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 المستخلص
 

 Azotobacterعزؿ وتنقية وتوصيؼ بكتريا الػ) فضال" عمىاشتممت الدراسة تنفيذ أربع تجارب ، 

chroococcum( وذلػػػؾ مػػػف عػػػالؿ جمػػػع )عينػػػة تربػػػة مػػػف رايزوسػػػفير عػػػدة م اصػػػيؿ مػػػف منػػػاطؽ 02 )
األولػى والاانيػة تجػارب  قميػة ، وذلػؾ برػدؼ دراسػة  افمعتمفة مف م افظػة بدػداد وديػالى ا كانػت التجربتػ

( Glomus mosseaeيػػة فػػت التسػػميد ال يػػو  مػػف فطػػر المػػايكورايزا  )ئتػػياير المبيػػدات ال يويػػة والكيميا
( بصػورة منفػردة أو مجتم ػة وبالتػداعؿ مػع التسػميد الكيميػائت Azotobacter chroococcumوبكتريػا )

(NPK (  لنباتػػات القمػػ )Triticum aestevium L.( صػػنؼ طا ػػة )فضػػالع عمػػى تيايرفمػػا فػػت 1 ، )
برػػدؼ  يػػاس ا ػػؿ  نفػػذت معتبريػػاع  فقػػد المايكروبولوجيػػة فػػت التربػػة ا أمػػا التجربػػة الاالاػػة والراب ػػة الصػػفات

 ا  ( MIC  (               )minimum inhabitory concentrationتركيز مابط لمنمو ) 
 
 . عزل وتشخيص بكتريا االزوتوباكتر : 5

سػفير ل قػوؿ زو ( عزلػة مػف بكتريػا اتزوتوبػاكتر والتػت عزلػت مػف تربػة الراي11تـ ال صػوؿ عمػى ) 
 ضمف م افظتت بدداد وديالىا  معتمفة مزروعة بمعتمؼ الم اصيؿ مف موا ع

( ، A.chroococcum( فػت تاب ػة لمنػوع )11أظررت نتػائ  الف ػص والتشػعيص إف جميػع ال ػزتت الػػ )
( ك زلػػػة م ميػػػة اسػػػت ممت كسػػػماد  يػػػو  لمتجػػػارب ال قميػػػة عمػػػى أسػػػاس نشػػػاطرا A17رت ال زلػػػة )تيػػػواع
النتػػػروجيف المابتػػػة فػػػت الوسػػػط  ترػػػا ال اليػػػة فػػػت تابيػػػت النتػػػروجيف الجػػػو  عػػػف طريػػػؽ  يػػػاس كميػػػةاءوكف

 التعصصت لرا ا 
 . التجارب الحقمية :4

 افظػػة ديػػالى ا  ضػػاء المقداديػػة فػػت تربػػة مزيجػػة طينيػػة  رينيػػة باسػػت ماؿ منفػػذت تجربتػػاف  قميتػػاف فػػت 
( ، 0222-0220( فػػػت الموسػػػـ الشػػػتو  ل ػػػػاـ          )RCBDتصػػػميـ القطاعػػػات الكاممػػػة الم شػػػاة )

( م ػػامالت مػػف التسػػميد 8ت مػػف التػػداعؿ مػػا بػػيف )تجػػ( و ػػدة تجريبيػػة ، ن84ى )واشػػتممت كػػؿ تجربػػة عمػػ
عمػػػيط المبيػػػدات ( و   0مبيػػػد  يػػو  و   0( و)NPK( مسػػػتون مػػف السػػػماد الكيميػػائت )0ال يػػو  و )

 ( مكررات ا  2)
ظرػػرت النتػػائ  اف اضػػافة اتسػػمدة ال يويػػة الفطريػػة والبكتيريػػة بصػػورة منفػػردة او مزدوجػػة سػػببت  

ادة م نويػػػػػة فػػػػػت  ػػػػػيـ مكونػػػػػات النمػػػػػو و اصػػػػػؿ ال بػػػػػوب عنػػػػػد اضػػػػػافة وعػػػػػدـ اضػػػػػافة المبيػػػػػد ال يػػػػػو  زيػػػػ
(T.harzianum مقارنػػة مػػع م اممػػة عػػدـ إضػػافة سػػماد )( وعمػػيط المبيػػدات  الكيميائيػػة )توبػػؾ ( لػػوكراف

د  يػػو  ، كمػػا تفو ػػت م اممػػة التسػػميد ال يػػو  المػػزدوج م نويػػاع فػػت  اصػػؿ ال بػػوب عمػػى م ػػاممتت التسػػمي



ال يو  المنفرد الفطر  والبكتير  عند إضافة المبيد ال يو  و ير م نو  عف عدـ إضافته ، بينما تفو ػت 
 عند إضافة وعدـ إضافة عميط المبيدات الكيميائية ولكنرا لـ تصؿ إلى درجة الم نوية ا 

سػػماد اف اسػػت ماؿ المبيػػد ال يػػو  سػػجؿ أعمػػى  مػػة انتػػاج مػػف ال بػػوب عنػػد كػػال المسػػتوييف مػػف ال 
الكيميػػػائت وت ػػػت جميػػػع م ػػػامالت التسػػػميد ال يػػػو  المنفػػػردة او المزدوجػػػة وبمدػػػت اعمػػػى  يمػػػة ل اصػػػؿ 

%( مػػػف السػػػماد الكيميػػػائت ، اذ بمدػػػت 122ال بػػػوب عنػػػد اضػػػافة السػػػماد ال يػػػو  المػػػزدوج مػػػع اضػػػافة )
سػػػماد %( مػػػف ال52وفػػػذ  ت تعتمػػػؼ م نويػػػاع عػػػف  يمرػػػا فػػػت  الػػػة اضػػػافة ) 1–( كدػػػـ ا فكتػػػار2245801)

% و 22ا اذ اف اتضافة المزدوجة  ققت زيادة  ػدرفا ) 1–(    كدـ ا فكتار2223الكيميائت ، اذ بمدت )
%( مػػف السػػماد الكيميػػائت 122% و 52%( عنػػد اضػػافة المسػػتون ) 1481% و  02821%( و )02832

ت مػا بػيف األ يػاء وفت  الة إضافة وعدـ إضافة المبيػد ال يػو  عمػى التػوالت ، وبػذلؾ فػاف التػداعؿ الاالاػ
(A.chroococcum  وG.msseae  وT.harzianum كػػػػػػاف  مػػػػػػف النػػػػػػوع ا يجػػػػػػابت ا اف اتضػػػػػػافة )

 % ( عنػد اضػافة14810% ، 14المزدوجة مف اتسػمدة ال يويػة الفطريػة والبكتيريػة  ققػت زيػادة  ػدرفا ) 
 ر عف اضافة السماد الكيميائت ا ظعميط المبيدات الكيميائية عمى التوالت بصرؼ الن وعدـ اضافة

عنػػد جميػػع الم ػػامالت ولكػػال المسػػتوييف مػػف السػػماد الكيميػػائت ، فاضػػافة المبيػػد ال يػػو  ادت الػػى 
والو ػػدات السػػكانية لفطػػر الترايكويرمػػا ونسػػبة  A.chroococcumزيػػادة اعػػداد العاليػػا البكتيريػػة لبكتريػػا 

وسػػجمت اعمػػى القػػيـ عنػػد اضػػافة السػػماد ال يػػو   اضػػافته اتصػػابة المايكورايزيػػة والسػػبورات مقارنػػة ب ػػدـ ا
%( 13825%،21ا05%( و )2285%، 41880%(و )0284%،20880المزدوج ، اذ  ققت زيادة  درفا )

والنسػػبة  مػػا%( لكػػؿ مػػف اعػػداد العاليػػا الكتيريػػة والو ػػدات السػػكانية لفطػػر الترايكودير 51ا04%،2ا84و )
عمػى التػوالت مقارنػة  ائت،%( مف السػماد الكيمػ122%،52اضافة )المئوية لالصابة وعدد السبورات وعند 

 ب دـ اضافته ا
اضػػػػافة عمػػػػيط المبيػػػػدات الكيميائيػػػػة ادت الػػػػى عفػػػػض اعػػػػداد العاليػػػػا البكتيريػػػػة ونسػػػػبة اتصػػػػابة 

يكورايزيػػػػة وعػػػػدد السػػػػبورات مقارنػػػػة ب ػػػػدـ اضػػػػافته ولجميػػػػع الم ػػػػامالت ولكػػػػال المسػػػػتوييف مػػػػف السػػػػماد االم
 ػػػامالت التسػػػميد ال يػػػو  موج مقارنػػػة بدقػػػيـ عنػػػد اضػػػافة السػػػماد ال يػػػو  المػػػز ال اعمػػػى الكيميػػػائت وسػػػجمت

%( 0282%،12858%( و )0282%،12%( و )1383%،12851المنفػػػػرد ، وبمدػػػػت نسػػػػبة اتنعفػػػػاض )
لكػػؿ مػػف اعػػداد العاليػػا البكتيريػػػة والنسػػبة المئويػػة لالصػػابة المايكورايزيػػػة واعػػداد السػػبورات وعنػػد اضػػػافة 

ر عػػف اضػػافة ظػػـ اضػػافته وبدػػض الند( مػػف التوصػػية السػػمادية عمػػى التػػوالت ، مقارنػػة ب ػػ%122%،52)
 اتسمدة ال يوية ا 

%( مػػف التوصػية السػمادية ادت الػى عفػػض 122%الػى52عنػد رفػع نسػبة السػػماد الكيميػائت مػف ) 
 ف ا وياع ولكال التجربتيناعداد العاليا البكتيرية ونسبة اتصابة المايكورايزية انعفاضاع م 
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( ، تضػػمنت RCBDاجريػػت تجربتػػاف معتبريتػػاف باسػػت ماؿ تصػػيمـ القطاعػػات الكاممػػة الم شػػاة ) 
مسػتويات مػف  ة( عزلػة بكتيريػة وارب ػ10( و ػدة تجريبيػة لكػؿ مػدة  ضػف ا نتجػت مػف )188كؿ تجربػة )

( مكػررات ، و ضػنت لعمػس مػدد 2وا ؿ واعمػى منػه ( و ) المبيدات الكيميائية )صفر والموصى به طعمي
 ( فت نمو واعداد العاليا البكتيرية ا MIC( يوماع ل ساب الػ ) 01،  18،  12،  1،  2 ضف )
( والماعوذة مف الم امالت التت عوممػت بعمػيط المبيػدات I3 , I2 , I1اظررت النتائ  اف ال زتت ) 

( I6, I5, I4لعميط المبيدات الكيميائيػة مقارنػة بػال زتت )كار ت مال" اعزتت م مية  عدفاالكيميائية يمكف 
المػاعوذة مػف الم ػامالت  يػر الم اممػة بعمػيط المبيػدات ، عممػاع اف ال ػزتت السػتة عزلػت مػف الم ػػامالت 

التركيػز ( فػو I3 , I2 , I1( لم ػزتت )MIC%( مػف التوصػية السػمادية ، اذ اف الػػ )52التػت اضػيؼ لرػا )
 1عنػد مػدد ال ضػف ) واظررت اكار ت مال" عند جميع التراكيز( اياـ و 2لمدة ال ضف )  ( C3ع   )الراب
( 2لػـ تسػجؿ نمػوا" واعػدادا" عنػد مػدة ال ضػف ) (I6 , I5 , I4)بينمػا ال ػزتت  ( يومػاع ا01،  18،  12، 

عنػد ( C3لرا فو التركيز الرابػع )  MIC( و  C1( لرا فو التركيز الاانت      ) MICاياـ، اذ إف الػ ) 
    ( يوماع ا01،  18،  12،  1مدد ال ضف )

امالت التػت اضػيؼ لرػا عمػيط المبيػدات  ػ( والمػاعوذة مػف المI9 ,I8 ,I7بينػت النتػائ  اف ال ػزتت ) 
( I12 , I11, I10لعمػػيط المبيػػدات الكيميائيػػة مقارنػػة بػػال زتت  ) اكاػػر ت مػػال"عػػزتت م ميػػة  عػػدفايمكػػف 

والمػػاعوذة مػػف الم ػػامالت  يػػر الم اممػػة بعمػػيط المبيػػدات الكيميائيػػة واف جميػػع ال ػػزتت السػػتة عزلػػت مػػف 
( I9 ,I8 ,I7 ػزتت )لم( MIC%( مػف التوصػية السػمادية ، اذ اف الػػ )122الم ػامالت التػت اضػيؼ لرػا )

( يومػاع 01مػدة ال ضػف )ل(  C3والتركيز الرابع ) اياـ  (1و  2) لمدة ال ضف ( C2الاالث ) فو التركيز 
( I12 , I11, I10( يوماع ، بينمػا ال ػزتت )12،18)  لمدة ال ضف اظررت اكار ت مال" عند جميع التراكيزو 

وكػاف الػػ  ( C1لرػا فػو التركيػز الاػانت  ) MICاذ إف  ( ايػاـ2لـ تسػجؿ نمػواع واعػداداع عنػد مػدة ال ضػف )
(MIC لرػػا فػػو التركيػػز )( الاالػػػثC2 )( ايػػػاـ و 1عنػػد مػػدة ال ضػػف ) ( التركيػػز الرابػػعC3  ) عنػػد مػػػدة

 ( يوماع ا 01،  18،  12ال ضف )
%( 52( الماعوذة مػف الم ػامالت الم اممػة بعمػيط المبيػدات مػع اضػافة )I3 , I2 , I1اف ال زتت ) 

التػػت  ( المػػاعوذة مػػف الم ػػامالتI9 ,I8 ,I7مػػف ال ػػزتت ) ت مػػال"رػػرت اكاػػر ظمػػف التوصػػية السػػمادية ا
 ا%( مف التوصية السمادية 122عوممت بعميط المبيدات مع اضافة )

 
 
 
 
 



 املقدمة-5       
تقػػـو الزراعػػة ال دياػػة عمػػى اتسػػتعداـ المكاػػؼ لمتقنيػػات الزراعيػػة المتطػػورة برػػدؼ زيػػادة ا نتػػاج الزراعػػت        

 سػت ماؿوال فاظ عمػى الاػروة الم صػولية بالقضػاء عمػى اوفػات واألمػراض التػت تصػيب النبػات وال يػواف، ول ػؿ ا
يايرا فػػت رفػػع انتاجيػػة التػػرب والم اصػػيؿ الزراعيػػة، اتسػػمدة الكيميائيػػة والمبيػػدات مػػف اكاػػر المػػدعالت الزراعيػػة تػػ

والمبيػدات فػػت ال قػؿ الزراعػػت بشػكؿ اصػب  يرػػدد بػالعطر صػػ ة  الكيميائيػةومػف اجػؿ فػػذا زاد اسػت ماؿ اتسػػمدة 
، بػؿ وعمػى النبػات نفسػه،  تػى اضػ ى اتاػر البػا ت والمتػراكـ لػب ض اتسػمدة والمبيػدات يربػو اتنساف وال يواف 
 فت باطف التربة الزراعيةا عدة سنيففت ب ضرا عمى 

فػػت التػػوازف الطبي ػػت بػػيف اوفػػة واعػػدائرا  والمفرطػػة لممبيػػدات الكيميائيػػة تسػػبب اعػػتال  ماتتفاتسػػت           
(  Alexander , 1977) ة عناصػر البيئػة والكتمػة ات يائيػة فػت التربػ فػتبية متاايراترػا السػ فضػال عمػىال يويػة 

 فػػػتؤار يػػػوذلػػػؾ مػػػف عػػػالؿ تابػػػيط فػػػذ  المبيػػػدات تعػػػداد وانشػػػطة ات يػػػاء المجرريػػػة المسػػػتوطنة فػػػت التربػػػة ممػػػا 
ا يػػاء التربػػة  سػػاطةالتمايػػؿ الدػػذائت لرػػذ  المركبػػات بو  ، وممكػػف اف ي صػػؿ التربػػةفػػت ال مميػػات ال يويػػة الجاريػػة 

اتاػار ، ولػذا فقػد ت ػوؿ مفرػـو اتنتػاج الزراعػت المجررية ممػا يػؤد  الػى فقػد سػميترا او تنشػيط لرػا او  يػر  مػف 
اليوـ مف ستراتيجية الوصوؿ الػى )) ا صػى انتػاج (( الػى سػتراتيجية )) المسػتون اتماػؿ لالنتػاج ((ا أ  اترتقػاء 

 بنوعية ا صى منت  يمكف ت قيقه ومف مواصفاته فو نظافة المنت  وعمو  مف بقايا المبيدات وسميتراا 

المكاف ػػة ال يويػػة والمعصػػبات ال يويػػة مػػف افػػـ التقنيػػات الزراعيػػة   ماؿتقنيػػة اسػػت ت ػػداتطػػار فػػت فػػذا          
المتطػػورة مػػف عػػالؿ اتسػػتعداـ المرشػػد والمتكامػػؿ لالسػػػمدة الكيميائيػػة وال يويػػة، لتقميػػؿ اتضػػافات المفرطػػة مػػػف 

واتسػمدة ال يويػة فػت انتػاج عػدد  اتسمدة الكيميائية والمبيدات عمى  د سواء مف عالؿ اضافة المبيػدات ال يويػة
 مف الم اصيؿ البستنية وال بوبا 

ت د فطريات المايكورايزا مف ا ياء تربة الرايزوسفير وتت ايش مع عدد مف ال وائػؿ النباتيػة، تكمػف افميػة          
ر وبرػػػذ  فػػػذ  الفطريػػػات كػػػوف جػػػزء منرػػػا ينمػػػو داعػػػؿ النظػػػاـ الجػػػذر  والجػػػزء اتعػػػر ينمػػػو داعػػػؿ تربػػػة الرايزوسػػػفي

العاصػػية فانرػػػا تنفػػػرد عػػػف بػػا ت ا يػػػاء التربػػػةا اشػػػارت ال ديػػد مػػػف المصػػػادر الػػػى اف فطػػر المػػػايكورايزا يزيػػػد مػػػف 
امتصػػػاص المدػػػذيات الكبػػػرن وعصوصػػػا عنصػػػر الفسػػػفور فػػػت اتوسػػػاط الدذائيػػػة ذات الم تػػػون المػػػنعفض مػػػف 

فػػت نمػػو النبػػات مػػف  يػػث افرازفػػا  اترػػا اتيجابيػػةر ( فضػػال عػػف تااي Sylvia et al., 2001مسػػتون ال نصػػر ) 
(  Barker and Tagu,2000و  لمنتػروجيف ) جػلممػواد المنظمػة لمنمػو وت سػيف مقػدرة ات يػاء عمػى التابيػت ال

 ,Abbas)        الفسػػيولوجية ماػػؿ مقاومػػة الممو ػػة مػػف التػػاايراتافميترػػا فػػت اكسػػاب ال ائػػؿ النبػػاتت ال ديػػد و 

والمقاومػة  (Nelsen and Safir, 1982)( وت مػؿ الجرػد المػائت  abc  0222والسػامرائت والطػائت     1983
 (ا  Mcgrow, 1983ال يوية )

قدرة عمى تابيت النتروجيف الجو  المي د جنس اتزوتوباكتر مف اجناس البكتريا ال رة الم يشة وذات             
رػػػا فػػػت افػػػراز ب ػػػض الرورمونػػػات افميت فضػػػل عمػػػىفػػػت اسػػػتعدامات اتسػػػمدة ال يويػػػة،   مالهوالػػػذ  انتشػػػر اسػػػت



 ,Haller and Stopleواتنزيمات والفيتامينات ومنظمات النمو فت اتوساط الصناعية واوساط نمو النباتػات ) 

1985 ; Abbas and Okon,1993  ،ا 0220والسامرائت) 
د  يػػػو  ) الرميػػػة والتػػػت تسػػػتعدـ كمبيػػػ يػػػاتمػػػف الفطر  Trichoderma sppي ػػػد فطػػػر الترايكوديرمػػػا          

Harman,2000  وذلػػػؾ مػػػف عػػػالؿ ب ػػػض اتفػػػرازات اتيضػػػية لرػػػذ  الفطريػػػات والتػػػت تكسػػػب ال ائػػػؿ النبػػػاتت )
مػف مكونػات  ءا"كونرػا جػز  عمػى( فضػال  Elad et al.,1999المقاومػة لػب ض المسػببات المرضػية فػت التربػة ) 

دورات ال ناصػػػر ومنرػػػا النتػػػروجيف ز نمػػػو النبػػػات مػػػف عػػػالؿ دورفػػػا فػػػت  ػػػز الرايزوسػػػفير الػػػذ  تتكػػػاار فيػػػه ممػػػا ي
 (ا  Altomare et al., 1999)            والفسفور والكبريت 

 – Microb – Microb( و )  Microb- Plantتشترؾ فذ  ات ياء فت انػواع مػف التػداعالت منرػا )        

Plant  ( و )Microb –Microb فيػػػز فػػػذ  ات يػػػاء ( ذات التػػػاايرات اتيجابيػػػة فػػػت نمػػػو ال ائػػػؿ النبػػػاتت وت 
مػػا  (ا اسػػتردفت الدراسػػة ال اليػػة الػػى 2003a,bوالسػػامرائت  Hatwalne et al.,1998ب ضػػرا مػػع ب ػػض ) 

 : ييتت
( واارفػا  G.mosseae  ; A.chroococcum ; T.harzianumدراسػة  الػة التػداعؿ بػيف ات يػاء ) ا1

 فت نمو و اصؿ نبات القم ا 

وفطػػػػػر  A.chroococcumاعػػػػػداد العاليػػػػا لبكتريػػػػػا  فػػػػتتػػػػااير اضػػػػػافة المبيػػػػدات ال يويػػػػػة والكيميائيػػػػػة  ا0
 وعال ترا بنمو و اصؿ نبات القم ا  G.mosseaeالمايكورايزا 

مقاومة لعمػيط مبيػدات اتد ػاؿ ) توبػؾ  A.chroococcumامكانية ال صوؿ عمى عزتت بكتيرية مف  ا2
تركيػز ماػبط لرػذ  ال ػزتت )   ػؿر الم اممػة برػذ  المبيػدات اػـ  سػاب ا( لوكراف ( مف منطقة الرايزوسفي

M.I.C.  ) (minimum inhabition concentration ) ا 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         مراجعة املصادر -4             
 .االسمدة والمبيدات الحيوية في الزراعة الحديثة5-4
 .مفهوم التسميد الحيوي                5-5-4
وا ػػدا مػػف انجػػازات التقنيػػة ال ياتيػػة، يتماػػؿ ب ػػزؿ وتنقيػػة وتوصػػيؼ ا يػػاء مجرريػػػة  ي ػػد التسػػميد ال يػػو        

الم تػػون  تديػػرمعتمفػػة تضػػاؼ كمقا ػػات الػػى وسػػط نمػػو النباتػػات برػػدؼ زيػػادة امتصػػاص ال ناصػػر الدذائيػػة، اذ 
الميكروبت فت منطقة الرايزوسفير وي تمد نجا ه عمى كفاءة الكائف ال ت المستعدـ ،مدن توافؽ الكائف المجرػر  

اعػداد ات يػاء فػت منطقػة  فضل عمىالتنافسية مع الكائنات الموجودة اصل فت التربة  المقدرةمع ال ائؿ النباتت و 
 (ا 1334درترا عمى البقاء ) ال داد،ومقالرايزوسفير 

