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 (Bulk Soil)  وتربة الــ(Rhizosphere) ةلعالقة بين اعداد البكتريا والفطريات في تربا
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 الخالصة

أُجريتتت الدراستتة فتتي البيتتت البلستتتيكي العائتتد لرستتم علتتوم التربتتة والمتتوارد المائيتتة / كليتتة الزراعتتة        

فتتي تربتتتة البكتريتتا والرطريتتتات ونستت   اعتتتدادلدراستتة  82/08/8108 والغابتتات/ جامعتتة الموصتتتل بتتتاري 

 باستتتتمدام أربعتتتة أنتتتوا  متتتن (.Bulk Soil( )BS(، وكتلتتتة التربتتتة )RS) (Rhizosphere)الرايزوستتترير 

فتتي تربتتة مزيجيتتة  (Clover، البرستتيم faba beanالبتتاقل   ،Onion ، البصتتلWheatالحنطتتة )المحاصتتيل 

تربتة وفصتلت ىلتر تربتة تتم امتذ نمتاذن متن الو ،( مأموذة من احد حرول منطرة الرشتيديةClay Loamطينية )

ودرجتتة تراعتتل التربتتة  (RS/BS)وكتلتتة التربتتة قتتدرت فياتتا اعتتداد البكتريتتا والرطريتتات ونستتباا الرايزوستترير 

(pH( فتي مترحلتين متتن مراحتل نمتو النبتتات )081 ،41 .)) اعتداد ونستت  زيتادة فتتي  وجتود بينتت النتتتائ  يومتا

( لمحاصتيل ل ((BSتربة الـ البكتريا والرطريات في باعدادمرارنة  (RS) تربة الـالبكتريا والرطريات في   ،جميعتا

الحنطتتتتتة ( وUCF 201× 66846محصتتتتتول البتتتتتاقل  )حرتتتتتق ا((، ويومتتتتت41،081) مرحلتتتتتتي النمتتتتتو وفتتتتتي

(63644×201 UCF( عند مرحلة النمو األولر )أعلر قيمة باعداد البكتريا الموجودة في تربتة التـ  41 )) يوما

(RS مرارنتتة )( باعتتداد البكتريتتا فتتي تربتتة التتـBS( اذ بلغتتت الزيتتادة ،)0039 ،0048)٪ ( وبنستتبةRS/BS )

(( 081) ( وعلر التتابع. وفي المرحلة الثانية من نمو النبات0.0843، 0.0844بلغت ) زيتادة كانتت ننتا   يومتا

كانتت أعلتر ( وBSة التـ )جميعا (مرارنة باعداد البكتريتا فتي تربت لمحاصيلول (RSفي تربة الـ ) بكترياال باعداد

 ،(UCF 201× 32140(، ثتم البرستيم )UCF 201× 34279قيمة في التربتة المزروعتة بمحصتول الحنطتة )

( وعلر التتابع.  كما ان اعتداد الرطريتات قتد حررتت زيتادة فتي تربتة التـ 0.949، 0.0042( بلغت )RSوبنسبة )

(RS( مرارنة بتربة الـ )BS )(  41) في المرحلة نرساا من النمو) فتي  الرطريات اعدادفي  قيمةن أعلر ىويوما

( بلغتتت RS/BS( وبنستتبة )301UCF× 3442) البتتاقل  كانتتت فتتي التربتتة المزروعتتة بمحصتتول (RS)تربتتة 

( حررت زيادة مرارنة بتربة الـ RSالـ ) يوم( فإن اعداد الرطريات في تربة 081) وفي مرحلة الثانية (.0.043)

(BS وان أعلر قيمة كانت )ثتم البتاقل  وبزيتادة  ،في اعداد الرطريات في التربة المزروعة بمحصتول البرستيم

RS/BS)( بلغتتتت )301× 3644 ،3642UCF( وبنستتتبة بلغتتتت )ان تتتتر   ( وعلتتتر التتتتتابع.0.043، 0.048
الرايزوسرير وكتلة التربة حدث لاا تغير في درجة تراعل التربة وعنتد مرحلتتي نمتو النبتات. حيتث انمرت  التـ 

pH ( فتي تربتتي 1400 ،1403) معتدلب(RS)  و(BS) مرارنتة بتربتة الشتاند (% 0468 ،0442) وبنستبة بلغتت

(conterol .) 

