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باحث

المستخمص
) ولنياية الفصل الصيفي2015/12/1(  ابتداءا من الفصل الشتوي، مجمع الجادرية/ جامعة بغداد-اجريت التجربة في الحقول البحثية التابعة لكمية الزراعة
 تمت دراسة اربعة انواع من الثيل احدىا.) لدراسة تأثير التمقيح االحيائي لبذور أربعة أنواع من نباتات المسطحات الخضراء ومخموطاتيا في نموالنباتات2016/8/31(

من نباتات الموسم الدافئ والثالثة االخريات من نباتات الموسم البارد وتم خمط اربع خمطات بنسب معينة من ىذه االنواع ليصبح ىناك ثمان معامالت خاصة بنوع الثيل

Festuca

حشيشة فستوكا الطويمة

(T3)

،Poa pratensis ( حشيشة كنتاكي الزرقاءT2) ،Cynodon dactylon (الثيل االمريكيT1( وىي

( خميط منT6( ،20:80 ( خميط من بذور الثيل االمريكي وحشيشة كنتاكي الزرقاء بنسبةT5) ،Lolium Perennel ( حشيشة الجازونT4) ،arundinaceue

) خميط منT8( و20:80 ) خميط من بذور الثيل االمريكي وبذور حشيشة الجازون بنسبةT7( ،20:80 بذور الثيل االمريكي وبذور حشيشة فستوكا الطويمة بنسبة
 وكانت تحت مستويين من المقاح االحيائي.10:10:10:70 بذور الثيل االمريكي وبذور حشيشة كنتاكي الزرقاء وحشيشة فستوكا الطويمة وحشيشة الجازون بنسبة

Azospirillum brasilense  وبكترياAzotobacter chroococcum ) والثاني اضافة لقاح احيائي مزدوج من بكترياB0( االول بدون اضافة لقاح احيائي

 معاممة بواقع16  ونفذت التجربة بتصميم االلواح المنشقة واشتممت عمى. وقد درست الصفات الخضرية والجذرية فضال عن الصفات المرئية لممسطح االخضر.)B1(

 اظيرت النتائج.%5 ) عند مستوى احتمالL.S.D.(  وقورنت المتوسطات حسب اختبار اقل فرق معنويGenstst ثالثة مكررات وقد تم تحميل النتائج باستخدام برنامج
،%)1.61 و0.36(  لمموسم الصيفي%Kو% P التأثير المعنوي الذي حققتو معامالت النوع النباتي في الصفات المدروسة اذ حقق الثيل االمريكي زيادة معنوية في

في الموسم%N  بينما حققت حشيشة فستوكا الطويمة زيادة معنوية في.%)41.02(  والمادة الجافة في الجذر%)1.39(  في الجذر%N)سم و30.38( طول الجذر
 ودرجة المون%)25.33 و1.68(  والمادة الجافة لمموسم الشتوي%N  وتفوقت حشيشة كنتاكي الزرقاء في،%)2.17(  في الموسم الشتوي%K و%)2.37( الصيفي
. وادت اضافة المقاح االحيائي الى زيادة معنوية في الصفات المدروسة كافة.)8.26( لمموسم الشتوي
. التمقيح االحيائي، حشيشة الجازون، حشيشة فستوكا الطويمة، حشيشة كنتاكي الزرقاء، الثيل االمريكي:الكممات المفتاحية
*البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث االول
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ABSTRACT
This experiment was conducted in the research fields, College of Agriculture, University of Baghdad, Al-Jadrya site during
winter season (1/12/2015) to the end of summer season (31/8/2016) to investigate the influence of Bio-Fertilizers of four
varieties of lawn grasses and their mixture on the growth of these grasses.The study included four varieties of lawn grasses
one of them was from the warm season while the other three varieties were from cold season. Four mixture of those varieties
were mixed in different percentage and eight treatments were prepared as follows: (T1) Bermuda grass (Cynodon dactylon),
(T2) Kentucky blue grass (Poa pratensis), (T3) Long fescue grass (Festuca arundinacene), (T4) Ray grass (Lolium perennel),
(T5) A mixture of Bermuda grass and Kentucky blue grass at 80:20, (T6) A mixture of Bermuda grass and Long fescue grass
at 80:20, (T7) A mixture of Bermuda grass and Ray grass at 80:20, (T8) A mixture of Bermuda grass and Kintucky grass and
Long fescue grass and Ray grass at 70:10:10:10. Two levels of Bio-Fertilizers were used. The first without Bio-Fertilizers (B0)
and the second level was Bio-Fertilizers with a mixture of Azotobacter chroococcum and Azospirillum brasilin (B1).The
vegetative, roots growth and visual characters were studied. The experiment was carried out using split plot design with 16
treatments in three replicates. Results were analyzed using Genstat, means were compared using L.S.D at 5% level of
significance. Results showed a significant effect of plant type on the studied traits:The highest percentage of phosphor and
potassium in Bermuda grass during summer season(0.36, 1.61%), the highest dry matter percentage in vegetative parts in
summer seasons (43.79%), roots long (30.38cm), the nitrogen percentage(1.39%) and dry matter in the roots.The Long fescue
grass showed a significant increase in the nitrogen at summer season (2.37%) and the percentage of potassium in winter
season (2.17%). The Kentucky blue grass was characterized by high percentage of nitrogen, dry matter in winter season
(1.68, 25.33%) and the degree of color winter season(8.26). The Bio-Fertilizers in all treatments significantly increased all the
studied characters.
Key wards: Bermuda grass, kentucky blue grass, tall fescue grass, rye grass, bio inoculation.
*Part of M.Sc. thesis of the first author.
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درجات الح اررة في طور السكون ويصفر لونيا مما يشوه

