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 المستخمص 
ثير المخصبات أتلدراسة  2015لمموسم جامعة بغداد في مجمع الجادرية  -كمية الزراعة -الحدائق نة وىندسةفي حقول قسم البستتجربة حقمية نفذت 

والموليبدنم في   brasilense   Azospirillum و Azotobacter  chroococcum و Rhizobium phaseoliالبكتيرية المثبتة لمنتروجين الحيوية 
 كل مكرر يحتوي عمى أحد عشر وبثالثة مكررات RCBD القطاعات الكاممة المعشاةوفق تصميم  بةنفذت التجر و  , نمو وحاصل الفاصوليا الخضراء

يضاف ليا معاممتي التسميد النتروجيني والقياس و اًل عن الموليبدنم لوحده وتداخالتو مع االحياء ضف فيما بينياتداخالت االحياء البكترية ت معاممة مثم
تفوق معنوي أظيرت النتائج . 0.05ية مستوى احتمالعمى  L.S.D اقل فرق معنويأختبار  باستخدامائج النت قورنتو  T11 الى T1ورمز ليا من 

 %و0.49% و  K %2.39)و  Pو  Nلمعناصر الكبرى في االوراق ) نسبة مئوية أعمىأعطاءىا  في Mo  (T11)مع مقاح البكتيري الثالثي لمعاممة ال
في  ناتيوأعمى نسبة مئوية لمبروت بالتتابع -1كغم . ممغم 0.69و -1كغم ممغم .  269.67في االوراق  Moو Fe لعنصري  تركيزأعمى و بالتتابع  2.92
, سم 36.56أطول جذررئيس في أعطاءىا A. chroococcum (T5 )و  R. phaseoliالثنائي معاممة المقاح اً معنوي تتفوقو , % 13.98القرون

  115.00( بأعطاء أكبر مساحة سطحية لمجذورT9) Moمع  A. chroococcumو   R. phaseoliيوتفوقت معنويا معاممة  المقاح البكتيري الثنائ
وراق لال عدد أعمى و  اتنباتالطول أ أعطاء في (T5)الثنائي  مقاحمعاممة التفوقت معنويًا  و ,-1. نبات عقدة 5.33أكثرعدد عقد جذرية في النبات و  2سم

 بالتتابعسم  13.62و -1. نباتغم 65.56 و -1. نباتورقة 30.22 و سم 54.67 التي بمغتل قرنة وأطو والوزن الجاف لممجموع الخضري لمنبات

 262.03 و-1. نباتقرنة  51.61 بمغ وحاصل النبات الواحد نباتالمقرنات في لعدد  أعمىب فتفوقت معنويا Mo (T9)الثنائي مع  مقاحال معاممةوأما 
  .التتابعب -1. نباتغم

  .العناصر المغذية في االوراق ,النتروجين المثبتة , البكترياL. Phaseolus  vulgaris :الكممات المفتاحية
 .لمباحث الثاني البحث مستل من رسالة ماجستير *
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ABSTRACT 

This experiment was carried out at the fields of the Department of Horticulture and Landscape Gardening, 

College of Agriculture, University of Baghdad, during the spring season of 2015 to study the effect of nitrogen 

fixing bacterial bio-fertilizers including Rhizobium phaseoli, Azotobacter  chroococcum, and Azospirillum 

brasilense and molybdenum on growth and yield of green beans. The experiment was conducted according to the 

randomized complete block design (RCBD) with three replications each included 11 treatments represent the 

interactions between nitrogen fixing bacteria strains, molybdenum solo application, molybdenum and bacteria 

strains interactions, in addition to the recommended nitrogen application and control treatment. Results were 

analyzed using the least significant differences (LSD) test at 5% level of significance. Results showed significant 

effect of the treatment that included all bacteria strains and Mo (T11) on increasing plant macro elements (N, P, 

and K) which gave 2.39%, 0.49%, and 2.92%, respectively and Fe and Mo concentrations of 269.67 mg.L
-1

 and 

0.69 mg.L
-1

, respectively and protein percentage in the pods of 13.98%. in addition, treatment of both R. phaseoli  

and A. chroococcum (T5) gave the most significant main root length of 36.56 cm while R. phaseoli  and A. 