 RS/BSنسبة  ،كتلة التربة ،الرايزوسرير ،اعداد البكتريا والرطريات :الكلمات الدالة
 

 17/08/2017، وقبوله للنشر2/2014/ 23:تاري  تسلم البحث

 المقدمة

 بتتان تربتتة  الرايزوستترير ذات فعاليتتة عاليتتة تحصتتل فياتتا العديتتد متتن (1999)وامتترون  Barbasاشتتار        
تعتمد اعداد  ونشتاط اححيتا  المجاريتة علتر محتتور التربتة متن اححمتا  قد التراعلت الكيميائية والحيوية و

لاتا تتأثير فتي حركتة المغتذيات الموجتودة فتي التربتة. المركبتات  ونتذ التي تررزنا الجذور العضوية واحمينية 

Fan (1997 ) و( Curl) Truelove and 0924و  Hale (1978)وRovira(1969 )قتد وجتد كتل متن و

متنمر  تشتمل الستكريات الجزيئي الوزن المركبات ذات تروم بإفراز ال ان جذور النباتات ب( (Uren 2000و

(Mannose،Maltose،arabinoseو )اححمتتتا  اح( مينيتتتةarginine ،aspargine ،cystine،aspartic) 

عتتالي مثتتل احنزيمتتات الجزيئتتي الوزن التتمركبتتات ذات الو (malic،benzoic،aceticعضتتوية )الحمتا  احو
. والكاربونيتتتتتدرات واححمتتتتتتا  الدننيتتتتتتة ومنكمتتتتتتات النمتتتتتو والنيوكلوتيتتتتتتدات والريتامينتتتتتتات والمنشتتتتتتطات

العضتتوية واحمينيتتتة  وافتتراز األحمتتا بتتان نمتتو الجتتذر متتتلل التربتتة  (2005)وامتترون Morganواضتتا 
 تربتتة فتي واعتتداد اححيتا  المجاريتتة ؤدي التر زيتتادة نشتاطيتتستو   نمتتوالستكريات والريتامينتتات ومنكمتات الو

بتتتأثير منطرتتة الرايزوستترير.  منطرتتة ويشتتار الياتتافتتي نتتذ  الدر الكتتاربون والطاقتتة ابستتب  تتتوفر مصتت ((RSالتتـ

متن  وانشتط تكتون اكثتر( (RSتربتة التـ فتي  اححيتا  المجاريتةاعتداد بان  Kirkby(2001)و  Mengelوذكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني 
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ضع  بسب  احفرازات الجذرية  (100)وتصل  ىلر ما يرر  من   (BS)الـ اعداد اححيا  المجارية في تربة

فتي تربتة  بتان اعتداد اححيتا  المجاريتة (2006وآمترون )  Smallaواكتد  .والطاقتة نو توفر مصادر الكاربو

( 10-1000كتلة التربتة وترتدر النستبة بينامتا بحتوالي)تكون اكثر من اعداد اححيا  المجارية في  الرايزوسرير

بتان اعتداد الرطريتات فتتي  (2007وامترون ) Gams( و2002)وامترون Vandenkoornhyse اشتار. ومتر 

بتان جتذور  Katznelson(1946)اشتار كتلتة التربتة. وتربة  الرايزوسرير تكون اكبر من اعداد الرطريات في 
ستميت  بتتأثير  قتدالتغيتر كمتا ونوعتا واححيا  المجارية في التربة ويكون  لاا تأثير واضح علر اعداد النباتات

( اعتتداد اححيتتا  المجاريتتة RSحيتتث تمثتتل )  BS/RSالريمتتة العدديتتة او صتتيغة  تاستتتمدمد وقتت الريزوستترير

ونتذ  ( Bulk soil) فتي كتلتة التربتة( تمثتل اعتداد اححيتا  المجاريتة BS)تربتة الرايزوسترير والموجتودة فتي 

مترة اكثتتر ( 100-(10متتن  ربمتا تصتل علتر كتلتة التربتتة الرايزوستتريرلتربتة النستبة بتين الكثافتتات الميكروبيتة 

اعتتداد ان نستتبة ( بتتTruelove0924و  Curl) . وذكتترمتتن اعتتداد اححيتتا  المجاريتتة فتتي كتلتتة التربتة مرارنتة

فتي التتتر   1/10تكتتون النستبة  اعتتداد اححيتا  المجاريتة فتتي كتلتة التربتةالرايزوسترير التر تربتتة البكتريتا فتي 

كتلتة التربتة التر  تربة الرايزوستريريات في وتكون نسبة اعداد الرطر (011)المحاصيل وقد تتجاوزالمزروعة ب

وحجتتم تتتأثير الرايزوستترير يعتمتتد بشتتكل رئتتيس علتتر طبيعتتة وكميتتة  متترة متتن نستتبة اعتتداد البكتريتتا1/10اقتتل 
احفتترازات الجذريتتة التتتي تكاتتر والتتتي لاتتا علقتتة بعمتتر النبتتات ونتتو  النبتتات والكتترو  المناميتتة المحيطتتة 

بان النسبة بين اعداد اححيتا  المجاريتة  (2005)وامرون   Morgan وذكر.RS/BSات وكذل  في قيم بالنبات

والرطريتات  1/10تتتراو  بتين  فتي كتلتة التربتةالرايزوسترير التر اعتداد اححيتا  المجاريتة تربة الموجودة في 

