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 الخالصة 
ذت   ة  نف ة لتجرب ان مختبری وي    بی یح الحی اثیر التلق ري  ت زدوج  البكتی رد والم وعیالمنف ن لن

ا المثب  ھ مختلفین من البكتری شیا    ت روجین الجوي التعای ا  Azospirillum Lipoferum للنت  والبكتری
ة     Bacillus Polymyxa المذیبة للفوسفات ة المجھری اء الترب ر احی  المعزولة والمشخصة في مختب

ع اضافة                ة البصرة م ة الزراعة جامع ى كلی ابع ال ة الت وارد المائی ة والم وم الترب رعة  جفي قسم عل
ة ي    كامل دني النتروجین سماد المع ن ال ة  م ا وبھیئ ستوى )N%46( الیوری ار 300 وبم م ھكت - كغ

ة  ١ فاتي بھیئ سماد الفوس ز وال فات المرك وبر فوس ستوى )P2O5%47(س ار 50 وبم م ھكت ي١- كغ  ف
ة  خصائص بعض ال  ة   الفیزیائی ة  والكیمیائی ة   والحیوی ة الرملی ن محطة البرجسیة      للترب ي جلبت م الت
ة  ر  الواقع ضاء الزبی ي ق ت  ف صفراء ، زرع ذرة ال ات ال و نب رات نم ةومؤش وب   الترب ذرة بحب  ال

یح        االسالة بماء رویت و(.Zea Mays L)الصفراء  ة التلق ع استمرار عملی ة م سعة الحقلی  لحدود ال
وم   15لكل   مل10 بمعدل   دفعات اربع    للتربة وعلى  الحیوي البكتیري  د ی ن الزراعة   شھرین وبع   م
در     النباتات اخذت ارتفاعات  ات وحسب         وحصدت وق وزن الجاف للمجموع الخضري للنب دد  ال الع

درت    الكلي للبكتریا في التربة بعد     ة       بعض   الحصاد وق ة بثباتی ة والمتمثل ة للترب  الخصائص الفیزیائی
ات  ة  التجمع ة الظاھری وبي والكثاف وى الرط ة و المحت سامیة الكلی شبعة  والم ة الم صالیة المائی واالی

  .االیصالیة الكھربائیة ودرجة تفاعل التربةك  بعض الخصائص الكیمیائیةسفضال عن قیا
لكال نوعي   الحيوي المزدوج    التلقيحالمعنوية لمعاملة    عالي    تاثير كنااظهرت النتائج بان ه   

العـدد   على كل مـن  )ABNP( للسماد النتروجيني والفوسفاتي الكاملةالبكتريا مدعوما بالجرعة  
و كدليل لثباتية تجمعـات التربـة       معدل القطر الموزون    وعلى  التخصصية   الكلي لنوعي البكتريا  

 CFU  109*1.8 اذ بلغتالمسامية الكلية و االيصالية المائية المشبعة والمحتوى الرطوبي للتربة
م و  1.77تربة جافة و   ١-غم علـى الترتيـب قياسـا    % 21.28و ١-سم دقيقة    0.15و% 61.40مل

 تربـة جافـة     ١-غـم    CFU 103*1يم التالية للمفردات اعاله      سجلت الق  حيثبمعاملة المقارنة   
كما بينت النتائج ان المعاملة     وعلى التوالي   % 6.20و١- سم دقيقة  0.77 و 47.06% ملم و  0.21و

ABNP              75.00 حققت اعلى زيادة الرتفاع النبات والوزن الجاف للمجموع الخضري وبنـسبة 
في حين لم يكن هناك تـاثيرا معنويـا لتلـك           ،  قياسا بمعاملة المقارنة وعلى التوالي      % 36.10و

  . المعاملة على الكثافة الظاهرية و االيصالية الكهربائية ودرجة تفاعل التربة
محتـوى  المـشبعة،  المائية ال اليصاليةا موزون،القطر ال، معدل  البكتيريالتلقيح الحيوي   : مفتاحية كلمات

  رطوبيال

  المقدمة
في المناطق الجافـة وشـبه الجافـة         سقوط االمطار ة  الحرارة وقل درجات  نتيجة الرتفاع   

فـضال   في هذه المنـاطق    االسمدة النتروجينية والفوسفاتية المضافة للترب الرملية      تنخفض كفاءة 
 اذ تعد هذه الترب عديمـة البنـاء وذات كثافـة            لهاوالكيميائية   الفيزيائية عن تدهور الخصائص  

صـور  علـى تـدهور      ممـا شـجع      مسك الماء ل ةقليلوقابلية  ظاهرية عالية ومسامية منخفضة     
ل مع ماء الـري     ي الغس  طريق عنمن قبل النبات اما      والفوسفور الجاهزة لالمتصاص   وجينالنتر
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التربـة الرمليـة التـي    فـي  والسيما  بالنسبة للفسفور بالنسبة للنتروجين او عن طريق الترسيب   
 ممـا يـستدعي اضـافة     ،(Prasad and Power, 1997)كاربونات الكالـسيوم  على وي تتح

تكـاليف علـى    مما يضيفجرعات عالية من االسمدة النتروجينية والفوسفاتية وبصورة مستمرة      
لذا اتجهت االبحاث الحديثة الـى التقليـل مـن          . يرافقه من اثر سلبي على البيئة      المزارعين وما 

لمعـدني المـدعوم   يعرف بتقنية التسميد ا االسمدة النتروجينية والفوسفاتية عن طريق ما      اضافات
اضـافة كائنـات   المتضمن   (biological inoculation promoted mineral)بالتلقيح الحيوي

 الفطريات او الطحالب وغيرهـا والتـي تمتـاز بقـدرتها            او البكتريا    كانت حية مجهرية سواء  
 اختزاله او تحويل صورة الفوسـفات   طريقالتخصصية العالية على تثبيت النتروجين الجوي عن 