chroococcum and Mo (T9) gave the largest root surface area of 115.00 cm
2
 and the highest number of root nods 

that reached 5.33 nod.plant
-1

. Moreover, T5 significantly increased plant height, leaf number, shoot dry weight, 

and pod’s length that reached 54.67 cm, 30.22 leaf.plant
-1

, 65.56 g.plant
-1

, and 13.62 cm, respectively. As for the 

T9, results showed significant increase in the number of pods per plant and plant yield of 51.61 pod.plant
-1

 and 

262.03 g.plant
-1

, respectively. 
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*Part of M.Sc.Thesis of second author. 
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 المقدمة
أحد  Bean) )L. Phaseolus  vulgarisالفاصوليا تعد 

 لعائمة البقولية ا وتتبعأىم محاصيل الخضر 
Leguminosae أو Fabaceae (28 32و),  تعتبر و

مصدر ىام لمبروتين النباتي كما أنيا غنية في محتواىا من 
ات والفيتامينات والعناصر المعدنية وليا ر ربوىيداالك

ليا دورًا ىامًا في التأثير عمى و عديدة  استعماالت طبية
في عالج و مستوى السكر بالدم وعمى بعض أمراض الكمى 

كل من أمراض النقرص والروماتيزم وأالم المفاصل وداء 
 .(33)االستسقاء وبعض أمراض المسالك البولية والمثانة 

ونظرًا الرتفاع كمفة التسميد المعدني والذي يرافقو تموث بيئي, 
المخصبات الحيوية التي ىي عبارة عن لقاحات  استخدمت

تحتوي عمى بعض االحياء المجيرية الحية سواء كانت 
لتوافر  .بكتيرية أو فطرية أو طحمبية أو التداخل بينيما

ية كبيرة في كمية النتروجين الجاىز في بيئة نمو الجذور أىم
ونوعيتو ومن أنواع البكتريا التي تؤدي ىذا  حاصل الفاصوليا

التكافمية  Rhizobium phaseoilدور ىي بكتريا الرايزوبيا ال
الذي يعمل لقاحيا عمى زيادة المغذيات الجاىزة )التعايشية( 

لمنبات في منطقة الرايزوسفير أثناء عممية التثبيت النتروجين 
ليا تاثير التي  .Azotobacter spp و بكتريا, (13الحيوي )

الى تثبيت النتروجين عمى زيادة نمو النباتات اليرجع فقط 
الجوي بل يرجع ايضًا الى انتاج منظمات نمو وانتاج 

و المشاركة في تحميل المخمفات العضوية أمضادات حيوية 
نتاج مواد مذيبة لمعناصر وانتاج بعض الفيتامينات مثل أو 

حرة   .Azospirillum sppوبكتريا  ,B12 ((11فيتامين 
نتاج ألنتروجين الحيوي و ليا قابمية عمى تثبيت ا التي المعيشة

ويمكن زيادة كفاءة تثبيت النتروجين (. 38اليرمونات النباتية )
الحيوي  باستخدام بعض العوامل التي تزيد من كفاءة أنزيم 

يدخل في بعض  , الذياستخدام الموليبدنمالنتروجينيز ومنيا 
في تركيب انزيم النتروجينيز الوظائف الحيوية اليامة لمنبات و 

ذا االنزيم رغم وجوده في االحياء المجيرية وليس في ان ى اذ
لمنبات عن طريق تأثيره في عممية تثبيت  النبات اال انو ميم
أن اضافة  (24خرون )آو  Jesúsوجد  النتروجين الحيوي.

لنبات  البذورو  االوراقالموليبدنم يحسن نسبة النتروجين في 
 ,االوراق وليبدنم فيالفاصوليا فضاًل عن تراكم مستويات الم

 لمعرفة تأثير ( دراسة10) Rahiو Al-Samerria أجرىو 

 Azotobacter تمقيح بذور الطماطة ببكتريا
chroococcum و Azospirillum brasilense  بصورة

 لمعاممةمعنوي  تأثيرمنفردة أو مزدوجة واظيرت النتائج 
نسبة أنبات البذور وطول الجذر زيادة التمقيح المزدوج في 

جاف لالوراق والنسبة المئوية لمعناصر المعدنية والوزن ال
الكبرى من النتروجين والفسفور والبوتاسيوم في االوراق وأن 

 IAAأضافة المخصبات الحيوية البكتيرية أثرت في تراكيز 
سببت أنخفاضًا في  IAAفي االوراق وان زيادة  ABAو

, فضاًل عن زيادة الكابوىيدرات في االوراق  ABAتركيز
والسكريات المختزلة والبروتين الذائب في االوراق  الكمية

أن  Siddiqui(5) و Akhtarالحظ و  ,مقارنة بمعاممة القياس
يؤدي الى زيادة معنوية  .Rhizobium sppالتمقيح بالـبكتريا 

