
٢٠٠٩)٢(العدد ) ٣٧(المجلد (ISSN 1815-316X)مجلة زراعة الرافدین 

أألحیاء المجھریة المذیبة للفوسفات
صنف أكساد محلي ) Triticum  spp(جاھزیة الفسفور لنبات الحنطةالتأثیر في-١

بھجة دنحا یلدا
العراق–أربیل -المعھدالطبي الفني  /قسم صحة المجتمع 

الخالصة
فسفور التربة نفذت الدراسة لغرض قیاس كفاءة أألحیاء المجھریة المذیبة للفوسفات في أذابة 

B2أضافة لقاح وو أوضحت النتائج المستحصلة أن التعقیم الجزئي للتربة ، . الطبیعي و المضاف كسماد 
)Bacillus  megateriam ( ،ضافة لقاح اوF3)Asperjellus  olivacio –fuscus ( أو أضافة السماد ،

تربة ، وزیادة أألطوال والوزن الجاف الفوسفاتي الى تربة أألصص أدى الى زیادة الفسفور الجاھز في ال
فیما بین المعامالت في المؤشرات المذكورة في ظل ) معنویة(لنباتات الحنطة ، ولم تالحظ أیة فروقات 

و التربة  المزیجیة الطینیة الغرینیة ، وفترة أمتداد الدراسة القصیرة نسبیا ) البیت الزجاجي(الظروف البیئیة 
.  بعد أضافة اللقاح یوم من النمو الخضري) ٣٠(

المقدمة
أثبتت العدید من الدراسات المحلیة نتائج أیجابیة في النمو و زیادة تركیز وأمتصاص الفسفور 
المعدني المضاف و كذلك النتروجین ، وزیادة الحاصل و الوزن الجاف نتیجة للتلقیح باألحیاء المجھریة 

و المختار ١٩٨٨,و البلداوي ١٩٥٧، Joanو Sperber(المذیبة للفوسفات في ترب قطرنا الكلسیة 
وتھدف الدراسة الحالیة الى معرفة كفاءة العزلة النقیة من البكتریا . )١٩٩٥,و یلدا ١٩٩٣,واخرون 

Bacillusالمذیبة للفوسفات  megaterium)B2 (والعزلة النقیة للفطریات نوعAsperjellus  olivacio
–fuscus)F3(كلسیة في زیادة الفسفور الجاھز للنبات و ذلك –تزبة مزیجیة طینیة غرینیة المضافة الى

عن طریق تقدیر الفسفور الجاھز في التربة و الممتص بواسطة النبات و مقارنة ذلك بتربة معقمة جزئیا و 
. أخرى طبیعیة في أصص مسمدة و أخرى غیر مسمدة 

مواد البحث وطرائقھ
سم ٢٠-تربة من الجزء الشمالي لتربة سھل أربیل و من الطبقة السطحیة صفرأستخدمت-:تحضیر التربة) ١

غیر مستغلة في الزراعة الكثر من سنتین و ذلك لغرض ان یكون نشاط أألحیاء المجھریة في أذابة المعادن 
بعض الصفات الفیزیائیة و الكیمیائیة و ) ١(ویبین الجدول )١٩٤٨،Gerrtson(المختلفة واطئا وبطیئا 

، ) ١٩٩٥(عوملت التربة المجففة ھوائیا كما ھو مذكور في  یلدا .البیولوجیة للتربة المستخدمة في الدراسة
/ كغم تربة ٥ملم ، ثم وضعت في أكیاس من البولي أثیلین بواقع  ٤حیث مررت بمنخل قطر فتحاتھ

سماد فوسفات أألمونیوم و كغم تربة  من / Pملغم ٣٥ثم أضیف محلول السماد الفوسفاتي بواقع . أصیص 
ذلك بعد تخفیفھ بكمیة من الماء المقطر كافیة لذوبانیة السماد و لضمان تجانس توزیع السماد على جمیع 

، و وضعت في البیت الزجاجي Mitscherlich  potsأجزاء التربة ، ثم نقلت التربة الى أصص متشرلج 
.ي ، و زرعت أألصص بخمسة بذور حنطة  صنف أكساد محل