اكدته الكثير من الدراسـات      المترسبة الى صورة ذائبة قابلة لالمتصاص من قبل النبات وهذا ما          
الحيـوي البكتيـري     اذ بينوا بان التلقيح )Yadav et. al., 2011( و )Bashan, 1999(ومنها 

  معنويا ايجابيا على نمو النبات في التربة بـشكل عـام           اسواء المنفرد او المزدوج يكون له تاثير      
لتربة الرملية من خالل التجهيز بالمغذيات االساسية من النتروجين والفسفور للنبات من            وتحديدا ل 

 مهما في ربط دقـائق التربـة الرمليـة          ا جهة اخرى للقاحات الحيوية البكتيرية دور      ، ومن جهة  
ت  تعمل هذه اللقاحـا     كما الرملسطح دقائق   اتلك الخاليا على     تجمعاتها بفعل امدصاص  وزيادة  
يعـرف بالجـسور     من خالل عمـل مـا  (sand attacked) دقائق الرمل مسك على البكتيرية

 الـى مـسك   تـؤدي لسكريات المتعـددة  واااللياف  وجود ان، )protein bridging(البروتينية 
ثباتيـة  ( معـدل القطـر المـوزون       زيـادة    فضال عن  الري   هاي بعيدا بم  امنع غسله ت و اتالمغذي

 ,.Bezzate et al للتربة الرمليةاالخرى  الفيزيائية الخصائص تحسين ىعلوانعكاسه  )التجمعات
  بـان  )2011(حسن  الدراسة التي اجريت من قبل      ومنها   الدراسات الحديثة    اكدتكما   . )(2000

من البكتريا المثبة للنتروجين الجـوي التعايـشيا والبكتريـا المذيبـة            للتعايش البكتيري المختلط    
مـن   ا في نمو وانتاج نبات الذرة الصفراء النامي في تربة رمليـة وذلـك             تاثيرا معنوي  للفوسفات

اذ ارتفـع   النتروجين   نصف الجرعة لسماد     خالل زيادة العدد الكلي للبكتريا المتزامن مع اضافة       
 عنـد  ١-اصـيص  غـم 6.60    الذرة الصفراء من لنبات للمجموع الخضريمعدل الوزن الجاف

 عند التلقيح المزدوج مع الجرعة الـسمادية        ١-اصيص غم   12.20الى   البكتيريين   غياب اللقاحين 
الى ان خلـط اللقـاحين البكتيـريين مـن بكتريـا       )(El- Komy, 2005 توصل و، للنتروجين

Azosperillum Lipoferum والبكتريا Bacillus Magaterium  جرعة السمادية المدعوما ب
  ١-غـم .cfu105 اعداد البكتريا مـن     الى زيادة   التربة الرملية قد ادى    النتروجينية والفوسفاتية الى  

 تربة جافة عنـد التلقـيح       ١-غم .cfu 108تربة جافة عند التلقيح المنفرد لكال نوعي البكتريا الى          
  .المزدوج للتربة الرملية

 مختلفين من البكتريا التخصصية المتمثلة ببكتريـا       الدراسة الى بيان دور نوعين       هدفتلذا  
Azospirillum Lipoferum للنتـروجين الجـوي التعايـشيا والبكتريـا      تـه المثبBacillus 

Polymyxa    المعزولة محليا في تحسين بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية         المذيبة للفوسفات
يفقد منها من عنصري النتروجين والفوسفور وانعكاس ذلـك علـى            للتربة الرملية وتعويض ما   

  .)(.Zea mays Lاء بعض مؤشرات النمو لنبات الذرة الصفر
    ق العملائالمواد وطر
ذات نسجة رملية مزيجـة      الزبير قضاء التابعة الى   عينات تربة من منطقة البرجسية     جلبت

)Loamy Sand( ضمن رتبة  والمصنفةEntisol وتحت الرتبة  (Psamments)  والمجموعـة 
 Typic torripsmments , Calcareous Mixed)العظمى وتحت المجموعة العظمى والعائلة

Hyper thermic))  ، جففـت هوائيـا    سم)30 -0(عمق العينات من الاخذت ). ٢٠٠٨العطب 
 االوليـة الفيزيائية والكيميائية والحيوية التحليالت بعض ملم الجراء  2 ونخلت بمنخل قطر فتحاته
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ف والكثافة   تم تقدير نسجة التربة بطريقة المكثا      اذ )(1 رقم   في الجدول نتائجها  والموضحة  للتربة  
فقد قدرت بقسمة الكتلة الجافة للتربـة علـى         الكثافة الظاهرية   اما  الحقيقية بأستخدام قنينة الكثافة     

، الحجم الكلي لالصيص المستخدم وذلك من خالل قياس االرتفاع ومساحة قاعـدتي االصـيص         
وصـوفة فـي    وحسبت المسامية الكلية من معرفة قيم الكثافة الظاهرية والكثافـة الحقيقيـة والم            

)Black et al., 1965 (كالسيوم والمنغنسيوم والكلوريـد ودرجـة   كاليونات الذائبة قدرت اال، و
        كمـا وردت فـي      وكاربونـات الكالـسيوم الـصلبة الكليـة والمـادة العـضوية            تفاعل التربة 

)Jackson,1958 .(   لية وقيست االيـصا    الذائبة  والكبريتات وقدرت ايونات البوتاسيوم والصوديوم
كمـا  ). Page et al., 1982(وحسب ما جـاء فـي    1:1ماء بنسبة : في راشح تربةالكهربائية 

قـدرت   ، )Richards, 1954(وكما ذكرت في قدرت ايونات الكاربونات والبيكاربونات الذائبة 
وقـدر النتـروجين الكلـي      ) (Papanicolaou,1976السعة التبادلية الكاتيونية حسب طريقـة       

ريقة التخفيف والعد باالطبـاق  هز وحسب العدد الكلي للفطريات والبكتريا الكلية بط       والفسفور الجا 
تم تقدير البكتريا الكلية والفطريات والبكتريا المذيبـة للفوسـفات كمـا     ،) (Black, 1965حسب

 Krieg  and) حـسب مـا ورد فـي   التعايـشيا  قدرت اعداد البكتريـا المثبتـة للنتـروجين    
Dobereiner,1984).  