 . وبتالنكر1/2تتواجتد بدرجتة اقتل متن البكتريتا والرطريتات  فاياحكتينومايستات اما  0/8تتراو  نسبتاا  بين 
لرله الدراسات الحديثتة فتي العتراق لترتدير اعتداد ونست  البكتريتا والرطريتات فتي تربتة الرايزوسترير ومرارنتاتا 

 :فرد كان الاد  من دراستنانذ  المنطرة  بكتلة التربة وما لاا من تأثير في الرعاليات الحيوية التي تحدث في

 Bulk) في كتلتة التربتة( وRhizosphereسرير )دراسة اعداد ونس  البكتريا والرطريات في تربة الرايزو. 0

Soil.) 

  .والتربة في اعداد البكتريا وفطريات التربة وعمر النبات تأثير نو  .8

 دراسة تأثير نو  وعمر النبات والتربة في درجة تراعل التربة. .3
 

 ائقهوطرالبحث  مواد 

/كليتتة لرستتم علتتوم التربتتة والمتتوارد المائيتتة  التتتابعفتتي البيتتت البلستتتيكي  البايولوجيتتةالتجربتتة  اجريتتت       

لدراسة اعداد ونس  البكتريا والرطريات في تربتة  82/08/8108الزراعة و الغابات/ جامعة الموصل بتاري  

احفتترازات الجذريتة فتتي ومعرفتتة تتأثير Bulk Soil (BSوكتلتتة التربتة ) Rhezosphere(RS)الرايزوسترير 

 60فتي مترحلتين متن مراحتل نمتو النبتات ) تربتةال كتلتةفتي تربتة الرايزوسترير وفتي اعداد البكتريا والرطريات 

التربة  عينات تم جل يوم من نمو النبات وتمثل مرحلة قبل الحصاد( اذ  081تمثل مرحلة النمو المضري، و 
وطحنتت ثتم  نوائيتا ( جررتت ،لتربتة الحرتل مثلتةملطتت متع بعضتاا التبع  لتعطتي عينتة م من منطرتة الرشتيدية

وضتعت التربتة فتي اكيتاس  (.1) مبتين فتي الجتدول حللتت التربتة وكمتامتل(  2نملت بمنمل يبلغ قطتر ثروبته )

النباتات انوا  من  ةاستمدام اربع. تضمنت التجربة (62×32سندانه ذات ابعاد )كغم /  01نايلون سودا  سعة 

 Trifoliumالبرستتيم ،Vicia beanالبتتاقل  ،Scalion Onionالبصتتل ، Triticum Wheat)الحنطتتة

Clover )مرحلتين مراحتل نمتو لكل معاملة ول (يوم 081يوم وعندي  41)ثلثة مكررات عند مكررات وبستة
ثتتلث مكتتررات  ا معاملتتة × متترحلتين × انتتوا  نباتتتات  اربتتع حيتتث أصتتبح عتتدد الوحتتدات التجريبيتتة النبتات

عدا البصل  سندانةبذور لكل  (10)بمعدل  الزراعةتمت  .وحدة تجريبية 30=(3*2)(ا3×2×4وني)مرارنة 

% متن الستتعة الحرليتة وكتتان يضتا  المتتا  المررتود بإضتتافة المتا  يوميتتا 80وايصتتال الرطوبتة التتر بتذور(  2)
وكانتتت تجترر عمليتتات العتتزق والتنكيتت   .ستتندانةالنباتتات التتر ممستتة نباتتتات لكتل مررتتت  ،بالطريرتة الوزنيتتة

بعتد  (وحتدة تجريبيتة 15)أعتل  تتم امتذ نصت  المكتررات  .ة طيلتة فتترة النمتوللتملص من احدغتال فتي التربت

 Rengel( حست  متا ورد BSة )التربت كتلتة عتن( RS) تربتة الرايزوسترير  فصتلت اذ ستون يتوم متن الزراعتة

 )التمافي  المتسلستتتلة(اعتتتداد البكتريتتتا والرطريتتتات بطريرتتتة احطبتتتاق المصتتتبوبة ت فياتتتادر( حيتتتث قتتت1997)

لتنميتة الرطريتات  (Potatoes Dextrose Agar) ( لتنمية البكتريا وبيئتة الـتـNutrient Agarيئة )باستمدام ب

ورد كمتا  (لمنتع نمتو البكتريتا Potatoes Dextrose Agar)تم اضافة مادة ستربتومايستن التر بيئتة الرطريتات

التتتربتين. فتتي كتتل متتن Klute (1986 )حستت   كمتتا تتتم ترتتدير درجتتة تراعتتل التربتتة .Black (1965) فتتي