المقدمة

تعرف المسطحات بانيا تمك المساحات التي تغطى بمجموعة

من النباتات العشبية المتقاربة وعند قصيا تنمو فروعيا

منظر المسطح االخضر بينما تنشط نباتات الموسم البارد في
مثل ىذه الظروف ثم تعاود نباتات الموسم الدافئ نشاطيا

الزاحفة بغ ازرة بحيث تغطي المسافة بين النباتات المغروسة

واخضرارىا تدريجيا في الربيع والصيف وفي ىذا الوقت تدخل

عند تكامل نموىا لتعطي شكالً جذاباً كبساطاً اخض اًر (.)20

نباتات الموسم البارد في طور السكون  ،لذا كان اليدف من

وعرفت المسطحات الخضراء اول مرة في القرن الثالث عشر
في بريطانيا ( .)26تحتل المسطحات الخضراء مساحة كبيرة
من اي حديقة تصل الى  %70اواكثر بحسب نوع الحديقة

ىذا البحث ىوالتوصل الى افضل خميط من بذور نباتات
الموسم الدافئ ونباتات الموسم البارد والذي يحافظ عمى ثبات
المون االخضر ،واستجابتو لمتمقيح بالمخصبات االحيائية في

والغرض من انشائيا ،واغمب نباتاتيا تقع ضمن العائمة

ظروف المنطقة الوسطى من العراق (بغداد).

النجيمية وتختمف ىذه النباتات فيما بينيا بالشكل والصفات،

المواد وطرائق العمل

اومعمرة زاحفة اوقائمة تنمو بجانب بعضيا وتكون افرعا

جامعة بغداد /مجمع الجادرية لمفترة من  2015/12/1الى

ولكن اغمبيا نباتات عشبية صغيرة وقصيرة ،وقد تكون حولية

نفذ البحث في الحقول البحثية التابعة إلى كمية الزراعة–

واوراقا كثيفة وتنتشر بسرعة لتغطي كل االرض التي

 2016/8/31لدراسة تأثير اضافة المخصبات االحيائية

تنموعمييا ،ولكنيا تشترك في بعض الصفات التي تجعميا

لبذور أربعة أنواع نباتية ومخموطاتيا من نباتات المسطحات

قادرة عمى تحمل المعامالت الزراعية الخاصة بالمسطحات

الخضراء وتداخالتيا في نمو النباتات .اجريت عمميات تييأة

الخضراء فمثالً منطقة االستطالة والنمو في االوراق تتركز في

الحقل من حراثة وتنعيم وتسوية وبعدىا تم تقسيم الحقل الى

ويعوض ما فقده من اوراق بسبب القص) .)28تحتاج نباتات

والمسافة بين مربع واخر 100–75سم ،وبين خط وآخر 1م

المسطح الى تسميد كافي نظ اًر لعمميات القص المستمر التي

ليصبح ىناك  144وحدة تجريبية ليذه التجربة وكان معدل

الجزء السفمي من االوراق وبذلك يمكن لمنبات ان ينمو

تجري عمييا والتي تزيل جزءاً كبي اًر من مجموعيا الخضري،

2

 12قطعة في كل واحدة منيا  12مربعاً بأبعاد 1×1م

البذار لمزراعة المفردة حسب ما موصى بو عمى مغمف

ومن المعروف أن أنواع التسميد الكيميائية المختمفة تؤدي دو ار

البذور .وتم تقدير حيوية البذور لكل من االنواع االربعة من

كبي ار في تحسين نموالنبات ولكن من الجانب االخر تسيم في

خالل ايجاد نسبة وسرعة انبات البذور وحسب المعادلتين

تموث التربة والماء واليواء والسيما اذا ما اضيفت بكميات

التاليتين التي ذكرىا )6( Al-Marsomy

كبيرة فضالً عن اسعارىا المرتفعة ( ،)10فكانت االسمدة

نسبة االنبات

والصديقة لمبيئة ،وتؤدي دو اًر ميماً في تثبيت النتروجين

سرعة االنبات

االحيائية والعضوية ىي البدائل الجيدة رخيصة الثمن

وتحسين الحالة التغذوية لمنبات ،كما وتزيد من كفاءة
امتصاص الفسفور والبوتاسيوم والعناصر االخرى مما يؤدي

الى زيادة حجم النبات وزيادة انتاجيتو ( .)1تعاني المسطحات

الخضراء من مشكمة عدم التوافق مع الظروف البيئية وخاصة
درجات الح اررة اذ تدخل نباتات الموسم الدافئ عند انخفاض

عدد البذور النابتة

%100

العدد الكمي
أ ن

أ

ن
أ

أ
أ

ن
أ

أس نس
أس

أ عدد البذور النابتة في اليوم الواحد ،ن عدد االيام من

بداية التجربة ،س عدد االيام

اما زراعة الخمطات فكان معدل البذار عمى اساس وزن
االنواع النباتية ( )7وحسب الجدول ()1

جدول  .1عدد البذورلمغرام ومعدل البذار لمزراعة المفردة والزراعة الخميطة ونسبة وسرعة االنبات
نوع انثيم
انثيم االيزيكي
حشيشت كنتبكي انشرقبء
حشيشت فستوكب انطويهت
حشيشت انجبسوٌ

يعدل انبذار
(غ/و)6
11
41
15
61

نسبت االنببث
()%
54
56
51
42

سزعت االنببث
(يوو)
4311
41364
46346
44314
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اسبص وسٌ
االصنبف
61
11
11
11

اننسبت انًئويت ()%
()41-31
()61-41
()61-41
()61-41

اننسبت انفعهيت
(غى)
()61-43
()41-1
()41-1
()41-1
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تم نثر البذور يدوياً وتغطيتيا بطبقة خفيفة من البتموس ثم

حامض البيروكموريك المركز بعدىا تم تسخين وترشيح

اعطيت رية خفيفة .اجريت عممية الري رشاً باليد واجري

المحمول واكمل الحجم الى  50مل بالماء المقطر لمحصول

التعشيب يدويا طيمة مدة التجربة .واضيف سماد اليوريا

عمى مستخمصات عديمة المون جاىزة لتقدير المكونات.