ال ائػػػؿ النبػػػاتت مػػػف عػػػالؿ اليػػػات معتمفػػػة منرػػػا تابيػػػت النتػػػروجيف الجو ،انتػػػاج  فػػػتيػػػؤار التسػػػميد ال يػػػو       
منشطات النمو ،زيادة امتصاص ال ناصر الدذائية و ماية ال ائؿ النباتت مػف المسػببات الممرضػةا ي ػد اسػت ماؿ 

قيػػة، اذ تسػت مؿ لمتقميػػؿ مػف اضػػافة اتسػمدة الكيميائيػػة اتسػمدة ال يويػػة طريقػة رعيصػػة وامينػة مػػف النا يػة التطبي
 دورفافت ال د مف مشكالت التموث البيئتا مىع ( فضال"0222كذلؾ،%( )05) عػػفبما تيقؿ 
تشػػػمؿ اتسػػػمدة ال يويػػػة عمػػػى اسػػػمدة بكتيريػػػة ،فطريػػػة وط مبيػػػة ا اتسػػػمدة ال يويػػػة البكتيريػػػة تتضػػػمف          

 ت ػػػدلرايزوبيػػا ،اتزوتوبػػاكتر واتزوسػػبيرلـ( ومػػذيبات الفسػػفور وبكتريػػا السػػميكاتا اذ مابتػػات النتػػروجيف )بكتيريػػا ا
الت ايشية مف افـ انواع البكتريػا المسػت ممة  ير ( و   Rhizobia sppالبكتريا المابتة لمنتروجيف بنوعيرا الت ايشية )

اء  ػػرة الم يشػػة المابتػػة لمنتػػروجيف مػػف اكاػػر ات يػػ زوسػػبيرلـفػػت مجػػاؿ التسػػميد ال يػػو ،  وت ػػد اتزوتوبػػاكتر وات
لمنتػروجيف  ة( سػاللة بكتيريػة مابتػ122الػى انػه يمكػف عػزؿ ب ػدود )  Foriani et al.(1995)كفػاءةا فقػد اشػار 

درترا عمػػى تابيػػت مقػػولكػػف اتزوتوبػػاكتر واتزوسػػبيرلـ ت ػػد مػػف اكارفػػا كفػػاءة مػػف  يػػث  الرايزوسػػفيرمػػف منطقػػة 
يترػػا فػػت افػػراز ب ػػض منظمػػات النمػػو ذات التػػااير الفاعػػؿ فػػت زيػػادة النمػػو ) ، فضػػل عمػػى افمالنتػػروجيف الجػػو 

  (ا0220السامرائت، 
فناؾ ال ديد مف بكتريا التربة لرا المقدرة عمى اذابة فوسفات الكالسيـو الاالاية وت ويمرا الى صورة          

ريا المرمة المذيبة لمفوسفات اذ مف البكت Arthrobacter spp الجنس دجافزة تمتص مف  بؿ النباتات و د ي 
 ,Pseudomonas sppاتجناس ) فضل عمى%( مف الميكروبات المذيبة لمفوسفات بالتربة 22-52تماؿ )

Flavobacterium spp, Bacills spp, Achromobacter spp, Sterptomyces spp, 

Brevibacterium spp  )(،فضال 1334ال داد ) تقوـ بت ميؿ المادة ال ضوية اتنواع التت وجود ب ض عمى
 (ا  Xanthomonasالنمو كبكتريا) وافراز ب ض منشطات

 المقػػدرةاشػػارت ال ديػػد مػػف الدراسػػات الػػى نجػػاح اسػػت ماؿ بكتريػػا السػػيمكات كمعصػػبات  يويػػة، اذ لرػػا            
اػوكالز( مؤديػة الػى عمى ت ميؿ سػميكات اتمونيػـو فػت م ػادف الطػيف  )البيوتيػت، المسػكوفيت، الميكػروكميف، اتر 



 Thiobacillusت ريػر عنصػر البوتاسػيـو ممػا يج مػه جػافزا لالمتصػاص مػف  بػؿ النباتػات ومػف فػذ  البكتريػا )

spp, Thiobacillus thioexidans, Enterobacter spp, Nitrobacter uniagradabyi ا) 
امػػػػا اتسػػػػمدة ال يويػػػػة الفطريػػػػة فتشػػػػمؿ مػػػػذيبات الفسػػػػفور وفطريػػػػات ت مػػػػؿ السػػػػميكات ، فػػػػاف كايػػػػر مػػػػف          

فطريػػات  دعمػػى اذابػػة الفوسػػفاتا ت ػػ المقػػدرةلرػػا  Rhizopus, Aspergillus, Penicilliumالفطريػػات ماػػؿ 
قػػدرترا لمالنباتػػات وذلػػؾ جػػذور  سػاطةامتصػػاص الفسػػفور بو  فػػتالمػايكورايزا الداعميػػة مػػف اكاػػر ا يػػاء التربػة تػػيايرا 

عمى ت وير بيئة الجذور ، اذ لرا المقػدرة عمػى افػراز الكايػر مػف المركبػات ال ضػوية تذابػة المركبػات الم قػدة فػت 
منطقة الرايزوسفير وبذلؾ تت وؿ مف مصادر الفسفور  ير الذائبة الى ذائبة كميا مما يؤد  الػى زيػادة امتصػاص 

عمػى ت ميػؿ  المقػدرة( ا توجػد الكايػر مػف الفطريػات لرػا   0228ئت وسػمماف،والسػامرا Cooper,1984 الفسػفور )
 ,Aspergillusسميكات اتمونيوـ الموجودة فت م ادف الطيف م ررة بذلؾ عنصر البوتاسيـو ومنرا فطػػريػػػػػات ) 

Mucor, Penicillium, Fusarium spp,Trichoderma lignorum   ا) 
اتسػت ماؿ  تاتزوت والط الب العضراء المزر ػة شػائ ت داتسمدة ال يوية الط مبية ت ومف                      

قػدرترا عمػى تابيػت النتػروجيف الجػو ، اذ امكػف تنميػة اتزوو فػت مفت اتراضت الدد ة المزروعة بالرز مف  يػث 
لرز ب د اجراء عممية الشػتؿ اذ مزارع مائية مناسبة تست مالرا كمقاح فت مزارع الرز كما يمكف تنميترا فت مزارع ا

(ا الط الػػػب  EL-Bassel and Ghazi,1996% ) 12اف اتزوو تػػػؤد  الػػػى زيػػػادة  اصػػػؿ الػػػرز بنسػػػبة 
واوكسينات تسرـ فػت ت سػيف نمػو نبػات الرز)م مػود  B12 , Gفيتاميف  افراز عمى المقدرةالعضراء المزر ة لرا 

 (ا  1344واعروف، 

 ة      . مفهوم المبيدات الحيوي4-5-4
لقد رافؽ التطور فت اسػاليب الزراعػة افتمػاـ وتنػاـ فػت اسػت ماؿ طرائػؽ متنوعػة ومت ػددة فػت مكاف ػة             

اوفات ومنرا مكاف ة المسببات المرضية ، ونتيجة لمعاطر التموث الػذ  يسػببه سػوء وعطػورة اسػت ماؿ المبيػدات 
ة مف اوفات المرضية وعدـ توفير مبيدات بديمة م مرػا، الكيميائية و صوؿ طفرات ورااية وظرور سالتت مقاوم

بدأ اتفتماـ ينصػب ن ػو ايجػاد بػدائؿ لممبيػدات التػت ادت الػى اتعػالؿ بػالتوازف ال يػو  بػيف الكائنػات ال يػة فػت 
بمفردفػػا او   ممتالبيئػػة، فبػػرز مفرػػـو المبيػػدات ال يويػػة فػػت فػػذا المجػػاؿ كوسػػيمة ناج ػػة فػػت المكاف ػػة سػػواء اسػػت

 ا مواد اعرنة بم ي
ت رؼ المبيدات ال يوية بانرا است ماؿ كائف  ت فت تابيط او  تؿ او منع تكاار كائف  ت اعػر  يػر            

اف المبيدات ال يوية ت تمد عمى اسس مرمة فت الى ( 1332( اذ اشار دتلت ) Deacon,1983مر وب فيه ) 
فػػت وسػػط  وجودفػاتابػػيط نمػو ا يػػاء مجرريػة اعػػرن عنػػد امػتالؾ ب ػػض ات يػاء المجرريػػة المقػػدرة عمػى ايقػػاؼ او 
 وا د مف عالؿ عدد مف اليات تمتمكرا تمؾ ات ياءا     

الػػػػى دور تراكمػػػػات   Potter(1908)عرفػػػػت المبيػػػػدات ال يويػػػػة فػػػػت بدايػػػػة القػػػػرف ال شػػػػريف ، اذ اشػػػػار          
 1302مػػؽ افتمامػػا كافيػػا  تػػى عػػاـ المنتجػػات اتيضػػية لمفطريػػات الممرضػػة فػػت تابػػيط نشػػاطرا، ولكػػف فػػذا لػػـ ي

(  Streptomyces Scabies  بمكاف ػػة مػػرض جػػرب البطػػاط الػػذ  يسػػببه الفطػػر ) Sanfordعنػػدما نجػػ  



بالسػػػماد النبػػػاتت اتعضػػػر، اذ عزيػػػت المكاف ػػػة الػػػى بكتريػػػا رميػػػة تكػػػاارت اعػػػدادفا فػػػت المػػػادة ال ضػػػوية لمسػػػماد 
( ا واستمرت الدراسات  تى عقػد الامانينػات  Mehrotra et al.1997اتعضر مما اار فت المسبب الممرض )

او الديػداف  لمكاف ػة مسػببات مرضػية فطريػةالفطريػات  ابػواغعند ظرور اوؿ مبيد  يو  فػت ال ػالـ مادتػه الف الػة 
 (ا  Pietro,1995; Howell et al.2000)(نيماتودا ) الا بانية
عاصػػة الفطريػػة منرػػا والتػػت تنتمػػت م ظمرػػا الػػى صػػنؼ عمػػى الػػر ـ مػػف ت ػػدد انػػواع المبيػػدات ال يويػػة و          

(Hyphomycetes  ماػؿ )Trichoderma spp; Gliocadium spp ; Penicillium spp   (Jensen 

and Wolffhechel,1995  وانػػػواع مػػػف البكتريػػػا ماػػػؿ )Bacillus spp ; Pseudomonas ; 

Streptomyces spp  (Whipps,1997 ات اف م ظػػػـ الدراسػػػات ركػػػ ) زت عمػػػى اسػػػت ماؿ انػػػواع الفطػػػر
Trichoderma spp  ( بسػػبب سػرولة عزلػػه واكاػار  ونمػػو  السػريع وعػػدـ ا تياجػه الػػى متطمبػات  ذائيػػة عاصػػة

Wells,1988  وتػػػػياير   اتيجػػػػابت فػػػػت نمػػػػو النباتػػػػات فضػػػػل عمػػػػى تػػػػااير  فػػػػت عػػػػدة مسػػػػببات فطريػػػػة ممرضػػػػة )
  ا( Harman,2000لم اصيؿ معتمفة )

ونتيجػة لتػػوالت الدراسػػات فقػػد انتجػػت ال ديػػد مػػف المست ضػرات التجاريػػة ال يويػػة لمقاومػػة امػػراض النبػػات المعتمفػػة 
اوؿ مبيػػد  يػػو  اسػػت مؿ عمػػى نطػػاؽ واسػػع، المػػادة الف الػػة لرػػذا المبيػػد فػػت الفطػػر  Biocanومنرػػا المست ضػػر 

P.lilacinus ويسػػت مؿ لمقاومػػة الديػػداف المتطفمػػة عمػػى النبػػات ومنرػػا Meloidogyne spp;Globodera 

spp; Tylenchulus spp; Nacobbus spp  
(Jatala,1986  ا ب دفا توالت المست ضرات التجارية ال يوية)( ا1وكما فت الجدوؿ)  

 المفرط  لممبيدات الكيميائية عمال.اآلثار المترتبة عن االست3-5-4
المرضػية او القضػاء او ال ػد مػف اتد ػاؿ  مسػبباتة الاضافة المبيػدات الكيميائيػة برػدؼ مقاومػ دت              

ات اف اتسػت ماتت المفرطػة لرػذ   الم اصيؿ ال قمية المعتمفة والبسػتنية،شائ ة اتنتشار فت زراعة  ائؽأ د الطر 
 Michaelidon et al.,2000)  وظرػور مشػكمة التمػوث البيئػت نسػافصػ ة ات فػتالمبيدات ذات تاايرات سمبية 

       (ا
بدػػض النظػػر عػػف الرػػدؼ مػػف اضػػافة المبيػػد او المكػػاف المضػػاؼ اليػػه فػػاف المبيػػدات لرػػا المقػػدرة عمػػى          

 Hillاتنتقاؿ عػالؿ عناصػر البيئػة المعتمفػة ) التربػة والمػاء والرػواء( لكػت تتػراكـ بػدرجات معتمفػة فػت النباتػات )

and Wright ,1978 مصدرا مرما لتموث التربة والمواد الدذائية ، كما (ا اف م اممة التربة مباشرة بالمبيدات ي د
المبيػػدات المتطػػايرة نتيجػػة التبعػػر والريػػاح و سػػؿ المبيػدات بميػػا  الػػر  دورا فػػت تمػػوث الرػػواء والمػػاءا ت ػػظ  ؤد تػ

Letey and Farmer (1974) (اف  ركػػة المبيػػدات فػػت التربػػة ت صػػؿ بطػػريقتيف ، ااتنتشػػارdiffusion  )
( ا اذ تصؿ المبيدات الػى التربػة ب ػدة طػرؽ ، منرػا تضػاؼ مباشػرة عمػى سػط   mass flow) تنتقاؿ الكتمت وا

التربة ومنرا ت قف ت ت السط  و سـ آعر يرش عمى اوراؽ نباتات اتد اؿ وفذ  بدورفا سوؼ تصؿ الػى التربػة 
يػػػة والفيزيائيػػة لمتربػػػة الكيميائ الصػػفات(ا اف بقػػػاء المبيػػدات فػػت التربػػػة  البامػػا يػػػرتبط مػػع  1343)  اسػػـ وعمػػت ،

 Mc Gratlh(ا فقػد اشػار Willems et al.,1996كا توائرػا عمػى الطػيف والمػادة ال ضػوية ودرجػة التفاعػؿ ) 

( التربػػة ا ػػؿ مػػف pHيػػزداد بانعفػػاض ) Lindaneو Atrazaineو D – 0,8الػػى اف امتػػزاز المبيػػدات  (1996)



كاف اعمى فت الترب الطينية وا ؿ فت  D -0,8اتد اؿ اف امتزاز مبيد  Judith et al. (1990)( بينما ذكر 2)
 التربة الرممية ا 

تتموث الميا  بالمبيدات اما عف طريؽ الم اممػة المباشػرة لمكاف ػة نباتػات اتد ػاؿ فػت  نػوات الػر  والبػزؿ او عػف 
تنجراؼ بػا يا طريؽ  سؿ المبيدات مف التربػة بوسػاطة اتمطػار والػر ا اذ اف المبيػدات تدسػؿ امػا بانتقالرػا سػط

او ب ركترا الى اسفؿ التربة اـ وصولرا الى ت ت منطقة الجذور اـ انتقالرا الى الماء اترضت وتمواه عف طريؽ 
 ( Pothuluri et al. 1990; Bergstrom,1996)    المداض او النفػػػػوذ

 المرضية المسببات(: المستحضرات الحيوية ومادتها الفعالة واستعماالتها لمقاومة  5جدول ) 
 المصدر النوع النباتي المعامل االستعمال المادة الفعالة اسم المستحضر

Binab-T Trichoderma spp  لمقاومة
 chondrosالفطريات

terem pupurenm 

; Endothio 

parasitica ; 

Verticillium 

mathonsei 

جروح االشجار الناتجة 
عن التمقيم واشجار 
 الكستناء والمشروم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lewis,1991 

 
 

P.gsuspenion  الفطر
phiebiagigantea 

لمقاومة الفطر 
Heterobusidia 

annosum 

 االشجار

Mycostop  الفطر
Sterptomyces 

spp 

لمقاومة الفطر 
Alternaria 

brossicicola 

 االشجار

Dagger  البكتريا
P.fluorescens 

لمقاومة الفطرين 
P.ultimum; 

R.solani 

 القطن

Norbac 84-c  البكتمريا
Agrobacterium 

radiobacter 

لمقاومة البكتريا 
Atumifacient 

 االشجار

Galltrol  البكتريا
Agrobacterium 

radiobacter 

لمقاومة البكتريا 
Atumifacient 

 الصميبيات

F-step Trichoderma spp  لمقاومة مرض سقوط
البادرات المتسببة عن 

المستوطنة الفطريات 
 في التربة

محاصيل الباقالء 
 والبزاليا والذرة

 

Gliogard G-virens لمقاومة فطريات التربة  Lewis et al.,1995 

GI-21 G-virens  لمقاومة الفطرين
R.solani 

,Pythium spp 

  تعفن الجذور

Soilgard Gliocladium  لمقاومة فطريات التربة
 الممرضة

 Mehrotra et al., 

1997 

Rootshield  العزلةT-22 
 T.harzianumلمفطر

لمقاومة فطريات التربة 
 الممرضة

  

Trichoderma 

viride 
T.viride  تعامل الستحثاث

المقاومة ضد مرض 
 Howell et al., 

2000 



 الذبول وتعفن الجذور
يستعمالن لمقاومة  T.harzianum التحدي

المسببات المرضية 
المستوطنة في التربة 

 الديدان الثعبانيةوكذلك 

  التربة

 
تشػػػكؿ المبيػػػدات ا ػػػد ممواػػػات الرػػػواء المرمػػػة ، اذ يمكػػػف لممبيػػػدات مػػػف الػػػدعوؿ الػػػى الرػػػواء بشػػػكؿ  بيبػػػات      

الػػػى اف كميػػػة  Wassermann(1966)و طػػػرات وابعػػػرة وروائػػػ  ت مػػػؿ جمي رػػػا عمػػػى تمػػػوث الرػػػواء، لقػػػد اشػػػار 
عند است ماؿ آلة الرش اترضػية فػت  ػيف تراو ػت  1-( ممدـا ـ1085-082فت الرواء تراو ت بيف )  HCHمبيد

عنػػد اسػػت ماؿ الطػػائرات فػػت رش المبيػػدا اف تمػػوث الرػػواء بالمبيػػدات ي تمػػد عمػػى  1-( ممدػػـ اـ 5281 -18بػػيف )
اف ابعػرة المبيػد  Lingman (1975 )الظروؼ المناعية و جـ د ائؽ المبيد ونوع المست ضػر المسػت مؿ ، ذكػر 

D -0,8  تقتػػؿ النباتػػات او تسػػبب تابػػيط انبػػات البػػذورا ووجػػدSpencer and Cliath (1974 )   اف مبيػػد
الترفالف يزداد فقد  بالتطاير الى الرواء مػع زيػادة التقػرب مػف سػط  التربػة ورطوبػة التربػة وزيػادة التركيػز   اؿاتد
 ا   مؿالمست

مية لتموث عناصػر البيئػة بالمبيػدات تبػد اف تكػوف لػه ال ديػد مػف اتاػار المباشػرة و يػر اف النتيجة ال ت          
المباشرة عمى تمؾ البيئة ومنرا : تمػوث المػواد الدذائيػة التػت يتناولرػا اتنسػاف وال يػواف عمػى  ػد سػواء والتػت ادت 

 ةتت اتجرػػاض وتشػػو  اتجنػػالػػى ظرػػور ال ديػػد مػػف  ػػاتت التسػػمـ الفرديػػة والجماعيػػة وال ػػاتت المرضػػية و ػػا
اف اسػت ماؿ ا ػد المبيػدات  Decker (1962 )( ا فقػد ذكػر 1332وظرور اتوراـ السػرطانية ) ش باف والمالح، 

ادعاؿ اتبقار مباشرة فت اليـو اتوؿ ب د الم اممة ادن الى  فافعمى م صوؿ الجت  1-( رطؿ ا ايكر2بتركيػػز )
يػػات كبيػػرة مػػف المبيػػد فػػت اتنسػػجة الدفنيػػة كم المبيػػد فػػت ال ميػػب وعزنػػػت اجػػزاء فػػت المميػػوف مػػف بقايػػا 3ظرػػور 

لم يوافا فضل عمى ذلؾ فاف لممبيدات تاايرات مرمة كدعولرا فت السمسمة الدذائية لم ياة المائية والبرية كتاايرفا 
دة طويمػػة يػػؤد  الػػى اتسػػماؾ والطيػػور البريػػة وميػػا  الشػػرب ، كمػػا اف اسػػت ماؿ المبيػػدات البطيئػػة الت مػػؿ ولمػػ فػػت

فػػػت اتجػػػزاء الماكولػػػة مػػػف الم اصػػػيؿ  رػػػالنباتػػػات وتراكمباتراكمرػػػا فػػػت المػػػواد الدذائيػػػة والتربػػػة اذ يمكػػػف تمايمرػػػا 
 الجذريةا 
فت البيئة مف عالؿ زيادة التمػوث واتضػرار فػت صػ ة  اتسجمت ال ديد مف الدراسات تاايرا سمبيا لممبيد         
( فضػل  Mehrotra et al.,1997 ; Milosevic and Govedarica,2002 )  والنبػات وال يػواف اتنسػاف

 Brentفػت مكاف ترػا )   ممةرضية الفطرية لب ض المبيدات المسػتمعمى تطور سالتت مقاومة مف المسببات ال

and Hollomon,1998 ا) 
 
 
 
 



 . دور االحياء المجهرية في التحمل الحيوي لممبيدات الكيميائية 2-5-4
 في تحمل مبيدات االدغال  المؤثرة. العوامل 5-2-5-4

) بسػػػموؾ المبيػػػدات فػػػت التربػػػة اف ال وامػػػؿ الرئيسػػػية التػػػت تػػػت كـ فػػػت مصػػػير المبيػػػدات يمكػػػف ت ديػػػدفا         
Arnold and Briggs,1990   ال وامؿ( ومف فذ  : 

  التطػػايرVolatillisiation  اف تطػػاير مبيػػدات اتد ػػاؿ يصػػب  ذا افميػػة ا تصػػادية عنػػد تطػػاير  ممػػا :
مػػف المبيػػد ، فنػػاؾ عوامػػؿ عػػدة ت ػػدد  المسػػت ممةالتراكيػػز  فػػتيػػؤار  ومػػف اػػـيػػؤد  الػػى فقػػداف المبيػػدات 

 Charlesمقدار فقد المبيد بالتطاير منرا ، نسجة التربة والمادة ال ضوية والرطوبة وال ػرارة ، اذ اشػار) 

et al .1987  )اف التطػػاير يػػزداد مػػع انعفػػاض م تػػون                                         الػػى
 Parochetti etالتربػػة مػػف الطػػيف والمػػادة ال ضػػوية ، واف فقػػد المبيػػد يػػزداد بارتفػػاع درجػػة ال ػػػػػػرارة )

al.1976                                 ا) 

  الدسؿLeachingاتسػفؿ عػالؿ مقػد التربػة ت ػرؼ بالدسػؿ ، اذ تدسػؿ المبيػدات مػف  :  ركة المبيد الػى
التربػػػة امػػػا بطريػػػؽ اتنجػػػراؼ والجريػػػاف السػػػط ت او بطريػػػؽ ال ركػػػة الػػػى اتسػػػفؿ واتنتقػػػاؿ الػػػى المػػػاء 