في نمو وحاصل وعدد العقد في النظام الجذري لنباتات 
مقحة الحمص الممقحة بالرايزوبيا مقارنة بالنباتات غير الم

أعتمادا عمى ما تقدم ييدف البحث  .تحت الظروف الحقمية
ا الى دراسة تأثير المخصبات الحيوية المتمثمة ببكتري

Rhizobium phaseoli و chroococcum 

Azotobacter وbrasilense Azospirillm  الموليبدنم و
في نمو  في تثبيت النتروجين وانعكاس ذلكوتداخالتيم 

 .راءوحاصل الفاصوليا الخض
 المواد وطرائق العمل

كمية  -تنة وىندسة الحدائقنفذ البحث في حقول قسم البس
جامعة بغداد في مجمع الجادرية لدراسة ثاثير  -الزراعة

المخصبات الحيوية والموليبدنم في نمو وحاصل الفاصوليا 
وتم تقسيم الحقل الى مروز  2015الخضراء لمموسم الربيعي 

ذور الفاصوليا الخضراء )محدودة م زرعت بب1المسافة بينيا 
فرنسي المنشا   Primelليجين  2015/3/26النمو( بتاريخ 

م  0.25( والمسافة بين نبات واخر(Bushقصير االرتفاع 
االنبات الى نبات واحد في بواقع بذرتين لكل جورة خفت بعد 

مواقع الجور متبادلة في خطين عمى المرز  كانت, و الجورة
طريقة رجل الوزة( مع خطوط التنقيط )لواحد وعمى جانبي ا

م بين الوحدات التجريبية والقطاعات لمنع 1 ترك مسافة عزل 
انتقال المغذيات والمقاحات, وبمغ العدد الكمي لموحدات 

 2م3 وحدة وان مساحة الوحدة التجريبية الواحدة  33التجريبية 
نبات لموحدة التجربية  24( وبعدد م 1عرض م و  3)طول 
عينة عشوائية لتربة الحقل من مناطق مختمفة  تاخذ .الواحدة
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سم قبل الزراعة وأجريت   30- 0من الطبقة السطحية  
, واجري تسميد الحقل بسماد (1)جدول  التحاليل الالزمة ليا

P وK  (3) لكل منيما -1. ىـ كغم  60الموصى بو بمستوى 
, Control)لجميع المعامالت ومن ضمنيا معاممة القياس )

عمى ىيئة  عمى شكل سماد عالي الفسفورP) الفسفور) أضيف

P2O5  (13 %P و ) البوتاسيومK) أضيف عمى شكل سماد )
(, وتمت 41.5 % K)  K2Oعمى ىيئة عالي البوتاسيوم
عمى دفعتين االولى في مرحمة النمو  االضافة أرضياً 

)بعد شير من الزراعة( والثانية عند مرحمة التزىير   الخضري
 ن من الدفعة االولى(.)بعد اسبوعي

 قبل الزراعة 2015لمموسم الربيعي الحقل . بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة  1جدول 
درجة تفبعم 

انتزبة            

pH 

االيصبنية 

انكهزببئية    

ds.m-1 

 انُتزوجيٍ انجبهش

 -1يهغى .كغى  

 انفظفىر انجبهش

 -1يهغى .كغى

 انبىتبطيىو انجبهش

 -1ىيهغى .كغ

 انزيم

 -1غى .كغى

 انطيٍ

 -1غى .كغى

 انغزيٍ

 -1غى .كغى
 َىع انُظجة

7.02 2.34 84 42.5 78.3 28.2 27.8 44.0 Clay loam 

  / جامعة بغدادالتربة المركزي في كمية الزراعة أجريت التحميالت في مختبر تحميل
وتم  2في جدولموضحة وشممت التجربة أحدى عشر معاممة 

عمى شكل يوريا  -1كغم.ىـ  40بمستوى ((Nأضافة النتروجين
(46 %N( )3) السماد النتروجيني الكيميائي لمعاممة (T2 )

( Mo 54%) عمى شكل موليبدات االمونيوموالموليبدنم 
والمعامالت  T3 الموليبدنم معاممةل -1. ىـ كغم  1بمستوى

االضافة  متتو , (2)االخرى التي أضيف الييا الموليبدنم 
تين االولى في مرحمة النمو الخضري )بعد عمى دفع أرضياً 

والثانية عند مرحمة التزىير )بعد اسبوعين  (شير من الزراعة
عزالت نقية لمبكتريا   وأستخدمت من الدفعة االولى(