بنصف الكمية الموصى بيا في الموسم الربيعي .تمت دراسة

 .1النسبة المئوية لمنتروجين في المجموع الخضري ()%

االخريات من نباتات الموسم البارد وتم خمط اربع خمطات

.)18( KJeldahl

اربعة انواع من الثيل احدىا من نباتات الموسم الدافئ والثالثة

سحب 5مل من مستخمص اليضم وقدرت  %Nبجياز

بنسب معينة من ىذه االنواع ليصبح ىناك ثمان معامالت

.2النسبة المئوية لمفسفور في المجموع الخضري ()%

) )T2حشيشة كنتاكي الزرقاء )T3) ،حشيشة فستوكا

اذ تم سحب  5مل من مستخمص اليضم وتمت القراءة

االمريكي مع بذور حشيشة كنتاكي الزرقاء بنسبة ،20:80

الموجي  620نانوميتر (.)22

خاصة بنوع الثيل وىي  )T1) :الثيل االمريكي (برمودا)،
الطويمة )T4) ،حشيشة الجازون )T5) ،خميط من بذور الثيل

قدر  %Pباضافة مولبيدات االمونيوم وحامض االسكوربيك،
 SpectroPhotoMeterعمى الطول

بالمطياف الضوئي

) )T6خميط من بذور الثيل االمريكي مع بذور حشيشة

.3النسبة المئوية لمبوتاسيوم في المجموع الخضري ()%

االمريكي مع بذور حشيشة الجازون بنسبة  20:80و))T8

إذ تم سحب  5مل من مستخمص اليضم وتمت القراءة عمى

فستوكا الطويمة بنسبة  )T7) ،20:80خميط من بذور الثيل
خميط من بذور الثيل االمريكي مع بذور حشائش الكنتاكي

والفستوكا والجازون بنسبة  .10:10:10:70واستعممت
عزالت نقية من نوعين من البكتريا المثبتة لمنتروجين احدىا

بكتريا  Azotobacter Chroococcumبكثافة لقاحية
(109X1

cfu

غم.1-تربة

جافة)

واالخرى

بكتريا

 Azospirillum brasilenseبكثافة ( cfu 109X2غم

-

.1تربة جافة) لتمقيح نصف كمية البذور المزروعة والنصف
االخر لم يمقح بيا ( )4ويرمز لممعاممة التي ال تحوي عمى

قدر  %Kبجياز المطياف الميبي ،Flame Photo Meter
طول موجي  766.5نانوميتر (.)17
مؤشرات النمو الجذري

سجمت قياسات النمو الجذري في نياية الموسم الصيفي
ولمزراعة

المفردة
2

فقط

وذلك

بقطع

عينة

بمساحة

()10 10سم ولعمق 30سم وغسمت الجذور بالماء وجففت
ىوائيا بورق نشاف وقيست المؤشرات التالية
.1طول الجذر (سم) :حسب طول الجذر بقياس طول اطول
جذر بالمسطرة.

المقاح البكتيري  B0بينما يرمز لممعاممة الحاوية عمى المقاح

.2النسبة المئوية لمنتروجين في المجموع الجذري (:)%

 Plot Designوكانت انواع البذور ىي االلواح الرئيسة

.3النسبة المئوية لممادة الجافة في المجموع الجذري (: )%

البكتيري  .B1نفذت التجربة بتصميم االلواح المنشقة Split
والتمقيح بالبكتريا ىي االلواح الثانوية وبواقع ثالثة مكررات
اشتمل كل مكرر عمى  16معاممة .استخدم برنامج

 Genststلتحميل النتائج احصائيا وتمت مقارنة اقل فرق
معنوي  L.S.Dعند مستوى احتمال .)9( %5
مؤشرات النمو الخضري

قدرت كما جاء في تقدير النتروجين في المجموع الخضري.

وضعت الجذور في كيس ورقي معموم الحجم ثم جففت في
فرن حراري عمى درجة ح اررة °67م لحين ثبات الوزن وتم
حساب النسبة المئوية لممادة الجافة بتطبيق المعادلة اآلتية:
 %المادة الجافة

(الوزن الجاف /الوزن الطري) × .100

المؤشرات المرئية

قدرت النسبة المئوية لمعناصر الكيميائية في المجموع

درجة المون :اجري تقييم شيري مرئي لدرجة لون الثيل

المفردة فقط إذ اخذت العينات من المجموع الخضري وجففت

ثم حسب المتوسط لمموسمين الشتوي والصيفي ،وكان ىناك

الخضري في نياية الموسمين الشتوي والصيفي ولمزراعة
في الفرن الكيربائي  Ovenعمى درجة ح اررة 0 67م ،حتى

ثبات الوزن ( )8ثم طحنت ووزن منيا  0.2غم وىضمت
بإضافة  3.5مل من حامض الكبريتيك المركز و 1.5مل من

بكارت االلوان )(Munsell Plant Tissue Color Book
مقياس درجات ( )9 – 1إذ أن  -1:اصفر -3 ،اصفر
مخضر -5 ،اخضر مصفر -7 ،اخضر عادي -9 ،اخضر
داكن ( 5و)11
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النتائج والمناقشة
النسبة المئوية لمنتروجين في المجموع الخضري لمثيل (:)%

