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 (.Triticum aestivum L) الحنطة وحاصل النمو صفات بعض في للفوسفات المذيبة والبكتزيا باالسوتوباكتز التلقيح تأثيز
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 الخالصة

( لدراستة تتتر ٌر CRDأجرٌتت تجربتة عاملٌتي فتً البٌتت البيستتتٌكً باستتصدام التصتمٌم العشتوائً الكامتل )

والبكترٌتتا المبٌبتتة للاوستتاات والمصلاتتات العتتتوٌة ومستتتوٌات الستتماد الاوستتااتً فتتً بعتت  التلقتتٌب باوزوتوبتتاكتر 
)عزلتة محلٌتة( أو  صاات النمو وحاصل الحنطة. أعطى التلقٌب سواء باوزوتوباكتر أو البكترٌا المبٌبتة للاوستاات

سبة لمعاملة المقارنة فتً % على التوالً ن6329% و53.2%,4او نٌن معا زٌادة معنوٌة فً ارتااع النبات بلغت 

حٌن لم ٌكن هنالك اصتيفا معنوٌا لجمٌع مستوٌات التسمٌد الاوسااتً والمصلاات العتوٌة فتً الصتاة بات.تا.أعطى 
التلقٌب ,مستتوٌات الاستاور ومستتوٌات المصلاتات العتتوٌة زٌتادة معنوٌتة فتً التوزن الجتاا للمجمتوع الصتتري 

 ارنتتة. حقتتق التلقتتٌب بكافتتة أشتتكالي زٌتتادة معنوٌتتة فتتً حاصتتل البتتبور والحاصتتل البتتاٌولوجً نستتبة لمعاملتتة المق
% نستتبة للمعاملتتة اٌتتر الملقحتتة علتتى التتتوالً ,كمتتا حقتتق التستتمٌد 24309.% و02%, 02364( بنستتبة 0-)طن.هتتـ

الاوسااتً بكافة مستوٌاتي زٌادة معنوٌة فً الحاصل نسبة للمعاملة اٌر المسمدة .لم ٌيحت  أٌتة فروقتا معنوٌتة فتً 
ومعاملتة الصتصر الاوستااتً .تاوقتت المعاملتة المتزودة  0-كغم سماد .هتـ01حاصل الحبوب بٌن المعاملة المسمدة بـ

% مصلاات عتوٌة معنوٌا نسبة للمعاملة اٌر المزودة بالمصلاات العتوٌة إب حققت زٌادة فً الحاصتل بنستبة 2بـ
ستوبر  0-كغم.هتـ 091التربتة المستمدة بتـفً  0-طن.هـ 360.% .تم الحصول على أعلى حاصل حبوب بلغ 04355

 فوساات.

 دالة: اوزوتوباكتر / البكترٌا المبٌبة للاوساات.الكلمات ال

 ..210/./00: وقبولي،  29/9/2102 :تارٌخ تسلم البحث

 المقذمة

النتروجٌن والاساور من العناصر الغبائٌة التترورٌة والتتً ٌحتاج.تا النبتات بكمٌتات كبٌترة  عنصرا ٌعد
تن ٌمتي عمتل لتتروري لنبتات الحنطتة  ٌعتبتر النتتروجٌن(,Narola,2111وبلك لدورها الم.م فً تغبٌة النبات )

كمتتا ٌستتاعد (. Ellen ,0602) حجتتم المجمتتوع الصتتتري والجتتبري والتتتً تتتف ر فتتً الن.اٌتتة علتتى من متات النمتتو
, وهمتا (0662, وآصترون Tisdaleفً تطور وانقسام الصيٌتا النباتٌتة وتكتوٌن البتبور وتصصتٌب ال متار)الاساور 

أن إتتافة اسستمدة الحٌوٌتة )م بتتات نتتروجٌن  .مج.رٌتي أحٌاء أوحٌوانٌة  أوجمٌع الصيٌا سواء نباتٌة ل ترورٌان
أو مبٌبات فوساات( سواء للتربة أو الببور ٌزٌد من جاهزٌة العناصر الغبائٌة وتحسن من نمتو النبتات بستبب إنتاج.تا 

وجتتد بتترن تلقتتٌب بتتبور الحنطتتة بتتـ  .(Humiany ,2115و Rabie) والجبتترلٌن IAAللمتتواد المشتتجعة للنمتتو م تتل 
A.chroococcum  إلتتتتى زٌتتتتادة فتتتتً حاصتتتتل الحبتتتتوب والقتتتت  نستتتتبة لمعاملتتتتة المقارنتتتتة. كمتتتتا أشتتتتارت أدى 

Dashti (2100 )تلقتٌب بتتبور الحنطتتة  أنA.chroococcum زٌتتادة معنوٌتتة فتً التتوزن الجتتاا وارتاتتاع  أعطتى
( زٌادة فً الحاصل الكلتً للحنطتة صتنا مٌكستٌباك 2116) وآصرونووح  جدٌع . للمقارنة لمعاملة النبات نسبة

 Yadavكمتتا بتتٌن  , Pseudomonas flurescensمعاملتتة التربتتة والبتتبور بالبكترٌتتا المبٌبتتة للاوستتااتعنتتد 
أعطتتى زٌتتادة فتتً حاصتتل الحنطتتة نستتبة للمعاملتتة اٌتتر  ( بتترن التلقتتٌب بالبكترٌتتا المبٌبتتة للاوستتاات2100وآصترون )

المتتادة العتتتوٌة تاٌتتد أٌتتتا فتتً أن وجتتود  الملقحتتة نتٌجتتة زٌتتادة جاهزٌتتة الاستتاور وإنتتتاش المتتواد المشتتجعة للنمتتو.
ن إتتافة الستماد أYassen (2101 )تحسٌن الحالة الصصوبٌة للتربتة وكتبلك تحستٌن الصتواف الاٌزٌائٌتة إب وجتد 

الدراستات  . أن% على التتوال4ً..00% و251.0بنسبة زٌادة فً حاصل الحبوب والق  للحنطة  حققالعتوي 
المبٌبة للاوساات تكاد تكون قلٌلتة فتً العتراق لتبا ٌ.تدا هتبا البكترٌا و( Azotobacter) لكل من المتعلقة بالتلقٌب

تتر ٌر التلقتٌب باوزوتوبتاكتر والبكترٌتا المبٌبتة للاوستاات واو نتٌن معتا فتً نمتو وحاصتل التعرا علتى  إلىالبحث 
اوستتاادة  الحنطة وكبلك دراسة تر ٌر المصلاات العتوٌة ومستوٌات السماد الاوسااتً فتً النمتو والحاصتل ومتدى

 من الصصر الاوسااتً بوصاي بدٌي جزئٌا عن السوبر فوساات عند استصدام اسسمدة الحٌوٌة.
 