أستخدمت عزالت أألحیاء المجھریة المذیبة للفوسفات -:تحضیر أألحیاء المجھریة المذیبة للفوسفات) ٢
) . ١٩٩٥(النقیة أألكثر كفاءة في الذوبانیة لكل من الفطریات و البكتریا و التي تم الحصول علیھا  یلدا 

للبكتریا و كذلك B2B.megateriumللفطریات والعزلة  F3fuscus-A.olivacioوأستخدمت العزلة 
نفس طرق التنمیة ،التكثیر ، أألوساط الزرعیة ، عد وأضافة أألحیاء الجھریة الى وسط لتربة المذكورة 

أصیص ، أضیف اللقاح السابق / و بعد خف النباتات الى ثالثة نباتات حنطة . )١٩٩٥(بالتفصیل في  یلدا 
٤,١مل و/ خلیة ٧)١٠(١.٣xوالمحتوي علىمالت الملقحة أصیص للمعا/ مل لقاح ١٠التنمیة بمعدل 

X )وذلك بعد تخفیف اللقاح المضاف بكمیة من . مل لكل من البكتریا و الفطریات على التوالي / خلیة ٥)١٠
تم أرواءمعقمة ،Spatulaالماء و تقلیب سطح التربة قبل و بعد أضافة اللقلح بواسطة

٢٦/١١/٢٠٠٨وقبولھ ١/٩/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
وذلك الوحدات التجریبیة بأضافة كمیات متساویة من ماء الحنفیة المتروك الكثر من أسبوع في خزان ماء ،

أخذت النماذج الترابیة . للتخلص من أثار الكلور للوصول الى السعة الحقلیة ، تم أزالة أألدغال النابتة یدویا  
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تم قیاس . ) ١٩٩٥(، عوملت النماذج الترابیة كما مذكور في یلدا یوم من أضافة اللقاح ٣٠, ١٥بعد 
وبعد شھر من النمو الخضري ، حصدت النباتات ) ١٩٦٥(Blackالفسفور الجاھز في التربة كما جاء في

بالنسبة ) ١٩٩٥(مع سطح التربة في أألصص بعد قیاس أطوالھا و أیضا عوملت النباتات بطریقة یلدا 
تسجیل اوزانھا الجافة ، ھضمھا ، النتروجین الممتص في أألجزاء الخضریة للنباتات لتجفیف النباتات ،

و بثالث مكررات ، أذ أشتملت الدراسة على ) CRD(نفذت التجربة بأستخدام تصمیم عشوائي كامل .
-:المعامالت و باألرقام المذكورة أدناه

ولمدة ثالثة ایام متتالیة حسبما ٢سم/ كغم 1.1ادل دقیقة وضغط یع١٥م لمدة ١١٠تربة معقمة جزئیا على )١
)  .١٩٨٢(DeyوBankورد في

تربة طبیعیة )٢
. السابق الذكر B2تربة طبیعیة مضاف لھا لقاح بكتیري )٣
. السابق الذكر F3تربة طبیعیة مضاف لھا لقاح فطري  )٤
. كغم تربة / pغم مل٣٥تربة طبیعیة مضاف لھا سماد فوسفاتي بمعدل )٥
.٥و ٣تشتمل على المعاملتین )٦
.  ٥و ٤تشتمل على المعاملتین )٧

) .١٩٨٠(Torrieو Steelوتم تحلیل البیانات أحصائیا حسب الطرق المتبعة من قبل 

النتائج  و المناقشة
جاھزیة الفسفور في تربة تأثیر التلقیح بأألحیاء المجھریة المذیبة للفوسفات على ) ٢(یبین الجدول 

ویبدو واضحا من الجدول وجود فروقات معنویة  مستوى) : T1(أألصص بعد أسبوعان من أضافة اللقاح 
في الفسفور الجاھز بالتربة في الفترة ) ٤و٣و٢و١(و بقیة المعامالت ) ٧و ٦و ٥(بین لمعامالت %)٥(