  

  لفيزيائية والكيميائية والحيوية االولية للتربة قيد الدراسةبعض الخصائص ا) 1(ول جد
  القيم  الوحدات  الخصائص  القيم  الوحدات  الخصائص

CO3 808.00 1-غم كغم  الرمل
 nil  1-مليمول لتر 2-

HCO3 140.00  =  الغرين
-1  =  2.40  

 Cl-1  =  22.00 52.00  =  الطين
Loamy Sand S04  --------  النسجة

-2 =  8.20 
 0.11  ١-غم  كغم   المادة العضوية 2.72 3-ميكاغرام  م  الكثافة الحقيقية
 69.00  =  كاربونات الكالسيوم الكلية  1.66  =  الكثافة الظاهرية
  0.05  =  النتروجين الكلي 38.97  %  المسامية الكلية

الرطوبة عند السعة 
  الحقلية

 0.003  =  الفسفور الجاهز ١٨,٠٠  %

EC ( 1:1)ext. البكتريا الكلية 5.88 1-ديسيسيمنز م  CFU 105*2.10  ١- غم   
pH (1:1)susp. -------  8.70 102*0.3  =  البكتريا المثبتة للنتروجين 

Ca+2 103*0.5  =  البكتريا المذيبة للفوسفات 8.70 1-مليمول لتر   
Mg+2  =  5.75 102*1.60  =  الفطريات   

Na+1  
=  7.50 CEC  

سنتي مول 
  ةترب١-كغم(+)

3.00 

K+1  =  2.25     
  

  المعامالت التجريبية
البكتريـا  (لنوعين من العزالت البكتيريـة  تضمنت المعامالت التجريبية اللقاحات البكتيرية   

 في مختبر   المعزولة والمشخصة   ) المثبتة للنتروجين الجوي التعايشيا ، البكتريا المذيبة للفوسفات       
اللقاحين فـي وسـط االكـار    اذ تم تنمية لموارد المائية االحياء المجهرية في قسم علوم التربة وا   

وبعدها حصد  ساعة 24  لمدةم30 +2ائل لكل منهما على انفراد وحضنت على درجة حرارة مال
 الـسائل   الوسـط لكل منهما ثم وضعت في ن الوسط السائلمCFU  108*1.5 اللقاحين وبمعدل

 مل لكل جرعة خالل فتـرة  10واقع  وأضيفت على أربع جرعات ب)Nutrient broth(المغذي 
الـسوبر   (الفوسـفاتي  و) N%46،اليوريا ( المعدني النتروجيني  التسميدمعامالت  اما  نمو النبات   
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لكـل منهمـا علـى    -1  كغم هكتار50و  300بمستوى فقد اضيفت ) P205%47،فوسفات المركز
   -:وكما يلي وجميع المعامالت اضيفت بثالث مكررات الترتيب 
    )Azospirillum Lipoferum ) Aالمثبتة للنتروجين الجوي التعايشياا بكتريال -1
   Bacillus Polymyxa  (B)  البكتريا المذيبة للفوسفات-2
   )(ABالبكتريا المذيبة للفوسفات +البكتريا المثبتة للنتروجين التعايشيا -3
  )NP(  التسميد المعدني النتروجيني والفوسفاتي-4
 التسميد المعدني النتروجيني والفوسفاتي+للنتروجين الجوي التعايشيا  البكتريا المثبتة -5

)ANP(  
  )BNP(التسميد المعدني النتروجيني والفوسفاتي + البكتريا المذيبة للفوسفات  -6
التسميد +البكتريا المذيبة للفوسفات + البكتريا المثبتة للنتروجين الجوي التعايشيا -7

     ) (ABNPيالمعدني النتروجيني والفوسفات
  ) بدون تلقيح حيوي وسماد معدني(المقارنة معاملة  -8

  تنفيذ التجربة
ووضـعت فـي    ملم 4جففت نماذج التربة هوائيا وطحنت ومررت من منخل قطر فتحاته          

       كغم لكل أصيص زرعت االصص ببذور الـذرة الـصفراء صـنف            3أصص بالستيكية بواقع    
)(Zea Mays L.  يص، اضيفت معامالت التسميد المعـدني وحـسب    لكل أصحبوب 10بواقع

 اذ اضيف سماد  ) 1990(الهيئة العامة للتدريب واالرشاد الزراعي      التوصية السمادية الواردة في     
بـدفعتين االولـى عنـد     )١-غم اصيص ٠,٤٥ ( 1- كغم هكتار300بمستوى ) N% 46(اليوريا 

 )  P205 % 47(بر فوسفات المركز السوالزراعة والثانية بعد شهر من االنبات كما اضيف سماد 
 120 اما السماد البوتاسي فاضيف بمـستوى  )١-غم اصيص  ٠,٠٧٥(1- كغم هكتار50بمستوى 

رويت .  عند الزراعة)K20 % 50(بهيئة كبريتات البوتاسيوم )١- غم اصيص٠,١٨(1-كغم هكتار
تات الى خمسة نباتات فـي      وبعد عشرة ايام خفت النبا    النباتات لحدود السعة الحقلية بمياه االسالة       
 يوم فضال عن    (15)مل من اللقاح البكتيري لكل      ) (10كل اصيص ثم طبقت المعامالت باضافة       

  .معامالت التسميد المعدني النتروجيني والفوسفاتي
  الخصائص المدروسة

تم قياس ارتفاع النباتات والوزن الجـاف للمجمـوع الخـضري           بعد شهرين من الزراعة     
المثبتة للنتروجين بطريقة التخفيف والعد االكثر       قدرت أعداد البكتريا   ،   صفراءلمحصول الذرة ال  