Rhizobium phaseoli  وAzotobacter 
chroococcum و  Azospirillum brasilense  بكثافة

 Colony)تعمرة وحدة المكونة لممس 710 قدرىاأحيائية 

Forming Unit (CFU)   من مختبرات مركز /غم لقاح
التكنولوجيا سابقًا في الحيائية/ وزارة العموم و إالتقانات 

طريقة تحميل المقاح البكتيري عمى  دتعتمأالزعفرانية و 
مل لكل كيموغرام بتموس  200بواقع  (بتموس معقم)الحامل 

غم  2موس بواقع وأضيف المقاح البكتيري المحمل عمى البيت
ونفذت التجربة وفق تصميم  ,لكل جورة عند الزراعة

وبثالثة مكررات وحممت  RCBDالقطاعات الكاممة المعشاة 
 وقورنت  Genstatالنتائج وفق البرنامج اإلحصائي 

 وبمستوى   L.S.Dالمتوسطات باختبار اقل فرق معنوي
 .8))  0.05احتمال

 

ورموزىا . المعامالت التجربية لمبحث2جدول 

في   Moو Feوتركيز عنصري   Kو Pو Nلعناصر  .  تأثير المخصبات الحيوية والموليبدنم في النسبة المئوية 3جدول  
 أوراق الفاصوليا لمموسم

 
 
 
 
 
 
 

 انًعبيهة انزيش انًعبيهة انزيش

T1  ( يعبيهة انقيبص Control) T7 Rhizobium phaseoli  و Azotobacter chroococcum و    

Azospirillum brasilense 

T2 ) انظًبد انُتزوجيُي انكيًيبئي ) يىريب T8 Rhizobium phaseoli  و MO 

T3  ( انًىنيبذَى Mo) T9 Rhizobium phaseoli و  Azotobacter chroococcumو MO 

T4 Rhizobium phaseoli T10 Rhizobium phaseoli   و  Azospirillum brasilense و MO 

T5 Rhizobium phaseoli  و Azotobacter chroococcum T11 Rhizobium phaseoli    وAzotobacter chroococcum   و
Azospirillum brasilense  و MO 

T6 Rhizobium phaseoli   وAzospirillum brasilense   

 % N % P % K انًعبيالت
Fe 

 (-1كغى  .)يهغى 

Mo 

 (-1كغى  )يهغى .

T1   2.14 0.19 2.58 214.67 0.40 

T2   2.37 0.47 2.88 232.67 0.41 

T3   2.23 0.27 2.65 227.67 0.61 

T4   2.25 0.30 2.67 230.33 0.44 

T5  2.31 0.36 2.75 238.67 0.48 

T6  2.36 0.35 2.78 235.00 0.47 

T7  2.32 0.39 2.82 244.00 0.51 

T8  2.30 0.38 2.80 259.67 0.63 

T9  2.37 0.45 2.86 263.67 0.66 

T10  2.35 0.45 2.88 261.00 0.65 

T11  2.39 0.49 2.92 269.67 0.69 

L.S.D 5% 0.14 0.15 0.18 27.17 0.15 
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أخذت العينة النباتية بحسب  أن بعد المؤشرات الكيميائية قيس
عممية اليضم الرطب ليا اجريت و  Al-Sahaf ((9 ه  ما ذكر 
 Parsonsو Cresserالطريقة المقترحة من قبل  بحسب

في  Moو Feو Kو Pو Nمن ثم قدرت عناصر ( و 17)
قيست مؤشرات و  Al-Sahaf ((9  ذكره   بحسب مااالوراق 

ي المتمثمة بطول الجذر)سم( والمساحة السطحية النمو الجذر 
قيست و  الجذرية في النبات وعدد العقد( 2سم)الجذرية 

 مؤشرات النمو الخضري المتمثمة بطول النبات )سم( وعدد
والوزن الجاف لممجموع الخضري  في النبات االوراق

مؤشرات الحاصل المتمثمة بعدد  وقيست 9))( -1)غم.نبات
وطول القرنة )سم( وقطرىا )ممم( وحاصل  القرنات في النبات

وقيست مؤشرات جودة القرون ( -1النبات الواحد )غم . نبات
حسب ماجاء في المتمثمة بالنسبة المئوية لمبروتنات 