تشير النتائج في الجدول  .2الى األثر المعنوي لعامل النوع
النباتي في النسبة المئوية لمنتروجين في المجموع الخضري
لمموسم الشتوي اذ تفوقت حشيشة كنتاكي الزرقاء عمى باقي

صبري وعبد اللطيف

وتشابيت جميع الحشائش المزروعة معنوياً في النسبة المئوية
لمفسفور اذ أعطت حشيشة كنتاكي الزرقاء وحشيشة فستوكا

الطويمة القيمة نفسيا والتي بمغت  %0.34كما أعطت
حشيشة الجازون والثيل االمريكي القيمة نفسيا والتي بمغت
 .%0.33وتفوقت معاممة المقاح االحيائي معنوياً بإعطائيا

الحشائش بإعطائيا القيمة  %1.68تمتيا وشابيتيا معنوياً

القيمة  %0.35وذلك قياساً بمعاممة المقارنة والتي أعطت

تفوقتا معنوياً عمى حشيشة الجازون والتي تشابيت معنوياً مع

والمقاح االحيائي تفوقت المعاممة  T3B1معنوياً بإعطائيا

حشيشة فستوكا الطويمة بإعطائيا القيمة  %1.62اال انيما

الثيل االمريكي اذ سجل كالً منيما القيمة ( 1.52و)1.47

 %بالتتابع .سجل المقاح االحيائي تفوقاً معنوياً في النسبة

المئوية لمنتروجين اذ وصمت الى  %1.64قياساً بمعاممة

المقارنة والتي كانت  .%1.51تفوقت المعاممتان T2B1

و T3B1في التداخل الثنائي بين النوع النباتي والمقاح
االحيائي معنوياً بإعطائيما اعمى قيمتين بمغتا %1.72

و %1.70بالتتابع قياساً بأوطأ نسبة نتروجين سجمتيا
المعاممتان ( T4B0و )T1B0بمغت ( 1.46و% )1.40
بالتتابع .أما في الموسم الصيفي والموضحة نتائجو في
الجدول  .2فقد تفوقت حشيشة فستوكا الطويمة معنوياً عمى
باقي المعامالت في عامل النوع النباتي بإعطائيا اعمى قيمة

بمغت  %2.37كما تفوقت معاممة الثيل االمريكي معنوياً
عمى باقي المعامالت بإعطائيا القيمة  %2.28وكذلك الحال

بالنسبة لحشيشة كنتاكي الزرقاء والتي تفوقت معنوياً بإعطائيا

القيمة  %1.50عمى ادنى نسبة نتروجين وصمت الييا
حشيشة الجازون في الموسم الصيفي والتي بمغت .%1.51

القيمة  .%0.33وفي التداخل الثنائي بين النوع النباتي
اعمى قيمة بمغت  %0.36قياساً بأدنى قيمة اعطتيا
المعاممتان  T1B1و T4B0والبالغة القيمة نفسيا .0.32

ازدادت االختالفات بين المعامالت في النسبة المئوية لمفسفور
في الموسم الصيفي اذ تشير النتائج في الجدول  .2الى تأثر
الصفة المذكورة باختالف النوع النباتي المزروع اذ تفوقت
المعاممة  T1معنوياً عمى باقي المعامالت بإعطائيا القيمة

 %0.36تمتيا المعاممة  T3بإعطائيا القيمة  %0.34والتي
تفوقت عمى باقي المعامالت كما تفوقت المعاممة  T2معنوياً
عمى ادنى نسبة فسفور سجمتيا المعاممة  T4اذ اعطتا

القيمتين  %0.27و %0.22بالتتابع .لقد كان لمقاح االحيائي
األثر المعنوي عمى النسبة المئوية لمفسفور اذ تفوقت المعاممة

 B1بإعطائيا القيمة  %0.31عمى معاممة المقارنة والتي
سجمت القيمة  .%0.28وفي التداخل الثنائي بين النوع
النباتي والمقاح االحيائي حققت المعاممة  T1B1اعمى قيمة

بمغت  %0.38متفوقة بذلك عمى ادنى قيمة حققتيا المعاممة
 T4B0والتي بمغت .%0.21

ولقد كان لمقاح االحيائي األثر المعنوي في النسبة المئوية

النسبة المئوية لمبوتاسيوم في المجموع الخضري لمثيل

معنوياً بإعطائيا القيمة  %1.86عمى معاممة المقارنة والتي

البارد فيما بينيا معنوياَ بإعطائيا القيم %2.02 ،%2.17

النباتي ومستويا التمقيح االحيائي تفوقت المعاممة T3B1

االمريكي ادنى قيمة لمموسم الشتوي بمغت %1.85

وىو

معنوياً بإعطائيا اعمى قيمة بمغت  %2.47قياساً بأقل قيمة

بذلك تشابو معنوياً مع المعاممتين T4و T2اال انو اختمف

النسبة المئوية لمفسفور في المجموع الخضري لمثيل (:)%

المعنوي في النسبة المئوية لمبوتاسيوم اذ تفوقت المعاممة B1

لمنتروجين اذ تفوقت معاممة التمقيح بالمخصبات االحيائية

( :)%توضح النتائج في الجدول  2تشابو حشائش الموسم

أعطت القيمة  .%1.71وفي التداخل الثنائي بين النوع

و %2.00لممعامالت  T4 ،T3و T2وقد سجل الثيل

اعطتيا المعاممة  T4B0بمغت .%0.95

تبين النتائج في الجدول  .2ان ىناك اختالفات طفيفة في
النسبة المئوية لمفسفور في المجموع الخضري لمموسم الشتوي