 البحث مستل من رسالة ماجستٌر للباحث اسول. 

 

mailto:mazin_faisal@yahoo.com
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 وطزائقه البحث مواد

جمعت التربة من احد الحقول الزراعٌة على طرٌتق موصتل تلكٌتا المزروعتة بالحنطتة والمصتناة تتمن 
إب أصبت العٌنات فً شت.ر  .Anonymous ,(2119)( باوعتماد على Haplocalcidsالع مى) مجموعة الترب

سم( ومتن مواقتع مصتلاتة إب صلطتت متع بعتت.ا 51 –1( ومن الطبقة السطحٌة وبعمق )2101تشرٌن اسول لعام )
ملتم( 2) لتعطً عٌنة مركبتة أك تر تم تٌي للحقتل. جااتت التربتة هوائٌتا وطحنتت  تم متررت متن صتيل منصتل قطتر

وحا تتت لحتتٌن اوستتتصدام, وأجرٌتتت بعتت  التحلتتٌيت الروتٌنٌتتة لعٌنتتة التربتتة قٌتتد الدراستتة, شتتملت نستتجة التربتتة 
(, كمتتا شتتملت التوصتتٌل الك.ربتتائً ودرجتتة تااعتتل التربتتة وكاربونتتات الكالستتٌوم Klute ,0609والستتعة الحقلٌتتة )

(. كمتا تتتمنت 0602وآصترون ) N,P,K Pageاهزة والمادة العتوٌة والسعة التبادلٌة الكاتٌونٌة والعناصتر الجت
( ٌوتتتب بعتت  الصصتتائف 0(. الجتتدول )0694) Blackتقتتدٌر أعتتداد البكترٌتتا والاطرٌتتات الكلٌتتة فتتً التربتتة 

 الكٌمٌائٌة والاٌزٌائٌة والحٌوٌة لتربة الدراسة. 

 

 بع  الصصائف الكٌمٌائٌة والاٌزٌائٌة والحٌوٌة لتربة الدراسة :(0الجدول )
Table (1): Some chemical, physical and biological characteristics of soil under study 

 Unit الوحدة Measure القٌاس Type of analysis نوع التحلٌل

   soil texture                             نسجة التربة

 ..sand 0 الرمل

gm.Kg      0-ام.كغم
 silt 411 الغرٌن 1-

 clay .92 الطٌن

 Type of texture Silt clay loam                        نوع النسجة

 % Field capacity 20                        السعة الحقلٌة

 Available nitrogen .6.2            النتروجٌن الجاهز
 0-ملغم.كغم

Mg.kg
-1 

 Available phosphorous ..4        الاساور الجاهز

 Available potassium .11         البوتاسٌوم الجاهز

gm.Kg     0 -ام.كغم Organic matter 02.0                    المادة العتوٌة
-1 

 السعة التبادلٌة الكاتٌونٌة
CEC Cation exchange capacity 

20.2 
0-سنتً مول.كغم

 

Cmol.kg
-1 

gm.Kg     0 -ام.كغم Calcium carbonate 201          كاربونات الكالسٌوم
-1 

Ph 2.9  

EC 1..0. 
 0-دسً سٌمٌنز. م

ds.m
-1 

01×  أعداد البكترٌا الكلٌة
2 

Total bacterial count 
6 

 تربة 0-صلٌة.ام
Cell.gm

-1
 soil 01 × أعداد الاطرٌات الكلٌة

9 
Total fungi count 

6.9 

 

( وبلتك لدراستة تتر ٌر التتداصل بتٌن CRDالعشوائً الكامل )نابت تجربة أصف عاملٌي باستصدام التصمٌم 
فتً  A.chroococcumاسسمدة الاوسااتٌة والتلقٌب بالبكتٌرٌا المبٌبة للاوساات والم بتة للنتتروجٌن بصتورة حترة 

نمو وحاصتل الحنطتة باتتافة وعتدم إتتافة المصلاتات العتتوٌة)مصلاات أانتام(. إب استتصدم فتً التجربتة أصتف 
كغتتم تربتتة وقستتمت اسصتتف إلتتى قستتمٌن حٌتتث أتتتٌا إلتتى القستتم اسول مصلاتتات أانتتام  5ملئتتت بتتـ كغتتم(4ستتعة )

(. فٌمتتا تتترك القستتم ال تتانً بتتدون إتتتافة, تتتتمنت معتتاميت التستتمٌد 2114%( )الحمتتدانً, 2متحللتتة بنستتبة )
الكمٌتتة ( و0-كغتتم سماد.هتتـ01الاوستتااتً مستتتوٌٌن متتن ستتماد الستتوبر فوستتاات وهتتً نصتتا الكمٌتتة الموصتتى ب.تتا )

(. إتتتافة إلتتى استتتصدام مستتتوى متتن الصتتصر 2101( )الطتتائً, 0-كغتتم سماد.هتتـ091الموصتتى ب.تتا متتن الستتماد )
( فٌما تركت المعاملتة الرابعتة بتدون تستمٌد 0-كغم صصر.هـ 61.الاوسااتً المكافئ للسوبر فوساات الموصى بي )