 Krieg andورد فـي   حـسب مـا  ) NFb(باستعمال الوسـط التخصـصي   ) MPN(احتماال 
Dobereiner,1984) ( المذيبة للفوسفات فقد قدرت باستعمال طريقة التخفيـف   اما اعداد البكتريا

  ).1983 الحديثي ، (والعد باالطباق كما موصوف في 

  باتيـة تجمعـات التربـة وفـق طريقـة         ث كمؤشر ل  (MWD)قدر معدل القطر الموزون     
Kemper and Chepil  الموصوفة في Black et al. (1965) جففت نماذج التربة هوائيـاً  إذ 

 ملم واخذ وزن    4 ملم واستقبلت على منخل قطر فتحاته        8ومررت من خالل منخل قطر فتحاته       

ثـم نقلـت    دقائق 6موذج التربة ورطبت بالماء من االسفل بالخاصية الشعرية لمدة    غم من ن   25
 ملم وتمت عمليـة النخـل       0.25و 0.50و 1.00و 2.00و 4.00 مجموعة مناخل ذات أقطار      الى

 دقائق وباستخدام جهاز النخل الرطب باالهتزاز المـاني المنـشئ           6بطريقة النخل الرطب لمدة     

 ماء خالل الجهـاز  وتصريف)  دورة60(اهتزاز سرعة وب  ReTsch As ٢٠٠ )٢٠٠٩(نوع 
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نقل المتبقي من التربة على كل منخل نقالً كمياً إلـى           بعد انتهاء عملية النخل     ). ١-مل دقيقة 200(

 لغرض تقدير الوزن الجاف وعبر عن       م105 حرارةبيكر زجاجي وجفف في الفرن على درجة        

 (MWD)النتائج بمعدل القطر الموزون     
  . ةبتطبيق المعادلة التاليوذلك 

  
  

إذ أن:    

i = ملم( معدل القطر ألي مدى حجمي للتجمعات المفصولة.(  

Wi=  وزن التجمعات المتبقية ضمن المدى الحجمي الواحد كنسبة إلى الوزن الجاف الكلي
  .لنموذج التربة

MWD = ملم(معدل القطر الموزون.(  
للتربة لكافة الوحدات التجريبية ة الظاهرية والمسامية الكلية  والكثافقدر المحتوى الرطوبي

نماذج تربة باخذ قدرت اإليصالية المائية المشبعة  و.كما تم تقديرها في الخصائص االولية للتربة
طريقة عمود وشبعت بالخاصية الشعرية ثُم اتبعت  ملم 2 مبعثرة منخولة بمنخل قطر فتحاته

وذلك بتثبيت  Black et al. (1965) والموصوفة في Klute قبل الماء الثابت المقترحة من
فترات خالل  المارة من خالل عمود التربة مياه كمية الوقياسعمود من الماء فوق عمود التربة 

زمنية محددة لحين ثبوت القيم مع الزمن وحسبت قيم اإليصالية المائية المشبعة للتربة من خالل 
  .تطبيق قانون دارسي التالي

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                            :نأ إذ
Ks =١-سم دقيقة( اإليصالية المائية المشبعة للتربة(.Q  = حجم الماء المار خالل عمود التربة

  ).٢سم(  التربةعمودالمقطع العرضي لمساحة =    A).سم(طول عمود التربة =  L   ).٣سم(

t = دقيقة(الزمن(.h  =L+   ارتفاع عمود الماء فوق عمود التربة)سم.(  
 .في فقرة المواد وطرائق العمل    قدرت االيصالية الكهربائية ودرجة تفاعل التربة كما ورد         

البيانـات إحـصائيا    الكامل وبثالثة مكررات حللـت       نفذت التجربة باستخدام التصميم العشوائي    
بـين    لتحليل التباين ، أما االختالفـات SPSS(1998)Version 9االحصائي م البرنامجباستخدا

 وللمقارنة بين المتوسطات استخدمت قيمة اقل فرق معنـوي معـدل   Fالمعامالت أستخدم اختبار   
)R.L.S.D) (، 1980الراوي وخلف اهللا.(  

  النتائج والمناقشة
عدني في اعداد البكتريا في التربة بعد  تأثير التلقيح الحيوي البكتيري والتسميد الم-1
  .الحصاد

وجود عالقة بين اللوغارتيم السالب العداد البكتريا لكل غرام تربة          ) 1(يالحظ من الشكل    
والمعامالت المختلفة حيث لوحظ زيادة واضحة في اعداد البكتريا ولكال النوعين مـن              تربة جافة 

وخلطهما معـا  ) B(والبكتريا المذيبة للفوسفات ) A(يا البكتريا المثبتة للنايتروجين الجوي ال تعايش     
)AB ( اذ كانت االعداد)( و)104 *2.0( و)*1.6105 CFU( 1.1*106 تربـة جافـة   ١-  غـم 
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في حين بلغت اعداد البكتريا عند اضافة الجرعة الكيميائية         . للقاحات البكتيرية اعاله على التوالي    
 تربة جافة والتي لـم      ١-غم   CFU) 103*1.0(دود  بح) NP(من السماد النتروجيني والفوسفاتي     

اذ كانـت   ) بـدون اي لقـاح حيـوي او تـسميد معـدني           (تختلف اعدادها عن معاملة المقارنة      
1.0*103) (CFU   يؤكد فعالية هذين النوعين من اللقاحين ذاتا القـدرة          تربة جافة وهذا ما    ١-غم

بعد الزراعة مـن خـالل تحـسين         رحلة ما التخصصية العالية في القيام بفعاليتها الحيوية الى م       
شجع على حركة البكتريـا   خصائص التربة الرملية ورفع المستوى الرطوبي والخصوبي لها وما     