بين المعامالت وخاصة في عامل النوع النباتي اذ لم يعط
اختالف النوع النباتي المزروع تأثي اًر في نسبة الفسفور

معنويا عن المعاممة  .T3ولقد كان لمتسميد االحيائي االثر

معنوياً بإعطائيا القيمة  %2.13عمى معاممة المقارنة والتي
اعطت القيمة  .%1.89تفوقت المعاممة  T3B1معنوياً في

التداخل الثنائي بين النوع النباتي والمقاح االحيائي بإعطائيا

اعمى قيمة بمغت  %2.31قياساً بالمعاممة  T1B0والتي
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سجمت ادنى قيمة لمموسم الشتوي اذ بمغت  .%1.68اما في

المقاح االحيائي االثر المعنوي في نسبة البوتاسيوم اذ سجمت

الموسم الصيفي والموضحة نتائجو في جدول  2تفوق الثيل
االمريكي معنويا عمى باقي المعامالت بإعطائو اعمى قيمة

معاممة اضافة المقاح القيمة  %1.47متفوقة بذلك معنوياً
عمى معاممة عدم االضافة والتي سجمت القيمة .%1.30

بمغت  %1.61بينما لم تسجل حشاش الموسم البارد فروقاً

وسجل التداخل الثنائي بين النوع النباتي والمقاح االحيائي

معنوية بينيا وحققت حشيشة كنتاكي الزرقاء وحشيشة

الجازون القيمة نفسيا والبالغة  %1.33وحققت حشيشة
فستوكا الطويمة ادنى قيمة بمغت  .%1.26ولقد كان إلضافة

تفوقو المعنوي بإعطائو اعمى قيمة بمغت  %1.48مصحوبة

بالمعاممة  T1B1فيما كانت اقل قيمة بوتاسيوم مصحوبة
بالمعاممة  T3B0والتي بمغت .%1.24

جدول  .2تأثير النوع النباتي والتمقيح االحيائي في النسبة المئوية لمعناصر  P ،Nو Kفي المجموع الخضري لمثيل في
الموسمين الشتوي والصيفي

انًعبيالث
T1
T2
T3
T4
L. S. D. 5%
B0
B1
L. S. D. 5%
T1B0
T1B1
T2B0
T2B1
T3B0
T3B1
T4B0
T4B1
L. S. D. 5%

(%)N

(%)K

(%)P

شتوي

صيفي

شتوي

صيفي

شتوي

صيفي

1.47
1.68
1.62
1.52
0.16
1.51
1.64
0.08
1.40
1.54
1.64
1.72
1.55
1.70
1.46
1.58
0.18

2.28
1.50
2.37
1.01
0.07
1.71
1.86
0.04
2.20
2.35
1.43
1.57
2.26
2.47
0.95
1.06
0.08

0.33
0.34
0.34
0.33
0.02
0.33
0.35
0.01
0.32
0.34
0.33
0.35
0.33
0.36
0.32
0.33
0.02

0.36
0.27
0.34
0.22
0.02
0.28
0.31
0.01
0.34
0.38
0.27
0.28
0.32
0.37
0.21
0.22
0.02

1.85
2.00
2.17
2.02
0.25
1.89
2.13
0.18
1.68
2.02
1.89
2.11
2.04
2.31
1.95
2.09
0.33

1.61
1.33
1.26
1.33
0.15
1.30
1.47
0.09
1.39
1.84
1.26
1.14
1.24
1.29
1.32
1.33
0.18

اختمفت االنواع النباتية االربعة فيما بينيا خالل فترة البحث

نوعي البكتريا  A. chroococcumو A. brasilenseمن

لتفوقيا المعنوي في صفات النمو الخضري كما ظيرت

اكثر الكائنات الحية تثبيتا لمنتروجين كما انيا تعمل عمى

اختالفات في قيم الصفات المدروسة بين الموسمين في النوع

امتصاص الفسفور والبوتاسيوم غير الذائب من التربة (12

النباتي الواحد وقد يعود ذلك الى نشاط نموالمسطح في كل

و )16وىذا ماتسبب في زيادة محتوى االوراق من العناصر

موسم ودرجة تحممو لمظروف غير المالئمة لنموه ،اذ كما ذكر

 P ،Nو Kخالل الموسمين الشتوي والصيفي وىذا ماتأكده

االمريكي) تنموفي درجات الح اررة المعتدلة والمرتفعة خالل

النبات الى دور تمك البكتيريا واف ارزاتيا كالسايتوكاينينات والتي

موسمي الربيع والصيف في مدى حراري يتراوح بين (-25

ليا دور في زيادة معدل امتصاص الماء من قبل الجذور

)35م ،°اما نباتات الموسم البارد (حشيشة كنتاكي الزرقاء،

وزيادة عممية النتح وبالتالي امتصاص وانتقال االيونات

 )7( Al-Mohammadyان تباتات الموسم الدافئ (الثيل

حشيشة فستوكا الطويمة وحشيشة الجازون) فانيا تنمووتنشط
في موسم الخريف ،الربيع والشتاء في مدى حراري يتراوح بين

()25-10م .°اضافة الى دور التوافق بين موسم النمو
ودرجات الح اررة فان العامل الوراثي يمعب دو ار كبي ار في

ظيور االختالفات .ادى اضافو المقاح االحيائي الحاوي عمى

بكتريا  A. chroococcumوبكتريا  A. brasilenseالى

تشجيع النمومن خالل الستراتيجيات التي تعمل بيا وال سيما

توفير المغذيات وزيادة مقاومة النبات لالجيادات الحيوية
وغير الحيوية وانتاج منظمات النمو المختمفة ( .)27يعد