( ، عمميػة  سػؿ المبيػدات ت تمػد Milosevic and Govedarica,2002اترضػت مػع ميػا  الصػرؼ )
الكيميائية والفيزيائية لمتربة ودرجة ذوبانية المبيد و ابمية ادمصاصه  عمى عدة عوامؿ منرا ،  العصائص

 Khan etمطػار ) اتالمضػافة وشػدة  المػاء كميػة فضػل عمػى(  Anderson , 1983وم ػدؿ ت ممػه )

al,1976  ا فقد وجد )Peek and Arnold (1989 ) باف المبيدات       (metribuzine , Ethyl 

Th iometei buzi بػالترب الرمميػة بسػبب عمميػات  " ياسػاد نشػاطرا وف اليترػا فػت التػرب الطينيػة ( يزدا
 ركػة امانيػة مبيػدات  Kruger et al. (1996 ) و سػػػػـالرمميػة ا   الدسػؿ الشػديدة لممبيػدات فػت التػرب

اد ػػػاؿ تب ػػػا تسػػػتجابترا  المعتمفػػػة لمدسػػػؿ، شػػػديدة ال ركػػػة ، متوسػػػطة ،  ميمػػػة وشػػػبه  يػػػر مت ركػػػة واف 
 Di et al.(1998) ركترا ارتبطت سمبيا مع م تون المادة ال ضوية وايجابيا مػع م تػون الرمػؿ، وذكػر 

لية فت الطبقة ت ت السط  عف كانت عا   Metribuine, Prometryneاتد اؿ   باف متبقيات مبيد
وعزوا ذلؾ الى  سؿ فذ  المبيدات الى الطبقػة ت ػت السػط ية وعػدـ ت ممرػا بسػبب  مػة   يةالطبقة السط

 Kookana andنشػػػػػاط ات يػػػػػاء المجرريػػػػػة فػػػػػت فػػػػػذ  الطبقػػػػػة ، ونتيجػػػػػه مشػػػػػابه  صػػػػػؿ عميرػػػػػا 

Aylmore(1995)  بالنسبة لمبيد اتد اؿFenawiphos  ا 

: عبػارة عػف التبػادؿ اتيػػونت بػيف جزيئػات المبيػد المػذاب فػػت المػاء وجزيئػات المػاء عمػػى  Adsorptionاتمتػزاز 
او المػػادة ال ضػػوية عػػف طريػػؽ الشػػ نات الموجبػػة او السػػالبة الموجػػودة فػػت  الطػػيفالموا ػػع التبادليػػة عمػػى سػػطوح 

يصب  المبيد ا ػؿ  مف اـوية و  ض يرالتركيب المبيد مع الش نات السالبة الموجودة عمى مواد التربة ال ضوية او 
سػػمية وبرػػذا يصػػب   يػػر جػػافز لمت مػػؿ ال يػػو  مػػدة مػػف الػػزمف ولػػذا فػػاف امتػػزاز مبيػػدات اتد ػػاؿ عمػػى اسػػط  

 Mc Gratlh(1996)(ا  اوضػ   Anderson,1983التبػادؿ يقمػؿ مػف فقػد المبيػد عػف طريػؽ الت ريػة والدسػؿ )



rف الكػاربوف ال ضػو  )بػاف اتمتػزاز ارتػبط ارتباطػا  ويػا بم تػون التربػة مػ
2
( لممبيػدات   0.65 , 0.91 , 0.96 =

Landan , Atrazine , D-4,2 ، عمى التوالتا 
  الت مػػػؿ الضػػػوئتphotoiysis degradation   شػػػ ة با: لممبيػػػدات المقػػػدرة عمػػػى الت مػػػؿ ضػػػوئيا

ت الشػػمس وبػػذلؾ يػػتـ تابػػيط ف اليػػة المبيػػد عنػػد ت رضػػه تشػػ ة الشػػمس ولػػذا ينصػػ  بوضػػع المبيػػد فػػ
 , S-triazines نػػػػانت داكنػػػػة المػػػػوف، ومػػػػف المبيػػػػدات ال ساسػػػػة لتػػػػااير اشػػػػ ة الشػػػػمس فػػػػت 

Trifiluralin , Amiben  ( وب ػػض مبيػػدات مجموعػػة اليوريػػاAnderson, 1977 ا بػػيف )( 
Wolfe et al.( 1990  اف اش ة الشمس وبمساعدة عوامؿ البيئة اتعرن ت مؿ عمى ت ويؿ المبيػد
  الة ا ؿ سميةا  مف ال الة السمية الى

وبمػػػا اف الدراسػػػة ترػػػدؼ الػػػى فرػػػـ  الػػػة التػػػداعؿ بػػػيف المبيػػػدات الكيميائيػػػة وال يويػػػة مػػػع ا يػػػاء التربػػػة 
 المجررية فسوؼ نركز افتمامنا عمى الت مؿ ال يو ا

                                                            . تقانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التحمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الحيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي لمبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات االدغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 4-2-5-4 
مف افـ ال مميات التػت ت مػؿ عمػى عفػض وازالػة متبقيػات المبيػدات مػف التربػة فػت عمميػة الت مػؿ الميكروبػت ، اذ 
اف مجموعة ات ياء فت التربة تشكؿ نظاما كيميائيا  يويا له القابمية عمى انتػاج اتنزيمػات التػت بمقػدورفا ت ميػؿ 

 Bollag and)، نو شػت اليػة الت مػؿ ال يػو  لممبيػدات مػف  بػؿ ال ديػد مػػػػف البػا ايف  مػف المبيػدات كايػرة انػواع

Liu,1990 ; Cain and Head ,1991 ان كثير من الكائنات الحية التي عزلت من التربة اظهرت  وجدوا( و
 قابلية كبيرة لتحليل كثير من المبيدات . 

 ات االدغال . دور البكتريا في التحمل الحيوي لمبيد5-4-2-5-4
 تقسـ البكتريا التت تستطيع ت مؿ المبيدات الى مجموعتيف :

 ةالمرافقػ يةت مػؿ عمػى ت ميػؿ المبيػد دوف اسػت ماله مصػدرا لمكػاربوف والطا ػة اتيضػ المجموعة االولى: 
cometabolism  او اتكسػػدة المرافقػػةcooxidation   ( فوجػػد اف مبيػػدات اتد ػػاؿ ،D – 8 ،0  ،

TBA -2-2 ،0   اوT – 5  ،8  ،0  3,5( يمكػػف اف تت ػػوؿ الػػى dichlorocatechol  مػػف دوف
 (ا  1343)  اسـ وعمت ،  مف  بؿ الكائف ال ت است مالرا كمصدر لمكاربوف والطا ة

 
تسػػػػػت مؿ المبيػػػػػدات مصػػػػػدرا لمكػػػػػاربوف والطا ػػػػػة والنتػػػػػروجيف والكبريػػػػػت ا يانػػػػػا )  المجموعةةةةةة الثانيةةةةةة:

Kaufman,1974 مف عالؿ آليات معتمفة منرا:  ( وذلؾ 
) يػر سػامة ( كمػا اوضػ را  ف ػػػالةمقدرترا عمى تديير جزيئات المبيد الف الػة الػى جزيئػات  يػر  ا1

(Kaufman,1974 كت ويػػػؿ اؿ )(D -8  ،0)  بف ػػػؿ الجػػػنسArthrobacter spp   الػػػػى
dichlorophenol – 8  ،0  : 

 
 

 



 
                                                                                     OH 

  
           Cl                                                Cl   

 2,4-dichlorophenol                                        
                                                            2,4-D 

 
) يػػر سػػامة ( الػػى اعػػرن   عمػػى ت ويػػؿ ب ػػض المبيػػدات  يػػر الف الػػةا ب ػػض البكتريػػا لرػػا المقػػدرة 0

 ethyl ( Dicholoro phenolف الػػة ) مبيػػد سػػػػػاـ  ( كت ويػػؿ مبيػػػػػد اتد ػػاؿ  ميػػػػؿ السػػمية 

sulfate)  -8  ،0 - )– sodium  ( الػػػػػػػػػػػػػػػػى مبيػػػػػػػػػػػػػػػػد اد ػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اكاػػػػػػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػػػػػػميةD -8 ،0  ( )
Anderson,1983 ا ) 

البكتريػػا مػػف ج ػػؿ المػػادة اكاػػر ت قيػػدا او ت مػػؿ عمػػى ات ػػاد  واعب ػػض انػػ ت قيػػد المبيػػد : تسػػتطيع ا2
برذا يت وؿ المبيد مف ال الة السامة الى  ير سػػامة كت ويػؿ و  المبيد بي د نوات  التمايؿ الدذائت

 spp ( فػػػػػػػت التربػػػػػػػة الػػػػػػػى مركبػػػػػػػات اكاػػػػػػػر ت قيػػػػػػػدا بوسػػػػػػػاطة بكتريػػػػػػػا ) propanil) الػػػػػػػػمبيػػػػػػػػػد 
Arthrobacter spp; Achromobacter ا ) 

الت مػػػؿ : وفيػػػه تت ػػػوؿ المػػػادة الكيميائيػػػة الم قػػػدة الػػػى نػػػوات  بسػػػيطة ، اذ تقػػػـو اجنػػػاس م ينػػػة مػػػف  ا2
( وال ناصػػر الم دنيػػة المكونػػة لػػه و سػػـ مػػف   CO2 , H2Oالبكتريػػا بت ميػػؿ المبيػػدات الػػى ) 

( ا فقػػػػػد ذكػػػػػر  1341الكػػػػػاربوف المكػػػػػوف لممبيػػػػػد تسػػػػػت ماله فػػػػػت بنػػػػػاء عاليػػػػػا جديػػػػػدة ) الراشػػػػػد ، 
Alexander ( 1977 ) اف بكتريػا Pseudomonas spp 2,4تسػتطيع ت مػؿ مبيػد اتد ػاؿ- 

dichloro phenol  ( الىCO2,Cl
فمرا المقدرة عمػى   Achromobacter spp(ا اما بكتريا  1-

Clومػػػاء و CO2( الػػػى  D-2,4ت ميػػػؿ مبيػػػد اتد ػػػاؿ ) 
-1

  (Lynch,1983 ا وتسػػػتطيع بكتريػػػا)
Flavobacterium spp    ( 2,4مف ت مؿ مبيد اتد اؿ-DB  الى ماء و )CO2  ا 

لرػػا القابميػػة عمػػى ت مػػؿ مبيػػدات  spp Bacillusspp, Pseudomonasفنػػاؾ ب ػػض اجنػػاس مػػف البكتريػػا ماػػؿ
 ) Tu and Bollenبيف كمػاوامونيػاا  CO2( الػى  monuron , diuronاتد اؿ المشتقة مف اليوريػا كمبيػد ) 

يسترمؾ كمصدر لمكاربوف والنتروجيف فت البيئة الدذائية العاصػة بنمػو بكتريػا التربػة  parquatباف مبيد  (1968
 (Agrobacterium spp , Bacillus spp , Pseudomonas spp  ا وذكػر ) Lynch (1983 ) اف فنػاؾ

Cl 
Cl 

+ CH3 COOH  
 …T.C.A 

O-CH2-COOH 



 Flavobacterium spp , Corynelaterium spp , Arthrobacter sppسالتت بكتيرية تاب ة لالجناس 

, Achromobacter spp  , Mycoplana spp  تسػػتطيع النمػػو عمػػى البيئػات الصػػمبة ال اويػػة عمػػى مبيػػد
 الى ت ممها  ة( مؤدي D-2,4اتد اؿ ) 

عمػػػى ا تػػػواء  Achromobacterاظرػػػرت ال ديػػػد مػػػف الدراسػػػات التػػػت اجريػػػت باسػػػت ماؿ بكتريػػػا               
( عمػػػػػػػػى انزيمػػػػػػػػات تسػػػػػػػػاعد عمػػػػػػػػى تيكسػػػػػػػػد عػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػف الكموروفينػػػػػػػػوتت )  D-2,4العاليػػػػػػػػا الناميػػػػػػػػة فػػػػػػػػوؽ اؿ ) 

chlorophenols  ( والكموروكػػػػػػػػػاتيكوؿ )chlorocatechol )               (Steenson and 

Walker,1956 ; Steenson and Walker,1957 بكتريػػػال الػػػى اف  (1334الجػػػوفر  ) ( ا واشػػػار 
Pseudomonas spp  ت ميؿ مبيد اتد اؿ البروبانيؿا ف الية اكبر فت 

تعتمػػؼ المبيػػدات مػػف  يػػث ت ممرػػا فمنرػػا  ابػػؿ لمت مػػؿ بوسػػاطة ب ػػض انػػواع البكتريػػا الموجػػودة فػػت التربػػة اعتمػػادا 
مبيػػدات اتد ػػاؿ )  ميػػؿمػػف ت   Pseudomonas sppعمػػى التركيػػب الكيميػػاو  لممبيػػدات، اذ تسػػتطيع بكتريػػا 

Dalapon , TCA , DNBP , Monuron )  وبكتريػػاAgrobacterium spp  لرػػا المقػػدرة عمػػى ت مػػؿ
فتسػػػتطيع ت مػػػؿ المبيػػػد )   Corynebacterium spp( ا امػػػا بكتريػػػا  Dalapon , MCPAالمبيػػدات ) 

DNOC  ، ا ارتبػػػػػػاط ال ػػػػػػامض الػػػػػػدفنت ب مقػػػػػػة البنػػػػػػزيف فػػػػػػت مبيػػػػػػدات مجموعػػػػػػة  1343( ) بػػػػػػا ر واعػػػػػػروف)
phenoxyalkanoic acid ممرػا مػػف  بػؿ ات يػػاء ) يػػؤار كايػػرا فػت سػػرعة ت Kuafman and Kearney 

 (ا  1976,
عمػػى ت مػػؿ المبيػػدات مػػف ات يػػاء  مقػػدرةتشػػير ال ديػػد مػػف الب ػػوث الػػى اف ات يػػاء السػػري ة النمػػو اكاػػر         

الػى اف انػواع مػف جػنس بكتريػا الرايزوبيػـو وفػت )  Hamdi and Tewfik (1970)البطيئػة النمػو، فقػد اشػار 
R.trifalii , R.molilote , R.loguminosarum , R.phaseol) ( اظررت مقاومة لمبيدDNOC  بتركيز )

( لممبيػد   R.japonicum , R. lupinil , Cowpea sppجػزء بػالمميوف أعمػى مػف مقاومػة اتنػػػػواع )  052
 Salama et al.(1975)جزء بالمميوف و د عزا ذلؾ الى تفوؽ سرعة النمو فت اتنواع اتولىا وعػزا  05بتركيز 

سػػبب مقاومػػة الرايزوبيػػا لممبيػػدات المعتمفػػة الػػى مقػػدرة ب ػػض السػػالتت عمػػى ت طػػيـ فػػذ  المبيػػدات وتقميػػؿ درجػػة 
 سميتراا 

  . دور الفطريات في التحمل الحيوي لمبيدات االدغال 4-4-2-5-4  
تقػػػـو ب ػػػض الفطريػػػات بت ميػػػؿ المبيػػػدات لم صػػػوؿ عمػػػى الكػػػاربوف والنتػػػروجيف فػػػت بنػػػاء عاليػػػا                  

(ا اف الفطريػػػات الم ممػػػة  1343الفطريػػػات )  اسػػػـ وعمػػػت، فػػػتولكػػػف ب ػػػض المبيػػػدات لرػػػا تػػػيايرات سػػػمية جديػػػدة 
لػه القابميػة عمػى  Aspergillus nigerوجد اف الفطػر جدا و د ميمة  phenoxyaceticلممبيدات المشتقة مف اؿ 

اضافة مجموعة فيدروكسيؿ الػى ال مقػة ال طريػة فقػط، بينمػا مبيػدات اتد ػاؿ المشػتقة مػف اليوريػا فرنػاؾ اجنػاس 
 ,Aspergillus spp( ماػؿ  monuron ,diuronكايػرة مػف الفطريػات المتعصصػة بت ميػؿ فػذ  المبيػدات ) 

Penicillium spp  ااشػػارPerring and Mellanby (1977)  الػػى اف مػػف افػػـ ال وامػػؿ التػػت تػػؤد  الػػى
اتد ػػاؿ البروبانيػػؿ مػػف ال قػػوؿ فػػو الت مػػؿ ال يػػو ، اذ تػػتمكف ب ػػض الفطريػػات مػػف ت ممػػه ماػػؿ )  فقػػداف مبيػػد 

Fusarium spp , Penicillium spp  ). 



يميائيػة ذات المػدن الواسػع المبيػدات الك  مػؿيمتمػؾ  ابميػة جيػدة فػت ت Trichoderma sppاف الفطػر           
 Munnecke,1972فضل عمى انرا تسػت مر التربػة الم اممػة بالمبيػد اسػرع مػف ات يػاء اتعػرن المنافسػة لرػا ) 

له المقدرة عمى ت مؿ مبيدات اتد اؿ  Trichoderma sppاف الفطر  Radosevich et al (1995)(ا وبيف 
 يداتا مقاومة ورااية لب ض المب فت التربة اذ يمتمؾ

 التسميد الحيوي فاعمية. تأثير مبيدات االدغال في 1-5-4
المبيدات ومنرا مبيدات اتد اؿ فت اتنظمة الزراعية ، فمف الم تمؿ اف تؤار فػذ   است ماؿعند                

 ا ياء التربة مما يترتب عمى ذلؾ تيايرات فت ال مميات اتيضية فت النباتا  فتتيايرا جانبيا المبيدات 
ات ياء المجرريػة وفػذ  التػيايرات ت كمرػا االاػة عوامػؿ فػت  فتب ض المبيدات تؤار تيايرات سمبية              

، فت  مادة الف الة فت المبيدال، ومدة بقاء المبيد ب الته السمية وفذ  ت تمد عمى   مؿ: نوع المبيد ، التركيز المست
 يف نجد اف مبيدات اعرن ت فز نمو ات ياء واعرن ليس لرا تياير، و د تكػوف ب ػض فػذ  المبيػدات  يػر سػامة 

طويمة  د يظرر تيايرفا  لمددصى به  قميا، ولكف اتست ماؿ المتكرر لرذ  المبيدات و المو عند است مالرا بالتركيز 
( فيػػن كس عمػػى ات يػػاء المجرريػػة فػػت التربػػة وعمػػى جػػذور النباتػػات وال مميػػات  Residual effect)    التػػراكـ

 ( ا Alexander,1977ال يوية كافة ) 
 . العالقة بين التسميد الحيوي البكتيري واضافة المبيدات5-1-5-4
  الجوينتروجين لم الحر تثبيتال.  5-5-1-5-4

ي ػد جػنس  بطريقة  ير ت ايشية، لنتروجيف الجو امف اجناس البكتريا ذات المقدرة عمى تابيت  فناؾ عدد       
والتػت ت ػد مػف اتسػمدة ال يويػة اتزوتوباكتر وا دا منرا والػذ  انتشػر اسػت ماله فػت اسػت ماتت اتسػمدة ال يويػة 

 Helmeezi  etيدات بانواعرا المعتمفة ) اتنتشار فت الطبي ة ووفرترا ت ددفا عوامؿ عديدة ، منرػػػػا المب واس ة

al. 1984  ا ووجد )Audus (1970)  اف بكتريا اتزوتوباكتر تنشط باست ماؿ مبيػداتACPA ; Atrazine 

; Promelrne   ا واوضػMartinez – Tole Do et al. (1991)  بدراسػترـ  ػوؿ تػياير  مبيػد اتد ػػاؿ
Simazine  ( مػػػايكرو راـ ا مػػػؿ  222،  022،  122،  52،  12وبالمسػػػتويات )-نشػػػاط اتزوتوبػػػاكتر  فػػػت 1

نمو اتزوتوباكتر ، بينما تراكيز المبيد ادت الى تشجيع عممية تابيت النتروجيف فت كؿ مف  فتباف المبيد تيؤار 
 الترب الم قمة و ير الم قمةا 

( كدػػـا  104- 12 ستون )ػػػػػبم Dalaponاف مبيػػد  Vanschreven et al. (1970)بينمػػا ذكػػر          
 مبيػد اف اسػت ماؿ  Torstenson et al. (1975)ادن الى تابيط نمو اتزوتوباكتر  ت التربةا وت ظ  1-فكتار

Dinoseb ; Bentazon  سػبب تابيطػا فػت عمميػة تابيػت النتػروجيف الجػو  بوسػاطة  1-ممدـ ا مؿ 122وبتركيز
 Dinosebاف است ماؿ مبيػد الى  Vlassak et al. (1976)ا واشار  Azotobacter chroococcumبكتريا 
ادن الػػى تابػػيط اعتػػزاؿ اتسػػتيميف بسػػبب تابػػيط انػػزيـ النتروجينيػػز فػػت التربػػة  1-( كدػػـ ا فكتػػار 2 – 2)  بمسػػتون

اتزوتوبػاكتر المسػؤولة عػف  فػتومف اـ فاف عممية تابيت النتروجيف ال ر سػوؼ تػنعفض وفػذا نػات  عػف التػياير 
 sodium penta chlorophenolاف اضػافة مبيػد  Tam and Trevors (1981)يف فػذ  ال مميػةا ايضػا بػ



ادن الػػػى تابػػػيط عمميػػػة اعتػػػزاؿ اتسػػػتيميف وبزيػػػادة التركيػػػز زاد التابػػػيط اذ ادن اسػػػت ماؿ  1-ممدػػػـا مػػػؿ 52بتركيػػػز 
 ياسػػػا" ( % عمػػػى التػػػوالت  51،  22،  14الػػػى التابػػػيط بنسػػػبة )  1-( ممدـامػػػؿ 052،  022،  122التراكيػػػز ) 
 ; Thioderm ; Rogerنفس  الة التابيط عند است ماله لمبيدات  Jana (1990)ا كذلؾ وجد المقارنةبم اممة 

Metacystex  ا كما ت ػظStrezelec (1987)   اف مبيػدات اتد ػاؿParaqual ; Atrazine ; Dinoseb 
 Milosevicا بػيف تربػة 1-ممدػـا  ػـ 52سػببت تابػيط نمػو بكتريػا اتزوتوبػاكتر المابتػة لمنتػروجيف عنػد التركيػز 

and Govedarica (2002)  (                                       اف اضػػػػػػافة مبيػػػػػػدات اتد ػػػػػػاؿ
flumetsulam+Trifluralin  و )mazethapr; clomsone; alachlor+linurn) ادت الى عفض اعداد )

( يومػا ب ػد اتضػافة، اذ كانػت 18عػداد كػاف عنػد )(يوما، واف اعمى عفػض لال 22-1عاليا اتزوتوباكتر عند ) 
%( عنػػػػػػػػػػػػػػػد المبيػػػػػػػػػػػػػػػد 14( و )flumetsulam+Trifluralin) %( عنػػػػػػػػػػػػػػػد مبيػػػػػػػػػػػػػػػد 20نسػػػػػػػػػػػػػػػبة اتنعفػػػػػػػػػػػػػػػاض )

alachlor+linurn)( وب ػػػد مػػػػدة )يومػػػػا 32( يومػػػا ارتف ػػػػت اتعػػػداد وتسػػػػاوت مػػػع م اممػػػػة المقارنػػػة عنػػػػد )22 )
 ولجميع المبيداتا