ىذ امتذت التربتتة ( يتوم متن الزراعتتة  081عنتتد )المرحلتة الثانيتة الحصتتاد قبتل واستتمرت التجربتة التتر مرحلتة
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فتي كتل متن ودرجتة التراعتل كتذل  ترتدير اعتداد البكتريتا والرطريتات وفصلت  حس  موقعاتا متن الجتذر  وتتم 

 يوم(. 41)المرحلة احولر ترديرنا في في ذكر التربتين كما 
احصائيا باستتمدام الحاستبة احلكترونيتة واجترا  امتبتار دنكتن متعتدد الحتدود حللت النتائ   :يل اححصائيالتحل

 (.SAS ،2001( باستمدام )نكام 0944وحس  ماورد في الراوي ) 5%وعند درجة احتمالية 

 Figure(1) Primary growing stage( بداية مرحلة النمو  0الشكل )
  

 Figure(2) Advanced stages of plant growth        متردمة من نمو النباتات( مراحل 8)الشكل 
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 الكيمائية والريزيائية والحيويةالمصائص التربة  (0جدول )ال
Table (1) chemical and physical and biological properties of studied soil.  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج والمناقشة

تربتة التـ بكتريتا  اعتداد متعمرارنتة  اكبتر RS)التـ ) تربتةبكتريتا ونست   عدادا ان( 8) الجدول يلحك من       

(BS،) وىن أعلر قيمة في اعتداد البكتريتا كانتت فتي  (ا (يوم 41،081) مرحلتي النمو عندو ( للمحاصيل جميعا

( 0.0844وبنستبة بلغتت ) ،(0048التربة المزروعة بمحصول الباقل  عند مرحلة النمو األولتر بزيتادة بلغتت )

المصائص                         
Characters 

 Unit     الوحدة Value  الريمة

التوزيع الحجمي لدقائق 
 PSD التربة

 ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

 Sand                                        84242   الرمل

 

 ( 0-غم/كغم)
(gm.kg-1) 

 Clay    34242 الطين

 Silt             343  الغرين

 clay loamطينية مزيجية                Texture    النسجة

              المادة العضوية
Organic Matter 

8.4  
 ( 0-غم/كغم)

(gm.kg-1) الكلية         كربونات
Calcium Carbonate 

210 

                           التربة تراعل درجة
pH 

 ــــــــــــــــــــــ 7.85

                  للتريةالكاربائية  احيصالية
EC 

 ds/mدسيسيمنز/م 1.8

     النتروجين الجانز
Available Nitrogen 

39.3 

 
 0-ملغم/كغم

(0mg/kg-) 
 

 زالرسرور الجان
Available  

Phosphorus 
4.1 

   البوتاسيوم الجانز
Available  Potassium 

240 

 الحديد الجانز
 Available Iron 

2.36 

الزن  الجانز                 
Available Zinc 

0.31 

 Total       اعداد البكتريا

bacteria number 
10*612 

 وحدة تكوبن مستعمر
تربة 0-بكترية.غم

UCF 

        اعداد الرطريات
Total fungi number 

310*36.4 
 وحدة تكوبن مستعمر

تربة 0-بكترية.غم

UCF 
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 ،٪(0039900189290تلتاا معاملة التربة المزروعة بمحصول الحنطة ثتم البصتل فالبرستيم، وبزيتادة بلغتت )

 RS)( وعلر التتابع. كذل  فإن اعداد البكتريا في تربة الرايزوسرير )0.0843 ،0.08، 0.9490وبنس  بلغت )

تربتتة غتتي  controlفحررتتت المحاصتتيل جميعتتا (زيتتادة فتتي اعتتداد البكتريتتا مرارنتتة باعتتدادنا فتتي تربتتة الشتتاند )

 وبنستتبة ،٪(0232مزروعتة(، وىن أعلتتر قيمتتة كانتت فتتي التربتتة المزروعتة بمحصتتول البتتاقل  بزيتادة بلغتتت )

، 0201( تلتاتا معاملتة التربتة المزروعتة بمحصتول الحنطتة، ثتم البصتل فالبرستيم مرارنتة بلغتتت )0443بلغتت )

( وعلر التتابع مرارنة باعدادنا في تربتة الشتاند 0.044090.064290.0044وبنس  بلغت ) ،٪(0142، 0322

(control.)  ـ )في تربة ال بكترياال اعدادوالسب  في زيادة(RS الجذرية للنباتات الممتلرة  فرازاتاإلىلر  يعود
متع  شترالنتتائ  تتما  تتغذر علياا ويزداد نشاطاا ونذو،تحتاجاا البكترياوتوفر مصادر الكاربون والطاقة التي 

 Brimecombe)و  (8112،وآمتتتتترون (Morganو( Gollbiowsk،0924ون  )متتتتتا توصتتتتتل ىليتتتتته البتتتتتاحث

تربتة التتـ  بكتريتايلحتك وجتود زيتتادة أعتداد يومتا (( كتذل   081(. وعنتد مرحلتة النمتو الثانيتتة )8114،وآمترون