نتائج الجدول  2وربما تعود زيادة نسبة العناصر الغذائية في

المعدنية نتيجة عممية النتح ( .)15تتأثر فعالية النبات
الفسيولوجية وااليضية بنشاط البكتريا المثبتة لمنتروجين والذي
ينعكس عمى النموالنباتي وان ىذا التأثير ربما يعود الى تجييز
النبات بالنتروجين المثبت حيويا والفسفور والبوتاسيوم وزيادة
افراز بعض المواد اليرمونية كاالوكسينات والسايتوكاينينات

والجبرلينات ( )29والتي تحفز امتصاص المغذيات كما تحفز
عممية التمثيل الضوئي الي تؤدي الى زيادة  CO2الممثل في
الورقة والذي يعد الوحدة االساسية لبناء الكاربوىيدرات (.)19
تتفق النتائج مع ما وجده بعض الباحثين حيث اشاروا بان
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االسمدة االحيائية تعزز نمو النباتات من خالل تزويدىا

اعمى قيمة من بين حشائش الموسم البارد بمغت %1.32

بالعناصر الغذائية الضرورية ( 23 ،14 ،13و.)31

متفوقة بذلك معنويا عمى حشيشتي كنتاكي الزرقاء والجازون

مؤشرات النمو الجذري

المتان تشابيتا معنويا باعطاءىما نسبة  %1.29و%1.28

طول الجذر (سم( :تبين نتائج الجدول  3ان عوامل البحث قد

اثرت معنويا في طول الجذر اذ سجل عامل النوع النباتي

تفوق الثيل االمريكي معنويا عمى باقي االنواع النباتية في

طول الجذر باعطاءه اطول جذر بمغ 30.38سم ،كما تفوقت
حشيشة فستوكا الطويمة معنويا عمى حشائش الموسم البارد
في ىذه الصفة باعطاءىا طول جذر بمغ 26.63سم ،فيما

تشابيت حشيشتي الجازون وكنتاكي الزرقاء معنويا اذ بمغ
طول الجذر فييا 20.45سم و20.38سم .وازداد طول الجذر
معنويا بوجود المقاح االحيائي اذ سجمت معاممة االضافة
(25.86 )B1سم ،فيما سجمت معاممة المقارنة ()B0
23.06سم .وفي نتائج التداخل الثنائي بين النوع النباتي
والمقاح االحيائي تفوقت المعاممة  T1B1معنويا عمى باقي
المعامالت باعطاءىا اطول جذر بمغ 31.58سم ،فيما
سجمت المعاممتان  T4B0و T2B0اقصر جذر بمغتا
19.64سم و 19.42بالتتابع دون ان تسجل فروقا معنوية

فيما بينيا.

النسبة المئوية لمنتروجين في المجموع الجذري لمثيل (:)%

تأثرت نسبة النتروجين في الجذر شأنيا شأن بقية الصفات اذ
تبين نتائج الجدول  3حدوث زيادة معنوية في النسبة المئوية
لمعنصر المذكور باختالف النوع النباتي السيما الثيل
االمريكي الذي تفوق معنويا عمى االنواع كافة باعطاءه اعمى

بالتتابع .وحققت اضافة المقاح االحيائي زيادة معنوية في
النسبة المئوية النتروجين اذ اعطت المعاممة  B1القيمة
 ،%1.43فيما اعطت معاممة المقارنة القيمة  .%1.21وفي

التداخل الثنائي بين النوع النباتي ومستويا المقاح االحيائي
تفوقت المعاممة  T1B1معنويا عمى باقي المعامالت
باعطاءىا القيمة  ،%1.52فيما سجمت المعاممة T2B0
ادنى قيمة بمغت .%1.18

النسبة المئوية لممادة الجافة في المجموع الجذري (:)%

توضح النتائج في الجدول  3الزيادة المعنوية التي حققتيا
عوامل الدراسة في النسبة المئوية لممادة الجافة في الجذر ففي
عامل النوع النباتي تفوق المعاممة  T1معنويا عمى كافة
المعامالت باعطاءىا القيمة  %41.02كما وسجمت االنواع
االخرى فروقا معنوية فيما بينيا اذ سجمت المعاممتان T3

و T2القيمتان  %38.08و %32.32بالتتابع ،فيما اعطت
المعاممة  T4ادنى قيمة بمغت  .%30.00وفي عامل المقاح
االحيائي تفوقت المعاممة  B1معنويا عمى معاممة المقارنة
 B0اذ سجمتا  %37.33و %33.38بالتتابع .واظيرت
نتائج التداخل الثنائي بين النوع النباتي والمقاح االحيائي تفوق

المعاممة  T1B1التي سجمت اعمى قيمة بمغت %41.98
قياسا بالمعاممة  T4B0التي سجمت ادنى قيمة بمغت
.%27.89

قيمة بمغت  ،%1.39وحصمت حشيشة فستوكا الطويمة عمى
جدول  .3يوضح تأثير النوع النباتي المخصب االحيائي في طول الجذر ونسبة النتروجين ونسبة المادة الجافة في المجموع
الجذري لممسطح االخضر
انًعبيالث
T1
T2
T3
T4
L. S. D. 5%
B0
B1
L. S. D. 5%
T1B0
T1B1
T2B0
T2B1
T3B0
T3B1
T4B0
T4B1
L. S. D. 5%

)%(N
1.39
1.29
1.32
1.28
0.03
1.21
1.43
0.02
1.27
1.52
1.18
1.41
1.19
1.44
1.22
1.34
0.04

طول انجذر (سى)
30.38
20.38
26.63
20.45
0.80
23.06
25.86
0.56
29.17
31.58
19.42
21.33
24.00
29.27
19.64
21.26
1.13
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انًبدة انجبفت()%
41.02
32.32
38.08
30.00
0.87
33.38
37.33
0.61
40.06
41.98
30.26
34.39
35.31
40.86
27.89
32.10
1.23