وانتقالها لالرتباط مع المجموع الجذري والتعايش مع النبات في منطقة الرايزوسـفير وخاصـة              
اع معـدالت افـراز الجـذور مـن       كذلك ارتف ) A(البكتريا المثبتة للنايتروجين الجوي التعايشيا      

منظمات النمو والحوامض العضوية كحامض الالكتيك واالسكوربيك وغيرهـا وزيـادة ذائبيـة             
المغذيات االخرى وتحويلها من صور غير ذائبة الى صورذائبة في محلول التربة كما هو الحال               

تريـا المذيبـة   في زيادة جاهزية الفوسفور من المعادن المترسبة من خـالل زيـادة نـشاط البك             
 بان افـرازات المجمـوع   .Lebuhn et al (1997)  ذكره وهذا جاء متفقا مع ما) B(للفوسفات 

  الكلـسية  التربـة الرمليـة    رايزوسفير   في المذيبة للفوسفات    الجذري تسمح بزيادة اعداد البكتريا    
فة كـسماد   المترسبة والمـضا    مما يحفز على زيادة جاهزية مركبات الفوسفور       الفقيرة بالمغذيات 

  . فوسفاتي
 

  

  بعد الحصاد  )CFU gm-1(م اعداد البكتريا يتأثير التلقيح الحيوي البكتيري والتسميد المعدني في لوغارت) : 1(شكل     

يظهر من الشكل ايضا الدور االيجابي لتلقيح البكتريا لكال نوعي البكتريا وخلطهما معا في              
المضافان كجرعة كيميائية واستفادة    ) NP(وسفات  تعويض عن مايفقد من سمادي النتروجين والف      

المايكروب من خالل زيادة معدل اعداد البكتريا بالشكل المنفرد او المزدوج مع وجود الجرعـة               
تربة جافة لكـل   ١- غمCFU  )109*1.8(و) 107*1.4 (و) 105*3.0(السمادية اذ بلغت االعداد 

على   اذ اكد  NIIR(2007)يتفق مع   على التوالي وهذا     ABNP و BNP و ANPمن المعامالت   
وزيادة اعداد المايكروب فـي بدايـة        نمو  جزء من الجرعة السمادية تكون ضرورية لتحفيز       ان

 .حياته ومن ثم اعتمادها على نفسها في الحصول على الطاقـة والمغـذيات االساسـية لنموهـا                
معا مع اضافة الجرعـة  والمالحظ من الشكل ايضا بان هناك تفوقا واضحا لمعاملة خلط اللقاحين   

السمادية مقارنة مع اضافة الجرعة كال على انفراد في الوصول ألعلى معـدالت االعـداد مـن     
فـي الحـصول علـى    ) AوB(يؤكد ان عالقة التعايش االيجابي بين المايكروبين البكتريا وهذا ما 
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ير كافية اصال في    اللذان يكونان بكميات تكاد تكون غ     ) النتروجين والفوسفور (المغذيين االساسين   
ظروف التربة الرملية اال ان التعايش بين المايكروبين لم يتأثر بقلـة هـذين المغـذيين وذلـك                  
لقدرتهما التخصصية في اختزال النتروجين الجوي وتحويله الى صورة جاهزة لالمتصاص مـن             

هـذا يتفـق     و )B(واذابة الفوسفات من قبل بكتريا      ) A(قبل المايكروب كما هو الحال في بكتريا        
 اذ بينوا ان وجود اللقاحين المـزدوجين مـن    Muneshwar et al.(2001( توصل اليه مع ما

بكتريا االزوتوبكتر والبكتريا المذيبة للفوسفات دورا ايجابيا قي زيادة الفعاليـات الحيويـة لتلـك               
 .اللقاحات دون تأثر ارتفاع معدالت اعدادها في التربة الرملية

  .لحيوي البكتيري والتسميد المعدني في ثباتية التجمعات بعد الحصاد تأثير التلقيح ا-2
 وجود تأثيرات عالية المعنويـة      (2)الجدوليظهر من نتائج التحليل االحصائي والمبينة في        

 لثباتيـة   دليـل  معدل القطر الموزون الذي يمثـل  فيللتلقيح الحيوي البكتيري والجرعة السمادية 
  .التربةتجمعات 

 

لقيم بعـض الخـصائص الفيزيائيـة والكيميائيـة للتربـة         ) F(لتحليل االحصائي الختبار    ا) 2(جدول  
  ومفردات نمو النبات

 Fقیمة   الخصائص
 **37.272  معدل القطر الموزون
 **27.941  المحتوى الرطوبي
  2.186ns  الكثافة الظاھریة
 *3.130  المسامیة الكلیة

 **137.669  االیصالیة المائیة المشبعة
 1.002ns  صالیة الكھربائیةاالی

 0.796ns  درجة تفاعل التربة
 **4.830  ارتفاع النبات

 *3.437  الوزن الجاف للمجموع الخضري
ns=Not significant                                             

=significant and highly significant, respectively.                             *and **  
  

  

 علـى  ) (ABNP معاملة التلقيح الحيوي المزدوج والجرعة السماديةتفوق) 2(يبين الشكل 
ملم حيـث لـم   1.77سجلت اعلى قيمة لمعدل القطر الموزون والتي كانت  اذ  المعامالت االخرى   

ملـم   1.67والبالغـة    )BNP( تختلف معنويا هذه المعاملة عن معاملة التلقيح الحيوي المنفـرد         
من الشكل ان معامالت التلقيح الحيوي البكتيـري        كما يظهر )  ملم 0.21( بمعاملة المقارنة مقارنة  

عطت قيما وسطية لمعدل القطر الموزون أ )NP وBو A وANP وAB (والسماد المعدني وهي 
 .على التواليولمعامالت اعاله ل ملم )0.45و 0.54 و0.66 و0.74 و0.78(بلغت 

 

 

 

 

 

 

 

 :حیث ان 
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  بعد الحصاد) ملم(تلقيح الحيوي البكتيري والتسميد المعدني في معدل القطر الموزون  تاثير ال:2) (شكل 
  