كغتم/ هتـ( ستماد علتى  01و 51عتاميت بمعتدل)مقارنة(, كما أتٌا سماد الٌورٌا وكبرٌتات البوتاسٌوم لجمٌع الم
ببرات/أصتٌف 01التوالً روٌت اسصف بالمتاء عنتد حتدود قرٌبتة متن الستعة الحقلٌتة. زرعتت اسصتف بمعتدل
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%( وبعد اإلنبات صاتت إلتى أربتع نباتات/أصتٌف  تم لقحتت اسصتف بعتد عملٌتة الزراعتة 61)نسبة إنبات الببور
ستتاعة( متتن كتتل متتن البكتٌرٌتتا المبٌبتتة للاوستتاات والم بتتتة  22ر )متتزارع ستتائلة حدٌ تتة العمتت ممباشتترة باستتتصدا

 متتتل / أصتتتٌف متتتن كتتتل نتتتوع متتتن البكتٌرٌتتتا والتتتتً احتتتتوت علتتتى عتتتدد صيٌتتتا مقتتتدار  01للنتتتتروجٌن بمعتتتدل 
صلٌتتتة/مل( علتتتى التتتتوالً, قستتتمت اسصتتتف إلتتتى أربعتتتة مجتتتامٌع لقحتتتت  9 01×5،4صلٌتتتة/ متتتل( و)2 01×0،4)

التتً أبتتدت أعلتتى كاتتاءة فتتً  (Azotobacter sp)المجموعتة اسولتتى بالبكتٌرٌتتا الم بتتتة للنتتروجٌن بصتتورة حتترة 

متا الت بٌت فٌما لقحت المجموعة ال انٌة بالبكتٌرٌا المبٌبة للاوساات والتتً أبتدت أعلتى كاتاءة فتً إبابتة الاوستاات. أ
المجموعتتة ال ال تتة فلقحتتت بكتتي النتتوعٌن متتن كتتل متتن البكتٌرٌتتا الم بتتتة للنتتتروجٌن والمبٌبتتة للاوستتاات فٌمتتا تركتتت 

 المجموعة الرابعة بدون تلقٌب )مقارنة(.

و م اصب القٌاسات التالٌة والتً  0/4/2100.حصدت النباتات عند النتج واكتمال تكوٌن السنابل بتارٌخ 

, الوزن الجاا للمجموع الصتري, الوزن الجاا للمجموع الجبري, وزن السنابل, تتمنت, ارتااع النبات
 (.0-وزن الببور, الحاصل الباٌولوجً, وحاصل الببور.)كغم. هـ

 والمناقشة النتائج

التلقتتٌب باسحٌتتاء الدقٌقتتة ستتواء كتتان اوزوتوبتتاكتر أو البكترٌتتا المبٌبتتة للاوستتاات أو او نتتٌن معتتا لقتتد أعطتتى 
% 2..5و% 4( إب بلغتت نستبة الزٌتادة 2جتدول لمقارنتة )ا لمعاملتة معنوٌة فتً ارتاتاع النبتات نستبة أعطى زٌادة

زٌادة معنوٌة فً ارتااع النبتات نستبة لمعتاميت  أعطت المعاملة الملقحة باو نٌن معا   وقد% على التوالً. 6.29و

الاوستااتً فتً صتاة  معتاميت التستمٌدبتٌن التسمٌد الاوسااتً لم ٌكن هنالك اصتيفا  معنوٌا  لتر ٌر  .التلقٌب اسصرى
أما من حٌتث التتداصل ال نتائً  ,فً صاة ارتااع النبات معنوٌا   لمصلاات العتوٌة تر ٌرا  ل ارتااع النبات, كما لم ٌكن

الاوستااتً بترعلى مع جمٌع مستوٌات التسمٌد  بٌن التلقٌب والتسمٌد الاوسااتً فتمٌزت المعاملة الملقحة باو نٌن معا  
بٌن التلقتٌب والمصلاتات العتتوٌة فتمٌتزت أٌتتا المعاملتة أما من ناحٌة التداصل  .معنوٌا   القٌم ولم ٌكن بٌن.ا اصتيفا  

ستم  21.56و 20.04مع مستوًٌ المصلاات العتوٌة على سائر المعاميت اسصرى إب بلغتت  الملقحة باو نٌن معا  
 091ـبٌن التسمٌد الاوسااتً والمصلاات العتوٌة فقد أعطتت المعاملتة المستمدة بتالتداصل  ناحٌة من. وعلى التوالً

 96.24% مصلاتتات عتتتوٌة أعلتتى القتتٌم إب بلغتتت 2ومعاملتتة الصتتصر الاوستتااتً عنتتد المستتتوى  0-كغتتم ستتماد. هتتـ
كغتم  091ـة بتالمستمد الملقحتة بتاو نٌن معتا   سم على التوالً, وبالنسبة للتتداصل ال ي تً فتمٌتزت المعاملتة 0..96و

ٌشتٌر  ستم. 25311 % مصلاات عتوٌة فتً ارتاتاع النبتات علتى ستائر التتداصيت اسصترى إب بلتغ2مع 0-سماد. هـ
بكتتتل متتتن التلقتتتٌب  للمجمتتتوع الصتري/أصتتتٌف( إلتتتى تتتتر ٌر معتتتاميت التلقتتتٌب فتتتً التتتوزن الجتتتاا .الجتتتدول )

جمٌتتع معتتاميت التلقتتٌب فروقتتا معنوٌتتة فتتً  باوزوتوبتتاكتر والبكترٌتتا المبٌبتتة للاوستتاات واو نتتٌن معتتا ,إب أ .تترت
% علتتى 22.20% و2.02, %0.40نستتبة للمقارنتتة إب بلغتتت نستتبة الزٌتتادة  التتوزن الجتتاا للمجمتتوع الصتتتري

زٌتتادة معنوٌتتة فتتً التتوزن الجتتاا للمجمتتوع الصتتتري نستتبة  التتتوالً كمتتا أعطتتت المعاملتتة الملقحتتة بتتاو نٌن معتتا  
% علتتى 00..0% و12..0لمعتتاميت التلقتتٌب باوزوتوبتتاكتر والبكترٌتتا المبٌبتتة للاوستتاات إب بلغتتت نستتبة الزٌتتادة 