تابيػػت النتػػروجيف واسػػترالؾ اتوكسػػجيف والنمػػو فػػت المػػزارع  فػػتمػػف المبيػػدات التػػت لرػػا تػػياير سػػمبت ماػػبط        
(ا  ولكػف بػيف  D ; 2,4-5-T ; 2,3-6-T ; Na-pcp-2,4فػت: )  Azotobacter vinelandiالنقيػة لبكتريػا 

Martinez –ToleD et al. (1991) ؿ  لمبيػد اتد ػا ت ػددةاف اتضػافات المsimazine  لػـ تكػف ضػارة عمػى
تابيت النتػروجيف مػف  بػؿ بكتريػا اتزوتوبػاكتر واف التركيػز ال ػالت لرػذا المبيػد  ػد ي فػز ف اليػة انػزيـ النتروجينيػزا 

الى اف بكتريا اتزوتوباكتر ليس لرا وجود فت جذور فوؿ  Milosevic and Govedarica (2001)كما اشار 
(يومػػا مػػف اتضػػافة 85فػػت التربػػة ولكػػف ب ػػد ) prometryneاتد ػػاؿ ( يومػػا مػػف اضػػافة مبيػػد 04الصػػويا ب ػػد )

12*12812كانت اعداد البكتريا 
 تربةا 1- ـ0

( لم رفػة تػياير ب ػػػض مبيػدات اتد ػاؿ ) تويػؾ ،  1333وفت تجربة اصص اجريت مف  بػؿ السػمماف )         
اسػتجابترا رػرت اعتالفػا فػت ظت البكتريػا االنتػائ  اف عػزت بينػت( فت نمو ونشاط اتزوتوباكتر  D-2,4لوكراف ، 

، اما ال زلة الراب ة فقد ابط نموفا عند المستويات لممبيداتلممبيدات المدروسة وتفو ت االث عزتت فت مقاومترا 
ال الية مف المبيدات واف فذ  المستويات ادت الى انعفاض م نو  فت اعداد اتزوتوباكتر فػت البيئػات الصػناعية 

 الصمبةا 
 
 تعايشيا". تثبيت النتروجين 4-5-1-5-4

 ت كمه عدة عوامؿ:  الت ايشتالتابيت النتروجينت  فتباف تياير مبيدات اتد اؿ  Gross bard (1975)ذكر 
  يوية ونشاط بكتريا الرايزوبياا  ا1

 ئيةا التديرات التت تطرأ عند اضافة المبيدات فت منطقة الرايزوسفير والرايزوبميف وعال ة المجاميع ات يا ا0

 نوع ونمو ال ائؿ النباتتا  ا2

 التوافؽ الت ايشت بيف نوع وساللة بكتريا الرايزوبيا وال ائؿ النباتت البقولتا  ا8

 نوع وسرعة نمو الرايزوبياا ا5



( ،  Tu,1981لب ض مبيػدات اتد ػاؿ تػيايرات سػمبية فػت تكػويف ال ػقػػد الجذريػة او تاػػبػػيت النتػروجيف )         
اف فذا التااير ربما يكوف عمى البكتريا المابتة لمنتروجيف نفسرا او النبات ومػف  Jones et al.(1992)فقد أشار 

 اـ تتيار عممية التابيت بكمتا ال التيفا 
اف مبيػدات اتد ػاؿ عمومػا ت فػز مػف نمػو ا يػاء التربػة وعاصػة الرايزوبيػا  Tu and Bollen (1968)ت ػظ  

ز المرتف ػػة منرػػا  ػػد يكػػوف لرػػا تػػياير ماػػبط لنمػػو فػػذ  ات يػػاءا اف فيمػػا لػػو اضػػيفت بنسػػب منعفضػػة ولكػػف التراكيػػ
لػيس لػه أ  تػياير فػت نمػو  1-ممدػـا مػؿ 122وبتركيػز  MCPA , Bentazonاسػت ماؿ مبيػدات اتد ػاؿ ماػؿ 

 122وبتركيػػز  Dinosebفػػت بيئػػة صػػناعية ، بينمػػا اسػػت ماؿ مبيػػد  R.trifolii , R.leguminosarmبكتريػػا 
 (ا Torstensson et al.,1975ادن الى منع نمو جميع انواع الرايزوبيا المعتبرة)  1-ممدـا مؿ
سػبب  prometryneاف اسػت ماؿ الم ػدتت الموصػى برػا  قميػا لمبيػد  Rankov et al.(1966)ذكػر         

اف اسػت ماؿ المبيػد نفسػه  Avrov (1966)ت فيز وزيادة فت اعػداد ال قػد الجذريػة لنبػات الفاصػولياا بينمػا ت ػظ 
فت اعداد ال قد الجذرية و جمرا فت نبػات البزاليػاا فػت دراسػة لم رفػة تػياير ب ػض مبيػدات اتد ػاؿ  ا"سبب عفض
 Garcia and Jordanوتكػويف ال قػد وتابيػت النتػروجيف فػت نبػات فػوؿ الصػويا ، وجػد  R.trifoliiفػت بكتريػا 

فػػت عػػدد ال قػػد الجذريػػة او الػػوزف الجػػاؼ لمنبػػات ، بينمػػا عفػػض لػػيس لػػه أ  تػػياير  Dalaponاف مبيػػد  (1967)
 وأار  ميال فت كفاءة تابيت النتروجيفا فتيفكال الص DB-2,4مبيد 

اف تياير مبيدات اتد اؿ تيقتصر عمى نمو الرايزوبيا وانما يشمؿ عممية تكويف ال قد الجذريػة وتابيػت           
بمسػتويات تراو ػت   مؿبػيف عػدد مػف البػا ايف اف مبيػد التػرفالف عنػدما يسػتالنتروجيف ونمػو النبػات البقػولت ، اذ 

ياػػبط تكػػويف ال قػػد الجذريػػة مسػػببا تشػػويرات فػػت النبػػات ويقمػػؿ ال اصػػؿ واف  1-( كدػػـ ا فكتػػار 0 – 2822بػػيف ) 
 Peters  and( ا وكػذلؾ ت ػظ  Parker and Dowler,1976التػااير يػزداد مػػػػع زيػادة الكميػة المسػت ممة )

Zbiba (1979)  2,4انعفػاض م ػدؿ تكػويف ال قػد فػت نبػات الجػت والبرسػيـ ب ػد م اممترػا بمبيػدات- DB ; 

EPTC  الرػػدـ او التمػػؼ الػػذ   سػػببهولكػػف اتنعفػػاض فػػت تكػػويف ال قػػد عػػادة صػػا به انعفػػاض فػػت نمػػو النبػػات
  صؿ لمنبات نتيجة تياير مبيدات اتد اؿا 

 Allochlor ; 2,4-DB ;Glyphosate ; Tifluralinدرس عدد مف البا ايف تياير مبيدات اتد اؿ )        

; Metribuzin  )لنبػػػات فػػػوؿ الصػػػويا ، ت ظػػػوا اف اضػػػافة المبيػػػدات  ال قػػػد الجذريػػػة وتابيػػػت النتػػػروجيف فػػػت
، فػذا مػع ال مػـ بػاف  روجيفبالتراكيز الموصى به  قميػا" ااػر بشػكؿ واضػ  فػت تكػويف ال قػد الجذريػة وتتابيػت النتػ

 (ا  Mallek and Tesfai,1985( كاف ا ؿ سمية مف المبيدات اتعرن)  Glyphosateمبيد ) 
ادن الػػػى تقػػػـز نبػػػات  0-ا ـ2سػػػـ 2882( عنػػػد التركيػػػز  Trifuralin( اف مبيػػػد ) 1332)ضػػػ ت البا اػػػة بشػػػيراو 

تػػياير سػػب ة  Schenlle and Hensley (1990)البػػا الء وانعفػػاض اعػػداد ال قػػد الجذريػػةا ودرس كػػؿ مػػف 
تابيػػت النتػػروجيف فوجػػدوا عنػػد اضػػافة المبيػػد باالاػػة اضػػ اؼ التركيػػز  فػػت Bentazonمبيػػدات اد ػػاؿ منرػػا مبيػػد 

 ساعة مف اضافة المبيدا  84الموصى به  قميا ادن الى انعفاض كمية النتروجيف المابت عالؿ 
ية الرايزوبيػػػا لمبيػػػدات اتد ػػػاؿ فػػػت صػػػفة تعػػػتص برػػػا اف  ساسػػػ الػػػى يشػػػير عػػػدد مػػػف البػػػا ايف               

 Kaszubiak(1966)( واشػار  Nomdeo and Dube,1972 ; Pantera,1974السػالتت ولػيس اتنػواع )



تكػوف مقاومػة    R.tifolii ; R. metiloti ; R.leguminosorumالى اف السالتت سري ة النمػػو مػػػف اتنػواع 
 ; R.lupiniمقاومػػة السػػالتت بطيئػػة النمػػو مػػف اتنػػواع  مػػف اكاػػر  (D-2,4)لمتراكيػػز ال اليػػة مػػف المبيػػد 

R.japonicum  ا 
     Nitrification. عممية النترجة 3-5-1-5-4

وت ػد فػذ  اتنػواع مػف  ،المبيػد والتركيػز نوع تعتمؼ المبيدات فت تيايرفا فت بكتريا النترجة باعتالؼ             
 (ا Paul and Clark,1989)  مف  يرفا مف انواع البكتريا  ساسية لممبيدات البكتريا اتكار
او تابيطػت او لػيس  تشػجي تاف مبيػدات اتد ػاؿ  ػد يكػوف لرػا تػياير الػى تشير كاير مف الدراسػات              
اشػػػػار اتد ػػػػاؿ اذ  لمبيػػػػداتعمميػػػػة النترجػػػػةا فقػػػػد تعتمػػػػؼ بكتريػػػػا النترجػػػػة مػػػػف  يػػػػث  ساسػػػػيترا  فػػػػتلرػػػػا تػػػػياير 

Torstensson et al.(1975)  اف مبيػد الػىDinoseb  يػؤار عمػى بكتريػاNitrobacter  اكاػر ممػا يػؤار فػت
 ا  Nitromonasبكتريا 
لػو ظ اف ب ػض المبيػدات تشػجع عمميػة النترجػة عنػد اضػافترا بػالتراكيز الموصػى برػا ، فقػد وجػد اف مبيػد        

( ا وذكر   Rankov and Elankov,1970 ; Davies and Marsh,1977الترفالف يشجع عممية النترجة ) 
اذ ارتفػػع  Nitrobacterزيػػادة كفػػاءة بكتريػػا  تسػػببا فػػت( اف مبيػػد  اتد ػػاؿ تػػرفالف ولينيػػوروف  1313جػػدوع ) 

و مػػؿ  Nitrobacterاػػبط نشػػاط بكتريػػا  تسػػبب فػػت ، بينمػػا المبيػػد بروميتػػريف عنػػد اسػػت مالرمام تػػون النتػػرات ، 
 م توافا فت التربة فيما ب دا  رفع( اسابيع لكنه  8-2م تون النترات لفترات تراو ت بيف ) 

( لبكتريػػػػػا  M. P. N( بػػػػػاف اعمػػػػػى م ػػػػػدؿ لم ػػػػػد ات تمػػػػػالت )  1331وجػػػػػدت البا اػػػػػة الشػػػػػماع )         
Nitrobacter رن كاف فت التربة الم اممة بمبيد اتد اؿ اتترازيفا وفت الجانػب اتعػر اجػTurner ( 1979 ) 

دراسػػة لتقيػػيـ ف اليػػة المبيػػدات فػػت  قػػوؿ الػػرز فػػت تػػيعير عمميػػة النترجػػة فال ػػظ اف جميػػع المبيػػدات وبالمسػػتويات 
الموصى برا ادت الى تابيط عممية النترجة عالؿ اتياـ ال شرة اتولى مف ال ضف وبقيت ب ض المبيػدات ب ػد ) 

 ية النترجةا ( يوما مف ال ضف مستمرة فت تيعير عمم 22
اف مبيػد اتد ػاؿ البروبانيػؿ تاػبط عمميػة النترجػة فػت  Martens and Bremner ( 1993)اوضػ           

اف اسػت ماؿ  الػى ( 1333تربةا واشػػار التميمت )  1-( مايكرو راـا  ـ 52التربة الرممية عند است ماله بتركيز ) 
ادن الػى عفػض اعػداد بكتريػا النترجػة  1-مػادة ف الػةا فكتػار ( كدػـ 088،  182،  2مبيد اتتػرازيف بالمسػتويات ) 

 فت زيادة اتعداد عند المستون اتوؿا  تسبب( يوما ب دفا  10لمدة ) 
تػياير فػت عمميػة ا ف مبيػدا لػيس لرػاػياف اسػت ماؿ عمسػة واال   Domsh and Paul ( 1974 )وجػد         

 Grossbard and Marshوفػذ  تتفػؽ مػع مػا  صػؿ عميػه النترجػة عنػد اسػت مالرا فػت التراكيػز الموصػى برػا، 

( 522عمميػة النترجػة  تػى بػالتركيز ) فػتلـ يظرر تيايرا  تابيطيػا  Linuronاذ بينوا اف است ماؿ مبيد  (1974)
اف عمميػػػػة النترجػػػػة تتػػػػيار بتركيػػػػز المبيػػػػد اذ وجػػػػد اف مبيػػػػد  Gadkari (1984)جػػػػزء بػػػػالمميوف ا بينمػػػػا ذكػػػػر 

metribuzin ولكػف  1-( مػايكرو راـا مػؿ 22-5ياير فت عممية النترجة عند است ماله بم ػدتت مػف ) ليس له ت
 ادن الى تابيط اكسدة اتمونياا  1-( مايكرو راـا مؿ 122-52التركيز ال الت مف ) 



المةةةايكورايزا ( واضةةةافة  فطةةةر الفطةةةري ) الحيةةةوي . العالقةةةة بةةةين التسةةةميد4-1-5-4
 المبيدات 

فطريػات المػايكورايزا بقػدر تيايرفػا  فػتمبيػدات اتد ػاؿ لػيس لرػا تػياير  الى افال ديد مف الدراسات اشارت        
 , chlorprophanمبيػدات اد ػاؿ )  ةتػياير االاػ OC Ampo and BaRea (1985)النبػات ، اذ درس  فػت

salfaltatc , phemnedipham  )التربة لػيس لرػا تػياير المايكورايزا وذكروا اف طريقة اضافة المبيدات الى  فت
ولكافة التراكيز المست ممة واف طريقة اضػافة  الجتالجذور المصابة بالمايكورايزا لنبات ال نطة ونبات  فتم نو  

ادن  phemnediphamالجػػذور المصػػابة بالمػػايكورايزا ولكػػف المبيػػد  فػػتالمبيػػدات بػػالرش ايضػػا ت تػػؤار م نويػػا 
 فاو فػت التراكيػز ال اليػة لممبيػد، واشػار البػا  الجػتلنبات ال نطة ونبػات الى  مة الوزف الجاؼ لممجموع العضر  

( ب ػد ارب ػة اسػابيع مػف عمػر نبػات الػذرة  phemnedipham)            اف اضػافة مبػػػػيد اتد ػاؿ انفسرـ الى
( فػػػت النباتػػػات الممق ػػػة وعنػػػد  1-ممدػػػـا مػػػؿ 4المػػػادة الجافػػػة لمنبػػػاتيف عنػػػد التركيػػػز )  فػػػتااػػػرت  والجػػػتالبيضػػػاء 
ف ا GaRcia – Romera et al (1988) بػيف ( فػت النباتػات  يػر الممق ػة ا 1-ممدػـا مػؿ 4و  284التركيػز ) 

اتصابة  فتتيؤار م نويا  1-( ممدـا مؿ 281،  2825،  28221،  2بالمستويات )  cyanazine مبيد اتد اؿ
( ا  2825بينمػػا ااػػرت عمػػى وزف المػػادة الجافػػة عنػػد التركيػػز )  1-مدػػـا مػػؿ( م 281المػػايكورايزا ات عنػػد التركيػػز ) 

اف اضػػافة المبيػػدات ادت الػػى تابػػيط م نػػو  لممسػػت مرات الجذريػػة وعػػدد  Abd- Alla et al (2000)واشػػار 
يومػا (  22السبورات فت النباتات البقولية ، ولكف عممية السبورات تطورت عند م اممػة البقوليػات بالمبيػدات ب ػد )

ال ائػػؿ النبػػاتت ) المجمػػوعيف الجػػذر  والػػور ت ( ممػػا  و ػػد ي ػػزن السػػبب الػػى تػػااير المبيػػدات عمػػىمػػف اتنبػػاتا 
 ين كس ذلؾ فت ت ايش فطر المايكورايزا عمى الجذور والمست مرات المايكورايزيةا

 
 . تأثير االسمدة والمبيدات الحيوية في نمو وانتاجية نباتات القمح  4-4
 . االسمدة الحيوية البكتيرية والفطرية  5-4-4   
 Azotobacter   spp . بكتريا االزوتوباكتر5-5-4-4   

وفػػػت مجموعػػػة بكتيريػػػة فوائيػػػة  Azotobactereaceaeبكتريػػػا اتزوتوبػػػاكتر تاب ػػػة ل ائمػػػة                      
ة او العاليػػة مػػف النتػػروجيف ، اذ توجػػد  يػػر ذاتيػػة التدذيػػة  ػػادرة عمػػى تابيػػت النتػػروجيف الجػػو  فػػت اتوسػػاط الفقيػػر 

 ارب ة اجناس مف فذ  ال ائمة فت : 
Beijerinkia, Derxia, Azomonas, Azotobacter  ( Becking,1981  وي ػدجنس )اؿAzotobcter 

 .Aويضػػػػـ اتنػػػػواع:  1321سػػػػنة  Beijerinkمػػػػف افمرػػػػا واشػػػػررفا اذ اكتشػػػػفت توؿ مػػػػرة مػػػػف  بػػػػؿ ال ػػػػالـ 

beijernkia ; A. vinlandii ; A. paspali ; A. chroococcum  (Tchan and Peter, 1984  و
Bergeys manual, 1984  ا) 

صػػػفة شػػػائ ة لالزوتوبػػػاكتر ، فتكػػػوف عاليافػػػا عصػػػوية  Pleomorphismصػػػفة ت ػػػدد اتشػػػكاؿ  ت ػػػد          
 صيرة او بيضوية او كروية ، وتوجد بشكؿ سالسؿ او تجم ات انائية او رباعية ولرا المقدرة عمى تكويف  الؼ 



 Jarmana et( وي تمد تكوينه عمى طبي ة الوسط النامية فيػه البكتريػا )  Slimeعارجت سميؾ  ولرا يسمى ) 

al., 1978 ػػػػػػػد صػػػػػػػفة انتػػػػػػػاج الصػػػػػػػبدات مػػػػػػػف الصػػػػػػػفات اتساسػػػػػػػية لتشػػػػػػػعيص البكتريػػػػػػػا فػػػػػػػالنوع ) (ا وت 
A.chroococcum ير ذائبة فت الميالنيف وتظرر  البا فت المزارع القديمة  ة( يتميز بتكوينه صبدة بنية م تم 

ء صػبدة صػفرا   A.beijerinkiaكنتيجة تكسدة النايروسيف وفو  امض امينت  او  عمى الن اس، وينػت  اؿ 
 (ا  Shivprasad and Page, 1989ينت  صبدة صفراء معضرة )    A.paspaliواؿ 

)  2ـ  22مت ػػػػادؿ او مائػػػػؿ لمقمويػػػػة وال ػػػػرارة المامػػػػى لنموفػػػػا  pHفسػػػػيولوجيا ت تػػػػاج البكتريػػػػا الػػػػى ر ػػػػـ         
Dobereiner, 1974  ( جمي را سالبة لصػبدة جػراـ )Joerger and Bishop,1988  ركػة ( وفػت بكتريػا مت
 Holt at al., 1994مت ركة ، فوائية ولكف تنمو ت ػت ظػروؼ نقػص اتوكسػجيف )  ير  باسواط  م يطية او 

 ( ا 
وبكتريػػا اتزوتوبػػاكتر مػػف ات يػػاء المتباينػػة التدذيػػة ت تمػػد عمػػى المػػواد ال ضػػوية كمصػػدر لمكػػاربوف              

نيتػػػػوؿ الػػػػى تربػػػػة ممق ػػػػة الماذ اف اضػػػػافة سػػػػكر والطا ػػػػة وفػػػػذا ي ػػػػدد نشػػػػاط عمميػػػػة تابيػػػػت النتػػػػروجيف الجػػػػو ، 
(ا توجػػد فػػذ  البكتريػػا فػػت التربػػة والميػػا   1340،  مامنػػدوتابيػػت النتػػروجيف )   زيػػادة فػػت باتزوتوبػػاكتر ادن الػػى

وعمػػى سػػػطوح النباتػػػات ، فػػػاف وجػػػدت عمػػػى سػػػطوح جػػػذور النباتػػػات فسػػػتكوف انشػػػط تنرػػػا ستسػػػتفيد مػػػف افػػػرازرات 
 (ا 1343)  اسـ وعمت،    الجذور كمصدر لمكاربوف

 . دور االزتوباكتر في انتاجية القمح 4-5-4-4
تشير ال ديد مف الدراسات الى اف الفائدة مف است ماؿ بكتريا اتزوتوباكتر تت دن كونرا بكتريا مابتة              

 IAA   (Indole 3-acetic acidلمنتروجيف، فرت لرا المقدرة عمى انتاج ال ديد مف منظمػات النمػو وافمرػا اؿ 
 ( )Lee et al., 1970 ،(      والجبػرليف )  1343و الكبيسػػػػػتGibberllin  ( والسػايتوكينيف )Cytokinin 

تسػػػػػتطيع بكتريػػػػػا  ولرػػػػػذا(ا  Vancura,1961عصػػػػػت فػػػػػت المػػػػػزارع القديمػػػػػة لمبكتريػػػػػا ) ش ع فػػػػػذ  المػػػػػواديػػػػػ( وجم
فػت دراسػة  Saric and Relic(1988) اصػيؿ ، اذ اشػاراتزوتوبػاكتر اف ت مػؿ عمػى ت سػيف نمػو وانتاجيػة الم

سالتت مػف اتزوتوبػاكتر مزروعػة فػت اطبػاؽ بتػر   12بػاصناؼ مف ال نطة لق ت  12 اموا برا عند است ماؿ 
برػذ  السػالتت  اف اطواؿ النباتات ونسبة النتروجيف  د زادت مع التمقي  الىت تو  عمى اوراؽ ترشي  ومدذيات، 

 االبكتيرية
وتمقػي  بػذور  NPK المدذيات الكبرىالػػ وؿ التداعؿ بيف   Bhandari et al.(1989)وفت دراسة اجرافا        

( كدػػػـا  82، 22، 02)  اضػػػافةفوجػػػدوا زيػػػادة فػػػت ال اصػػػؿ نتيجػػػة التمقػػػي  مػػػع  A.chroococcum بػػػػ ال نطػػػة
 بػػػػ بػػػذور ال نطػػػةعنػػد تمقػػػي  انػػػه  Zambre and Konde (1990) وت ػػػظعمػػػى التػػػوالتا  NPK 1-فكتػػار

A.chroococcum  بالبػػػذور  يػػػر  " ياسػػػا 1-طػػػف ا فكتػػػار 2845ادن الػػػى زيػػػادة فػػػت  اصػػػؿ ال بػػػوب بم ػػػدؿ
 ا 1-طف ا فكتار 2820الممق ة 
 A.chroococcumاف تمقػي  بػذور ال نطػة  Lakshminarayan et al.(1992)فػت تجربػة  قميػة بػيف       