یمكن أن یعزى ) ١(ادة الفسفور الجاھز في المعاملة أن زی. یوم من أضافة اللقاح ) ١٥(األولى من القیاس 
و زیادة أحتمال أطالق Soil lattic  structureالى تأثیر عملیة التعقیم على البناء الشبكي البلوري للتربة

الفسفور المثبت الى وسط التربة ، وأن عملیة التعقیم الجزئي یمكن أن تقضي على أألحیاء المجھریة 
وبالتالي أطالق الفسفور الذي یشكل جزءا من المادة الحیة داخل أجسامھا الى . ي التربة المستوطنة أصال ف

التربة ) pH(أضافة الى أن عملیة التعقیم یمكن أن تؤثر على ) ١٩٨٢، DeyوBank(وسط التربة
عقیم الوسط الزرعي بعد عملیة التpHأذ وجد أنخفاض في ) ١٩٧١(Paulوتخفضھا وھذا یتفق مع ما وجده

یمكن أن یعزى الى دور أألحیاء )٤و٣(لتینعلى المعام) ٢(الفسفور الجاھز في المعاملة وأن تفوق. 
وأحتیاجیتھا الذاتیة للفسفور لبناء أجسامھا) T1(المجھریة المذیبة للفوسفات في ھذه الفترة من القیاس 

)Alexander،و ١٩٧٧GaurوKunda،١٩٨٠ (.

.لصفات الفیزیائیة و الكیمیائیة والبیولوجیة للتربة المستخدمة في الدراسة بعض ا:)١(الجدول 
Ec  النسجة١_كغم . غم % مفصوالت التربة ٩,.١_م. دسي سیمنز

٨٠الرمل         ٨,١٢)pH(أألس  الھیدروجیني 
٥٧٠الغرین        
٠٣٥الطین         

مزیجیة
طینیة
غرینة ١٣٥٧-كغم .ت غم معادن الكاربونا

١٣,٢٢٠-كغم/كیلو باسكال غم٣٣الماء الجاھز عند شد ١١,٨_كغم. النتروجین  الكلي   غم 

١١١,١٠٦-كغم/كیلو  باسكال غم١٥٠٠الماء الجاھزعند شد ١٤,٦_كغم . المادة العضویة  غم 

١,٠X١٠تربة/ في  غم  فاتالفطریات المذیبة للفوسعدد١٢٤٣_كغم . الفسفور الكلي  ملغم 

١,٢x١٠٢تربة/ في  غم  عدد البكتریا المذیبة للفوسفات ١١,١٢_كغم . الفسفور الجاھز  ملغم 

) ٥(مقارنة مع المعاملة ) ٧و٦(تینوأن الزیادة الطفیفة غیر المعنویة لجاھزیة الفسفور في المعامل
مضافة وقدرتھا في أذابة مركبات الفوسفات المضافة الى التربة یمكن أن ینسب الى دور أألحیاء المجھریة ال

)١٩٦٩(, أخرون Tahaو)١٩٤٨(Gerretsonویتفق ھذا التفسیر مع ما وجده كل من  ) .كسماد(
تأثیر التلقیح بأألحیاء المجھریة المذیبة للفوسفات على جاھزیة الفسفور ) ٢(یبین الجدول . )١٩٧١(Paulو

ویبدو واضحا من الجدول وجود فروقات معنویة  ) : T1(بعد أسبوعان من أضافة اللقاح في تربة أألصص
في الفسفور الجاھز بالتربة في ) ٤و٣و٢و١(و بقیة المعامالت )٧و٦و٥(بین لمعامالت %)٥(مستوى 
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یمكن أن ) ١(أن زیادة الفسفور الجاھز في المعاملة . یوم من أضافة اللقاح  ) ١٥(الفترة األولى من القیاس 
و زیادة أحتمال Soil lattic  structureیعزى الى تأثیر عملیة التعقیم على البناء الشبكي البلوري للتربة

أطالق الفسفور المثبت الى وسط التربة ، وأن عملیة التعقیم الجزئي یمكن أن تقضي على أألحیاء المجھریة 
ور الذي یشكل جزءا من المادة الحیة داخل أجسامھا الى و بالتالي أطالق الفسفالمستوطنة أصال في التربة ،