زٌتتادة معنوٌتتة فتتً التتوزن الجتتاا ت معتتاميت التستتمٌد جمٌع.تتا أمتتا بالنستتبة للتستتمٌد الاوستتااتً فقتتد أعطتت.التتتوالً
% 9.04% و06.00, %90..0إب بلغتت نستبة الزٌتادة  ,نسبة للمعاملة اٌر المسمدة )مقارنة( الصتري/أصٌف
علتى معتاميت التوزن الجتاا الصتتري  فتً 0-ـكغتم ستماد. هت 091بتـ المستمدة معاملتةال تاوقتتعلى التوالً. كما 
الصتتتري  % مصلاتتات عتتتوٌة إلتتى زٌتتادة معنوٌتتة فتتً التتوزن الجتتاا للمجمتتوع2أدى إتتتافة التستتمٌد اسصتترى, 

أما من حٌث التتداصل ال نتائً بتٌن  %.2.04/أصٌف نسبة لمعاملة المقارنة )صار مصلاات( إب بلغت نسبة الزٌادة 
كغتم  091و01ـوالمستمدة بت بتاو نٌن معتا  المعاملتة الملقحتة فقتد أعطتت  ,التلقٌب باسحٌاء الدقٌقة والتسمٌد الاوسااتً

علتى التتوالً  أصتٌفام/ .0.22و  ..2.9بلغتت  إب ,ع الصتريعلى قٌم فً الوزن الجاا للمجموأ 0-ـسماد. ه

أعطتتت المعاملتتة  , ومتتن حٌتتث التتتداصل بتتٌن التلقتتٌب والمصلاتتات فقتتدعلتتى ستتائر التتتداصيت اسصتترى وازداد معنوٌتتا  
% مصلاات عتوٌة أعلى قٌمة فتً التوزن الجتاا للمجمتوع الصتري/أصتٌف إب 2وبوجود  الملقحة باو نٌن معا  

ا فقتد أعطتت معاملتتت ,أمتا فٌمتتا ٌصتف التتداصل بتتٌن التستمٌد الاوستااتً والمصلاتات العتتتوٌة ,م% ات10..2بلغتت 
% مصلاات عتوٌة أعلى قٌم للتوزن الجتاا للمجمتوع الصتتري 2ـوالمزودة ب0-ـكغم سماد. ه 091و01ـب التسمٌد

بالنستتبة للتتتداصل و ,اتتم علتتى التتتوالً 2.094و .9.04بلغتتت  إب ,ستتائر المعتتاميت اسصتترى عتتنواصتلاتتت معنوٌتتا 
متتع إتتتافة وعتتدم إتتتافة  0-ـكغتتم ستتماد. هتت 091بتتـ والمستتمدةالملقحتتة بتتاو نٌن معتتا معاملتتةالال ي تتً فقتتد أعطتتت 

اتم علتى  0.112و 0.551 بلتغ للوزن الجاا للمجموع الصتري ا  أعطت قٌم إبالمصلاات العتوٌة أفتل النتائج 
بلغتت  إب ,(5جتدول ) فتً الحاصتل البٌولتوجً نستبة للمقارنتةزٌتادة معنوٌتة الً. أعطى التلقتٌب بجمٌتع أشتكالي التو

زٌتتادة  كمتتا أعطتتت المعاملتتة الملقحتتة بتتاو نٌن معتتا   ,% علتتى التتتوال29.04ً% و02.00, %.00.4نستتبة الزٌتتادة 

إب بلغتت نستبة  ,معنوٌة فً الحاصل البٌولتوجً نستبة لمعتاملتً التلقتٌب باوزوتوبتاكتر والبكترٌتا المبٌبتة للاوستاات
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كغتتم 091و01ـأمتتا بالنستتبة للتستتمٌد الاوستتااتً فقتتد أعطتتى التستتمٌد بتت .% علتتى التتتوال0ً..02% و25..0دة الزٌتتا
% علتتى 05.09% 6..9زٌتتادة معنوٌتتة الحاصتتل البٌولتتوجً نستتبة للمقارنتتة إب بلغتتت نستتبة الزٌتتادة  0-ـستتماد. هتت
كغتم 01فتً الحاصتل البٌولتوجً نستبة لمعاملتة امعنوٌت 0-ـكغتم سماد.هت091ـالمعاملة المسمدة بت تاوقتكما  ,التوالً
أن  كمتا لتوح % علتى التتوالً. 09.00% و1..2إب بلغتت نستبة الزٌتادة  ,ومعاملة الصتصر الاوستااتً 0-ـسماد.ه

% أعطى زٌادة معنوٌة فً الحاصل البٌولتوجً نستبة المقارنتة )لمعاملتة صتار 2إتافة المصلاات العتوٌة بنسبة 
فقتتد  ,متتن حٌتتث التتتداصل ال نتتائً بتتٌن التلقتتٌب باسحٌتتاء الدقٌقتتة والتستتمٌد الاوستتااتً %. أمتتا.6.9مصلاتتات( بمقتتدار 

زٌتادة معنوٌتة علتى ستائر معتتاميت  0-ـكغتم ستماد. هتت091و 01ـوالمستمدة بت حققتت المعاملتة الملقحتة بتاو نٌن معتتا  
التتداصل بتٌن  متن حٌتثواتم علتى التتوالً.  20.25و 21.92حققتت حاصتل بٌولتوجً مقتدار  إب  ,التلقٌب اسصترى

مصلاتتات عتتتوٌة زٌتتادة معنوٌتتة فتتً % 2 متتع جمٌع.تتا أشتتكال التلقتتٌب أ .تترتالتلقتتٌب والمصلاتتات العتتتوٌة فقتتد 

كمتا حققتت المعاملتة الملقحتة بتاو نٌن  ,الحاصل البٌولوجً نسبة للمعاميت اٌر المتاا ل.تا المصلاتات العتتوٌة
فٌما ٌصف التتداصل بتٌن و م.ا21.92ٌولوجً بلغت % مصلاات عتوٌة أعلى قٌمة فً الحاصل الب2وبوجود  معا  