مع المقاح ال يو  اعطػى انتػاج  1-كدـ نتروجيفا فكتار 22 ست ماؿ اادن الىزيادة فت انتاج ال بوب واوض  اف 
كدػػـ نتػػروجيفا  102وكػػاف فػػذا اتنتػػاج مقاربػػا لالنتػػاج الػػذ   صػػؿ عميػػه باضػػافة  1-طػػفا فكتػػار 8824بم ػػدؿ 



 Gill et al.(1993)  ;  Hooda(1993)  ;  Singh et صؿ عميرػا  ونتيجه مشابهومف دوف تمقي   1-فكتار

al.(1993) عؿ بػػػيف التسػػػميد دانػػػد اسػػػت مالرـ التػػػعNPK  والتمقػػػي  باتزوتوبػػػاكترا ووجػػػدNarula(2000)  اف
مػػف  المقارنػػةبم اممة  ياسػػا"% ( 05 – 2زاد م ػػدؿ انتػػاج ال نطػػة ب ػػدود)  اسػػت ماؿ اتزوتوبػػاكتر كسػػماد  يػػو 

% ( عنػػػػدما اسػػػػت ممت م رػػػػا اضػػػػافات مػػػػف  15 – 4)   دوف وجػػػػود أ  مصػػػػم ات او اضػػػػافات اعػػػػرن وب ػػػػدود
 ( او مواد عضويةا  NPK) مف اتسم دة الم دنية

 A.chroococcum( الػػى اف اضػػافة السػػماد ال يػػو   0222وفػػت تجربػػة  قميػػة اشػػارت البا اػػة بشػػير )        
 المقارنػػػةممػػػة بم ا  ياسػػػا"لبػػػذور ال نطػػػة ادن الػػػى زيػػػادة م نويػػػة فػػػت وزف ال اصػػػؿ البػػػايولوجت و اصػػػؿ ال بػػػوب 

% ( لكؿ مف ال اصؿ البػايولوجت 03% و 14مادية المضافة وبمدت نسبة الزيادة ) سوت ت جميع المستويات ال
دوف اضػػػػافة اتسػػػػمدة مػػػػف مػػػػع م اممػػػػة عػػػػدـ اضػػػػافة السػػػػماد ال يػػػػو  و  "ياسػػػػا، عمػػػػى التػػػػوالت  و اصػػػػؿ ال بػػػػوب

 الكيمياويةا
  Vesicular Arbusculr  Mycorrhizaeالمايكورايزا الداخمية   فطريات. 3-5-4-4

( بػيف جػذور النباتػات  mutualismالمايكورايزا شكؿ مف اشكاؿ ال ال ػات الت ايشػية تبػادؿ المنف ػة )            
والفطريػػات ، فالمػػايكورايزا تسػػاعد النبػػات فػػت  صػػوله عمػػى المػػاء والمدػػذيات مػػف التربػػة ، فػػت  ػػيف يقػػـو النبػػات 

(ا ولكػػػت تت ػػػؽ فػػػذ  ال ال ػػػة بػػػيف النبػػػات  (St.John,1996      ت  التمايػػػؿ الضػػػوئتبػػػب ض نػػػوا الفػػػػطربتزويد
والفطػر يتطمػب  صػوؿ تػداعؿ م قػد يتضػػمف ال ديػد مػف اتليػات فػت كػػؿ مػف طرفػت ال ال ػة ) الفطػر والنبػػات( ) 

Maldonado- Mendoza et al.,2002  ا اذ بػيف)Taylor and Harrier (2001)  صػػوؿ اسػػتجابة 
 النبات تجا  اتصابة بالمايكورايزاا  نظاـ جرازية ضمف

 ( وفما: Barker et al.,1998تقسـ المايكورايزا بصورة عامة الى نوعيف) 
        Ectomycorrhizaeالمايكورايزا الخارجية  .5

ة الػػػػػػػى ) الشػػػػػػػجيرات واتشػػػػػػػجار وفطريػػػػػػػات تاب ػػػػػػػفػػػػػػػذا النػػػػػػػوع ي صػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف                              
Ascomycetes  ;  Basidiomycetes  اذ تتكوف طبقة  وؿ الجذر وترتبط مع عاليا الجذر بوسػاطة مػا )

 Guinel and( دوف اف تعتػػػػرؽ مايسػػػػميـو الفطػػػػر العاليػػػػا ال يػػػة لمجػػػػذر )  Hartignetي ػػػرؼ بػػػػاؿ) 

Hirsch,2000  ا) 
 Endomycorrhizaeالمايكورايزا الداخمية  .4

 Smithقدرتػه عمػى اعتػراؽ انسػجة  شػرة الجػذر ، اذ ذكػر ميتميز فذا النػوع ب                                  

and Smith (1997)  ( باف فناؾ شكميف رئيسيف مف استيطاف الفطر تنسجة القشرة فمػاParis and Arum 
  Paris (ا فػالنوع Cavagnaro et al.2001( وذلػؾ اعتمػادا عمػى النبػات المضػيؼ وا او انػواع الفطريػات ) 

 ; Hyphalcoilsنسػػػػجة القشػػػػرة الداعميػػػػة وتكػػػػويف ) ايتميػػػػز بتقػػػػدـ فايفػػػػات الفطػػػػر داعػػػػؿ العاليػػػػا باتجػػػػا  

Arbusculate Coils  ا امػػا النػػوع )Arum  فػػاف نمػػو الرايفػػات فيػػه يكػػوف بػػيف العاليػػا وداعمرػػا باتجػػا  القشػػرة
تراكيػب  ة( اػـ تػدعؿ الرايفػات فػت م ظػـ القشػرة الداعميػة مكونػ Hyphal coilsالداعميػة مػع تكػوف القميػؿ مػف ) 



( والتت ت ػد الموا ػع اتساسػية لتبػادؿ المدػذيات بػيف الفطػر والنبػات )  Arbusculesمتفرعة ت رؼ بالشجيرات ) 
St John,1992 ; Genre and Bonfant,2002 ) ( وبػػذا ت ػػرؼ بالمػػايكورايزا الشػػجيريةArbuscular 

mycorrhizae )  ( وفت ب ض ال اتت تتكوف تراكيػب اعػرن ت ػرؼ بال ويصػالتVesicules  والتػت ي تقػد )
)  VAM يصػػميةال و  -بػاف لرػا عال ػة بعػػزف المركبػات الفسػفورية وفػػت فػذ  ال الػة تسػػمى بالمػايكورايزا الشػجيرية

Vesicular Arbuscular Mycorrhizae  ( )Gianinazzi- Peorson,1990   ; Harrison,1997  ) ا 
ت د اجبارية فت ا امترا لم ال ة الت ايشية  يث تست مر  VAMفاف فطريات اؿ  Bago et al. (2000)و سب 

بانه تـ الت رؼ عمى منطقة فػت   Paterson et al.(2001)عاليا الجذر لم صوؿ عمى مصدر الكاربوفا وبيف 
ربوف العػارجت الموجػود ت تػو  عمػى جينػات الت سػس لمكػا Glomus moseaeلمفطػر  DNAال ػامض النػوو  

 فت الم يطا 
الفسػػفور مػػف عػػالؿ عػػدة اليػػات معتمفػػة منرػػا عاصػػة تسػػتطيع المػػايكورايزا زيػػادة جافزيػػة ب ػػض المدػػذيات الكبػػرن 

(، زيػػادة المسػػا ة السػػط ية  Barea and Gonzalez,1986تقميػؿ المسػػافة التػػت يقط رػػا الفسػػفور باتنتشػار) 
 Cress( ، اتلفة ال الية بيف الفسفور والجذور المايكورايزية )  Abbot and Robson,1977)    لالمتصاص

et al ,1979  ( استدالؿ مصادر الفسفور  ير الجافزة كمس وؽ ال ظاـ والفسفور ال ضو  وصعر الفوسفات )
Islam et al.,1980  ( فضػػل عمػػى  ػػدرترا عمػػى زيػػادة تركيزعناصػػر اعػػرن فػػت انسػػجة النبػػات كػػالنتروجيف )

Barer and Gonzalenz,1986  ( والزنػؾ )Gilmore,1971 ،( والبوتاسػيـو والمدنيسػيـو )  0222والتميمػت
Saif,1987  ا) 

كما اشارت ال ديػد مػف الدراسػات الػى الػدور المرػـ لممػايكورايزا فػت ت سػيف ال ال ػات المائيػة وزيػادة مقاومػة ال ائػؿ 
دة مقاومة النبات لت مؿ الدرجات ال اليػة مػف ( فضل عمى دورفا فت زيا Nelsen and Safir,1982لمجفاؼ ) 
فطريات المايكورايزا ل(ا فضل عمى ذلؾ فاف  abc 2003، السامرائت والطائت،  Ojala et al.,1983الممو ة ) 

ال ائؿ النبػاتت المقاومػة لالصػابة بال ديػد مػف اتمػراض الفطريػة والبكتيريػة والنيمػاتودا وذلػؾ  ابدورا مرما فت اكس
 (ا  gibberellins ; cytokinins ; auxins   ( )Barker and Tagu,2000تفرازفا منظمات النمو ) 
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ات تصػػػادية لم ديػػػد مػػػف الم اصػػػيؿ الزراعيػػػة، فقػػػد اولػػػت افتمػػػاـ كبيػػػر بدراسػػػة تػػػياير  نظػػػرا لالفميػػػة             
المػػايكورايزا فػػت نمػػو النبػػات، اذ انرػػا تزيػػد مػػف نمػػو وانتاجيػػة الكايػػر مػػف الم اصػػيؿ ات تصػػادية البقوليػػة والنجيميػػة 

ويا بفطػر المػايكورايزا نػوع ) الصػ فػوؿ( اف تمقػي  نباتػات القمػ  و  1332ومنرا نباتات القمػ  ، فقػد ذكػر ال ػانت ) 
G.etunicatum ; G. leptoticum )  لكػػؿ منرمػػا عمػػى التػػوالت اعطػػى اعمػػى  ػػيـ لمػػوزف الجػػاؼ لممجمػػوع

الممتصػػة فػػت  ( Zn ; NPK ) العضػػر  والنسػػبة المئويػػة لمجػػذور المصػػابة وزيػػادة م توافػػا مػػف عناصػػر اؿ
 المجموع العضر  ولكال النباتيفا 

 
 



(  G.mosseaeنوع )  ابيف اف التمقي  بالمايكورايز  Mohammad et al.(1995)مف  بؿ فت دراسة اجريت    
ادن الى زيادة فت الوزف الجاؼ لممجموع العضر  واطواؿ الجذور وزيادة تركيز الفسفور والزنؾ فت اوراؽ نباتات 

اف تمقػػي  نباتػػات القمػػ   ( الػػى 1332بالنباتػػات  يػػر الممق ػػةا أشػػار السػػامرائت واعػػروف )  "القمػػ  الممق ػػة  ياسػػا
ادن  1-افكتػار P2O5( كدػـ  122،  2( وباضافة مستوييف مػف الفسػفور )  G.leptoticumبالمايكورايزا نوع ) 

% ولكنرػػا لػـ تصػؿ ل ػػد الم نويػة، وبينػوا اف المقػػاح المضػاؼ لػه المقػػدرة  1الػى زيػادة فػت  اصػػؿ ال بػوب بمدػت 
الر ـ مف وجود المايكورايزا المستوطنة مؤديآ الى زيادة ال اصؿ ومكوناته عمى عمى رفع نسبة اتصابة فت الجذور 

 وب ض الصفات النوعيةا 
فػػت دراسػػترـ لم رفػػة تػػياير  Al- karaki and Raddad (1997)اف النتػػائ  التػػت  صػػؿ عميرػػا            

(  RO57 ; ROO6ة ) ( فت نمو ومقاومة الجفاؼ لنوعيف مػف ال نطػ Indogenousالمايكورايزا المستوطنة ) 
كاف اجمالت  مة المواد الجافة و مة الجػذور  1-ممدـا كدـ 8والتت زرعت ت ت مستويات منعفضة مف الفسفور 

 بدير المايكورايزية وفت كال النوعيف مف ال نطةا  "واجمالت طوؿ الجذور اعمى فت النباتات المايكورايزية  ياسا
الػػػى اف التمقػػػي   Omar (1998) قمػػػة و يػػػر م قمػػػة اشػػػار وفػػػت تجربػػػة اصػػػص ا تػػػوت عمػػػى تربػػػة م        

( مع اضافة صعر الفوسفات كسماد م دنت ادن الى زيادة الػوزف الجػاؼ  G.Constricutmبالمايكورايزا نوع ) 
 لنبات القم  وت ت جميع الظروؼ التجريبيةا 

تات القمػ  والػذرة بالمػايكورايزا ( وجد اف التمقي  لنبا 0222وفت تجربة اصص اجريت مف  بؿ التميمت )         
مستويات مف الزنؾ ادن الى زيادة م نوية  ة( مع اضافة ارب ة مستويات مف الفسفور واالا G.mosseaeنوع ) 

 Dekkers and Vanderwerff (2001)ا واشػار نبػاتيففػت الػوزف الجػاؼ لممجمػوعيف العضػر  والجػذر  ولم
مع التمقي  بالمايكورايزا اعطت عال ة موجبة واعمى انتاج  1-تارفكا Pكدـ 5085الى اف اضافة الفسفور بم دؿ 

( اف م ػدتت  اصػؿ  a 0222لممادة الجافة الكميػة لنبػاتت القمػ  الشػتو  والشػ ير الربي ػتا واوضػ  السػامرائت )
،  0، تمػوز ا  33اصػناؼ مػف القمػ  ) ابػاء  ةال بوب والنسبة المئوية لمزيادة المت ققة فت  اصؿ ال بػوب لاالاػ

 (ا      G.mosseaeابو  ريب ( سجمت فروؽ م نوية بالم امالت الممق ة بالمايكورايزا نوع ) 
      التداخل الثنائي بين المايكورايزا وبكتريا االزوتوباكتر. 1-5-4-4

ذكػػػرت مػػػف  بػػػؿ ال ديػػػد مػػػف عؿ الوايقػػػة مػػػا بػػػيف اتزوتوبػػػاكتر والمػػػايكورايزا ااف طبي ػػػة عال ػػػة التػػػد            
بالقشػػرة ) تجم ػػات لعاليػػا  ةتكػػوف ا مفػػة شػػبير Gerdmann and Trappe (1974)، اذ ت ػػظ  البػػا ايف

كانت  G.mosseaالى اف سبورات المايكورايزا  Ho (1988) واشاراتزوتوباكتر ( ت يط بسبورات المايكورايزا ، 
يعرة مػػػف تػػػفػػػت المرا ػػػؿ الم و ا"اكاػػػر وضػػػمدمفػػػة بعاليػػػا اتزوتوبػػػاكتر فػػػت م ػػػامالت التمقػػػي  المػػػزدوج وكػػػاف فػػػذا 

 الزراعة فقد  اـ البا ث باعادة عزؿ البكتريا مف عمى سط  سبورات المايكورايزا وليس مف عمى سط  الجذورا 
 ; A.chroococcummاف تمقي  نباتات القم  المزروعة  قميا بمزرعة عميطة مف اتزوتوباكتر لمنػوعيف       

A.vinelandii المسػػػػػػػػتوطنة )  لممػػػػػػػػايكورايزا ة المايكورايزيػػػػػػػػة وانتػػػػػػػػاج السػػػػػػػػبوراتشػػػػػػػػج ت مػػػػػػػػف نسػػػػػػػػبة اتصػػػػػػػػاب
Indogenous  ( فػػت التربػػة )Ishac et al.,1986a   وفػػت دراسػػات اعػػرن عمػػى نبػػات القمػػ  عػػززت فػػذ ، )

وبينػػت النتػػائ        (ا                                           Ishac et al ., 1986bالنتػائ  مػػف  بػػؿ) 



  نبػػاتت الػػذرة الرفي ػػة والبصػػؿ بالمػػايكورايزا  يعنػػد تمقػػ El-Demerdash et al. ( 1988)التػػت  صػػؿ عميرػػا 
 % فت الذرة والبصؿ، عمى التوالتا  12،  10واتزوتوباكتر اف نسبة اتصابة المايكورازية زادت بنسبة 

  الممق ػػة و يػػر الممق ػػة اف جميػػع اصػػناؼ القمػػ Manske et al. ( 2000)فػػت تجربػػة  قميػػة وجػػد        
باتزوتوبػػاكتر كانػػت مصػػابة بالمػػايكورايزا المسػػتوطنة واف نسػػبة اتصػػابة المايكورايزيػػة لمجػػذور كانػػت اعمػػى عنػػد 

بالم ػػػػامالت  يػػػػر الممق ػػػػة او الممق ػػػػة بصػػػػورة منفػػػػردةا اف اضػػػػافة التمقػػػػي  المػػػػزدوج )  "التمقػػػػي  المػػػػزدوج  ياسػػػػا
G.mosseae + A.chroococcum اؿ نبػػػات القمػػػ  بتربػػػة رمميػػػة م قمػػػة ادت الػػػى زيػػػادة اعػػػداد ( باسػػػت م

بالمػػػايكورايزا )  ابةالبكتيريػػػة مػػػع زيػػػادة م نويػػػة فػػػت النسػػػبة المئويػػػة لالصػػػ يػػػاالسػػػبورات المايكورايزيػػػة واعػػػداد العال
 (ا 0220السامرائت ، 

كورايزا نػػػػوع ) فػػػػت تجربػػػػة اصػػػػص باسػػػػت ماؿ تربػػػػة م قمػػػػة و يػػػػر م قمػػػػة لدراسػػػػة  الػػػػة التػػػػداعؿ بػػػػيف المػػػػاي     
G.mosseae  ( وبكتريػا )A.chroococcum  ( اشػػػػػار السػامرائت )a0222 ) اف اضػافة التمقػي  المػزدوج  الػى

 تسبب فت زيادة النسبة المئوية لالصابة وطوؿ جذور المايكورايزا فت كال التربتيفا 
اف اعػداد عاليػا اتزوتوبػاكتر والسػبورات ونسػبة  الػى ( 0222تشير النتائ  التت  صمت عميرػا بشػير )          

( باسػػت ماؿ نبػػات  G.mosseae + A.chroococcumة المايكورايزيػػة زادت عنػػد التمقػػي  المػػزدوج ) اباتصػػ
عنػد التمقػي  المنفػرد، ات اف اعػداد عاليػا البكتريػا والسػبورات ونسػبة اتصػابة سػجمت انعفاضػا  "القمػ   قميػا  ياسػا
 (ا  NPK% ( مف المدذيات الكبرن )  122تويات السمادية ال الية ) م نويا ت ت المس

 
أثر التداخل الثنائي بين المايكورايزا واالزوتوباكتر في انتاجية               . 6-5-4-4

 القمح   
تابيت النتروجيف وعزا ذلؾ الى القابمية ال الية  زيادة اف لممايكورايزا المقدرة عمى  Mostafa ( 1990)ذكر       

مف موا ع تابيػت النتػروجيف اػـ لممايكورايزا عمى تجريز الفسفور مف مصادر   ير الجافزة وازالة ايونات اتمونيـو 
اذ اف عممية تابيت النتروجيف يمكف اف تاػبط او تتو ػؼ بسػبب ، يز ابميترا عمى اطالة مدن ف الية انزيـ النتروجين

سػػد  اجػػات الطا ػػة الالزمػػة لمبكتريػػا لمقيػػاـ ب مميػػة التابيػػت، لػػذا يمكػػف عػػدفا لعنصػػر الفسػػفور الػػذ  ي ػػد ضػػروريا 
 (ا  Ishac,2000اتساس لتقدير  يمة التداعؿ ما بيف الكائنيف ) 

اف تمقػػي  بػػذور ال نطػػة باتزوتوبػػاكتر  قميػػا وباسػػت ماؿ سػػماد  Ishac et al. ( 1986 a )فقػػد اوضػػ      
% ادن الى ظرور ت فيز فت م دؿ نمو النبػات  285وسماد عضو  بم دؿ  1-كدـا فكتار 15وجينت بم دؿ نتر 

ونسبة اتصابة المايكورايزيػة وزيػادة م ػدؿ امتصػاص النبػات لمفسػفور وكػاف الت فيػز اكاػر وضػو ا عنػد اسػت ماؿ 
        نصؼ كمية السماد النتروجينتا

التػااير المتػداعؿ بػيف المػايكورايزا واتزوتوبػاكتر بصػورة منفػردة او  Ishac et al. ( 1986 c )درس          
 "مزدوجة فت انتاج ال نطة واظررت النتائ  اف التمقي  المزدوج اعطى افضؿ نمو وانتاجا اعمى لنبات القم   ياسا

 باست ماؿ المقاح المنفردا 



واتزوتوبػاكتر   G.fasciculatumفت تجربة اصص لدراسػة تػياير تمقػي  نبػات القمػ  بالمػايكورايزا نػوع          
A.chroococcum  ا اشػػارManske et al. ( 2000 ) المػػايكورايزا كػػاف  يػػر م نػػو  عنػػد  حالػػى اف لقػػا

وجػػػود او  يػػػاب لقػػػاح له منفػػػردا، بينمػػػا لقػػػاح اتزوتوبػػػاكتر كػػػاف لػػػه تػػػياير منشػػػط فػػػت نمػػػو نبػػػات القمػػػ  بااسػػػت م
  لمقارنةاالمايكورايزا والمقاح المزدوج اعطى ا سف انتاج وذات  يمة م نوية بالنسبة لم اممة ا

فػػػت تجربػػػة  قميػػػة لدراسػػػة تػػػياير التمقػػػي  المػػػزدوج  ) المػػػايكورايزا واتزوتوبػػػاكتر ( فػػػت عشػػػرة اصػػػناؼ مػػػف        
الى زيادة م دؿ امتصاص النتروجيف لجميع اصػناؼ اف التداعؿ ادن  Manske et al. ( 2000 )ال نطة ذكر 

ال نطػػة واف التمقػػي  المػػزدوج شػػجع مػػف تجمػػع الفسػػفور فػػت المجمػػوع العضػػر  فػػت مر مػػة تكػػويف اتفػػرع وعػػزوا 
يف والػذ  لػه دور مرػـ ت ػت ظػروؼ نالسبب فت ت سيف نمو النباتات الممق ة باتزوتوباكتر الى انتاجرا لمسػايتوك

ال الت، اذ اف السايتوكينات تشترؾ فػت ا مػب ال مميػات اتساسػية فػت مرا ػؿ النمػو المعتمفػة، التسميد النتروجينت 
اف  Carr ( 1981 )( ا فقػد ذكػر  Paleg and West, 1972وفذ  ال مميات لرػا عال ػة  بتكػويف المػايكورايزا ) 

لمباشػػر لمف اليػػات اتيضػػية بيط االتنشػػفنػػاؾ تػػيايريف مرمػػيف لمنظمػػات النمػػو فػػت المزرعػػة البكتيريػػة ، اتوؿ فػػو 
لممػػايكورايزا والاػػانت ، زيػػادة  جػػـ اتوراؽ التػػت تشػػجع مػػف زيػػادة عمميػػة التركيػػب الضػػوئت ومػػف اػػـ زيػػادة تجريػػز 

 المدذيات لممايكورايزا الداعمية فت النباتا 
لفطرية والبكتيريػة ( بدراسة  قمية لدراسة  الة التداعؿ بيف اتسمدة ال يوية ا 0222 امت البا اة بشير )        