A.O.A.C (1 )بحسب الطريقة  والنسبة المئوية لاللياف
 .Maynard (31)منالموصوفة 

 النتائج والمناقشة
 لنسبة المئويةاموليبدنم في المخصبات الحيوية وال تأثير

: في االوراق Moو Fe عنصري وتركيز Kو Pو Nلعناصر 
وجود تأثير معنوي لممعامالت في  3ي الحظ من نتائج جدول 

 Fe عنصري وتركيز Kو Pو Nلعناصر  المئوية النسبة
 الثالثي معاممة المقاح البكتيري إذ تفوقت ,في االوراق Moو

لمعناصر المذكورة سابقا  يمالق ( بإعطاء اعمى(Mo T11مع 
كغم . ممغم 269.67و %2.92و %0.49و % 2.39بمغت 

مقارنة بمعاممة  بالتتابع في االوراق -1كغم . ممغم 0.69و -1
والتي  في االوراق قل القيم لمعناصرأ القياس التي أعطت

 ممغم. 214.67و %2.58و % 0.19و % 2.14 بمغت
الى ويعزى ذلك . عمى التتابع -1كغم ممغم.  0.40و -1كغم
في زيادة دورًا مخصبات الحيوية المثبتة لمنتروجين مل أن

ن طريق التثبيت الحيوي النتروجين الجاىز لمنبات ع
ضروري في  أختزال ال لمنتروجين, فضاًل عن دور الموليبدنم

زيادة في لا أما .(42) أنزيم  النتروجينيز وفعالية النترات
عممية تمقيح الى أن عزى تفراق النسبة المئوية لمفسفور في االو 

الفاصوليا ببكتريا الرايزوبيا أدت الى زيادة في أمتصاص 
وان  (18الفسفور وفي تركيز العناصر الغذائية االخرى )

بكتريا االزوتوباكتر تقوم بإفراز بعض منظمات النمو مثل 
IAA  والجبرلين والفينول التي تؤدي إلى تشجيع نمو المجموع

زيادة امتصاص الى لمنبات مما يؤدي الجذري والخضري 
وان  (22العناصر المغذية من قبل النبات ومنيا الفسفور )

بكتريا االزوسبرلم تشجع تكوين الجذور والشعيرات الجذرية 
ممايؤدي الى زيادة كثافة الجذور وىذا ينعكس ايجابًا في سعة 

مما يؤدي الى زيادة  ,(21و 40االمتصاص لجذور النبات )
أىمية فضاًل عن من قبل النبات, لعناصر أمتصاص ا

الموليبدنم في تحويل الفسفور المعدني الى فسفور عضوي 
ثير المفيد لمموليبدنم في رفع أتالبداخل النبات وقد يعزى الى 

كفاءة النبات لالستفادة من االسمدة الفوسفاتية المضافة لمتربة 
ري مع التأثير االيجابي لمقاح الثالثي البكتي كما أن(. 4)

وراق االبدنم في زيادة النسبة المئوية لمبوتاسيوم في يالمول
يعزى الى ان التجييز الجيد لمنبات بالنتروجين يكون ميما 

ومقدرة  (,20ألجل امتصاص العناصر المغذية األخرى )
 ) IAAبكتريا االزوتوباكتر عمى أنتاج منظمات النمو وأىميا 

ة أمتصاص وزياد قوي مجموع جذري نمو ممايشجع35)
دور بكتريا االزوسبرلمم في زيادة العناصر, فضال عن 

أمتصاص الجذر لمعناصر المغذية ومنيا النتروجين والفسفور 
التأثير االيجابي لمقاح الثالثي البكتيري  أما. (29)والبوتاسيوم 

وراق يعزى الى افراز االبدنم في تركيز الحديد في يمع المول
 التي تعمل عمى Siderophores لمادةالمخصبات الحيوية 

بدنم يالمول ذلك فضاًل عنو  ,توزيادة جاىزيخمب الحديد و 
نيز وىو ميم في التثبيت ييدخل في تركيب أنزيم النتروج

النتروجين بوساطة الرايزوبيا في العقد الجذرية في المحاصيل 
ضروري المتصاص ونقل الحديد في  فضاًل عن كونوالبقولية 
وليبدنم تاثير ايجابي في النمو والحاصل ملمأن و  .(12النبات )

وتركيز النتروجين في االوراق والجذور وكذلك تكوين العقد 
دور  فضال عن (,27و 41محاصيل البقولية )الالجذرية في 

في زيادة  Moالمخصبات الحيوية المثبتة لمنتروجين مع 
زيادة كثافة وعمق  نتيجةوراق وذلك االتركيز الموليبدنم في 