(RS) ( مرارنتة باعتتدادنا فتتي تربتتة التتـBSو ) كانتتت فتتي التربتتة المزروعتتة ىن أعلتتر قيمتتة فتتي اعتتداد البكتريتتا

( تلتاتتا اعتتداد البكتريتتتا فتتي التربتتتة 0.0042وبنستتبة بلغتتتت ) ،٪(012043بمحصتتول الحنطتتة وبزيتتتادة بلغتتت )

وبنست  بلغتت  ٪(94444 ،94944 ،29242)فالبصتل وبزيتادة بلغتت ثتم البتاقل   ،المزروعة بمحصول البرسيم

( وعلر التتابع. كما أن اعداد البكتريا في تربة الرايزوسرير قد تروقت عن اعدادنا 0.0144، 0.0144، 0.949)

(، وىن أعلتتتر قيمتتة كانتتتت بالتربتتتة المزروعتتتة بمحصتتول الحنطتتتة بزيتتتادة بلغتتتت controlند )فتتي تربتتتة الشتتتا

ثتتم  ،( تلتاتتا اعتتداد البكتريتتا فتتي التربتتة المزروعتتة بمحصتتول البرستتيم0.0644وبنستتبة بلغتتت ) ،٪ (034446)

 ،0.034290.0346وبنستتتت  بلغتتتتتت ) ٪ (0822499086049،080440) ،وبزيتتتتادة بلغتتتتت ،البتتتتاقل  فالبصتتتتل

يوما (( مع اعدادنا في مرحلة النمتو  41( وعلر التتابع. وبمرارنة اعداد البكتريا في المرحلة األولر )0.03.0

يوما (( من نمو النبات عن اعتدادنا فتي المرحلتة  41يوما (( يلحك وجود تروق في اعدادنا عند ) 081الثانية )

ىلتر قلتة  اإلفترازات  الجذريتة متع ترتدم عمتر ونذا يعتود  (RS(، )BSيوما (( وفي كل التربتين ) 081الثانية )

 (.Brimecombe،8110)توصل ىليه  طابق ماتالنبات ونذ  النتيجة ت
 

( يومت 081-41) النمتو ولمرحلتتي (BSالتـ )و (RSتربة الـ )عداد البكتريا في ا (2الجدول )  201مضتروبة  (ا
UFC 

Table (2) Preparation of bacteria in soil (RS), BS and growth phases (60, 120 days). 

510 UFC                                                    

 

( 7) الجتدول يلحتك متن Bulk Soil وكتلتة التربتة   Rhizosphere فتي تربتة الرايزوستريرالرطريتات  عتدادا

 ( للمحاصتيل جميعتا (BSتربتة التـ ) فطريتاتعتداد ي امرارنتة فت (RS)تربة التـ  ونس  فطريات عدادفي ازيادة 

وىن أعلتتر قيمتة فتي اعتداد الرطريتات عنتتد المرحلتة األولتر كانتت فتتي  ( ا (يومت 41،081)مرحلتتي النمتو عنتدو

( تلتاتا اعتتداد 0.043(، وبنستبة بلغتت )UCF 301×3442التربتة المزروعتة بمحصتول البتاقل  بزيتتادة بلغتت )

Type of 

plant 

 المحصول

First Growth Stage (60 days) 
 يوم( 41مرحلة النمو األولر )

secondary Growth Stage 

(60 days) 
 يوم( 081النمو الثانية )مرحلة 

Soil BS 

 BSتربة 

Soil RS 

 RSتربة 

Ratio RS/BS 

 RS/BSنسبة 

Soil BS 

 BSتربة 

Soil RS 

 RSتربة 

Ratio RS/BS 

 RS/BSنسبة 

Wheat 

 الحنطة
3241 636.4 0.08.3 3849 342.9 0.0042 

Onions 

 البصل
3844 393 0.08.18 30.2 361.0 0.0144 

Fab ben 

 الباقل 
36.4 668.6 0.08.4 3843 364.2 0.0144 

Clover 

 البرسيم
38 304.3 0.9.9 3241 321.0 0.949 

Con. 

 المرارنة
 ـــــــ 8242 ـــــــ 84
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، 3842وبزيتتتتادة بلغتتتتتت ) ،ثتتتتتم الحنطتتتتة فالبرستتتتتيم ،بتتتتتة المزروعتتتتة بمحصتتتتتول البصتتتتلالرطريتتتتات فتتتتي التر

وعلر التتابع. أما عند مرارنة اعداد الرطريات في تربة  (0.04890.044، 0.043، وبنس  بلغت)٪(8946،0440

وىن  (، فرد حررت المحاصيل جميعا ( زيادة في عداد الرطرياتcontrolمع اعدادنا في تربة مرارنة ) (RS)الـ 

