد ( ,)16الىمية الحديد في تركيب

( (T9في زيادة االنتاج الكمي يعزى الى دور المخصبات

في تثبيت وزيادة جاىزية النيتروجين و بعض العناصر

لمقاح الثنائي البكتيري بين الرايزوبيا واالزوتوباكتر مع Mo

الكموروفيل الذي يعد المادة االساس في التمثيل الكاربوني

الحيوية في تثبيت النتروجين الجوي وأفراز منظمات النمو,

والمسؤول عن تركيب الكاربوىيدرات في النبات ( ,)26ويعزى

ممايؤدي الى زيادة انقسام وتوسع الخاليا مما ينعكس ايجاباً

في زيادة المساحة الورقية التي تعد المعيار الذي يحدد كفاءة

وحاصل النبات ,وأن الموليبدنم يزيد من نشاط انزيم

التأثير االيجابي لمقاح الثالثي البكتيري مع الموليبدنم)( T11

عمى المجموع الجذري والخضري ومن ثم زيادة عدد القرون

النمو الخضري لمنبات إذ أن زيادتيا تعمل عمى أمتصاص

النتروجينيز مماينعكس عمى زيادة النتروجين الجاىز لمنبات

أكبر كمية من االشعة الضوئية مما تزيد من المركبات

لمحصول عمى أفضل نمو وزيادة في الحاصل( .)13واتفقت

الكاربونية المنتجة في االوراق و كفاءة عممية التمثيل

ىذه النتائج مع  (6( Al-Krtaniعند تمقيح بذور الحمص

منظمات النمو ,اذ ان النتروجين يعمل عمى زيادة نشاط

و )12( Ndakidemiعند

الكاربوني ( , (30الى المخصبات الحيوية التي تفرز

ببكتريا الرايزوبيا ومع  )27( Sarhanعند تمقيح البطاطا
باالزوتوباكتر وBambara

الجبرلينات في النبات مما يؤدي الى زيادة استطالة

تمقيح الفاصوليا ببكتريا الرايزوبيا مع الموليبدنم.

الخاليا(  ,( 20و أن الموليبدنم يدخل في تركيب أنزيم

تأثير المخصبات الحيوية والموليبدنم في مؤشرات جودة

زيادة النتروجين الجاىز وامتصاصو من قبل النبات ممايؤدي

ُيالحظ من نتائج جدول  6عدم وجود فروق معنوية
لممعامالت في النسبة المئوية لمكاربوىيدرات والنسبة المئوية

النتروجينيز المسؤول عن تثبيت النتروجين الحيوي ومن ثم

قرون الفاصوليا

الى زيادة المساحة الورقية .وتتفق النتائج مع Karumeyi
( (18و Mfilingeوأخرون ( )22عند أضافة لقاح الرايزوبيا

لممادة الجافة في القرون.

الى نبات الفاصوليا.
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