الجذور ممايؤدي الى زيادة امتصاصو من قبل  وانتشار
أن الموليبدنم يزيد من نشاط انزيم  إذ النبات,

وأشتراك الموليبدنم في تثبيت النتروجين  (,15النتروجينيز)
الجوي واختزال النترات ونقل مركبات النتروجين في النباتات 
فان الموليبدنم لو دورًا ميمًا في بناء النتروجين في النباتات 

( عند  (Rathore 23و  Jatمعوتتفق ىذه النتائج  .(6)
 Al-Samerria و الماش الىأضافة الموليبدنم مع الرايزوبيا 
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( عند تمقيح الطماطة ببكتريا االزوتوباكتر 10) Rahi و
( عند تمقيح الفاصوليا 30خرون )آو  Makoiوواالزوسبيرلم 

 .ببكتريا الرايزوبيا
مؤشرات النمو يبدنم في المخصبات الحيوية والمول تأثير

وجود تأثير معنوي لممعامالت  4تبين نتائج جدول :  الجذري
, إذ تفوقت معاممة المقاح البكتيري مؤشرات النمو الجذريفي 

بإعطاء  A. chroococcum (T5)و  R.phaseoli الثنائي
مقارنة بمعاممة القياس التي سم(   36.56أطول جذر )

ا معاممة المقاح , أم(سم 32.33) جذر أقصرأعطت 
مع  A. chroococcumو  R. phaseoliالبكتيري الثنائي

Mo (T9 )بإعطاء أكبر مساحة سطحية لمجذورتميزت ف 
 بمغ وأكثر عدد عقد جذرية في النبات 2سم 115.00بمغت 
بمعاممة القياس التي أعطت  مقارنة -1عقدة . نبات  5.33

عقد  عدد وأقل (2 سم 96.00)أقل مساحة سطحية لمجذور 
التأثير وقد يعزى (  -1. نبات عقدة 1.67) جذرية في النبات

االيجابي لمقاح الثنائي البكتيري بين الرايزوبيا واالزوتوباكتر 
في زيادة طول الجذر الرئيس الى دور المخصبات الحيوية 

ىزيتو افي تثبيت النتروجين الحيوي مما يزيد من ج
جزء الباس بو  وأمتصاصو من قبل الجذور الذي يتمثل فييا

أيجابيًا عمى ينعكس  ويدخل في تكوين المركبات الحيوية مما
, فضاًل عن مقدرة بكتريا االزوتوباكتر كبر المجموع الجذري

عمى افراز منظمات النمو التي تعمل عمى زيادة نمو المجموع 
 19زيادة امتصاص العناصر المغذية في النبات )و الجذري 

تأثير االيجابي لمقاح الثنائي اليمكن أن يعزى , و (36 و16و
البكتيري بين الرايزوبيا واالزوتوباكتر مع الموليبدنم  في زيادة 
المساحة السطحية الجذرية وعدد العقد الجذرية في النبات الى 

المخصبات الحيوية في تحسين خواص منطقة  تأثير
الرايزوسفير مماينعكس إيجابًا عمى المؤشرات الجذرية لمنبات 

دور بكتريا , و (7يادة مساحة امتصاص الجذور )ومن ثم ز 
, فضاًل (39الرايزوبيا في تكوين العقد الجذرية في البقوليات )

عن دور بكتريا االزوتوباكتر في افراز منظمات النمو مثل 
IAA  الموليبدنم في  دورالتي تشجع نمو المجموع الجذري, و

مما  .(41و 27تكوين العقد الجذرية في المحاصيل البقولية )
في تكوين الجذور مما  هلنتروجين وتأثير أىمية ايعني ذلك 

قابمية و  ورمجذل السطحية ةمساحاليستتبع من زيادة 
االمتصاص لممجموع الجذري الذي يؤثر بشكل واضح عمى 

عمى  تأثيره فضاًل عن ذلكنمو النبات وتراكم المادة الجافة و 
 .5)مؤشرات النمو الخضري بشكل عام )جدول 

.  تأثير  المخصبات الحيوية والموليبدنم في  4جدول 
 2012مؤشرات النمو الجذري في الفاصوليا لمموسم  

مؤشرات النمو المخصبات الحيوية والموليبدنم في  تأثير
وجود تأثير معنوي لممعامالت  5ئج جدول نتا تبين: الخضري

إذ تفوقت معاممة المقاح البكتيري  مؤشرات النمو الخضري,في 
( بإعطاء T5) A. chroococcumو  R. phaseoliالثنائي