مجلة العلوم الزراعية العراقية – 6143/ 48)6( 4211: -4261

صبري وعبد اللطيف

أظيرت صفات النمو الجذري استجابات متباينو لنوع الثيل

تختمفا عن بعضميا معنوياً لتأتي بعدىا حشيشة الجازون

المزروع اذ تفوق الثيل االمريكي معنويا في صفة طول

بدرجة لون  7.33والتي ىي األخرى لم تختمف عن سابقتييا

الجذر N% ،و %لممادة الجافة في المجموع الجذري (جدول
 )3اعزى  )24( Powellىذا التفوق الى ثيل برمودا الذي

معنوياً اال انيا اختمفت عن باقي المعامالت وسجمت الخمطة
المتكونة من  %70ثيل امريكي  %10 +من كل من حشيشة

ينمو بصورة جيدة عند ارتفاع درجة الح اررة صيفا مما يشجع

كنتاكي الزرقاء ،حشيشة فستوكا الطويمة وحشيشة الجازون

المنخفضة مما تسبب في زيادة طول الجذر بحثا عن

سجمت  4.74 ،5.07و 4.70لخمطات الثيل االمريكي مع

الرطوبة .وال ننسى دور العامل الوراثي في ىذا الجانب اذ

حشيشة كنتاكي الزرقاء والثيل االمريكي مع حشيشة الجازون

ذكر  (3) Al-Bayatiان جذور الثيل االمريكي تتعمق الكثر

والثيل االمريكي مع حشيشة فستوكا الطويمة بالتتابع وكانت

سم بينما حشيشة كنتاكي الزرقاء والجازون فان جذورىا غير

سجل درجة  3.89وتأثرت صفة المون معنوياً وبالموسم نفسو

عمى تكوين مجموع جذري جيد فضال عن انو يتحمل الرطوبة

من  30سم وجذور حشيشة فستوكا الطويمة تصل لعمق 30

درجة لون بمغت  6.19لتتفوق بذلك عن باقي الخمطات والتي

اقل درجة لون في الموسم الشتوي عند الثيل االمريكي اذ

عميقة تصل الى  20سم .وبين  )30( Tawagenان ىناك

باضافة المقاح االحيائي اذ تفوقت معاممة المقاح االحيائي

عالقة ايجابيو بين نمو الجذور والمجموع الخضري اذ تعتمد

بدرجة لون  6.58عن معاممة المقارنة والتي سجمت درجة

الجذور في احتياجاتيا الغذائية عمى النمو الخضري فكمما

لون  .5.48ازداد تأثر صفة المون معنوياً عند تداخل النوع

A.

الكنتاكي الزرقاء وحشيشة الفستوكا الطويمة والممقحة احيائياً

N, P

مصاحبة لمثيل االمريكي غير الممقح .وفي الموسم الثاني من

كان النمو الخضري جيدا كانت الجذور نامية بصورة جيدة
ايضا .ان مجموعة  PGPRومن ضمنيا بكتريا
 chroococcumوبكتريا

 A. brasilenseتحفز نمو

الجذور بشكل جيد وتزيد من امتصاص عنصري

النباتي مع المقاح االحيائي اذ بمغت أقصاىا عند حشيشة

لتسجل درجة لون  8.55و 8.41وكانت ادنى درجة لون

( .)12وتعزى زيادة صفات النمو الجذري باضافة التمقيح

البحث أظيرت النتائج في الجدول  4.التأثر المعنوي لصفة

األحيائي الى ان ىذه االحياء ليا دور ميم في افراز

درجة المون بعامل النوع النباتي لتتفوق الخمطة المتكونة من

اليرمونات النباتية الميمة مثل  IAAوالذي يعد االوكسين

 %80ثيل امريكي  %20 +حشيشة فستوكا الطويمة وسجمت

االكثر نشاطا في استطالة الخاليا النباتية وانقساميا (.)16

اعمى درجة لون لمموسم الصيفي بمغت  7.22تالىا بدون

كما تقوم ىذه االحياء بتحفيز نمو النبات من خالل انتاج
اندول حامض الخميك الذي يشترك في عممية نمو الجذور

وجود فروقاً معنوية كالً من الخمطة المتكونة من األنواع
النباتية األربعة والخمطة المتكونة من  %80ثيل محمي +

وانقسام الخاليا واستطالتيا ( )4مما يزيد من نمو الجذور

 %20حشيشة الجازون والخمطة المتكونة من  %80ثيل

وطوليا ومن ثم زيادة المساحة السطحية لمجذر مما يزيد من

محمي  %20 +حشيشة كنتاكي الزرقاء والثيل االمريكي

امتصاص المغذيات من التربة (جدول  .)3تتفق نتائج

المزروع بمفرده اذ حققوا درجة لون بمغت ،7.04 ،7.15

البكتريا المثبتة لمنتروجين عمى زيادة طول الجذور ونموه (21

الشتوية المزروعة بمفردىا اذ أعطت حشيشة فستوكا الطويمة

و.)25

درجة لون بمغت  4.07كما أعطت حشيشة كنتاكي الزرقاء

المؤشرات المرئية

درجة لون بمغت  3.15وبذلك فإنيا تشابيت معنوياً فيما بينيا

الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة التي تبين قدرة

 6.93و 6.85بالتتابع ليتفوقوا بذلك عمى األنواع النباتية

درجة المون :ظيرت اختالفات بين االنواع النباتية في درجة

وكذلك فانيا لم تختمف معنوياً عن أدنى درجة لون لمموسم

صفة المون قد تأثرت معنوياً بنوع الثيل المزروع ونسب الخمط

الضافة المقاح االحيائي األثر المعنوي عمى صفة المون في

المون في الموسم الشتوي اذ تشير النتائج في الجدول  4.ان

اذ تفوقت حشيشة الكنتاكي الزرقاء وحشيشة الفستوكا الطويمة

في صفة المون وسجمت  8.26و 8.07بالتتابع عمماً انيما لم

الصيفي حققتيا حشيشة الجازون والبالغة  .2.82كان

الموسم الصيفي اذ تفوقت معاممة المخصب االحيائي بدرجة
لون  5.98عمى معاممة المقارنة والتي أعطت درجة لون
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 5.32تفوقت المعاممة الناتجة من اضافة المخصب االحيائي