الجرعة السمادية وانعكاسـه  مع من هذه النتيجة يمكن القول ان التلقيح البكتيري المزدوج   و
 هذين المـايكروبين مـن افـرازات ونـواتج          إنتاجهيستطيع   االيجابي بزيادة اعداد البكتريا وما    

تساعد علـى ربـط    رضية كالمواد السكرية المتعددة والحوامض العضوية المختلفة قد تعمل او  ع
غير الملقحة مما ادى الـى   قياسا بالتربة) structureless(دقائق التربة الرملية عديمة البناء غالبا 

 .Bezzate et alو Bashan  (1998) اليه زيادة معدل القطر الموزون وهذا يتفق مع ماتوصل
 اذ اكدوا على ان تلقيح التربـة الرمليـة بكـال نـوعي البكتريـا المثبـة للنتـروجين            (2000)

A.brasilense     والبكتريا المذيبة للفوسفات B.Polymyxa        قد رفعا من معدل القطر المـوزون 
 (Polysaccharide)ثباتيتها نتيجة الفراز بعـض الـسكريات المتعـددة          زيادة  لتربة الرملية و  ل

  .لتربة الرملية ومنها ثباتية التجمعاتل الفيزيائية الخصائصطة وتحسين والمواد الراب
 تأثير التلقيح الحيوي البكتيري والتسميد المعدني فـي المحتـوى الرطـوبي بعـد               -3
    .الحصاد

وجدت فروقات عالية المعنوية في قيم المحتوى الرطوبي الوزني للتربة الرملية المزيجـة             
 كمـا  )2جـدول  (المعـدني  معامالت التلقيح الحيوي البكتيري والسماد نتيجة التأثيرات المتباينة ل  

على المعامالت االخرى وبفروق عالية المعنوية اذ        ABNP تفوق المعاملة    3)(شكل  اليظهر من   
عنـد   سجل   في حين اقل محتوى رطوبي     % 21.28وكان  اعطت اعلى قيمة للمحتوى الرطوبي      

في حـين تراوحـت قـيم        %6.20المقارنة  معاملة  بقياسا   8.50%الى   اذ وصلت    NPالمعاملة  
لـدور  يكون نتيجة طبيعية وهذا قد  11.6% و % 17.67المحتوى الرطوبي لبقية المعامالت بين 

التلقيح الحيوي مدعوما بالجرعة السمادية في تحسين بناء التربة الرملية وتاثيره غير المباشر في              
 تـاثير   لهـا ات الحيوية المستخدمة كاسمدة حيويـة اللقاحاذ ان  رفع قدرة التربة على مسك الماء  

ــابي  ــصائص ايج ــسين خ ــي تح ــوبي  ف ــوى الرط ــا المحت ــة ومنه ــة الفيزيائي                  الترب
(Bashan and Levanony, 1991).  
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  بعد الحصاد(%)  للتربة تاثير التلقيح الحيوي البكتيري والتسميد المعدني في المحتوى الرطوبي) : 3(شكل 
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 تأثير التلقيح الحيوي البكتيري والتسميد المعدني في الكثافة الظاهريـة والمـسامية         -4
  .الكلية بعد الحصاد

  نتائج التحليل االحصائي تفوق معاملة التلقيح الحيوي المزدوج والتسميد المعـدني           أظهرت
)(ABNP        1.44قياسا بمعاملة المقارنة     3-م م اغراميك1.05 في خفض قيمة الكثافة الظاهرية الى 

 )BNPوANPوABوBوA(في حين لم تكون هناك فروق معنوية بين المعامالت            3–ميكاغرام م 
 3- ميكـاغرام م 1.40 اعـاله وبـين   للمعامالت 3 - ميكاغرام م1.30 اذ تراوحت قيم الكثافة بين 

، وهذا جاء متفقـا مـع    )3-مميكاغرام  1.44(والتي لم تختلف عن معاملة المقارنة   NPللمعاملة
Kabir et al.(1994)    اذ توصلوا من خالل التجربة الحقلية الى ان اضـافة التلقـيح الحيـوي 

 المزدوج من بكتريا االزوسبيرولم والبكتريا المذيبة للفوسفات ودعمهما بالجرعة السمادية له دور           
  .ي في تغلغل الجذور وانتشارهاوتاثيرها االيجابللتربة الرملية في خفض قيمة الكثافة الظاهرية 

يالحظ ان معاملة التلقيح الحيوي البكتيري المزدوج والجرعـة الـسمادية           ) 5(من الشكل   
)ABNP (        سببت زيادة عالية المعنوية في قيم المسامية الكلية للتربة مقارنـة بمعـامالت التلقـيح

مة للمسامية الكلية عنـد     في حين اقل قي    % 61.40االخرى اذ سجلت اعلى قيمة للمسامية الكلية        
اما بقية المعـامالت  %) 47.06( قياسا بمعاملة المقارنة 48.53%وصلت NP الجرعة السمادية 

 سجلت قيمة واحدة لجميـع المعـامالت وبلغـت   اذ للتربة   المسامية الكلية    قيم في   تؤثر معنويا لم  
  الدراسـات ومنهـا    وهذا جاء متفقا مع العديد مـن       % 47.06قياسا بمعاملة المقارنة    % 52.21

)NIIR (2007و Bashan et al.( 2005)  اذ اكدوا على ان خلط لقاحAzospirrillum   وبكتريـا
Bacillus زيادة اعدادهما من الخاليا الحية والميتة والتصاق تلك الخاليا بدقائق الرمل مما قـد              و

تلـك   زيـادة عـدد   هذه الدقائق مع بعضها والتقليل من حجوم المسامات البينية بالمقابـل             يربط
  .المسامات اي رفع قيمة المسامية الكلية مقارنة بعدم اضافة اللقاح الحيوي او اضافته على انفراد
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المعامالت
  