التربة و ) pH(أضافة الى أن عملیة التعقیم یمكن أن تؤثر على ) ١٩٨٢، DeyوBank(وسط التربة 
. الوسط الزرعي بعد عملیة التعقیمpHأذ وجد أنخفاض في ) ١٩٧١(Paulتخفضھا وھذا یتفق مع ما وجده

یمكن أن یعزى الى دور أألحیاء )٤و٣(على المعامالت ) ٢(في المعاملة الفسفور الجاھزوأن تفوق
(وأحتیاجاتھا الذاتیة للفسفور لبناء أجسامھا) T1(المجھریة المذیبة للفوسفات في ھذه الفترة من القیاس 

Alexander ،و١٩٧٧KundaوGaur،وأن الزیادة الطفیفة غیر .والمنافسة مع النبات النامي ) ١٩٨٠
یمكن أن ینسب الى دور أألحیاء ) ٥(مقارنة مع المعاملة ) ٧، ٦(لمعنویة لجاھزیة الفسفور في المعامالت ا

ویتفق ھذا التفسیر مع ) .كسماد(المجھریة المضافة وقدرتھا في أذابة مركبات الفوسفات المضافة الى التربة 
وأن زیادة الفسفور ) . ١٩٧١(Paul) ١٩٦٩(وأخرونTahaو) ١٩٤٨(Gerretsonما وجده كل من 

في أن الفطریات تظھر ) ١٩٨٣(Kuceyیمكن أن یتفق تماما مع أستنتاج ) ٧(الجاھز بالتربة في المعاملة 
.قابلیة ذوبانیة مبكرة لمركبات الفوسفات بالتربة مقارنة بالبكتریا 

بیع من أضافة أسا) ٤(أنخفاض الفسفور الجاھز بالتربة المقاس بعد ) T2) (٢(یالحظ من الجدول 
یمكن تفسیر ذلك بكون ھذه الفترة تمتاز بكونھا فترة .من القیاس ) T1(اللقاح ، مقارنة بالفترة األولى 

غذائیة كبیرة اضافة الى حیث تنمو النباتات بنشاط و تتطلب مواد) ١٩٨١،ظاھر (للمغذیات امتصاص سریع
ن قد شبعت أحتیاجاتھا التغذویة في ھذه الفترة بالنسبة قلة المنافسة مع األحیاء المجھریة المضافة و التي تكو

المسمدة و ) ٧(غیر المسمدة و المعاملة ) ٤(وأن زیادة الفسفور الجاھز في المعاملة ) .٣و٢و١(للمعامالت 
في أن الفطریات تمتاز بقابلیة ذوبانیة ) ١٩٨٣،Kucey(الملقحة یمكن أن یعزى الى التفسیر السابق الذكر

و Salihو یتفق ھذا التفسیر أیضا مع أستنتاج. مستمرة و تحافظ علیھا طیاة فترة النمو و القیاس كفوءة و
بأحتیاج البكتریا المضافة لفترة تطبع أطول ) . ١٩٦٢(Sinhaو Sundaraو ما ذكره ) ١٩٨٩(أخرون 

ة للفطریات مقارنة لزیادة القابلیة الرمیة التنافسی) ١٩٨٥(و أخرون Thomasمن الفطر وأیضا تفسیر
. بالبكتریا  

) كغم /ملغم(تأثیر التلقیح بأألحیاء المجھریة المذیبة للفوسفات فى جاھزیة  ألفسفور في التربة  :)٢( جدول ال
.الفسفور أألصلي والمذاب معا*

)یوم( الفترات  الزمنیة*    
یوم) ٣٠(T2یوم       ) ١٥( T1المعاملةیوم) ٣٠(T2یوم)١٥( T1المعاملة

١١٦,١٧٠٣,١٢٥٤٣,٢٦٠٠,٢٥
٢٥٠.١٤٢٥,١٢٦٨٦,٢٦٠٩,٢٥
٣٧٤,١٠٤٥,١٠٧٣٠,٢٨٢٥,٣٠
٤٥٤,١٠٠٢,١٢l.s.D.05٩٠,٣٤٢,٤