بصػورة منفػردة او  فت نمو نبات القم ، اظرػرت النتػائ  اف اضػافة اتسػمدة ال يويػة ) المايكورايزا واتزوتوباكتر (
مػع م اممػة  "مجتم ة تسببت فت زيادة م نوية فت  يـ مكونات النمو وال اصؿ البايولوجت و اصؿ ال بوب  ياسػا

مػػػة التمقػػػي  المػػػزدوج م نويػػػا عمػػػى م ػػػاممتت التسػػػميد ال يػػػو  الفطػػػر  عػػػدـ اضػػػافة سػػػماد  يػػػو   كمػػػا تفو ػػػت م ام
 52( وت ػت  G.mosseae + A.chroococcumوالبكتيػر  المنفػرد ا واوضػ ت اف اضػافة التمقػي  المػزدوج ) 

اعطت  يما ل اصؿ ال بوب تتعتمؼ م نويػا عػف  يمترػا فػت  الػة اضػافة  NPK% مف التوصية السمادية مف 
      ة السمادية الكيميائيةا     % مف التوصي 122

  حيوي. المبيد ال4-4-4
       . فطر الترايكوديرما5-4-4-4

وفػػػو مػػػف الفطريػػػات  Hyphomycetesالػػػى صػػػنؼ  Trichoderma sppينتمػػػت فطػػػر                     
 Sterileappendogesالتفػرع وال امػؿ الكونيػد  ربمػا ينترػت بزائػدة عقيمػة  مت ػددةالنا صة، لػه  وامػؿ كونيديػة 

ت مؿ فقط عمى اتفرع الجانبية لب ض اتنواع ا السبورات   Philalidesوالعاليا المولدة لالنواع  ارورية الشكؿ 
وف ا يانػػا ذات جػػدراف ناعمػػة او عشػػنة ، واف السػػبورات الكالميديػػة عػػادة توجػػد فػػت المػػعضػػراء  Hyalineشػػفافة 

 stronglyمتقاربػػػة بقػػػوة  Philaidesالدػػػزؿ الفطػػػر  لممػػػزارع القديمػػػة امػػػا اذا كانػػػت العاليػػػا المولػػػدة لمسػػػبورات 

covergnet  فػاف الطػػور الجنسػػت يوضػع تصػػنيفا ضػػمف الجػنسGliogadium  عنػػدما تكػػوف  ائمػػة وstraight 
، الطػور الجنسػت لمفطػر  Verticilliumتوضػع تصػنيفيا ضػمف اؿ Moderatly divergetومتوسػطة التقػارب 

  Hypocreaي ود لمجنس  Ascomatoفو كيست 



لػه المقػدرة عمػى  Trichodermaاف الفطػر  Lewis and Papaviza ( 1983 , 1984 )بػيف            
ييف السػائؿ والصػمب وفػت التربػة الم قمػة ومستعمصػات التربػة وفػت تكويف الكالميدوسيور فت كال الوسطيف الدػذائ

 Domschاو ابػواغ كونيديػة او كالميديػة ) معمفات النبات الطبي يةا يستوطف الفطػر التػرب بريئػة  ػزؿ فطػر  

et al.,1980  )اكانت ترب طينية اـ رممية اـ ترب  قوؿ او  ابات وعاصة فت ات اليـ الدافئة أ سواء 
تست مؿ انواع الفطر مػدن واسػ ا مػف المركبػات كمصػادر لمكػاربوف والنتػروجيف ، اذ اف نشػاط فػذ                

( اف  0220الفطريػػات يكػػوف عمػػى اشػػد  عنػػدما يكػػوف مسػػتون جيػػد مػػف المػػادة ال ضػػوية ، فقػػد وجػػد ال ػػديات ) 
 – 15% عنػد اسػت ماؿ )  20م امالت المادة ال ضػوية اعطػت زيػادة فػت اتعػداد السػكانية لرػذا الفطػر مقػدارفا 

 مادة عضويةا 1-( طف ا فكتار 22
 "اف الفطر يقؿ وجود  فت التربة بزيادة ال مؽ داعؿ التربة تنعفاض كمية الدػذاء واتوكسػجيف  ياسػا            

 ػالفطػر لممدػذيات تتػاار بػ ابػواغ( اسػتجابة  Kauri,1982وتديرات كمية الرطوبة وال ػرارة مػع ال مػؽ )  CO2ب 
pH   ( اذيكػػػػوف اتنبػػػػات ت ػػػػت الظػػػػروؼ ال امضػػػػية اكبػػػػر مػػػػف الظػػػػروؼ المت ادلػػػػةDanielson and 

Davey,1973  كما اظررت المستويات عند )pH    مقػدرة عمػى زيػادة انتػاج الفطػر مػف الو ػدات  8و  2يسػاو
 (ا  1332) م مد ،       التكاارية

يرما يفرز عددا مف اتنزيمات الم ممة لمبقايا النباتية فت اف الترايكودالى   Saddler ( 1986 ) اشار            
اف  Elad et al (1982 )و  Harman et al ( 1981)(كمػػػا  ذكر  cellulaseالتربة وافمرا انزيـ السيميميز ) 

فػت  cellulase  ; B-1,3- glucalase ; chitinaseيفػرز انػزيـ اؿ  Trichoderma harzianumالفطػر 
  pythiumء عمى الفطر التطفؿ والقضا

 . تأثير اضافة المبيد الحيوي في 4-4-4-4
 . انتاجية المحاصيل الزراعية والخضر 5-4-4-4-4   

ممرػػا التربػػػة لػػذا فػػػاف دورفػػا تيتو ػػػؼ عنػػد المكاف ػػػة ميػػػداف عبمػػا اف المبيػػػدات ال يويػػة                          
ال يويػػة تنرػػا اصػػب ت جػػزءا مػػف ا يػػاء التربػػة المجرريػػة ودورفػػا اتيجػػابت فػػت تػػدعيـ تدذيػػة النبػػات وزيػػادة نسػػبة 

لمتربة سبب زيادة فت  T.harzianumاف اضافة الفطر  الى Henis et al.(1978)اتنبات واتنتاج، فقد اشار 
 T.harzianumاف مست ضػرات نعالػة ال نطػة لمفطػر  Elad et al. ( 1980 )لفجػؿ، كمػا وجػد انبػات بػذور ا

 T.harzianumسػػببت زيػػادة فػػت نمػػو نباتػػات البػػا الء عنػػد اضػػافترا لمتربػػة ا اف م اممػػة شػػتالت الشػػميؾ بػػالفطر 
 (ا  Elad et al., 1981% فت ال اصؿ )  02سجمت زيادة 

( اف الترايكوديرمػػػا سػػػببت زيػػػادة فػػػت نمػػػو نباتػػػات العيػػػار والباذنجػػػاف، واف  1343ذكػػػر عبػػػود واعػػػروف )         
ؼ لرػا امػع الم اممػة  يػر المضػ "اضافة فذا الفطر  سػف ب ػض م ػايير النمػو وال اصػؿ فػت زفػرة الشػمس  ياسػا

 (ا  1331( ) فياض،  %5583-5181الفطر ، اذ تراو ت الزيادة فت  اصؿ النبات الوا د بيف          ) 
تسػتطيع اف   Trichoderma sppاف ب ػض ال ػزتت مػف  Kleifield and Chet ( 1992 )وجػد       

اف  ػػدرة الفطػػر فػػت تكػػويف ماػػؿ  تعتػرؽ الجػػذور وتشػػكؿ تراكيػػب فطريػػة فػػت الجػػذور مشػػابه لمػا ت داػػه المػػايكورايزا،
 Trichodermaطريات اف التمقي  بف الىBrundert ( 1991 )  فذ  التراكيب  د اعطت ادلة عممية باف يقترح



spp   يزيػػد مػف كفػاءة امتصػػاص ال نمصػر الدذائيػة بطريقػة مشػػابه نوعػا مػا لمػا ي ػػدث عنػد التمقػي  بالمػػايكورايزاا
ا ػدث زيػادة م نويػة فػت ب ػض م ػايير نمػو الباذنجػاف ، واضػاؼ  T.koningii( اف فطػر  0221ذكرت سػ د ) 
( سػػبب زيػػادة م نويػػة فػػت م ػػايير النمػػو  T.harzianum( اف مبيػػد الت ػػد  ومادتػػه الف الػػة )  0222الزوب ػػت ) 

 فت البطاطا ا 
 وجػد اف فنػاؾمػع نبػات العػس   Trichoderma sppساللة مف  ةعند است ماؿ ا دن عشر                    
% ( اعطت اعمى ت فيز لمنظػاـ الجػذر  1% و 2815( وعند مستون اضافة )  WT; 92; 20االاة سالتت ) 

(  0220(ا فػت تجربػة  قميػة اوضػ  ال ػديات )  Margeret et al., 1994النمػو )  مػدةمع اباته طػواؿ  والقمت
اسػػػػػت ماؿ الفطػػػػػر  % عنػػػػػد05% عنػػػػػد اضػػػػػافة المػػػػػادة ال ضػػػػػوية و 02اف م ػػػػػدؿ انتػػػػػاج الطماطػػػػػة زاد بم ػػػػػدؿ 

T.harzianum  وفػػػت 82وكػػػاف لمتػػػداعؿ بػػػيف المػػػادة ال ضػػػوية والمقػػػاح الفطػػػر  زيػػػادة فػػػت اتنتػػػاج مقػػػدارفا ، %
ادت الػػى زيػػادة م ػػدؿ  0- ػػـا ـ 0وبالمسػػتون  T.harzianumاف اضػػافة  الػػى تجربػػة اعػػرن اشػػار البا ػػث نفسػػه

 1-طفا فكتار 5180دـ اضافة الفطر والتت كانت بم اممة ع " ياسا 1-طفا فكتار 53884انتاج الطماطة اذ بمغ 
 ا  1-طفافكتار 53825بينما اعطت م اممة المبيد الكيمياو  بنميت م دؿ انتاج  در  

   . معالجة المسببات المرضية 4-4-4-4-4
ي ػػد فطػػر الترايكوديرمػػا مػػف اكاػػر الفطريػػات المسػػت ممة فػػت م الجػػة المسػػببات المرضػػية التػػت                    

تصػػيب النباتػػات برػػدؼ التقميػػؿ مػػف اسػػت ماؿ المبيػػدات الكيميائيػػة وعميػػه تػػـ التوصػػؿ الػػى نظػػاـ اتدارة المتكاممػػة 
اترػػػا اتساسػػػية اذ ظرػػػرت مبيػػػدات  يويػػػة مادترػػػا ( وت ػػػد المكاف ػػػة ال يويػػػة ا ػػػد مرتكز  IPMلالفػػػات الزراعيػػػة ) 

 ( ا Hebber et al.,1991الف الة ا ياء مجررية مػػػػػف فطريات وبكتريا ) 
التت ي ػدارا الفطػر الممػرض  ضالى عفض م نو  فت نسب المر   Trichoderma sppادن است ماؿ         

Rhizoctonia solani  ( فػػت نباتػػات القطػػفHowell, 1987 ( وفػػت ال نطػػة )  0222م مػػود،  ومصػػطفى
 (ا  Cuevas et al., 1995( وفت الطماطة ) 0221ديواف وعباس ، 

ا دث اعتزاؿ م نو  فت نسب اتصابة لكؿ مف مرض الذبوؿ المتسبب  spp Trichoderma اف فطر        
عف الفطر  ( ومرض سقوط البادرات المتسبب 0222لمبطاطا ) الزوب ت،  Fuarium sppعف الفطر الممرض 

Pythium spp  ( لمعيػارHarman et al., 1991  ( ولمطماطػة والفمفػؿ )Sivan et al.,1984  ا وبسػبب)
عمى ت مؿ مستويات عالية مف المبيدات الكيميائية المسػت ممة  Trichoderma sppمقدرة ب ض عزتت الفطر 

عناصػر المكاف ػة المتكاممػة مػع المبيػد  ضد المسببات الممرضة الفطرية ، فقد تـ است ماؿ فػذا الفطػر كوا ػد مػف
pentachloro nitro benzene ( PCNB)  ضد الفطرR.solani سبب لمرض سقوط البادرات ل ديػد مػف مال

 .Rعفػػض اصػػابة ال نطػػة بػػالفطر  فػػت Benomyl( ومػػع المبيػػد  Elad et al.,1980م اصػػيؿ العضػػر ) 

solani  ،(ا اشار  0221) ديواف وعباسSivan and Chet ( 1989)   يقػوـ برػا  اف عمميػة التضػاد التػتالػى
تقػػـو او ت مػػؿ عمػػى ت مػػؿ جػػدراف عاليػػا  ت تمػػد عمػػى افػػراز انػػواع مػػف اتنزيمػػات التػػت   T.harzianum الفطػػر

 ; B-1,3-glucanaseوافػـ فػذ  اتنزيمػات  T.harzianumالفطريات الممرضة لمنبات والتػت يراجمرػا الفطػر 

Lipase ; Chitinase  ا واكػدHaran et al. (1996)  اف الفطػرT.harzianum  اسػتعدـ ضػد مػدن واسػع



مػػف مسػػببات اتمػػراض النباتيػػة ولػػه مقػػدرة تضػػادية عاليػػة وانتػػاج مػػواد  يويػػة مكنتػػه مػػف السػػيطرة عمػػى عػػدد مػػف 
ادن كفػاءة عاليػػة فػت اعتػػزاؿ  T.harzianumاف الفطػر  Stephan et al.( 1998)اتمػراض النباتيػةا وبػػيف 

 ) Harmanببات المرضػػية ا واوضػػ  سػػالػػذ  ي ػػد ا ػػد الم Rhizoctonia solaniشػػ اعت لمفطػػر النمػػو ال

وفػػت جميػػع التعػػافيؼ  ػػد عممػػت عمػػى التقميػػؿ مػػف  Trichodermaاف رواشػػ  مسػػت مرات انػػواع الفطػػر  (2000
  Germtubesوتقمػػيص م ػػدؿ اطػػواؿ اتنابيػػب الجراوميػػة  Fusarium oxysporumتجػػراـ الفطػػر الممػػرض 

 chitinolyticعمػػى افػػراز اتنزيمػػات اؿ  Trichodermaوفػػذا راجػػع الػػى مقػػدرة انػػواع الفطػػر  تبوا ػػه النابتػػة 
واف عمػػؿ فػػذيف اتنػػزيميف م ػػا يكػػوف ذا ف اليػػة  endochitinaseواؿ  chitobiosidaseوالتػػت تشػػمؿ انػػزيـ اؿ 
 (ا  Lorito et al.,1994عمى انفراد )  لا ون مما لو عمؿ ك

ضػد ات يػاء  Trichoderma sppمػف عػالؿ عػدة دراسػات سػجمت افػـ اتليػات التػت ي مػؿ برػا الفطػر         
 المجررية التت ت يش م ه كمسببات مرضية فت التربة ومنرا:

: وفػػت عال ػػة تطفػػؿ مباشػػرة بػػيف فطػػريف ، اذ اف ب ػػض عػػزتت  My coparasitismالتطفػػؿ الفطػػر  ا1
طريػػات الممرضػػة مػػف عػػالؿ التفػػاؼ فيػػة عاليػػة عمػػى التمتمػػؾ مقػػدرة تطفم Trichoderma sppالفطػػر 

الدػػزؿ الفطػػػر   ػػػوؿ الدػػػزؿ الفطػػػر  لمفطػػػر الممػػرض واذابػػػة جػػػدراف عاليػػػا  بوسػػػاطة اتنزيمػػػات المرافقػػػة 
( اذ يظرػر الدػزؿ الفطػر  اشػكات مت ػددة عنػد  Benhamou and Chet, 1993لالعتػراؽ المباشػر ) 

 Cuevas et  al.,1995العطاطيؼ او اعضاء اتلتصػاؽ ) تطفمه كالعيوط المولبية او الممصات  او 

; Lo et al.,1998  ا ) 

: اشارت ال ديد مف الدراسػات الػى وجػود عػدد مػف المضػادات ال يويػة فػت  Antibiosisالتضاد ال يو   ا0
 ;  Demodinas(  8و 2و 0و 1) Trichoderminمنرػػا  Trichoderma sppرواشػػ  الفطػػر 

Viriden ; Gliotoxin ; Sesquiterpena ; Acetaidehyde  (Wells,1988 ; 

Mehrotra,1997  فضل عمى انتاج مضادات اعرن ماؿ )pyron  (Ghisalberti et al.,1990  )
 Isonitrites ; Polyketides ; Peptaibals ; Diketopiperazines ; Steroideو 
(Harman,2000  ا ) 

عمػى منافسػة المسػببات المرضػية عمػى   Trichoderma spp: مقػدرة فطػر  Competationالتنػافس  ا2
المكاف والدذاء وفو مف اكار ال وامػؿ افميػة فػت ت ديػد الكاافػة السػكانية فػت الطبي ػة ، لػذا فػاف العػواص 

 Trichoderma sppالفيزيائية والكيميائية لمتربة تبد اف تؤار فت نمو وتطور الفطػر اذ لػو ظ اف نمػو 
وعػػز  السػػبب الػػى  R.solaniف افضػػؿ مػػف نمػػو الفطػػر الممػػرض فػػت تربػػة ذات ر ػػـ تفاعػػؿ مػػنعفض كػػا

)  Trichoderma sppفت التربة سػبب تػوفر ايونػات ال ديػد والمقػدرة التنافسػية لمفطػر  PHانعفاض اؿ
Wells,1988 ا ) 

فػػت فػػذ  اتليػػة  Trichoderma spp: اسػػت ماؿ الفطػػر  Induced resistanceالمقاومػػة المسػػت اة  ا8
بة مػف عػالؿ تصػنيع مػواد مابطػة لنمػو المسػببات المرضػية فقػد تتجابة الدفاعية الذاسيؤد  الى ت فيز ات

يدات فػػػػػػت بػػػػػػادرات القطػػػػػػف الم اممػػػػػػة بػػػػػػذور  بػػػػػػالفطر سػػػػػػسػػػػػػجؿ زيػػػػػػادة تركيػػػػػػز التربينػػػػػػات وانػػػػػػزيـ البيروك



Trichoderma virens  ضد اتصابة بالفطرR.solani  (Howell et al.,2000  ا كمػا اف انػزيـ)
يزيػػد مػػف اسػػت ااث المقاومػػة لػػدن مسػػببات اتمػػراض  Trichodermaفػػرز مػػف  بػػؿ الم Xylanaseاؿ 

 S.A.R  (Systemic Acquieredف ػػػػاؿ فػػػت اؿ   Trichoderma sppلػػػذا كػػػػاف الفطػػػر 

Resistance  ( تكتساب مظافر المقاومة )Yedidia et al.,1999  ا) 

لػػػب ض  Trichodermaالفطػػػر تابػػػيط انزيمػػػات الفطػػػر الممػػػرض: ت مػػػؿ فػػػذ  اتليػػػة مػػػف عػػػالؿ افػػػراز  ا5
اتنزيمات الى البيئة مما يؤد  الى ت طيؿ انزيمات المسبب المرضت ومن ػه مػف مراجمػة ال ائػؿ النبػاتت 

 Eladله دور فت تابيط  ابمية المسبب المرضػت تصػابة النبػات وتابػيط انزيماتػه )  protease، فانزيـ 

et al.,1999  ا) 

فت اذابة وعزؿ ال ناصر الدذائية  ير ال ضوية فقد وجد اف ساللة  Trichoderma sppاما دور الفطر        
T.22  مػف الفطػػرT.harzianum  لرػػا القابميػة عمػػى ت سػػيف كفػاءة امتصػػاص النتػػروجيف مػف  بػػؿ جػػذور نباتػػات

الػػػذرة وتػػػؤد  دورا مرمػػػا فػػػت ذوبػػػاف ال ناصػػػر الصػػػدرن كال ديػػػد والمندنيػػػز والزنػػػؾ والن ػػػاس فػػػت الظػػػروؼ  يػػػػػر 
ت مػػؿ عمػػى ت سػػيف  T-22اف سػػاللة  البػػا اوف انفسػػرـ الػػى( واشػػار  Altomare et al.,1999ضػػية ) ال ام

صػػػر المرمػػػة فػػػت ال مميػػػات الم اكسػػػة فػػػت النبػػػات ناامتصػػػاص ال ديػػػد مػػػف  بػػػؿ النبػػػات كمػػػا اف المندنيػػػز مػػػف ال 
 (ا  Graham and Webb,1991بضمنرا نموالنبات ومقاومة اتمراض ) 

يمكػػػف اف تسػػػرـ فػػػت زيػػػادة ت مػػػؿ النباتػػػات لالجرػػػادات  Trichodermaة جديػػػدة لمفطػػػر عرفػػػت اليػػػ           
سػػمطة عميػػه مػػف الظػػروؼ البيئيػػة الم يطػػة ا مػػف عػػالؿ نمػػو و تطػػور جػػذور النباتػػات ممػػا يسػػاعد عمػػى ت مػػؿ مال

 ; T.harzianumاف اضػػافة الفطػػر  Windham et al. (1986)الظػػروؼ البيئيػػة  يػػر المالئمػػة اذ وجػػد 

T.koningii لمقارنػػةاة  بم امػػ "الىتربػػة م قمػػة ادت الػػى زيػػادة م نويػػة فػػت بػػزوغ بػػادرات الطماطػػة والتبػػغ  ياسػػا 
 كذلؾ ازداد الوزف الجاؼ لممجموع الجذر  والعضر  لمنباتا 

 . التداخل الثنائي بين المايكورايزا والترايكوديرما3-4-4-4
 فػتتػؤار   Trichoderma sppطريات الرميػة ومنرػا اؿ اف الف Dix and Webster (1995)بيف            

ال ال ة التكافمية ما بػيف المػايكورايزا وال ائػؿ النبػاتت ، اذ اشػارت ال ديػد مػف الدراسػات الػى وجػود  الػة تػداعؿ مػف 
بػػػيف المػػػايكورايزا والترايكوديرمػػػا عنػػػد اجػػػراء اعتبػػػارات انبػػػات السػػػبورات وكاافػػػة المسػػػت مرات  (synergistic )نػػػوع

 (ا  Mc Alliste et al.,1994 ; Fracchia et al.,1998المايكورايزية فت جذور ال وائؿ النباتية ) 
فت دراسػترما المجرريػة  ػوؿ تػداعؿ المػايكورايزا والترايكوديرمػا الػى اف  Rosseau et al (1996)اشار          

فت  Geodeas et al. ( 1999) بشكؿ واسع عمى سطوح السبورات بيف موجودة T.harzianumفايفات الفطر 
و  T.harzianumوعمسة انواع مف الفطريات الرميػة ومنرػا  G.mosseae دراسة  وؿ تداعؿ فطر المايكورايزا

T.pseudokoningii  ( و  0585مػػع فػػوؿ الصػػويا اف اعمػػى نسػػبة مػػف المسػػت مرات الجذريػػة المايكورايزيػػة كانػػت
،  G.mosseae + T.pseudokoningiiوفطر  G.mosseae + T.harzianum( عند تداعؿ الفطر  5888

اتضػػافة ( اف  b0222ا ذكػػر السػػامرائت )  382لو ػػد   يػػث كانػػت  G.mosseaeبػػالفطر  "عمػػى التػػوالت  ياسػػا
 0102م ػا سػجمت اعمػى اعػداد مػف السػبورات اذ كانػػت  G.mosseae + T.harzianum المزدوجػة مػف فطػر