( 0.0428وبنستبة بلغتت ) ٪(28440أعلر قيمة كانت في التربتة المزروعتة بمحصتول البتاقل  وبزيتادة بلغتت )

 ٪ (8144 ،6248 ،6446وبزيتتادة بلغتتت )فالبرستتيم،  ،ثتتم الحنطتتة ،تلتاتتا التربتتة المزروعتتة بمحصتتول البصتتل

الرطريتات فتي  اعتدادزيتادة  والستب  فتي .( عتن الشتاند وعلتر التتتابع0.0481، 0.046، 0.046وبنس  بلغت )

وتتتوفر  ،الجذريتتة للنباتتتات الممتلرتتةيعتتود ىلتتر اإلفتترازات  (BSالـتتـ )تربةاعتتدادنا فتتي  مرارنتتة (RS) التتـ تربتتة
نشتتاطاا  ةديتتازوبالتتتالي  ،تتغتتذر علياتتاتحتاجاتتا الرطريتتات والتتتي حتتول الجتتذر والطاقتتة  ،مصتتادر الكتتاربون

( Gollbiowsk،0924) انمتتتع متتتا توصتتتل ىليتتته الباحثتتت رالنتتتتائ  تتماشتتت  ونتتتذوتكاثرنتتتا فتتتي نتتتذ  المنطرتتتة 

( Gams،8114)( و 8114، وآمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترون Brimecombe)و  (8112،وآمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترون (Morganو

يومتتا ((  081(. وباحتجتتا  نرستته فرتتد حررتتت مرحلتتة النمتتو الثانيتتة )8118، وآمتترون (Vandenkoornhuyseو

( وىن أعلتر قيمتة فتي اعتداد BSرارنتة باعتدادنا فتي تربتة التـ )م (RS)تربتة التـ فتي  الرطرياتعداد ا فيزيادة 

( 0.048وبنستتبة بلغتتت ) ،٪( 8344الرطريتات كانتتت فتي التربتتة المزروعتتة بمحصتول البرستتيم وبزيتتادة بلغتت )

 ،٪ (0943 ،8448 ،3142ثتتم بالحنطتتة، فالبصتتل وبزيتتادة بلغتتت ) ،تلتاتتا التربتتة المزروعتتة بمحصتتول البتتاقل 

( وعلتتر التتتتابع. كتتذل  يلحتتك أن ننتتا  زيتتادة فتتي اعتتداد الرطريتتات 0.040، 0.048، 0.043وبنستت  بلغتتت )

ـ  (، وىن أعلر قيمة في أعداد الرطريات controlمرارنة باعدادنا في تربة الشاند ) (RS)الموجودة في تربة ال

ثتتم تلتاتتا  ،(0.042، وبنستتبة بلغتت )٪ (2344كانتت فتتي التربتة المزروعتتة بمحصتول البرستتيم، وبزيتتادة بلغتت )

وبنستت   ،٪ (3944، 23، 2344فالبصتتل وبزيتتادة بلغتتت ) ،التربتتة المزروعتتة بمحصتتول البتتاقل ، ثتتم بالحنطتتة

يومتا (( قتد  41كمتا أن اعتداد الرطريتات فتي المرحلتة األولتر ) .( وعلتر التتتابع0.043، 0.042، 0.042بلغت )

ونتذا يعتود ىلتر  ،(BS( و )(RSكل التتربتين وفي  ،يوما (( 081تروقت علر أعدادنا في مرحلة النمو الثانية )

 (. Brimecombe)، 8110توصل ىليه  طابق ماتالجذرية مع تردم عمر النبات ونذ  النتيجة ت قلة اإلفرازات
 

 UCF 3 01مضروبة في  النمو ولمرحلتي (BSالـ )و (RSتربة الـ )في  الرطرياتعداد ا( 3الجدول )
Table (3) Preparation of fungi in soil (RS), BS and growth phases (60, 120 days). 

310 UFC                    

Type of 

plant 
 الوحصول

  

First Growth Stage (60 days) 

 يوم( 41هرحلة النوو األولى )
  

secondary Growth Stage 
(60 days) 
 يوم( 081هرحلة النوو الثانية )

  Soil BS Soil RS 
Ratio 

RS/BS 
Soil BS Soil RS Ratio RS/BS 

 RS/BSنسبة  RSتربة  BSتربة  RS/BSنسبة  RSتربة  BSتربة   

Wheat 
8440 32 10.1048 8446 3644 10.1048 

 الحنطة

Onions 

 البصل
8444 3243 10.1043 8446 3042 10.1040 

Fab ben 
8440 3442 10.1043 8442 3644 10.1043 

 الباقالء

Clover 
8240 8940 10.1040 8240 3642 10.1048 

 البرسين

Con. 
 ـــــــــــــــــ 8844 ــــــــــــــــ 8640

 الوقارنة
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متؤثر فتي مصتوبة دور لاتا  تراعتل التربتةىن درجتة  في درجة تراعل التربة والتربة نو  وعمر المحصول تأثير
وذلت  لعلقتاتتا الكبيترة فتتي مرتدرة التربتتة علتر تجايتتز العناصتر الغذائيتتة التتي يحتاجاتتا  ؛التربتة وتغذيتة النبتتات