أسابیع من أضافة ) ٤(أنخفاض الفسفور الجاھز بالتربة المقاس بعد ) T2) (٢(یالحظ من الجدول 
یمكن تفسیر ذلك بكون ھذه الفترة تمتاز بكونھا فترة .من القیاس ) T1(اللقاح ، مقارنة بالفترة األولى 

فة غذائیة كبیرة اضاحیث تنمو النباتات بنشاط و تتطلب مواد) ١٩٨١، ظاھر (للمغذیات امتصاص سریع
الى قلة المنافسة مع األحیاء المجھریة المضافة و التي تكون قد شبعت أحتیاجاتھا التغذویة في ھذه الفترة 

) ٧(غیر المسمدة و المعاملة ) ٤(و أن زیادة الفسفور الجاھز في المعاملة ) . ٣و٢و١( بالنسبة للمعامالت 
في أن الفطریات تمتاز ) ١٩٨٣،Kucey(ذكر المسمدة و الملقحة یمكن أن یعزى الى التفسیر السابق ال

و یتفق ھذا التفسیر أیضا مع . بقابلیة ذوبانیة كفوءة و مستمرة و تحافظ علیھا طیاة فترة النمو و القیاس 
بأحتیاج البكتریا المضافة لفترة ) ١٩٦٢(Sinhaو Sundaraوما ذكره) ١٩٨٩(و أخرون Salihأستنتاج

.لزیادة القابلیة الرمیة التنافسیة للفطریات) ١٩٨٥(وأخرون Thomasتفسیرتطبع أطول من الفطر وأیضا
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ومن التحلیل أألحصائي وجود فروقات معنویة على مستوى     ) ٣(یالحظ من الجدول : تأثر أطوال النباتات
حظ أیضا و یال. حیث لم یظھر بینھما فروقات معنویة ٣و٢بین جمیع المعامالت فیما عدا المعاملتان %) ٥(

) ٤و٣و٢(المعقمة جزئیا على أطوال النباتات في المعامالت ) ١(زیادة أطوال نباتات الحنطة في المعاملة 
في أألصص غیر المسمدة  ، ویمكن أن یفسر ذلك كنتیجة لتأثیر عملیة التعقیم الجزئي و جاھزیة الفسفور 

وتتفوق ) . ١٩٤٨(Gerretsonأستنتاجالسابقة الذكر و زیادة تغلغل الجذور فیھا ، ویتفق ھذا مع 
في أطوال النباتات كنتیجة لتحفیز أألحیاء المجھریة المضافة لجذور ) ٢(على المعاملة ) ٤و٣(المعاملتین

٥(معنویا على نظیراتھا  ) ٦(وفي المعامالت المسمدة تفوقت المعاملة ) . ١٩٨٢، وأخرون Datta(النبات 
وھذا یمكن أن یعكس طبیعة أألحیاء المجھریة و قدرتھا على تحفیز نمو في معدل أطوال النباتات ،) ٧و

ومع نتائج ) ١٩٧٧(Alexanderویتفق ذلك مع ما ذكره ، النبات في أألصص المسمدة و حالة التربة
Kucey)على أطوال نباتات الذرة البیضاء في تربة كلسیة  ) ١٩٩٥(ویلدا ) ١٩٨٣ .

بوجود فروقات معنویة على ) ٣(یبدو واضحا من التحلیل أألحصائي للجدول :  تأثر أألوزان الجافة للنباتات
في حین تفوقت . في األصص غیر المسمدة ) ٤و٣و٢(و المعامالت ) ١(بین المعاملة %) ٥(مستوى 

ویمكن تفسیر زیادة . امالت المسمدة على بقیة المع) ٧و٦و٥(معنویا أآلوزان الجافة لنباتات المعامالت 
الى زیادة جاھزیة الفسفور السابق الذكر ، وبالتالي زیادة ) ١(الوزن الجاف لنباتات الحنطة في المعاملة 