مػػف الزراعػػة ، واوضػػ  اف اعػػداد الو ػػدات  اسػػبوعا" 10ا مػػع ال مػػص ب ػػد سػػبور  1042سػػبورا مػػع الشػػ ير مقابػػؿ 
المػدد م ػا وعنػد جميػع  G.mosseae + T.harzianum( لمترايكوديرما  د زادت عنػد اضػافة  c.u.fالسكانية ) 

 الزمنية واف فذ  اتعداد تميؿ الى اتنعفاض مع تقدـ الو تا 
والترايكوديرمػا  ػد يسػبب نمػوا اضػافيا او توسػ ا مشػتركا فػت نمػو النبػات  اف التمقي  المػزدوج بػيف المػايكورايزا      

ادن  G.intradices + T.aureovirideبػاف التمقػي  المػزدوج  Camprubi et al. ( 1995)الممق  ، اذ ذكر 
 Ravivi et al. (1998 )الى زيادة فت نمو النبات بشكؿ م نو  فت اانيف مػف طبقػات ت ػت سػط  التربػةا اكػد 

بالنبػػات  "ف تمقػػي  نبػػات العػػس بالمػػايكورايزا والترايكوديرمػػا ادن الػػى زيػػادة وزف النبػػات وتركيػػز الكموروفيػػؿ  ياسػػابػػا
  ير الممق ا 

وعند مسػتوييف  T.pseudokoningiiو    T.harzinumاف فطريات  Geodeas et al. ( 1999 )وجد       
جػػاؼ لممجمػػوع العضػػر  والجػػذر  لفػػوؿ الصػػويا الممقػػ  ادت الػػى زيػػادة الػػوزف ال 1ا5و  0ا2مػػف تعػػافيؼ التربػػة 

برذ  الفطريات فت كال التربتيف ولكػف ازداد الػوزف الجػاؼ لممجمػوع العضػر  بم نويػة عاليػة عنػد التمقػي  المػزدوج 
وزيػادة م نويػة فػت الػوزف الجػاؼ لممجمػوع  1ا5فػت التربػة المعففػة  Trichoderma spp + G.mosseaeبػيف 

 ربتيفا الجذر  فت كال الت
لاالاة انواع مف نباتات الزينة، اظرػرت    T.harzinumوعند دراسة تياير تمقي  الجذور بالمايكورايزا وفطر      

اف تػداعؿ فػذ  ات يػاء كػاف م نويػا عمػى اسػاس ت سػف  Sramek et al. ( 2000 )النتػائ  التػت  صػؿ عميرػا 
 باتاتا النمو والموف واتطواؿ الكمية لال صاف لجميع انواع الن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    املىاد وطرائق العمل-3
  
 . جمع عينات التربة وعزل البكتريا        5-3

عينػػة مػػف تربػػة منطقػػة الرايزوسػػفير مػػف  قػػوؿ مزروعػػة بالطماطػػة والجػػت والػػذرة البيضػػاء  02جم ػػت           
والدعف وزفرة الشمس والقطف والماش ضمف م افظتت بدداد وديالى ا اعتمد جمع ال ينة المركبة مف عالؿ جمع 

يػػؿ نسػػبة العطػػي والتجػػانس فػػت اعػػذ ال ينػػات مػػف ال قػػؿ الوا ػػد والم صػػوؿ الم ػػدد وعمطرػػا مػػع ب ضػػرا وذلػػؾ لتقم
ال ينات لتكويف عينػة ممامػة لم قػؿ ، جميػع ال ينػات وضػ ت فػت اكيػاس بالسػتيكية م قمػة بػالك وؿ و فظػت فػت 

( يبػػيف ار ػػاـ عينػػات التػػرب واسػػماء المنػػاطؽ وال قػػوؿ التػػت عزلػػت منرػػا 0الاالجػػة الػػى  ػػيف اسػػت مالراا الجػػدوؿ )
 البكترياا 

  Azotobacter sppزوتوباكتر . عزل بكتريا اال  5-5-3

مػؿ مػػف  32 ػػـ مػف عينػػة تربػة الػػى  12 ضػرت تعػػافيؼ لكػؿ عينػػة مػف عينػػات التربػة وذلػػؾ باضػافة           
 )مؿ ، مزجػت جيػدا واجريػت تعػافيؼ متسمسػمة 052( والم قـ فت دوارؽ س ة  N.Sالم موؿ المم ت الفسمجت ) 

12
-1-12

مػػؿ مػػف الم مػػوؿ المم ػػت  3مػػؿ مػػف عػػالؽ التربػػة الػػى انابيػػب اعتبػػار ت ػػو  عمػػى  1وذلػػؾ بنقػػؿ  (2-
( لتمقػػي   1( ) مم ػػؽ  Sucrose Mineral Saltsالم قػـ ولكػػؿ عينػػة مػػف عينػػات التربػػة ، اسػػت مؿ الوسػػط )  

  انابيػػب اعتبػػار مػػؿ مػػف تعػػافيؼ التربػػة الم ضػػرة اعػػال  لتمقػػي 1( ا اعػػذ Becking,1981تعػػافيؼ التػػػػػػػربة ) 
 101د يقػة عمػى درجػة  ػرارة  02مؿ مف الوسط اعال ، الذ   ضر وعقـ بجراز المؤصػدة لمػدة  3ت تو  عمى 

ولمدة  2ـ  04وبوا ع االاة مكررات لكؿ تعفيؼ ،  ضنت اتنابيب عمى درجة  رارة  0باوندا ان  15وضدط  2ـ
عمػػػى السػػػط  والػػػذ  ي ػػػد مؤشػػػرا لنمػػػو بكتريػػػا ر يػػػؽ بنػػػت أيػػػاـا ف صػػػت اتنابيػػػب بمال ظػػػة تكػػػوف  شػػػاء  0-2

بتػر  ي تػو  عمػى  طبػؽ اتنابيػب التػت اعطػت مؤشػرا لمنمػو ونشػرت عمػى سػط  مػف مؿ 281اتزوتوباكترا اعذ 
(ا ضػنت اتطبػاؽ عمػى درجػة  ػرارة  1( ) مم ػؽ  sucrose mineral salts agar)           الوسط الصمب

طػػػيط لػػػاالث مػػػرات متتاليػػػة وذلػػػؾ لم صػػػوؿ عمػػػى مسػػػت مرات نقيػػػة مػػػف يػػػوـ، اعيػػػد التع ( 2-0 ) ولمػػػدة 2ـ  04
ت صػمبة واعطيػت رمػوزا وار امػا االبكترياا ب دفا تـ ال صوؿ عمى مست مرات بنية تـ عزلرا بصورة نقية عمى بيئػ

 Thompson andالمنطقػة التػت عزلػت منرػاا تػـ تنشػيط ال ػزتت باسػت ماؿ الوسػط الموصػوؼ مػف  بػؿ   سب

Skerman ( 1979 )  (ا  0) مم ؽ 
 
 
 
 



 (: ارقام عينات الترب واسماء المناطق والحقول التي جمعت منها4جدول)
 

 اسـ ال قؿ اسـ المنطقة ر ـ النموذج
  قؿ جت ديالى –مقدادية  1
 بيضاء قؿ ذرة  ديالى –مقدادية  0
  قؿ  طف ديالى –مقدادية  2
  قؿ زفرة الشمس ديالى –مقدادية  8
  قؿ طماطة ديالى –مقدادية  5
  قؿ طماطة ديالى – ب قوبة 2
  قؿ زفرة الشمس ديالى – ب قوبة 1
  قؿ جت ديالى -بمدروز  4
  قؿ  ذرة بيضاء ديالى -بمدروز  3

  قؿ  طف ديالى -بمدروز  12
 زفرة الشمس ديالى -بمدروز  11
 زفرة الشمس ديالى -فبرب  10
  قؿ جت ديالى -فبرب  12
  قؿ دعف ديالى -فبرب  18
  قؿ ماش ديالى -فبرب  15
  قؿ دعف بدداد -راشدية  12
  قؿ ذرة بيضاء بدداد -راشدية  11
  قؿ جت بدداد -راشدية  14
  قؿ زفرة الشمس بدداد -راشدية  13
  قؿ طماطة بدداد -راشدية  02

 
 
    Azotobacter spp. تشخيص بكتريا االزوتوباكتر 4-5-3



 Cultural  properties  الصفات الزرعية  ا1
 sucrose mineral saltsسػجمت الصػفات المظرريػة لممسػت مرات الناميػة عمػى الوسػط التعصصػت الصػمب ) 

agar  ا اذ تضمنت الشكؿ، ال جـ والموف ومدن مقدرترا عمى افراز الصبدات و سب ما جػاء فػت  1( ) مم ؽ)
 (Black,1965a ا) 

  Microscopic propertiesالصفات المجررية  ا0
اجر  الف ص المجرر  لعاليا البكتريا ب د تصػبيدرا بصػبدة كػراـ وتػـ مال ظػة شػكمرا و جمرػا، طريقػة تجم رػا 

 (ا  Black, 1965a( و ابميترا عمى اتصطباغ و سب ما جاء فت )  microcystوتكوينرا لمدالؼ ) 
  Biochemical testsاتعتبارات الكيمو يوية  ا2

  كموريػػػػد الصػػػػوديـو 1النمػػػػو فػػػػت %NaCl  ا نميػػػػت البكتريػػػػا فػػػػت الوسػػػػط الزرعػػػػتsucrose 

mineral salts ) 2% كموريد الصػوديـو لمػدة 1( ال او  عمى  1( السائؿ والصمب ) مم ؽ-
وب ػػد ظرػػور ال كػػارة فػػت الوسػػط السػػائؿ وظرػػور المسػػت مرات عمػػى  2 ـ 04وبدرجػػة  ػػرارة  ايػػاـ 8

 ,Tchan and Peterتريػا عمػى النمػو و سػب طريقػة ) الوسػط الصػمب دلػيال عمػى مقػدرة البك

 (ا 1984

  الصمب  الزرعت  ا نميت البكتريا فت الوسط 2 ـ 21النمو فت درجة  رارةsucrose mineral 

salts agar)  وب ػػد ظرػػور المسػػت مرات  2 ـ 21بدرجػػة  ػػرارة  ايػػاـ 8-2( لمػػدة  1( ) مم ػػؽ ،
 Thompsonسػػط الصػػمب دلػػيال عمػػى مقػػدرة البكتريػػا عمػػى النمػػو و سػػب مػػا اشػػار اليػػه الو فػػت 

and Skerman ( 1979 ) ا 

  اعتبار النمو فت وسط بيرؾBurks media  ( ا يست مؿ فذا الوسط لمتمييز بيف انواع البكتريا
نمػو فػت مف بنزوات الصوديوـ بدت مف الكموكوز اذ ت 1- ـا لتر  12( اذ است مؿ فيه  2مم ؽ 

 (ا  Allen,1959وت تنمو فيه اتنواع اتعرن )  A.vinelandiiفذا الوسط بكتريا 

  رالؾ المصػػػادر الكاربونيػػػة المعتمفػػػةا تػػػـ اعتبػػار مقػػػدرة ال ػػػزتت عمػػػى اتسػػػتفادة مػػػف اسػػػتاعتبػػار
كمصػادر  Mannitol ; Sucrose ; Rhamnose ; Starchالمصػادر الكاربوفيدراتيػة اتتيػة: 

( ب ػػد  8( ) مم ػػؽ  Walksman No77اذ اضػػيفت بصػػورة منفصػػمة الػػى وسػػط ) كاربونيػػة ، 
 1-مػػؿ  122 ػػـا  1)  1-% وزفا  جػػـ 1ت قيمرػػا بصػػورة منفصػػمة بالترشػػي  واضػػافترا بنسػػبة 

 Shankarappaولمػػدة االاػػة ايػػاـ  سػػب مػػا ذكػػر فػػت  2ـ  04بيئػػة ( اػػـ  ضػػنت عمػػى درجػػة 

and Madhav Rao ( 1998 ) ا 
  زتت عمى تابيت النتروجيف الجو  اعتبار كفاءة ال ا8

مؿ مف البيئػة السػائمة فػت  نػانت  52اذ وضع (  8تـ ت ضير بيئات سائمة عالية مف النتروجيف ) مم ؽ         
مػػػؿ مػػػف المزرعػػػة  1ولق ػػػت القنػػػانت باضػػػافة  mannitol% مػػػف م مػػػوؿ 1مػػػؿ واضػػػيؼ لكػػػؿ منرػػػا  052سػػػ ة 

و ػػدرت كميػػة اتمونيػػا  2ـ  04اسػػابيع عمػػى درجػػة  ػػرارة  2لمػػدة السػػائمة لم ػػزتت المعتمفػػة و ضػػنت بال اضػػنة 
 ا  Bremner ( 1965 )والموض  مف  بؿ  microkildahlالمتكونة فت البيئة بجراز 



 اضافة االسمدة والمبيدات الحيوية والكيميائية. 3-5-3
      Glomus mosseae. السماد الحيوي الفطري 5-3-5-3

( تػػـ ال صػػوؿ عميػػه مػػف مركػػز الربيػػع ضػػمف  Glomus mosseae)اسػػت مؿ لقػػاح فطػػر المػػايكورايزا نػػوع     
فيية الب ث والتطوير الصناعت ا وزارة الصػناعة والم ػادف والمتكػوف مػف ) سػبورات (  -مشروع اتسمدة ال يوية

 جذور مصابة ( تربة جافة ( ا 
 Azotobacter chroococcum. السماد الحيوي البكتيري 4-3-5-3

فػت  است ممتو  A.chroococcum( ومف النوع  A-17عزلة مف اتزوتوباكتر ت مؿ الرمز )  اكفياعتيرت      
ترػػا ال اليػػة فػػت تابيػػت النتػػروجيفا نمػػت فػػذ  البكتريػػا عمػػى الوسػػط الزرعػػت السػػائؿ ) ءالتجػػارب ال قميػػة وذلػػؾ لكفا

مػؿ ولقػ  مػف مزرعػة بكتيريػػة  122روطػت سػػ ة مػؿ مػػف فػذا الوسػط فػت دورؽ مع 52(، وذلػؾ بوضػع  0مم ػؽ 
ا ولدػػرض ايػػاـ 2-0ولمػػدة  2ـ  04عمرفػػا يػػـو وا ػػد باسػػت ماؿ النا ػػؿ،  ضػػنت فػػت ال اضػػنة عمػػى درجػػة  ػػرارة 

مػؿ  052ت ضير كمية كافية مف المقػاح لدػرض اسػت مالرا فػت التجػارب ال قميػة تػـ تريئػة دوارؽ معروطيػة سػ ة 
مػػؿ مػػف المزرعػػة  1زرعػػت اعػػال ، وب ػػد ت قيمرػػا لقػػ  كػػؿ منرػػا باضػػافة مػػؿ مػػف الوسػػط ال 122ي ػػو  كػػؿ منرػػا 

 2-0ولمدة  2 ـ 04وذلؾ باست ماؿ ماصات م قمةا  ضنت فذ  الدوارؽ فت ال اضنة عمى درجة  رارة  السائمة
،  ػػدرت كاافػػة البكتريػػا  بػػؿ اسػػت مالرا فػػت التمقػػي  وذلػػؾ بطريقػػة التعػػافيؼ وال ػػد باتطبػػاؽ و سػػب مػػا ذكػػر   ايػػاـ

Black  ( 1965a )  12*  1822 المست مؿوكانت كاافة المقاح
 ا1-و دة تكويف مست مرةا مؿ1

   Trichoderma harzianum. المبيد الحيوي 3-3-5-3
الم مؿ عمى مواد عضوية بشكؿ لقاح والذ  ي مؿ اتسـ التجار   T.harzianumتـ ال صوؿ عمى فطر      

) مبيػػػػد الت ػػػػد  ( مػػػػف منظمػػػػة الطا ػػػػة الذريػػػػة وفػػػػت عزلػػػػة مصػػػػدرية ، ي تػػػػو  الدػػػػراـ الوا ػػػػد مػػػػف المبيػػػػد عمػػػػى 
1*12

 مادة  اممةا 1-سبورا  ـ 3
 . المبيدات الكيميائية2-3-5-3

 extra( والموكراف ) 100Ec Topic  التوبؾ )  وفما ؿاست ممت فت الدراسة نوعاف مف مبيدات اتد ا        

64 wG Logran  وفت مف المبيدات ال دياة فت ال ػراؽ المسػت ممة فػت  قػوؿ ال نطػة لمقضػاء عمػى اتد ػاؿ )
ب ػػػػد بػػػػزوغ اتد ػػػػاؿ، اذ يػػػػتـ  تػػػػرشرفي ػػػػة وعريضػػػػة اتوراؽ ، عمػػػػى التػػػػوالت وفػػػػت مػػػػف المبيػػػػدات الجرازيػػػػة التػػػػت 

عمػػػى  1- ػػػـا فكتػػػار  052،  1-ا فكتػػػار  2سػػػـ 600امتصاصػػػرا مػػػف عػػػالؿ اتوراؽ والجػػػذور وتضػػػاؼ بم ػػػدؿ 
 يف اسماء المبيدات المست ممة وب ض الم مومات العاصة براا ب( ي 2)   التوالت ا جدوؿ

     والحيوية . صفات تربة الدراسة الكيميائية والفيزيائية4-3
 اجريت الت ميالت الكيميائية والفيزيائية وال يوية لمتربة  يد الدراسة  يث شممت:           

  تفاعؿ التربة فت مستعمص ال جينة بجرازPH- meter  سب ما اوض ه Richards,1954)  ا) 

  التوصيؿ الكرربائت فت مستعمص ال جينػة بجرػاز التوصػيؿ الكرربػائتEC-meter  و سػب مػا اوضػ ه
Richards,1954)  ا) 



  ( استعمص الفسفور الجافز  سب طريقةOlsen  الم دلة و در  سب طريقة )John ( 1970 ) ا 

 تـ تقدير النتػروجيف الجػافز  ( 2بم مػوؿ كموريػد البوتاسػيـوN باسػت ماؿ ) كمػداؿ و سػب  مػايكرو بجرػاز
 (ا  (Bremner  1965الطريقة المتب ة مف  بؿ 

  درت الس ة التبادلية الكاتيونية  سب Polemio and Rhoades ( 1977 )  ا 

 كاربونات الكالسيـو  سب طريقة  مكافىء  درتBascomb ( 1961 ) ا 

  درت المادة ال ضوية  سب طريقة Walkely – Black  و سب ما اوض هJackson ( 1958 )  ا 

  در التوزيع ال جمت لد ائؽ التربة بطريقة الرايدرو  ( ميترBlack,1965b ا) 

  درت اعداد البكتريا الكمية فت التربة بطريقة التعفيؼ وال د باتطباؽ باست ماؿ وسػط Nutrient Agar 
 ا  Black ( 1965a )( و سب ماجاء فت  5) مم ؽ 

  ػػػدرت اعػػػداد الفطريػػػات الكميػػػة فػػػت التربػػػة بطريقػػػة التعفيػػػؼ وال ػػػد باتطبػػػاؽ باسػػػت ماؿ  ( وسػػػطPDA  )
 ا  Black ( 1965a )اء فت و سب ماج

  ػػػدرت اعػػػداد بكتريػػػا اتزوتوبػػػاكتر بطريقػػػة التعفيػػػؼ وال ػػػد باتطبػػػاؽ باسػػػت ماؿ الوسػػػط التعصصػػػت لرػػػا 
 ا  Black ( 1965a )و سب ماجاء فت 

  فطر الترايكوديرما بطريقة التعفيؼ وال د باتطباؽ باست ماؿ الوسط  الو دات السكانية ل درتPDA) ) 
 ( يبيف الصفات الكيميائية والفيزيائية وال يوية لتربة الدراسةا 8ؿ ) ا جدو  ( 1) مم ؽ 

 
 . مراحل تنفيذ الخطة البحثية3-3
 . التجارب الحقمية 5-3-3
 . التجربة الحقمية االولى5-5-3-3

 0220( فت الموسـ الشتو  ل ػاـ  RCBDنفذت تجربة عاممية بتصميـ القطاعات الكاممة الم شاة )            
(  MW9 ضاء المقدادية فػت تربػة مزيجػة طينيػة  رينيػة مصػنفة عمػى مسػتون السالسػؿ )  –فت م افظة ديالى 

 Trichoderma harzianum(ا وذلؾ لدراسة تااير المبيد ال يػو   (AL- Agaidi, 1976تصنيؼ  و سب
 Azotobacterمػف بكتريػا  ( 1صػنؼ طا ػة ) .Triticum aestevium L فت التسػميد ال يػو  لنباتػات القمػ 

chroococcum  وفطرGlomus mosseae   ونمو و اصػؿ نبػات القمػ  ا تضػمنت التجربػة اربػع م ػامالت
مكػػػررات  ةالمبيػػػد ال يػػػو  ومسػػػتوييف مػػػف اتسػػػمدة الكيميائيػػػة وباالاػػػمػػػف اتسػػػمدة ال يويػػػة واضػػػافة وعػػػدـ اضػػػافة 

 وكانت الم امالت كاتتت:      
 ا م امالت اتسمدة ال يوية1 

 عزلة م ميةا  Azotobacter chroococcumالسماد ال يو  البكتير   ا1

 ا مصدرية عزلة م مية Glomus mosseaeالسماد ال يو  الفطر   ا0

  G.mosseae + A.chroococcum التداعؿ بيف السماد ال يو  البكتير  والفطر  ا2



 ا مف دوف اضافة سماد  يو ا 8     
 (ا  T.harzianumعدـ اضافة المبيد ال يو  )ااضافة و 0
( مػف التوصػية السػماديةا  NPK 50 %  ( )NPK 100%اتسػمدة الكيميائيػة : اضػيفت بمسػتوييف )  .3

% مػف السػماد الكيميػائت ) 52اذ اف نتائ  دراسات سابقة ذكػرت اف اتسػمدة ال يويػة سػافمت فػت تقميػؿ 
% مف التوصية السمادية ، فضال عمى اف التجربة ال الية 122% و 52( وعميه اعتمدنا  0222بشير ،

 ا NPKت تردؼ لت ديد المستويات السمادية مف الػ 

 لوحا 84مكررات= 2مستويات سمادية *  0مبيد  يو  *  0 -( م امالت اسمدة  يوية * (8) 
 ( يبيف م امالت التسميد ال يو  والكيميائت واضافة وعدـ اضافة المبيد ال يو ا5والجدوؿ )

 
(: بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية والحيوية لتربة الدراسة قبل  2جدول)

 .الزراعة

1-ديسيسيمنزا ـ  التوصيؿ الكرربائت
 082 

 8ا4  درجة التفاعؿ
 0285 1-سنتت موؿا كدـ  الس ة التبادلية الكاتيونية

 1282 1- ـا كدـ  المادة ال ضوية

مكافىء كاربونات 
 الكالسيـو

124 

 28 1-ممدـا كدـ  النتروجيف الجافز

 5822 الفسفور الجافز

 222 البوتاسيـو الجافز

 152 1- ـا كدـ  الرمؿ

 812 الدريف

 242 الطيف

 مزيجة طينية  رينية  النسجة
12*2 تربة 1- ـ C.F.U البكتريا الكمية

1 



12*22 الفطريات الكمية
5 

12*1858 بكتريا اتزوتوباكتر
2 

12*080 فطر الترايكوديرما
5 

 
( : يبين معامالت التسميد الحيوي والكيميائي في حالة اضافة وعدم اضافة  1جدول ) 

 (. T.harzianumالمبيد الحيوي )
معامالت التسميد  رقم المعاممة

 الحيوي

     -T.harizanum 
 

                  * 
  N1P1K1   N2P2K2 

        harizanum +T. 
 