التداخل بين النوع النباتي والمقاح االحيائي سجمتيا حشيشة

مع الخمطة المتكونة من األنواع النباتية جميعيا معنوياً

الجازون غير الممقحة لتبمغ .2.56

باعطائيا درجة لون  7.59مقارنة بادنى درجة لون في
جدول  .4تأثير النوع النباتي ومخموطاتو والمخصب االحيائي في درجة لون المسطح االخضر
انًوسى انشتوي
B

T
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
يعدلB
L.S.D.5%

انًوسى انصيفي

B0

B1

يعدل T

B0

B1

يعدلT

3.15
3352
3331
3313
1344
1352
1345
1323
5.48
)4314(T

1321
4311
4314
3315
2311
1311
1311
2331
6.58
)1343(B

3.89
8.26
8.07
7.33
5.07
4.70
4.74
6.19
يعدل B
)4311(B T

2362
6334
1345
6312
2313
3313
2334
2331
5.32
)4311(T

3311
1316
1362
1314
3311
3313
3311
3315
5.98
)1361(B

6.85
3.15
4.07
2.82
6.93
7.22
7.04
7.15
)4313(B T

ازداد نشاط نباتات الموسم البارد في الموسم الشتوي مما

حشيشتي كنتاكي الزرقاء والجازون اذ انيا استمرت كافة

انعكس عمى تفوقيا في درجة المون (جدول  )4وقد يعود

معامالتيا دن ان تدخل في طور السكون حتى نياية التجربة

السبب الى مالئمة المتطمبات البيئية والسيما الح اررية مع

ولكنيا ضعيفة النمو اما حشيشة كنتاكي الزرقاء فكانت اكثر

ظروف موقع البحث (ممحق  )1خالل ىذا الموسم ،فيما

تأثر بارتفاع درجات الح اررة اذ دخمت بعض معامالتيا في

أكده  )24( Powellاذ يدخل الثيل االمريكي خالل موسم

الدخول في طور السكون حتى نياية التجربة ولكنيا ضعيفة

الشتاء في طور السكون ويصفر لونو ويشوه منظر المسطح،
كما انخفضت درجة المون لمخمطات األربعة في ىذا الموسم

النمو ايضاً اما حشيشة الجازون فقد بدء تأثرىا بارتفاع
درجات الح اررة في بداية شير حزيران وتمثل ذلك بضعف

عن بقية المواسم وىذا يعود الى النسبة العالية لمثيل االمريكي

نموىا وقمة جودتيا في شير تموز دخمت جميع معامالتيا في

انخفضت درجة المون لمثيل االمريكي المزروع بمفرده وىذا ما

طور السكون في شير آب فيما ظمت البعض اآلخر دون

في كل خمطة ( 80او  ٪ )70وقمة نسبة حشائش الموسم

طور السكون ويعزى التفاوت بين الحشائش في تحمميا

البارد في الخمطات المزروعة ( 20او .٪ )30لكن مع ارتفاع

لمظروف البيئية الى العامل الوراثي الذي يمعب الدور الكبير

درجات الح اررة حصل انخفاض كبير في درجة المون والنوعية

في ىذا الجانب ويميزه قوة كل نوع وىنا تظير الفائدة األكبر

لحشائش الموسم البارد بسبب االرتفاع الكبير في درجات

في زراعة البذور بشكل مفرد في دراستنا عمى الرغم من ان

الح اررة في مدينة بغداد (ممحق  )1ويمكن ان يكون السبب في

اليدف الحصول عمى افضل خمطة من البذور ،عند تحسن

ذلك ان الحشائش النامية في درجات ح اررية غير مالئمة

صفات نمو النباتات الخضرية وا ة جذورةرية نتيجة إضافة

لنموىا ينتج عنو ضعف في النمو وصعوبة في األداء مما

المقاح االحيائي وكما أظيرت تتتتايي الجدولين ) .3و(.4

أدى الى انخفاض درجة المون وتشوه المسطح األخضر ،فيما

فيذا ال شك ينعكس عمى الصفات المرئية لممسطح وخاصة

تفوقت درجة لون الثيل االمريكي والخمطات األربعة الحاوية

 %لمنتروجين التي تأثرت ايجاباً بإضافة المقاح االحيائي

عمى نسبة عالية من بذور الثيل االمريكي بسبب توفر
الظروف البيئية والسيما درجة الح اررة التي تتطمبيا لتحقق
افضل نمو مما ينعكس عمى اخضرارىا الزاىي في ىذا

الموسم .وعموماً فان ىنالك اختالف في قدرة تحمل نباتات

الموسم البارد لمظروف غير المالئمة اذ تعد حشيشة فستوكا

الطويمة اكثر النباتات تكيفاً لبيئتنا ( )2وىذا ما ظير واضحاً
في نتائجنا (جدول  )4اذ أعطت درجة لون ونوعية اعمى من

والتي تنعكس عمى المون األخضر لممسطح.
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