و Bankمع نتائج) ٤و٣و٢(وتتفق نتائج المعامالت ) . ١٩٨٩،وأخرون Salih(أمتصاص الفسفور 
Dey)أألوزان الجافة لنباتات الرز في یبة للفوسفات لم تحفزبأن التلقیح باألحیاء المجھریة المذ) ١٩٨٢

فروقات معنویة بین وال یوجد. یوم من نقل الشتالت في أصص ملقحة غیر مسمدة ٢٤مرحلة النمو المبكرة 
الملقحة في أألوزان الجافة لنباتات الحنطة في ھذه المرحلة من ) ٧و٦(المسمدة و المعاملتین ) ٥(المعاملة 

متصاص السریع االأألقل ، ویمكن تفسیر ذلك بسبب النمو النشیط للنباتات في ھذه المرحلة وعلى النمو
.داللة على عدم دخول السماد المضاف طور التثبیت على غرویات التربة للمغذیات المتوفرة أضافة الى

.وزان النباتات الجافة أطوال و أتأثیر التلقیح باألحیاء المجھریة المذیبة للفوسفات على)   ٣( الجدول 

المعاملة
) طول النبات(

)سم(
الوزن الجاف  للنبات 

طول النبات المعاملة)نبات/ غم(نبات / غم
)سم(

الوزن الجاف للنبات
نبات/ غم

١٢٠,٣٧١٧,١٥٤٠,٣٧٢,٨١
٢١٠,٢٧٦٨,٠٦٤٠,٣٩٨٥,٢
٣٥٠,٢٨٧٦,٠٧٧٠,٣٦٧٥,٢
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و ) ١٩٨٨(یتفق تماما مع ماوجده البلداوي ) ٧(على المعاملة ) ٦(وأزدیاد الوزن الجاف للمعاملة 
بزیادة الوزن الجاف للنباتات في تربة كلسیة ملقحة ببكتریا مذیبة ) ١٩٩٥(ویلدا ) ١٩٩٣(المختار و أخرون 

.للفوسفات 
المجھریة المذیبة للفوسفات على تركیز و أممتصاص الفسفور و النتروجین في تأثیر التلقیح باألحیاء 

في أألصص غیر ) ٣(معنویا على المعاملة ) ٤و١(ن یتفوق المعاملت) ٤(یبدو من الجدول :نباتات الحنطة 
أألصص المسمدة ، بتركیز الفسفور لنباتات الحنطة وذلك لتأثیر عملیة التعقیم على جاھزیة الفسفور في تربة 

ویالحظ عدم وجود ) .٤(السابق الذكر بالنسبة للمعاملة ) ١٩٨٣(Kuceyو تفسیر) ١(بالنسبة للمعاملة 
في ھذه المرحلة من ) ٧و٦و٥(اتات الحنطة  لألصص المسمدة بفروقات معنویة في تركیز الفسفور في ن

ینسب الى دور أألحیاء المجھریة  بالنظر و علیھ فأن تركیز الفسفور في النباتات الیمكن أن . النمو و القیاس  
فیالحظ ) نبات/ ملغم (أما بالنسبة الى كمیة الفسفور الممتصة . لعدم وجود فروقات تذكر بین المعامالت 

و المعامالت غیر ) ٧و٦و٥(عموما وجود فروقات  معنویة في الفسفور الممتص بین المعامالت المسمدة 
زیادة طفیفة غیر معنویة على ) ١(ن زیادة الفسفور الممتص في المعاملة وأ) . ٤و٣و٢و١(المسمدة 

و Salih(لنباتات ھذه المعاملة یر المسمدة فیمكن أن یعزى الى زیادة الوزن الجافنظیراتھا المعامالت غ
) ٧و٦و٥(مقارنة بالمعامالت ) ٤و٣و٢(نخفاض الفسفور الممتص في المعامالت إو) ١٩٨٩،أخرون 

أما بالسبة الى تركیز و ) . ١٩٨٦(Guptaمكن أن یعزى الى أنخفاض ألوزان الجافة لھذه النباتاتی
) ١(وجود فروقات معنویة بین المعاملة )  ٤(أمتصاص النتروجین في نباتات الحنطة فیظھر من الجدول 