بعـد  ) 3-ميكـاغرام م  (تاثير التلقيح الحيوي البكتيري والتسميد المعدني في الكثافة الظاهرية للتربـة            ): 4(شكل  
  الحصاد
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المعامالت
  

  بعد الحصاد(%) تاثير التلقيح الحيوي البكتيري والتسميد المعدني في المسامية الكلية للتربة : ) 5(شكل 

 تأثير التلقيح الحيوي البكتيري والتسميد المعدني في االيصالية المائية المشبعة بعـد    -5
  .الحصاد

ى الى انخفاض عالي المعنويـة فـي قـيم    ان تلقيح التربة الرملية المزيجة تلقيحا حيويا اد      
 ١-  سـم دقيقـة       0.15وكان اقصى معدل لالنخفاض هو      )  2جدول  ( االيصالية المائية المشبعة  

قياسـا  ) AB وBNP وABNP( للمعامالت التي تضمنت تلقيحا حيويا مدعوما بالجرعة السمادية   
يعود الـى  زيـادة الكثافـة     وهذا قد )6شكل   (١-   سم دقيقة   0.77بمعاملة المقارنة والتي كانت     

 proteinالعددية للميكروبات والتصاق الخاليا الحية وعملهـا مايـشبه الجـسور  البروتينيـة     
bridging)  الواصلة بين دقائق الرمل ورفع من نسبة تجمعات التربة الرمليـة (Bashan and 

Levanony,1987)       ضا وزيادة قابليتها لالحتفـاظ بالمـاء، وايـد ذلـك  Fehrmann andای
Weaver (1978) اجناس البكتريا المثبة للنتـروجين بـصورة تعايـشية او    ألغلب اذ ذكر ان 

التعايشية عند نموها مع اجناس بكتريا اخرى مثل البكتريا المذيبة للفوسفات تزداد قدرة الخاليـا               
 بين دقائق الرمل وكذلك الغـرين مـع مـا          )Insert (ـيسمى ب  الحية منها فقط على الدخول ما     

ق مع بعضها البعض ورفع قابليتهـا لمـسك   يموجود من مواد سكرية  تكون الحمة ورابطة للدقا  
اغلب انواع البكتريا   ن   با (Reier,1997)ذلك كل من     اكد   كما  .الماء قياسا بالتربة غير الملقحة      

اللتصاق على دقائق ل تمتاز بقابلية عالية .Bacillus Sp  وAzosoirillum brasilienseومنها 
الرمل والدخول بين المسامات البينية وتصغير احجامها مما يقلل من سرعة حركة الماء وزيـادة               

  .بالرطوبةقدرة التربة لالحتفاظ 
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المعامالت
  

بعد ) 1-سم دقيقة (تاثير التلقيح الحيوي البكتيري والتسميد المعدني في االيصالية المائية المشبعة للتربة            ): 6(شكل  
  حصادال

 تأثير التلقيح الحيوي البكتيري والتسميد المعدني في االيصالية الكهربائية ودرجـة            -6
  .التربة بعد الحصاد تفاعل

لوحظ انخفاضا  ) 8و7( واالشكال   )2( الجدولمن بيانات التحليل االحصائي الموضحة في       
ت الملقحة مع الجرعة    غير معنويا لقيم االيصالية الكهربائية ودرجة تفاعل التربة لجميع المعامال         

  .السمادية  مقارنة بالمعاملة غير الملقحة

  

بعـد  ) 1-ديـسيمنزم (تاثير التلقيح الحيوي البكتيري والتسميد المعدني في االيصالية الكهربائية للتربة     ): 7(شكل  
  الحصاد
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المعامالت
  

  حيوي البكتيري والتسميد المعدني في درجة تفاعل التربة بعد الحصادتاثير التلقيح ال: ) 8(شكل 

للتربة الرملية بوجود التلقيح  )biological buffer( الحيوية التنظيميةيؤكد الحالة  وهذا ما
ال ان التربة كانت محافظـة  إالحيوي فعلى الرغم من نمو اعداد كبيرة من البكتريا ولكال النوعين    

مية لمقاومة التغيرات المؤقتة لبعض خصائصها الكيميائيـة مثـل االيـصالية            على قدرتها التنظي  
ــات دون    ــك المايكروب ــي لتل ــشاط االنزيم ــتمرار الن ــل واس ــة التفاع ــة ودرج الكهربائي

 تاثير التلقـيح  من خالل دراستها في (NIIR, 2007) ايضا أكدته وهذا ما) (Foster,1988تاثير
  .التربة ودرجة التفاعل ربة مثل االيصالية الكهربائية بعض متغيرات التفيالحيوي البكتيري 

االرتفاع ( تأثير التلقيح الحيوي البكتيري والتسميد المعدني في مؤشرات نمو النبات            -7
  .بعد الحصاد) الخضريمجموع والوزن الجاف لل

يظهر من نتائج التحليل االحصائي زيادة عالية المعنوية في متوسط ارتفاع نباتات الـذرة               
 وزيادة معنوية فقط في الوزن الجاف للمجمـوع         صفراء المزروعة في التربة الرملية المزيجة     ال

   ج والتسميد المعـدني  اذ اعطت معاملة التلقيح الحيوي المزدو)2جدول  (الخضري للمحصول
ABNP       كان عند معاملـة     في حين اقل متوسط ارتفاع        سم 70اعلى متوسط ارتفاع والذي بلغ

وتراوحـت قـيم بقيـة     )  سـم  40(قياسا بمعاملة المقارنة    سم   42 وهو NPي فقط   التسميد المعدن 
 والتي لم تختلف معنويا عن BNPسم عند المعاملة  65 و Bالمعاملة  سم عند46المعامالت بين 

  ) .9شكل ( ABNPالمعاملة 
 معـدل الـوزن الجـاف       فياما بالنسبة لتاثير التلقيح الحيوي البكتيري والتسميد المعدني         