 30.22 النبات وراقألعدد أكبر و  سم 54.67 اتلنباتاطول أ
 65.56وزن جاف لممجموع الخضري أعمى و  1-نبات ورقة

القيم ة بمعاممة القياس التي أعطت أقل مقارن 1-غم.نبات
 22.89و سم 49.00 لممؤشرات أعاله والتي بمغت

عمى التتابع . كما يتضح  1-غم.نبات 44.44و 1-نبات.ورقة
 T2و T7 التختمف معنويًا عن المعامالت T5أن المعاممة 

 T6و T2في طول النبات والمعامالت  T9و T6و T4و
في الوزن الجاف  T9و T2 في عدد االوراق والمعاممتين T7و

لمنمو الخضري. أن التأثير االيجابي لمقاح الثنائي البكتيري 
بين الرايزوبيا واالزوتوباكتر في زيادة طول النبات وعدد 
االوراق والوزن الجاف لممجموع الخضري يعزى الى دور 
المخصبات الحيوية في تثبيت النتروجين الجوي ممايزيد من 

ات وانعكاس ذلك أيجابًا عمى عممية امتصاص النبات لممغذي
التمثيل الكاربوني التي  تزيد من المواد الكربوىيدراتية 

, فضاًل عن ضريوالبروتينية ومن ثم زيادة مؤشرات النمو الخ

 انًعبيالت

طىل انجذر 

 انزئيض

 )طى(

انًظبحة 

انظطحية 

 نهجذور

 (2)طى

عذد انعقذ انجذرية 

 في انُببت

T1 32.33 96.00 1.67 

T2 36.11 111.00 2.33 

T3 35.22 109.33 2.67 

T4 33.22 104.50 4.67 

T5 36.56 102.83 5.00 

T6 33.89 109.17 4.00 

T7 33.33 96.67 2.67 

T8 36.00 96.83 3.00 

T9 34.44 115.00 5.33 

T10 34.78 98.33 2.33 

T11 32.67 106.17 4.33 

L.S.D 5% 2.78 11.94 2.19 
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منظمات النمو وأىميا  أنتاجفي  ذلك دور بكتريا االزوتوباكتر
IAA ((34. 

ي .  تأثير  المخصبات الحيوية والموليبدنم ف 5جدول 
 2012مؤشرات النمو الخضري في الفاصوليا لمموسم  

زيادة عدد االفرع لالمصاحب النبات  طولوىذا ينعكس عمى 
زيادة الوزن  من ثموعدد االوراق و  الساقية العقدو والسالميات 

 ةعممينواتج الجاف لممجموع الخضري الذي يمثل تراكم 
بات التمثيل الكاربوني نتيجة امتصاص النتروجين من قبل الن

وتحولو الى أحماض أمينية ومن ثم مركبات بروتنية مما 
يؤدي الى تحسين النمو وزيادة المجموع الخضري لمنبات. 

( عند أضافة (Abdul- Rtha 2وتتفق ىذه النتائج مع 
 Kalaiarasiو فول الصويا الىالموليبدنم مع الرايزوبيا 

( عند معاممة بذور الفاصوليا 25) Sivakumarو
 .sppو .Rhizobium sppرية يالحيوية البكتبالمخصبات 

Phosphobacteria وAzotobacter spp. 
 ..Azospirillm sppو

: الحاصل ومكوناتوالمخصبات الحيوية والموليبدنم في  تأثير
 لممعامالت في ةمعنوي فروقوجود  6ي الحظ من نتائج جدول 
مستوى لم تصل الى  الفروقال أن إ أغمب مؤشرات الحاصل

تفوق معاممة المقاح البكتيري , إذ تبين ية في قطر القرنةالمعنو 
في A.chroococcum (T5  ) و  R. phaseoli الثنائي

عن  ( والتي أختمفت معنوياً سم 13.62)طول القرنة 
التي أعطت قرنات  T11و T8القياس ( و( T1المعامالت 

سم عمى 12.06و سم12.03سم و11.96بمغت أطواليا 
في ذلك الى دور ىذه المخصبات الحيوية  , وربما يعودالتتابع

تحفز عمى زيادة وأفراز منظمات النمو التي تثبيت النتروجين 
المقاح البكتيري  معاممة انقسام ونمو الخاليا, كما تفوقت