والمتتتاا ل.تتا  0-ـكغتتم ستتماد. هتت091ـفقتتد حققتتت المعاملتتة المستتمدة بتت ,سالتستتمٌد الاوستتااتً والمصلاتتات العتتتوٌة
معاملتة البالنستبة للتتداصل ال ي تً فقتد حققتت و .اتم06.90مصلاات عتوٌة أعلى قٌمة للحاصتل البٌولتوجً بلغتت 

مع إتافة وعدم إتافة المصلاات العتوٌة أعلى قٌم للحاصتل  0-ـكغم سماد. ه091ـوالمسمدة بٴ الملقحة باو نٌن معا
 ام على التوالً. 4..20و .22.0البٌولوجً بلغت 

 ( نستتبة لمعاملتتة المقارنتتة 0-ـزٌتتادة معنوٌتتة فتتً حاصتتل البتتبور )طن.هتت جمٌعتتا إلتتى رشتتكاليبالتلقتتٌب أدى  
لمعاملتتة الملقحتتة ا تمٌتتزتكمتتا  ,علتتى التتتوالً %24.09% و02, %02.64بلغتتت نستتبة الزٌتتادة  إب ,(4جتتدول )

 ,البكترٌتا المبٌبتة للاوستاات فً حاصل الببور نسبة لمعاميت التلقٌب المنارد ستواء باوزوتوبتاكتر أو باو نٌن معا  
 شتكاليرببالنستبة للتستمٌد الاوستااتً فقتد أدى التستمٌد و% علتى التتوالً. 00.29% و01.00إب بلغت نسبة الزٌتادة 

إب بلغتت  ,( نسبة للمعاملة اٌتر المستمدة )مقارنتة(0-ـومستوٌاتي إلى زٌادة معنوٌة فً حاصل الببور )طن.ه جمٌعا  
علتى معتاميت  0-ـكغتم سماد.هت091ـالمستمدة بت, كما تاوقت المعاملة %0.06% و20.00, %0.42نسبة الزٌادة 

% أدى إلتى زٌتادة معنوٌتة فتً حاصتل 2ٌة بنسبة إتافة المصلاات العتوالتسمٌد اسصرى فً حاصل الببور.أدى 
   %.04.55بلغت نسبة الزٌادة  إب ,( نسبة لمعاملة المقارنة )صار مصلاات(0-ـالببور )طن.ه

الملقحتة معاملتة الأما من حٌث التداصل ال نتائً بتٌن التلقتٌب باسحٌتاء الدقٌقتة والتستمٌد الاوستااتً فقتد حققتت 
معتاميت كما أعطت  ,زٌادة معنوٌة فً حاصل الببور نسبة للمقارنة 0-ـسماد. ه كغم091ـوالمسمدة ب باو نٌن معا  

طتن.  029.. ,490.., 519..أعلى قٌم فتً حاصتل البتبور بلغتت  0-ـكغم سماد. ه091ـوالمسمدة بالتلقٌب جمٌعا 
 متع جمٌع.تا أشتكال التلقتٌب أ .ترتفقتد  ,متن حٌتث التتداصل بتٌن التلقتٌب والمصلاتات العتتوٌةوعلى التوالً.  0-ـه

 العتتوٌة, المصلاتاتب المتزودةمعتاميت اٌتر لل نستبةالمصلاات العتوٌة زٌادة معنوٌتة فتً حاصتل البتبور  إتافة
 490..% مصلاتات عتتتوٌة أعلتى حاصتتل للبتبور بلتتغ 2والمتتزودة بـتـ كمتا أعطتت المعاملتتة الملقحتة بتتاو نٌن معتا  

فقتتد أعطتتت المعاملتتة المستتمدة  ,صلاتتات العتتتوٌةفٌمتتا ٌصتتف التتتداصل بتتٌن التستتمٌد الاوستتااتً والمو. 0-ـطن.هتت
كمتا لتم ٌلحت  أي  0-ـطن.ه 210..إب بلغت  ,% مصلاات عتوٌة أعلى حاصل للببور2مع  0-ـكغم سماد. ه091ـب

عتدم وجتود  أوومعاملتة الصتصر الاوستااتً ستواء بوجتود  0-ـكغم ستماد. هت 01فروق معنوٌة بٌن كل من معاملتً 

متع وجتود وعتدم وجتود  للتداصل ال ي ً فقد تمٌتزت المعاملتة الملقحتة بتاو نٌن معتا     بالنسبةو المصلاات العتوٌة.
وكتبلك المعتاميت الملقحتة باوزوتوبتاكتر والبكترٌتا المبٌبتة  0-ـكغتم ستماد. هت091ـالمصلاات العتوٌة والمستمدة بت

علتى ستائر التتداصيت اسصترى فتً حاصتل  0-ـكغتم ستماد. هت091% مصلاتات عتتوٌة و2للاوساات والمتزودة ب

 .الببور

زٌتتادة معنوٌتتة فتتً مع تتم  ٌتتتتب متتن مجمتتل النتتتائج المتحصتتل علٌ.تتا أن التلقتتٌب باوزوتوبتتاكتر أعطتتى
 Zaidiو  Khanتوصتل إلٌتي  الصاات النباتٌة والحاصل ومكونات الحاصل لنبات الحنطتة وتتاتق هتب  النتتائج متع

(2112 ,)Kader ( من زٌادة فت2112ًوآصرون ) وتتاتق كتبلك متع متا  ,حاصتل الحنطتة الملقحتة باوزوتوبتاكتر
نسبة للمقارنة, وهتبا ٌعتود إلتى  ( من زٌادة فً الوزن الجاا للنبات وارتااع النبات2100) Dashtiحصلت علٌي 

النتتروجٌن الجتوي التبي ٌستتااد منتي النبتات فتً تكتوٌن البروتٌنتات والمركبتات أن اوزوتوباكتر تعمل على ت بٌتت 
 Nicotinو Bاسصتترى, فتتتي  عتتن قتتدرت.ا علتتى إفتتراز المتواد المشتتجعة لنمتتو النبتتات م تتل فٌتتتامٌن روجٌنٌتة النت

acid,Biotin, Heteroauxins , Pentothenic acid ( والجبترلٌن واٌرهتا التتً تحستن نمتو النبتاتRao ,
ات والحاصتل إب تتاتق هتب  كما أعطتى التلقتٌب بالبكترٌتا المبٌبتة للاوستاات زٌتادة معنوٌتة فتً مع تم الصتا).0609