العناصتتر الغذائيتتة متتلل عمليتتات التستتميد  ىلتترونتتي متتن المؤشتترات المامتتة لحاجتتة التربتتة  ،النبتتات النتتامي

يلحتك متن  (.0999،متن العناصتر الغذائيتة )النعيمتيواستصل  مصوبة التربة وتحسيناا لتلبيتة حاجتة النبتات 

( بتتأن المحاصتتيل جميعتا ( فتتي تربتتة الرايزوسترير حتتدث لاتتا انمرتا  فتتي قتتيم درجتة تراعتتل التربتتة 6الجتدول )
مرارنة بالشاند. وأن تربة الشاند لتم يحصتل لاتا زيتادة أو انمرتا  فتي قتيم  درجتة تراعتل التربتة؛ لعتدم وجتود 

وجتتود ترتتوق لرتتيم درجتتة تراعتتل فتتي تربتتة الرايزوستترير مرارنتتة بكتلتتة التربتتة يلحتتك متتا تتتأثير للنبتتات فياتتا. بين

مرارنتتة بكتلتتة التربتتة. أمتتا التتتدامل بتتين تتتأثير عمتتر النبتتات وتتتأثير  ٪(1432( وبنستتبة )1413وبانمرتتا  بلتتغ )
( في درجة تراعل التربتة مرارنتة بكتلتة التربتة وعنتد مرحلتتي النمتو  ،التربة، فرد حررت تربة الرايزوسرير انمراضا

ولمرحلتي نمو النبات وعلر التتابع. كذل  فأن لتتأثير  ٪(1432، 1420( وبنسبة )1413، 1416) وبانمرا  بلغ
نو  المحصول في قيم درجة تراعل التربة فرد تروقت النباتات البرولية علتر نباتتات الحنطتة والبصتل وىن أعلتر 

ة بالشتتاند تلتاتتا التربتتة المزروعتتتة مرارنتت ٪(8446ل  )انمرتتا  كتتان فتتي التربتتة المزروعتتة بمحصتتول البتتاق

 Ravenمرارنتتتة بالشتتتاند، ونتتذا يتماشتتتر متتتع متتا اشتتتار ىليتتته ) ٪(0496بمحصتتول البرستتتيم وبانمرتتتا  بلتتغ )

؛ ممتا ايدروجين في الوسط الذي تعيش فيه( بأن جذور النباتات المثبتة للنتروجين تررز أيون ال0991،وآمرون

 pHومن ثم زيادة جانزية العناصر الغذائية فضل عتن احنمرتا  فتي ، تراعل التربةيؤدي ىلر انمرا  درجة 
التربتتة  قتتد يكتتون ستتببه  اإلفتترازات الجذريتتة للنبتتات، أو بستتب  افتتراز اححمتتا  العضتتوية متتن قبتتل اححيتتا  

ل، (. كتذل  فتأن التتدامل بتين تتأثير عمتر النبتات ونتو  المحصتو8118وآمرون  Chenالمستوطنة في التربة )
فرد تروقت مرحلة النمو الثانية علر مرحلة النمو احولر وأعلر انمرتا  كتأن فتي التربتة المزروعتة بمحصتول 

وباحتجتا  نرسته، فرتد حررتت التربتة المزروعتة بمحصتول  ،مرارنتة بالشتاند ٪(8464، 8424لباقل  ثم البرستيم )ا

رنتة بالشتاند. كتذل  فتإن التتدامل بتين تتأثير مرا ٪(8440و احولر أعلتر انمرتا  بلتغ )الباقل  عند مرحلة النم
فرتد حررتت تربتتة الرايزوسترير أعلتتر انمرتا  وللمحاصتيل جميعتتا (، وأعلتر انمرتتا   ،التربتة ونتو  المحصتتول

 ٪(0420، 8414، 8436، 8424فالبصتتل )كتان فتتي التربتتة المزروعتة بمحصتتول البتتاقل  ثتم البرستتيم فالحنطتتة 
أمتتتتا التتتتدامل الثلثتتتتي، فرتتتتد حررتتتت تربتتتتة الرايزوستتتترير للمحاصتتتتيل مرارنتتتة بتربتتتتة الشتتتتاند وعلتتتر التتتتتتابع. 