 A. chroococcum و  Rhizobium phaseoliالثنائي
 51.61)القرنات من عدد  كبربإعطاء أMo (T9 )مع 

غم  262.03اصل لمنبات الواحد ( واكبر ح1-قرنو.نبات
التي أعطت أقل عدد ( T1)مقارنة بمعاممة القياس   1-.نبات

وأقل حاصل لمنبات الواحد  (1-قرنو.نبات  27.12مقرنات )ل
(. ويعزى ذلك الى دور المخصبات 1-غم .نبات  117.00)

عمى  ودور النتروجينالحيوية في تثبيت النتروجين الجوي 
عن  الحاممة لمكونات الحاصل فضال ً  زيادة االفرع الخضرية

أفراز منظمات النمو التي تؤدي الى زيادة انقسام وتوسع 
( 5الخاليا مما ينعكس ايجابًا عمى المجموع الخضري )جدول 

, وأن الموليبدنم يزيد م زيادة عدد القرون وحاصل النباتومن ث
انزيم النتروجينيز مماينعكس عمى زيادة النتروجين  من نشاط

ول عمى أفضل نمو وزيادة في اىز لمنبات لمحصالج
( عند تمقيح 37) Sarhan وتتفق النتائج مع (15).لالحاص

 Siddiquiو Akhtarدرنات البطاطا ببكتريا االزوتوباكتر و
 ومع  .Rhizobium spp( عند تمقيح الحمص بالـ 5)

Karumeyi  ((26 و Bambara وNdakidemi (14 )
 .وليبدنم لمفاصولياعند أضافة الرايزوبيا والم

.  تأثير  المخصبات الحيوية والموليبدنم في  6جدول 
 2012قياسات الحاصل الفاصوليا لمموسم 

 : المخصبات الحيوية والموليبدنم في جودة القرون تأثير
وجود فروق معنوية لممعامالت في  7ي الحظ من نتائج جدول 

 مستوىالى  ال أن الفروق لم تصل النسبة المئوية لمبروتنات  إ
معاممة المقاح البكتيري  ت, إذ تفوقاالليافالمعنوية في 

 انًعبيالت
طىل انُببت 

 )طى(
 عذد االوراق

انىسٌ انجبف 

نهًجًىع 

 انخضزي)غى(

T1 
49.00 22.89 44.44 

T2 
53.56 28.78 61.11 

T3 
50.44 24.00 55.56 

T4 
52.67 23.67 51.11 

T5 
54.67 30.22 65.56 

T6 
52.78 28.11 53.33 

T7 
54.11 27.56 55.56 

T8 
50.22 25.11 54.44 

T9 
52.22 25.56 58.89 

T10 
49.33 24.67 55.56 

T11 
49.44 27.00 54.44 

L.S.D 5% 3.78 4.37 9.43 

 انًعبيالت

طىل 

 انقزَة

 )طى(

 قطز انقزَة

 )يهى(

عذد 

انقزَبت 

 َببت

حبصم انُببت 

 انىاحذ )غى(

T1 
11.96 8.08 

27.16 
117.00 

T2 
13.16 9.04 

44.24 
226.87 

T3 
12.95 9.19 

40.18 
172.67 

T4 
12.89 8.70 

35.49 
181.47 

T5 
13.62 8.36 

45.91 
229.27 

T6 
12.86 8.76 

46.00 
213.67 

T7 
13.43 9.06 

35.28 
206.67 

T8 
12.03 8.23 

30.01 
143.33 

T9 12.69 8.73 51.61 262.03 

T10 
12.76 8.67 

36.36 
183.40 

T11 12.06 8.12 29.82 173.33 

L.S.D 

5% 0.96 N.S 

10.85 

53.80 
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أعطاء أعمى نسبة مئوية ( بT11) Moمع  الثالثي
مقارنة بمعاممة القياس التي أعطت أقل   %13.98لمبروتنات

دور ويعزى ذلك الى  % 10.58نات ينسبة مئوية لمبروت
جوي في الموليبدنم والمخصبات الحيوية بتثبيت النتروجين ال

خالياىا وذلك بوساطة انزيم النيتروجينيز الذي يقوم بتحويل 
النتروجين الجوي الى امونيا ثم تقوم ىذه الميكروبات باستخدام 
االمونيا في بناء البروتين والبروتوبالزم بعد موت ىذه البكتريا 
وتحمميا يصبح بروتين خالياىا في صورة صالحة عمى ىيئة 

 (.10النبات  ) امونيا او نترات يمتصيا
. تأثير المخصبات الحيوية والموليبدنم في  7جدول 

 2012جودة القرون الفاصوليا لمموسم   مؤشرات
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