( متن زٌتادة فتً حاصتل الحنطتة ومكوناتتي 2100) Yadav( و2114) وآصرون Afzalالنتائج مع ما توصل إلٌي 
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 (: تر ٌر التلقٌب باسحٌاء الدقٌقة والتسمٌد الاوسااتً والمصلاات العتوٌة والتداصل بٌن.ا فً ارتااع النبات )سم(2الجدول )
Table (2): Effect of inoculation with microorganisms and phosphorous fertilization and organic manures on plant height (cm) 

 التسمٌد الاوسااتً
 سماد.هكتار( )كغم

Phosphorous 

fertilization 

kg.ha
-1 

% للمصلاات 
 العتوٌة

%Organic 

manures 

× التسمٌد  Inoculationالتلقٌب 
المصلاات 
 العتوٌة

fertilization× 

Organic 

manures 

 تر ٌر التسمٌد
 الاوسااتً
Effect of 

phosphorous 

fertilization 

تر ٌر 
المصلاات 
 العتوٌة

Effect of 

organic 

manures 

 اٌر ملقب
Non 

inoculation 

 Aملقب 
Inoculation A 

 Pملقب 
Inoculation 

P 

 P +Aملقب 
Inoculation 

A+P 

 مقارنة
control 

zero 46315 9.369 94302 20315 95326 

 

 

2 9.309 92302 9630. 21320 92346 

01 
zero 99302 2030. 963.. 2.302 21326 

2 92302 99302 95341 99352 95301 

091 
zero 463.2 94345 92315 92320 95360 

2 95362 22320 92302 25311 96324 

 صصر فوسااتً
Rock phosphate 

zero 22392 94315 99320 22324 96326 

2 90311 21302 90310 203.. 963.0 

 التلقٌب× التسمٌد 
fertilization × 

Inoculation 

 

 control 90301 94349 92350 21392مقارنة 

 

99306 

01 95342 90360 99360 96322 92345 

091 92304 90302 92359 21304 923.. 

 صصر فوسااتً
Rock phosphate 

213.. 92340 923.6 22315 963.5 

المصلاات ×التلقٌب 
 العتوٌة

Inoculation × 

organic manure 

zero 95356 99346 92314 20304 

 

923.2 

2 95349 90360 92342 21356 92300 

    effect of inoculation 95342 92324 923.0 21302   تر ٌر التلقٌب
 (.93906( التلقٌب*التسمٌد*المصلاات )3.01.( التسمٌد *المصلاات )3.01.( التلقٌب *المصلاات العتوٌة )53901( التلقٌب* التسمٌد )03944(المصلاات العتوٌة)23.51( التسمٌد)23.51التلقٌب ) LSD 1314قٌمة 

L.S.D 0.05 Inoculation (2.340) fertilization (2.340) organic manure (1.655) Inoculation × fertilization (4.680) Inoculation × organic manure (3.310) fertilization × organic 

manure (3.310) Inoculation × fertilization × organic manure (6.619). 
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 الجاا للمجموع الصتري )ام/أصٌف((: تر ٌر التلقٌب باسحٌاء الدقٌقة والتسمٌد الاوسااتً والمصلاات العتوٌة فً الوزن .الجدول )
Table (3): Effect of inoculation with microorganisms and phosphorous fertilization and organic manures on shoot dry weight(gm.pot

1
) 

 التسمٌد الاوسااتً
 (0-.هكتار)كغم سماد

Phosphorous 

fertilization kg.ha
-1 

% للمصلاات 
 العتوٌة

%Organic 

manures 

التسمٌد*المصلاات        Inoculationالتلقٌب 
 العتوٌة

fertilization 

× Organic 

manures 

 تر ٌر التسمٌد
 الاوسااتً

Effect of 

phosphorous 

fertilization 

تر ٌر المصلاات 
 العتوٌة

Effect of 

organic 

manures 

 اٌر ملقب
Non 

inoculation 

 Aملقب 

Inoculation 

A 

 Pملقب 
Inoculation 

P 

 P +A ملقب
Inoculation 

A+P 

 مقارنة
control 

zero 43002 4392. 43.0. 43641 4340. 

 

 

2 43522 43601 93101 93252 9314. 

01 
zero 4350. 43602 93.41 23511 93200 

2 93251 9346. 9320. 23092 9304. 

091 
zero 43202 93511 93422 03112 9396. 

2 93.22 2322. 93921 03551 23094 

 صصر فوسااتً
Rock phosphate 

zero 43292 93.12 43001 9325. 93156 

2 9319. 93292 93512 93001 93226 

 التسمٌد× التلقٌب 
Inoculation × 

fertilization 

 control 43262 43262 43962 93.50مقارنة 

 

4320. 

01 43092 93244 934.2 239.. 93421 

091 93102 93002 93460 0322. 93626 

 صصر فوسااتً
Rock 

phosphate 
43604 93202 9305. 93202 930.6 

المصلاات ×التلقٌب 
 العتوٌة

Inoculation×organic 

manures 

zero 434.0 93125 931.1 93611 

 

930.9 

2 931.6 93560 93544 23.10 93424 

    effect of inoculation 43206 93209 93252 23015تر ٌر التلقٌب 
 (.130920(التلقٌب*التسمٌد*المصلاات)135.05( التسمٌد*المصلاات )135.05(التلقٌب *المصلاات العتوٌة)139010( التلقٌب*التسمٌد)132042(المصلاات العتوٌة)13.140(التسمٌد )13.140التلقٌب ) LSD 1314قٌمة