( فتي قتيم درجتة تراعتل التربتة مرارنتة بكتلتة التربتة وعتة وأعلتر انمرتا  كتان فتي التربتة المزر ،جميعتا (انمراضتا

 .وعلر التتابع ٪(8440، 8424يوما (( ) 081ثانية )عند مرحلة النمو البمحصول الباقل  ثم البرسيم 
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 ( تأثير نو  وعمر المحصول في درجة تراعل التربة6الجدول)
Table (6) The effect type of plant and their stage in soil reaction  

 %2معنويا عند مستور معنويا   تمتل اححر  المتشاباة في العمود والص  نرسة ح
    The some samples in the colum and classes don’t different at rang 

نو  المحصول 
 تأثير

Effect Type 
of plant 

تأثير التربة 
نو  × 

 المحصول
Type× 

Effect soil 
of plant 

تأثير عمر 
نو  × النبات 

 المحصول
Type of 

plant× 
effect of 

plant 

081 41 
Age of Plant 

 عمر النبات

RS BS 081 41 RS BS RS BS 
The soils 

 التربة

7.86 a 7.86 a 
7.86 

a 
7.86 

a 
7.86 a 7.86 a 

Cont. 
 مرارنة

نو  
 Typeالمحصول

of Plant 

7.73 c 
7.70 

d 
7.76 

b 
7.73 

c 
7.73 
bc 

7.70 
de 

7.76 
b 

7.70 
de 

7.76 
b 

Wheat 
 حنطة

7.75 b 
7.72 

c 
7.77 

b 
7.75 

b 
7.74 
bc 

7.72 
c 

7.76 
b 

7.72 
cd 

7.76 
b 

Onions 
 بصل

7.65 e 
7.64 

g 
7.66 

f 
7.64 

e 
7.66 

d 
7.64 

h 
7.65 
gh 

7.65 
gh 

7.68 f 
Fab 
ben 

 الباقل 

7.71 d 
7.68 

e 
7.73 

c 
7.67 

d 
7.74 
bc 

7.66 
g 

7.69 
ef 

7.71 
cd 

7.76 
b 

Clover 
 برسيم

     
7.72 

d 
7.75 

b 
7.73 

c 
7.77 

a 

The effect of Soil × 
The effect  of age 

plant 
 عمر النبات× التربة 

 
7.73 

b 
7.75 

a  
The effect of age plant 
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ABSTRACT 

          Pot experiment was conducted in a Plastic house to study the number and 

percentage of bacteria and fungi in Rhizosphere (RS) and Bulk Soil (BS) using four 

types of crops, (wheat, onions, faba bean, clover) has been cultivated in silty clay 

loam soil from AL-Rashidiya farm, Soil Samples were collected to estimated the 

bacteria, fungi numbers, and soil reaction in two stages of plant growth (60 day,120 

days). Results showed: studying the number and percentage of bacteria and fungi in 
Rhizosphere and Bulk Soil using the four types of crops which had been cultivated 

in silty clay loam soil from Al-Rashidiya site, Samples of the soil were took to 

estimated the bacteria, fungi, and soil reaction in  two phases of stages of plant growth 

(60 days, 120 days). The Results  showed that the number and percentage of bacteria 

and fungi in (RS) was increasing compared to bacteria and fungi in (BS) and in  all 

soils cultivated with the crops in the two stages of growth  (60 days, 120 days). Faba 

bean (442.4*105UCF) and wheat (434.7*105UCF) at the first stage of growth (60 
days)were the highest increasing in the number of bacteria in(RS) compared with 

the number of bacteria in (BS), with the increase (1172.7،1139.1 %) and ratios 

(R/S) amounted to (1:12.7، 1:12.3) respectively, In the second stage of growth (120 
day of planting) there was a significant increase in bacteria number  in)RS(soil and 

for all crops compared to the)BS(and the highest increase was in soil planted with 

wheat (378.9*105UCF) clover (350.1*105UCF) with increase of (1051.3 ,898.93%) 

and rates (RS) amounted to (1:11.5, 1:9.9), respectively Also that the number of 

fungi have achieved a significant increase in the (RS)  compared to (BS) and the 

highest increase of fungi in the (RS) was in the soil cultivated with faba bean, 

followed in the soil cultivated increase of (36.88*103UCF) and rates (R/S) was 
(1:1.3). In the second stage of growth (120 day of planting) there was a significant 

increase in fungi in)RS(achieved a significant increase compared to the)BS(soil and 
the highest increase was in the in the soil planted with clover ,faba bean and an 

increase of (R/S) was (34.87, 34.76*103 UCF) and the rate of (1:1.23،1:30) 
respectively. The soil reaction RS and BS was affected in both stage with rate 

degrees (0.13, 0.11) in RS and BS with (1.68,1.42%) respectively compared to 

control.   

Keywords: number of bactria and fungi, Bulk Soil, Rhizosphere, (R/S) ratio 
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 المصادر

 ،والبحث العلمي العالي احسمدة ومصوبة التربة، الطبعة الثانية، وزارة التعليم .(0999سعد هللا نجم) ،النعيمي
 .    جامعة الموصل
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