  كان عند المعاملةللنباتان اعلى معدل وزن جاف ) 10( الخضري فيظهر من الشكل مجموعلل
ABNP في حين اعطت المعاملة ١-اصيص  غم27.90  اذ بلغ NP بلغ و اقل معدل وزن جاف

بينمـا  . )١-اصيص  غم20.50( التي لم تختلف معنويا عن معاملة المقارنة ١-اصيص  غم21.84
 ١-اصـيص   غم 26.86وبين   .B للمعاملة ١-اصيص  غم 22.36الت بين   تراوحت قيم بقية المعام   

 ، يالحظ ان التفوق المعنوي لمعاملة التلقيح المزدوج المدعوم بالجرعة الـسمادية    BNPللمعاملة
تجمعـات والكثافـة    ال التربة الفيزيائية كثباتية     خصائصبعد ان كانت متفوقة في تحسين  بعض         

يرها كان هناك ايضا االثر االيجابي لهذه المعاملة علـى مفـردات        الظاهرية والمسامية الكلية وغ   
 Bashan( الخضري للنبات وهذا اتفق مـع  للمجموع النمو ومنها ارتفاع النبات والوزن الجاف

and Levanony (1988ذكرا بان لعالقة التعايش بين احياء التربة المجهرية مثـل بكتريـا     اذ
A.brasilense   لفوسفات دور مهم من خالل نشاطها في منطقة الرايزوسـفير          والبكتريا المذيبة ل 
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منظمات النمو واالوكسينات والحوامض العضوية ولها قـدرة ايـضا علـى      وقابليتها على افراز  
مسك دقائق التربة الرملية ومنع انجرافها مع ماء الري من جهة و زيادة كمية الـشحنة الـسالبة                  

ى مسك المغذيات االساسية وتجنـب ضـياعها بفعـل          على اسطح دقائق الرمل ورفع قابليتها عل      
 انتروجين او الترسيب للفوسفور كما واضاف     ال  لغسل  كما هو الحال بالنسبة     من جهة اخرى   الغسل

) المثبة للنتروجين التعايـشيا والمذيبـة للفوسـفات       (الباحثان ان نسبة هذين النوعين من البكتريا        
من العدد الكلي لميكروبات التربة الرملية مما        %56الملتصقة على اسطح دقائق الرمل تصل الى      

كمـا وذكـر    . يشجع على نمو وتغلغل الجذور وامتصاصها لما يحتاجه النبات مـن المغـذيات            
Hattori and Hattori(1976)    ان عملية الخلط المزدوج للبكتريا بشكل عـام والبكتريـا ذوات

التعايشيا والمذيبة للفوسفات بشكل خـاص    للنتروجين   القدرة التخصصية العالية مثل بكتريا المثبة     
الدعم المستمر من قبـل تلـك        وما لها من قدرة ارتباط دائمية على اسطح دقائق التربة ما يفسر           

  .  االحياء لتزويد النبات بالمغذيات االساسية مثل النتروجين والفوسفور في منطقة الرايزوسفير
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  بعد الحصاد) سم(ر التلقيح الحيوي البكتيري والتسميد المعدني في ارتفاع النبات تاثي) : 9(شكل 
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المعامالت
  

 الخـضري لمحـصول     مجموعتاثير التلقيح الحيوي البكتيري والتسميد المعدني في الوزن الجاف لل          ):10(شكل  
  بعد الحصاد)  ١- اصيصغم(الذرة الصفراء 
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The Effect of the Bacterial Inoculation on the some Physical and 
Chemical Properties for Sandy Soil and Corn Crop Growth 

Parameters (Zea mays L.) 
Kawther Aziz Al-Mosawi; Zainab Kadhem Hassan* and Hussam Jasim Mohammed 

Soil Sciences and Water Resources - Agriculture college- Basrah University-Iraq 
*Email: Hussein 22218@Yahoo.com 

 Abstract 
Laboratory experiment was conducted to study the effect of single or dual 

inoculations of association nitrogen fixed bacteria (Azosperillum Lipoferum) and 
Phosphate dissolved bacteria (Bacillus Polymyxa) which were isolated and identified in 
microorganism lab., soil department, Agriculture college at Basrah University with full 
dose(300 Kg.ha-1) of mineral nitrogen as urea (46%N) and 50Kg.ha-1 as super 
phosphate (47%P2O5) on some physical, chemical and biological properties of sandy 
loam  soil from Al-Barjessia station in Al-Zubeir city, Basrah, Iraq, which was planted 
With corn seeds of Zea mays L. crop and was irrigated for field capacity with tap water 
during that, bacterial inoculations soil were added as broth nutrient at initial 
1.8*108CFU.gm-1 at  10 ml. for 15 days of planting period (two months). After that 
height of plants were determined then were harvested and determined the dry weights of 
shoots, total numbers bacterial  , soil  aggregates stability, water content, bulk density, 
total porosity, saturated hydraulic conductivity  and some soil  chemical properties like 
PH, EC. The results showed that high significant effect for dual inoculations which 
promoted with full dose of nitrogen and phosphorus, (treatment ABNP) on these 
parameters like total numbers bacterial, mean weight diameter as index for aggregates 
stability, total porosity, saturated hydraulic conductivity, and water content which were 
1.8 *109 CFU.gm-1 soil, 1.77mm,  61.40% , 0.15 cm. minute-1 and 21.28% as compared 
to control that was for these parameters, 1*103CFU.gm-1 soil, 0.21mm, 47.06%, 
0.77cm. minite-1 and 6.20% irrespectively. and the results showed that high increase for 
plants height and shoot dry weight was 75.00% and 36.10% as compared to control 
irrespectively. Otherwise results conducted there is no significant effect for that 
treatment (ABNP) on bulk density, Electrical conductivity and soil PH.  
Keywords: Bacterial inoculation, mean weight diameter, saturation hydraulic 

conductivity, moisture content.                                                                       
 

 

  

  

  

  

 
                                                                                           