L.S.D 0.05 Inoculation (13.140) fertilization (13.140) organic manure (132042) Inoculation ×fertilization(139010)Inoculation× organic manure(135.05) fertilization×organic 

manure (135.05) Inoculation× fertilization×organic manure(130920) 
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 (: تر ٌر التلقٌب باسحٌاء الدقٌقة والتسمٌد الاوسااتً والمصلاات العتوٌة والتداصل بٌن.ا فً الحاصل البٌولوجً )ام/أصٌف(5) الجدول
Table (4): Effect of inoculation with microorganisms and phosphorous fertilization and organic manures on biological yield (gm.pot

-1
) 

 التسمٌد الاوسااتً
 سماد.هكتار( )كغم

Phosphorous 

fertilization kg .ha
-1 

% للمصلاات 
 العتوٌة

%Organic 

manures 

 Inoculationالتلقٌب 
× التسمٌد 

المصلاات 
 العتوٌة

fertilization 

× Organic 

manures 

 تر ٌر التسمٌد
 الاوسااتً

Effect of 

phosphorous 

fertilization 

تر ٌر 
اات المصل

 العتوٌة
Effect of 

organic 

manures 

 اٌر ملقب
Non 

inoculation 

 اٌر ملقب
Non 

inoculation 

 اٌر ملقب
Non 

inoculation 

 اٌر ملقب
Non 

inoculation 

 مقارنة
control 

zero 05322 043.5 0430. 09359 043.1 

 

 

2 09391 0235. 00390 06361 00304 

01 
zero 05342 0930. 02322 06321 09361 

2 09349 0031. 00342 20395 00321 

091 
zero 0439. 063.2 0031. 203.4 00346 

2 09396 2132. 063.6 2230. 06390 

 صصر فوسااتً
Rock phosphate 

zero 05300 04322 09319 02391 09319 

2 04304 0932. 02305 00301 0930. 

 التسمٌد× التلقٌب
Inoculation×fertilization 

 

 control 04355 093.6 09360 00300 مقارنة

 

0932. 

01 04345 02310 02362 21392 02301 

091 09309 06301 00320 20325 06301 

 صصر فوسااتً
Rock phosphate 

05360 09311 09391 00321 09354 

 المصلاات العتوٌة×التلقٌب 
Inoculation×organic 

manure 

zero 05300 09399 09392 00320 

 

09320 

2 09324 02360 00354 21392 003.2 

  effect of inoculation 0434. 023.2 0234. 06321 تر ٌر التلقٌب
 (.23.90(التلقٌب*التسمٌد*المصلاات )03000( التسمٌد*المصلاات)03000( التلقٌب*المصلاات العتوٌة )03921التسمٌد) *( التلقٌب13461( المصلاات العتوٌة)130.4( التسمٌد )130.4التلقٌب ) LSD 1314قٌمة 

L.S.D 0.05 Inoculation(130.4) fertilization(130.4) organic manure(13461)Inoculation ×fertilization(03921)Inoculation× organic manure(03000) fertilization×organic 

manure(03000) Inoculation× fertilization×organic manure(23.90) 
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 (0-(: تر ٌر التلقٌب باسحٌاء الدقٌقة والتسمٌد الاوسااتً والمصلاات العتوٌة والتداصل بٌن.ا فً حاصل الببور )طن /هكتار4الجدول )
Table (5): Effect of inoculation with microorganisms and phosphorous fertilization and organic manures on grain yield (ton.ha

-1
) 

 التسمٌد الاوسااتً
 سماد.هكتار( )كغم

Phosphorous 

fertilization kg.ha
-1 

% للمصلاات 
 العتوٌة

% Organic 

manures 

 Inoculationالتلقٌب 
التسمٌد 

المصلاات ×
 العتوٌة

fertilization × 

Organic 

manures 

 تر ٌر التسمٌد
 الاوسااتً
Effect of 

phosphorous 

fertilization 

تر ٌر 
المصلاات 
 العتوٌة

Effect of 

organic 

manures 

 اٌر ملقب
Non 

inoculation 

 Aملقب 
Inoculation A 

 Pملقب 
Inoculation 

P 

 P +Aملقب 
Inoculation 

A+P 

 مقارنة
control 

zero 23206 23504 23404 .3152 23499 

 

 

2 23962 .3142 23629 .354. .3154 

01 
zero 23456 23004 23250 .3252 23042 

2 23022 .3414 .30.2 .3595 .32.. 

091 
zero 23504 .3020 .3002 .3922 .3026 

2 .322. .3950 .36.9 .3601 .3210 

 صصر فوسااتً
Rock phosphate 

zero 23264 23264 2324. .30.6 23021 

2 .31.. .3090 .3251 .3.2. .3212 

 التلقٌب× التسمٌد 
fertilization × 

Inoculation 

 control 23544 23220 23254 .3241مقارنة 

 

23019 

01 23900 .3064 2365. .3.44 .3154 

091 23026 .3519 .3490 .3029 .3500 

 صصر فوسااتً
Rock phosphate 

23605 23620 23662 .3249 .31.9 

المصلاات ×التلقٌب 
 العتوٌة

Inoculation × organic 

manure 

zero 23402 230.5 23010 .3229 

 

23049 

2 23649 .3.50 .3.22 .3490 .3262 

  effect of inoculation 232.5 .3100 .3192 .3522 تر ٌر التلقٌب
 (.135005(التلقٌب*التسمٌد*المصلاات)132512(التسمٌد*المصلاات )132512( التلقٌب *المصلاات العتوٌة)13.515(التلقٌب* التسمٌد)130215(المصلاات العتوٌة)130212(التسمٌد)130212التلقٌب ) LSD 1314قٌمة 

L.S.D 0.05 Inoculation(130212) fertilization (130212) organic manure(130215)Inoculation ×fertilization(13.515)Inoculation× organic manure(132512) fertilization×organic 

manure(132512) Inoculation× fertilization×organic manure(135005) 
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تزٌتتد متتن كاتتاءة ت بٌتتت , وهتتبا قتتد ٌعتتود إلتتى كتتون البكترٌتتا المبٌبتتة للاوستتاات الملقحتتة بالبكترٌتتا المبٌبتتة للاوستتاات
فتً الصلٌتة والتبي  ATPمن صيل إبابة الاوساات اٌر البائبة لكون الاساور ٌتدصل فتً تركٌتب  النتروجٌن الجوي