د منافسة میكروبیة مع و یمكن تفسیر ذلك بعدم وجو. المعقمة جزئیا و بقیة المعامالت أألخرى في الدراسة 
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أضافة الى تأثیر عملیة التعقیم في أطالق ) . ١٩٨٢،DeyوBank(جذور النبات النامي على المغذیات
( مكونات المادة الحیة من الفسفور و النتروجین الى وسط التربة ، و یالحظ أیضا تفوق المعامالت  المسمدة 

غیر  المسمدة ، وتتناقض ھذه ) ٤و٣و٢(المعامالت في تركیز الینتروجین معنویا على ) ٧و٦و٥
اللذین عزیا زیادة تركیز النتروجین ) .١٩٩٥(و  یلدا ) ١٩٨٨(النتائج تماما مع ما وجده كل من  البلداوي 

في األصص غیر المسمدة والملقحة الى قلة األوزان الجافة للنباتات ویمكن تفسیر ذلك أن القیاس تم في 
السریع  للمغذیات و لذا یزداد تركیز النتروجین مع زیادة الوزن الجاف في ھذه المرحلة مرحلة أألمتصاص

الختالف نوع النبات النامي و الخواص الفسیولوجیة  للنبات ) ١٩٣٩(Starkeyمن القیاس ، والى تفسیرات 
. وأفرازات الجذور و تأثیراتھا على المجموع المایكروبي ، وفي مختلف مراحل نمو النبات

 )٤  ( :
والنتروجین في نباتات الحنطة

في النتروجین الممتص و زیادتھا كذلك على ) ٣(معنویا على المعاملة ) ١(أن تفوق المعاملة 
یمكن أن یعزى ذلك الى زیادة الوزن الجاف لھذه المعاملة مقارنة بمعامالت أألصص ) ٤و٢(المعاملتین 

على المعامالت ) ٧و٦و٥(ص معنویا في المعامالت المسمدة غیر المسمدة  ، وأن تفوق النتروجین الممت
یمكن أن یعزى الى زیادة أألوزان الجافة لھذه المعامالت ، أو الى )  ٤و٣و٢و١(أألخرى غیر المسمدة 

عدم وجود نقص في الفسفور الجاھز في التربة األولیة المستخدمة في الدراسة و یتفق ھذا التفسیر مع   ظاھر  
) .١٩٩٥(و یلدا )  ١٩٨١(

في النتروجین الممتص و زیادتھا كذلك على ) ٣(معنویا على المعاملة ) ١(كذلك تفوقت المعاملة 
یمكن أن یعزى ذلك الى زیادة الوزن الجاف لھذه المعاملة مقارنة بمعامالت أألصص ) ٤و٢(المعاملتین 

على المعامالت ) ٧و٦و٥(معامالت المسمدة غیر المسمدة ، في حین تفوق النتروجین الممتص معنویا في ال
یمكن أن یعزى الى زیادة أألوزان الجافة لھذه المعامالت، أو الى عدم )  ٤و٣و٢و١(أألخرى غیر المسمدة 

وجود نقص في الفسفور الجاھز في التربة األولیة المستخدمة في الدراسة  و یتفق ھذا التفسیر مع   ظاھر  
. )  ١٩٩٥(و یلدا )  ١٩٨١(
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The study was undertaken to measure the efficiency of phosphate solubilizing
microorganisms to solubilize nature and applied  (P)  fertilizers .  The results
obtained indicate that Partially sterilization of soil , adding B2 (Bacillus
megaterium) , f3 (Asperjellus olivaceo-fuscus) , or the addition of phosphate
fertilizer to natural soil in pots caused an increase in available  P  in soil ,and an
increase in leangth , shoots dry matter of Wheate Plants .No (significant)
differentiation within  treatments   in  the mentioned parameter’s under the
enviroment ,clay soil, little  duration time of experiment which lasted (30) days of
plant growth   after inoculation  was ditected  .
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