اومونٌتا لت بٌتت جترٌئتٌن متن  ATPوحتدة متن  09 ٌعد م.متا فتً عملٌتة ت بٌتت النتتروجٌن إب تحتتاش البكترٌتا إلتى
(Paul وClark ,0606(المتتتتتتادات الحٌوٌتتتتتة  وإنتتتتتتاش , فتتتتتتي  عتتتتتن دورهتتتتتا فتتتتتً إنتتتتتتاش الااٌتوهرمونتتتتتات
  التتتتتً تشتتتتجع نمتتتتو النبتتتتات, اونتتتتدول حتتتتام  الصلٌتتتتك و (.2114وآصتتتترون,  Compant) Siderophoresو
(Datta  ,0602وآصرون) والحاصتل وتتاتق . كما أدى إتافة المصلاتات العتتوٌة إلتى زٌتادة فتً مع تم الصتاات

متتن زٌتتادة فتتً الحاصتتل  Abedi (2101)و Sharma (2110)و Yadovanshiهتتب  النتتتائج متتع متتا توصتتل إلٌتتي

ومكوناتي باتافة المصلاات العتوٌة, وٌعود هبا التر ٌر إلى أن المادة العتوٌة تعمل علتى تحستن صتواف التربتة 
 فتتتً زٌتتتادة امتصتتتاف المتتتاء والعناصتتتر  بٌتتتا  الاٌزٌائٌتتتة ممتتتا ٌتتتفدي إلتتتى زٌتتتادة تطتتتور الجتتتبور ممتتتا ٌتتتنعكس اٌجا

(Brady  وWeil ,2114  فتتتي )  عتتن زٌتتادة نشتتاط اسحٌتتاء الدقٌقتتة. كمتتا تشتتٌر النتتتائج إلتتى أن إتتتافة الستتماد

الاوسااتً بمستوٌات مصتلاة أدى إلى زٌادة فً مع م الصاات والحاصل, إب تتاق هب  النتتائج متع متا حصتل علٌتي 
وآصترون  Bakhshفً مع م الصاات والحاصتل وتتاتق كتبلك متع متا توصتل إلٌتي ( من زٌادة 2115المعموري )

عتن زٌتادة كاتاءة النبتات  (. وهبا قد ٌعود إلى الدور البي ٌلعبي الاستاور فتً تطتور وانقستام الصيٌتا فتتي  2110)
ر ٌزٌتد متن (, كما أن الاائدة متن تزوٌتد النبتات بالاستاو0600لمقاومة المسببات المرتٌة )أبو تاحً و الٌونس, 

 (.Sharma ,2112انتشار الجبور وتعمق.ا فً التربة وبالتالً زٌادة امتصاف العناصر )
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ABSTRACT 

A factorial pot experiment was conducted in plastic house using complete 

randomize design (CRD), to study the effect of inoculation with Azotobacter and 

phosphorous solubilizing bacteria, organic manures and phosphorous fertilizer levels 

on some growth characteristics and wheat yield. The inoculation with Azotobacter, 

phosphorous solubilizing bacteris (local isolate) or both together caused significant 

increases in plant height of 5%, 4.32% and 9.76% respectively as compared with 

control treatment, however, no significant differences were noticed with all 

phosphorous fertilizer and organic manure levels. The inoculation ,phosphorous 

fertilizer levels and organic manure treatments caused a significant increases in both 

shoot dry weight and biological yield as compared with control treatment. The 

inoculation levels gave a significant increases in grain yield (ton.ha
-1

) of 12.95%, 12% 

and 25.16% respectively as compared with non-inoculated treatment Phosphorous 

fertilizer levels caused a significant increases in grain yield, however, no significant 

increases was noticed between 80 kg superpgosphate.ha
-1

 and rock phosphate 

treatment. Soil amended with 2% organic manure gave a significant increases in grain 

yield of 15.44% as compared with control treatment .Highest grain yield (3.98ton.ha
-1

) 

was obtained in soil treated with 160 kg superpgosphate.ha
-1

, 2% organic manure and 

inoculated with both Azotobacter and phosphorous solubilizing bacteria. 

Kaywords: Azotobacter/ phosphorous solubilizing bacteria. 
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 المصادر

 (. دلٌل تغبٌة النبات. وزارة التعلٌم العالً. جامعة بغداد.0600مفٌد ) ,الٌونسو, ٌوسا محمد تاحًأبو 

استتتصدام  (.2116, إستتماعٌل عبتتاس, حٌتتدر رشتتٌد حستتن ولٌتتث جاستتم محمتتد وشتتٌماء عبتتد اللطٌتتا موستتى )جتتدٌع
مجلتة كمصصب حٌوي لتحسٌن نمتو وإنتاجٌتة نباتتات الحنطتة.  Pseudomonas fluorescensالبكترٌا 

 .002 -015(: 2)05الزراعة العراقٌة. 

(. تر ٌر الكبرٌت فً تطاٌر اومونٌا من سمادي الٌورٌا ومصلاات اوانتام 2114, رائدة اسماعٌل عبدهللا )الحمدانً

 فً تربة عكسٌة. أطروحة دكتورا . كلٌة الزراعة. جامعة الموصل. 

(. عتزل وتشتتصٌف فطتتر المتتاٌكوراٌزا متتن مواقتع بٌئٌتتة مصتلاتتة فتتً محاف تتة 2101, نتتور صتتيب رجتتب )ئًالطتا
. رستتالة ماجستتتٌر. Glycine maxصتتيب التتدٌن وانتصتتاب لقتتاب فعتتال فتتً نمتتو وحاصتتل فتتول الصتتوٌا 

 جامعة تكرٌت. 

بعتت  صتتاات التربتتة الستتماد الاوستتااتً فتتً و. تتتر ٌر مصتتدر متتاء التتري (2115)المعمتتوري, عبتتد البتتاقً ستتلمان 

 الكٌمٌائٌة ونمو الحنطة فً تربتً مصتلاتً النسجة. رسالة ماجستٌر. كلٌة الزراعة. جامعة بغداد.
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