                   
N1P1K1      N2P2K2      

 
من دون اضافة  5

 تسميد حيوي
12% 522 % 12% 522 % 

4  

G.mosseae 
12% 522 % 12% 522 % 

3 A.chroococcum 

 
12% 522 % 12% 522 % 

2 G.mosseae + 

A.chroococcum 
12% 522 % 12% 522 % 

 1-كدػػـا فكتػػار  K2SO4  ،022 1-كدػػـا فكتػػار  102داب،  1-( كدػػـا فكتػػار  110%مػػف التوصػػية السػػمادية والبالدػػة )  122و50*
 وزارة الزراعة(ا –يورياا ) البرنام  الوطنت لتطوير م صوؿ ال نطة 

 

       . التجربة الحقمية الثانية4-5-3-3
تو  ل ػاـ شػ( فػت الموسػـ ال RCBDنفذت تجربةعاممية بتصميـ القطاعػات الكاممػة الم شػاة )               

ؾ ( لػوكراف ( فػت بػاضػافة عمػيط المبيػدات ) تو  وفت نفس مو ع التجربة اتولىا وذلػؾ لدراسػة تػياير  0220
ونمو و اصؿ ومكونػات  G.mosseaeوفطر  A.chroococcumيو  لنباتات القم  مف بكتريا التسميد ال 
مدة سػا تضػمنت التجربػة اربػع م ػامالت مػف ات( 1)  صنؼ طا ة .Triticum aestevium L نبات القم 

الكيميائيػة ال يوية واضافة وعدـ اضافة عميط المبيدات الكيميائية )توبؾ ( لػوكراف ( ومسػتوييف مػف اتسػمدة 
 مكررات وكانت الم امالت كاتتت:  ةوباالا

 . معامالت االسمدة الحيوية1
 عزلة م ميةا  Azotobacter chroococcumاالسماد ال يو  البكتير  1



 عزلة م ميةا  Glomus mosseaeاالسماد ال يو  الفطر  0

  G.mosseae + A.chroococcumاالتداعؿ بيف السماد ال يو  البكتير  والفطر  2

 امف دوف اضافة السماد ال يو ا 8
 . اضافة وعدم اضافة خميط المبيدات الكيميائية ) توبك + لوكران (. 4

 ( مف التوصية السماديةا  NPK 50 %  ( )NPK 100%: اضيفت بمستوييف )  . االسمدة الكيميائية3

 لوحا 84مكررات= 2مستويات سمادية *  0*  عميط المبيدات  0 -( م امالت اسمدة  يوية * (8) 
( يبيف م امالت التسميد ال يو  والكيميائت واضافة وعدـ اضافة عميط المبيدات الكيميائية ) توبؾ ( 6والجدوؿ )
 لوكراف (ا 

 
(: معامالت التسميد الحيوي والكيميائي واضافة وعدم اضافة خميط  6جدول ) 

 ان (.المبيدات الكيميائية ) توبك + لوكر 
 

معامالت التسميد  رقم المعاممة
 الحيوي

من دون اضافة خميط 
 المبيدات الكيميائية

 
* 

N1P1K1      N2P2K2 

اضافة خميط المبيدات 
 الكيميائية
 
 

N1P1K1      N2P2K2 
من دون اضافة  5

 تسميد حيوي
12% 522 % 12% 522 % 

4 G.mosseae 

 
12% 522 % 12% 522 % 

3 A.chroococcum 

 
12% 522 % 12% 522 % 

2 G.mosseae + 

 

A.chroococcum 
12% 522 % 12% 522 % 

 
 
 
 



 تركة في تنفيذ التجارب الحقمية ش. العمميات الزراعية الم3-5-3-3
 رااترا وتن يمرا وتسػويترا وتقسػيمرا الػى االاػة  طاعػات كبيػرة  ونفذت عمميات: اعدت اترض . تهيئة االرض1

(  285وفصػمت فػذ  اتلػواح بكتػوؼ ل مايػة الم ػامالت ب ػرض )  0( ـ 2*0و سـ كؿ منرا الى الػواح اب ادفػا ) 
 (ا 0و  1شكؿ ) ـا 
والتػت تماػػؿ )  NPK: اسػت ممت فػت التجػػربتيف مسػتوييف مػػف اتسػمدة الكيميائيػػة  . اضةافة االسةةمدة الكيميائيةةة0

 (ا  1)% ( مف التوصية السمادية لم نطة، و سب ما بيف بالجدوؿ 122% و 52
 

 ( : التوصية السمادية وكمية االسمدة المضافة في التجارب الحقمية. 7جدول ) 
 

 التوصية السمادية السماد الكيميائي
 كغم/هكتار

 4م 6الكميات المضافة لموح غم. 

522% 12% 

 33766 6774 554 الداب

K2SO4 542 74 36 
 *62 542 422 اليوريا

 
* اضيفت بدف تيفا اذ اضيؼ سماد  الداب وكبريتات البوتاسيـ والدف ة اتولى مف سماد اليوريا نارا عمى سط  

 يوما مف اتنبات و سب الم امالتا  85التربة و بؿ الزراعة، واضيفت الدف ة الاانية مف اليوريا ب د 
 
                اضافة االسمدة الحيوية والمبيدات الحيوية والكيميائية. طريقة 3

 A.chroococcumمؿ مف المزرعة السائمة لبكتريا  522ا السماد ال يو  البكتير : عمط 1

 15وضػػدط  2ـ 101كدػػـ مػػادة عضػػوية ك امػػؿ ، مدسػػولة وم قمػػة بالمؤصػػدة عمػػى درجػػة  285مػػع  A17عزلػػة 
)  12:  1مؿ مف م مؽ الصمغ ال ربػت والم ضػر بنسػبة  122كدـ  بذور مع  1مزج ولمدة ساعةا  0باوندا ان 

مقػػاح وال امػػؿ الػػى البػػذور وعمطػػت جيػػدا وتركػػت لقػػاح بالبػػذور ، اضػػيؼ عمػػيط امصػػمغ : مػػاء ( لزيػػادة التصػػاؽ ال
ع مػاء واضػيؼ الػى م اممػة المقارنػة ال امػؿ مػلمدة ساعة  بؿ است مالرا فػت الزراعػة ب يػدا عػف مصػدر الشػمسا 

 عالت مف المقاح البكتير ا
 
 
 
 



سػـ، اضػيؼ لقػاح  15عط المسػافة بػيف عػط واعػر ب ػدود  10ا السماد ال يو  الفطر  : عططت اتلواح الى 0
  ـ لكؿ عطا  52نارا عمى العطوط وبم دؿ  G.mosseaeالمايكورايزا 

، اذ  0- ػػـا ـ  0اتولػػى بم ػػدؿ  ( لمتجربػػة ال قميػػة T.harzianumا المبيػػد ال يػػو :: اضػػيؼ المبيػػد ال يػػو  )2
مػؿ مػاء ا لػوح )  222 ػـ ا  10، أ  اضػيؼ  0-مػؿ مػاءا ـ  122 ػـ ا  0اضيؼ بشكؿ عالؽ بالماء بنسػب 

وعمػؿ ال ػالؽ ( ووزعػت عمػى العطػوطا 0221 ـ دبس لكؿ لوح كقاعدة  ذائية ) ال ػافظ،  5( مع اضافة  0ـ 2
 ا0220ا11ا02عند الزراعة وبتاريخ 

 22لكيميائية: اضيؼ عميط المبيدات الكيميائية ) توبؾ ( لوكراف ( لمتجربة ال قمية الاانية رشا ب د ا المبيدات ا8
، اذ اضػػيؼ المسػػتون الموصػػى بػػه  قميػػا لكػػؿ 0222ا0ا2وبتػػاريخ  يومػػا مػػف اتنبػػات وب ػػد بػػزوغ نباتػػات اتد ػػاؿ

 (ا  4لكؿ دونـ ، و سب ما بيف فت الجدوؿ )لتر ماء (  122 ػ )مبيد ممزوجا ب
 

 (: التركيز الموصى به وكمية المبيدات المضافة لمتجربة الحقمية الثانية 8جدول ) 
 

4م 6الكميات المضافة لموح  التركيز الموصى به نوع المبيد  
 3سم 2736 5-. هكتار3سم 622 توبك

 غم 2751
 3سم 422+
 5-. هكتار3سم412 لوكران ماء

 
 ـ لمعط الوا د وتمػت  5ا5أ   1-كدـا فكتار  102: زرعت اتلواح بم دؿ الزراعة وعمميات الخدمة  .5

مقا ػػػات البكتيريػػػة و سػػػب لزراعػػة البػػػذور  يػػػر الممق ػػػة اوت لتجنػػػب التمػػػوث اػػػـ زرعػػػت البػػػذور الممق ػػػة با
الم امالتا اجريت عمميات العدمة والسقت  سب  اجة الم صوؿ ، واعػذت نمػاذج التربػة والنبػات ب ػد 

 وذلؾ تجراء التقديرات المايكروبايولوجيةا  0222ا2ا18وبتاريخ  مف موعد اتنبات ا"اسبوع 18مرور 

 
 . التجارب المختبرية4-3-3
 Manimumتركيةةةز مثةةةبط لنمةةةو بكتريةةةا االزوتوبةةةاكتر  أقةةةل تجربةةةة تحديةةةد.5-4-3-3

Inhabitory Concentration   (MIC )   
وذلػؾ ب ػد عمسػة  لنباتات القم  الممق ة باتزوتوبػاكترعينة مف منطقة الرايزوسفير  10جم ت              

نفػذت عميط المبيدات الكيميائية ) توبؾ ( لوكراف ( مف م امالت التجربػة ال قميػة الاانيػة،  اسابيع مف اضافة
و عػػػػزتت معتمفػػػػة مػػػػف بكتريػػػػا تعتبػػػػار تػػػػااير عمػػػػيط المبيػػػػدات فػػػػت نمػػػػ RCBDتجربػػػػة معتبريػػػػة بتصػػػػميـ 

A.chroococcum تركيػز ماػبط لنمػو البكتريػا  ا ػؿ لت ديػد   (MIC )  (Rana et al.,1998 )  و سػب



عزلػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف بكتريػػػػػػػػػػا  10( ا تػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػزؿ وتشػػػػػػػػػػعيص  Becking,1981)    طريقػػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػػافيؼ التربػػػػػػػػػػة
A.chroococcum  ( يبيف الم امالت التت عزلت منرا البكتريا وار اـ 3ا جدوؿ )  ال زتت ا 

( واضػػيؼ اليرػػا المبيػػدات التػػت تػػـ ت قيمرػػا باسػػت ماؿ المرشػػ   8اكػػار ) مم ػػؽ  -تػػـ ت ضػػير بيئػػة المػػانيتوؿ
التركيػز الموصػى بػه  قميػا ومسػتوييف   مميفمسػتويات مسػت بارب ػة(  بؿ تصػمبرا و  Seitz Filterالبكتير  ) 

(ا  12) مػػف دوف مبيػػد ( و سػػب جػػدوؿ ) المقارنػػة يمػػاالف التركيػػز الػػواطى والتركيػػز ال ػػالت اضػػافة لم اممػػة 
 04وباست ماؿ النا ؿ تـ تعطيط اتطباؽ وباالاة مكررات لكؿ تركيز ولكؿ عزلة،  ضنت عمى درجػة  ػرارة 

ال ضػػػفا  مػػػددوسػػػجؿ نمػػػو ال ػػػزتت البكتيريػػػة عػػػالؿ  مػػػا"( يو  01،  18،  12،  1، 2 ضػػػف )  لمػػػددو  2ـ
 وكانت م امالت التجربة كما يمت: 

 و دة لكؿ فترة  ضف 188مكرر=  2( تركيز *8عزلة * )10
( العةةةةداد الخاليةةةةا البكتيريةةةةة مةةةةن  MICتركيةةةةز مثةةةةبط )  اقةةةةل تجربةةةةة قيةةةةاس.4-4-3-3

A.chroococcum 
عزلة مف  10سة تااير عميط المبيدات الكيميائية فت اعداد عاليا الدر  RCBDبتصميـ  نفذت تجربة معتبرية

مف تربة رايزوسفير نباتات القم  الممق ة باتزوتوباكتر والم اممػة بعمػيط  ميعوذة A.chroococcumبكتريا 
( تعػػداد  MICماػػبط )  ا ػػؿ تركيػػز المبيػػدات الكيميائيػػة ) كمػػا فػػت التجربػػة المعتبريػػة اتولػػى ( وذلػػؾ لت ديػػد

(  8مم ػؽ  ضرت مزرعػة سػائمة مػف كػؿ عزلػة بكتيريػة ، اذ تػـ تنميترػا فػت بيئػة المػانيتوؿ )  عاليا البكترياا
بيئػػة  رتػػـ ت ضػػيو  السػػائمة العاليػػة مػػف النتػػروجيف وب ػػد اسػػبوع مػػف ال ضػػف ، تػػـ اجػػراء التعػػافيؼ المتسمسػػمة

 مسػتويات بارب ػة(ا واضيؼ لرا المبيدات التػت تػـ ت قيمرػا  بػؿ تصػمبرا و  Allen,1961آكار )  –المانيتوؿ 
(C3 , C2 , C1 , C0  )  اتطبػاؽ لق ػت( ا و 12 ؿ) جدو                   (Black,1965a  باضػافة )1 

 ضػف )  لمػددو  2ـ 04مؿ مف المزرعة السائمة لكؿ عزلة ،  ضنت اتطباؽ فت ال اضنة عمى درجة  ػرارة 
 مػػػددريػػػة فػػػت اتطبػػػاؽ عػػػالؿ ا عػػػدت المسػػػت مرات الناميػػػة لكػػػؿ عزلػػػة بكتي مػػػا"( يو  01،  18،  12،  1، 2

 وكانت م امالت التجربة كما يمت:ال ضفا 
 و دة لكؿ مدة  ضفا و د تـ اجراء ال ضف كؿ عمى  د ا 188( مكرر= 2( تراكيز *)8عزلة * )( 10)

 في التجارب المختبرية (: المعامالت التي عزلت منها االزوتوباكتر وارقام العزالت 9جدول ) 
 

 رقم العزلة المعامالت التي عزلت منها البكتريا االنموذجرقم 
 N1P1K1اضافة خميط المبيدات+  5

A.chroococcum 
I1 

 N1P1K1اضافة خميط المبيدات+  4

A.chroococcum 
I2 

 N1P1K1اضافة خميط المبيدات+  3

A.chroococcum+ 
I3 

 I4عدم اضافة خميط المبيدات+                                2



N1P1K1+ A.chroococcum 
عدم اضافة خميط المبيدات+  1

N1P1K1+ A.chroococcum 
I5 

عدم اضافة خميط المبيدات+  6
N1P1K1+ A.chroococcum 

I6 

 + N2P2K 4اضافة خميط المبيدات+ 7
A.chroococcum 

I7 

 +  N2P2K 4اضافة خميط المبيدات+ 8
A.chroococcum 

I8 

 + N2P2K 4اضافة خميط المبيدات+  9
A.chroococcum 

I9 

        عدم  اضافة خميط المبيدات  52
+4 N2P2K + A.chroococcum 

I10 

          عدم  اضافة خميط المبيدات 55
+4 N2P2K + A.chroococcum 

I11 

         عدم  اضافة خميط المبيدات 54
+4 N2P2K + A.chroococcum 

I12 

 

 
 ( MICفي تجربة )  المستعممة(: مستويات خميط المبيدات الكيميائية  52جدول )

 
 المستعممةالتراكيز  نوع المبيد

C0                      C1                  C2                     C3 

 ppm توبك
 مادة فعالة

2722 75 150* 300 

 ppm لوكران
 مادة فعالة

2722 41 12 522 

 * التركيز الموصى به  قميا
 . القياسات النباتية2-5-3-3
  ياس اطواؿ النباتات ا5
 ( اسبوعا" مف اتنبات18ب د )الوزف الجاؼ لممجموع العضر   ا4
 ( 1-وزف  اصؿ ال بوب ) كدـا فكتار ا3
  بة (ا  1222وزف  ،    1-مكونات ال اصؿ ) عدد السنيبالت ، عدد ال بوب ا سنبمة ا2



  التقديرات المايكروبايولوجية. 1-5-3-3
 ا Kormanik et al. ( 1980 )    طريقة تقدير نسبة اتصابة المايكورايزية فت الجذور، و سب ا1

  Ianson and Allen ( 1986)تقدير اعداد السبورات فت التربة ،  سب طريقة  ا0

 ) Blackتقدير اعداد العاليا البكتيرية لالزوتوباكتر فت التربة بطريقة التعافيؼ وال د باتطباؽ و سب  ا2

1965a ) ا 

 Black (1965a)كوديرما  سب ( لفطر التراي C.F.Uتقدير المجتمع السكانت )  ا8

تركيػز ماػبط ) ا ػؿ  تقدير اعداد العاليا البكتيرية لالزوتوباكتر فت اتوساط الصناعية الصػمبة عنػد  يػاس ا5
MIC  ا)) Rana et al.,1998  ا) 

 
 . التحميل االحصائي3-2

تجػراء  Windows( ت ػت نظػاـ التشػديؿ  SAS , 2000تـ استعداـ نظاـ الت ميػؿ ات صػائت الجػافز )     
( وتمػػػػػػت مقارنػػػػػػة  RCBDالت مػػػػػػيالت ات صػػػػػػائيةا واسػػػػػػتعدـ تصػػػػػػميـ القطاعػػػػػػات الكاممػػػػػػة الم شػػػػػػاة         ) 

المتوسػطات باسػػت ماؿ اعتبػػار دنكػػف لت ديػد نػػوع ومسػػتون الم نويػػة بػيف متوسػػطات الم ػػامالت المعتمفػػة لمتجػػارب 
تعتبار الفروؽ الم نوية بيف  2825ستون ا تماؿ ( عند م L.S.Dال قميةا واست ماؿ اعتبار ا ؿ فرؽ م نو   ) 

 المتوسطات لمتجارب المعتبريةا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  .النتائج واملناقشة2                               

 .جمع وتشخيص العزالت البكتيرية5-2

 .تقدير اعداد الخاليا البكتيرية لعزالت االزوتوباكتر5-5-2   

 

عزلػػة مػػف بكتريػػا اتزوتوبػػاكتر مػػيعوذة مػػف  قػػوؿ  17عػػزؿ البكتريػػا ال صػػوؿ عمػػى  اظرػػرت نتػػائ              
معتمفة مزروعة بالطماطة والجت والذرة البيضاء والدعف وزفرة الشمس والقطف والماش مف م افظة بدداد وديالى 

 Sucrose Mineral Salts )الوسط الدذائت است ماؿ اصيؿ بم، اذ عزلت البكتريا مف تربة الرايزوسفير لرذ  ال

Agar) ػزتت ومنػاطؽ جم رػا ومصػدر ال يبػيف ار ػاـ ( 11 )الجػدوؿ  .لنمػو فػذ  البكتريػا "مالئمػا "لكونػه وسػطا 
فػػت جميػػع نمػػاذج  Azotobacter sppتبػػيف نتػػائ  الجػػدوؿ وجػػود بكتريػػا اتزوتوبػػاكتر  .ال ػػزؿ واعػػداد عاليافػػا 

التربػػة وبكاافػػات نمػػو معتمفػػة ، وتباينػػت  ػػيـ اعػػداد عاليػػا البكتريػػا  سػػب تبػػايف منػػاطؽ الجمػػع بػػيف بدػػداد وديػػالى 
10*4.34 )وضػػػمف الم افظػػػة نفسػػػرا ، اذ تراو ػػػت  ػػػيـ اتعػػػداد ل ػػػزتت البكتريػػػا بػػػيف

2
-8.12*10

5
( و              

( 3.22*10
2
-6.3*10

5
        ) cfu 1-ا ـ

ة جافة لكؿ مف ال زتت الميعوذة مف م افظتت بدداد وديالى ، ترب 
ويقػؿ انتشػارفا فػت  " ة اتنتشار فت التربة عمومػاست د بكتريا اتزوتوباكتر مف ات ياء المجررية وا اعمى التوالت

اف التػػرب الػػى   ( 1997 )م مػػود واعػػروف  اشةةار(ا و Jensen,1965( ) 2) ات ػػؿ مػػف PHالتربػػة ذات الػػػ 
  .ت ادلة او التت تميؿ الى القاعدية تنتشر فيرا اتزوتوباكتر عمى نطاؽ واسعالم

المعتمفة  د ي زن الى اعتالؼ الظروؼ البيئية  المناطؽاف اعتالؼ  يـ اعداد البكتريا لم زتت ضمف            
( ونػوع  Charyula and Rao, 1980 ) التػػػػػػػػربةواعػتالؼ نػػػوع   Dobereiner et al., 1976 ) )والمناعيػة

 Dobereiner,1974 )( وطبي ػة الكتمػة ال يويػة السػائدة فػت المنطقػة  Rovira ,1965 )الدطاء النباتت السائد 
 (ا

كما تظرر نتائ  الجدوؿ تفوؽ اعداد البكتريػا فػت نمػاذج التربػة المػيعوذة مػف ال قػوؿ المزروعػة بالجػت والطماطػة 
اف بكتريا اتزوتوباكتر موجػودة فػت نمػاذج  Yousef et al ( 1976)النماذج ، اذ وجد  والذرة البيضاء عمى بقية

ترب معتمفة مف ال راؽ واف اتراضت المزروعة بالبرسيـ والجت ا توت عمى أعمى اتعداد مف اتزوتوبػاكتر فػت 
  .عرن يف تفاوتت اعدادفا فت اتراضت المزروعة بالبقوليات وال بوب والم اصيؿ ال قمية ات

 
 
 
 
 
 
 



 يبين ارقام عزالت بكتريا االزوتوباكتر ومناطق جمعها  ومصدر العزل واعداد خالياها ( 11 )جدول 
 

تربة  .غم )اعداد الخاليا مصدر الجمع رقم العزلة منطقة الجمع الرقم
 جافة(

10*8.12 تربة الرايزوسفير A1 حقل جت -راشدية 1
5

 

10*6.3 الرايزوسفيرتربة  A2 حقل طماطة -مقدادية 2
5 

10*8.22 تربة الرايزوسفير A3 حقل جت -هبهب 3
4

 

10*4.2 تربة الرايزوسفير A4 حقل ذرة بيضاء -مقدادية 4
4

 

10*7.77 تربة الرايزوسفير A5 حقل ذرة بيضاء -راشدية 5
3

 

10*7.5 تربة الرايزوسفير A6 حقل دخن -راشدية 6
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ة وءار العزلة الكفةتي( واخ (A.chroococcumتشخيص عزالت االزوتوباكتر 4-1-2.
 لتثبيت النتروجين

لقد لو ظ مف عالؿ دراسة الصفات المزرعية والمجررية والكيمو يوية اف عاليػا فػذا الجػنس تميػزت              
بكونرػػا مت ػػددة اتشػػكاؿ بػػيف عصػػوية عمػػى شػػكؿ عصػػيات سػػميكة الػػى بيضػػوية الشػػكؿ، كبيػػرة ال جػػـ،  البػػا مػػا 

( الو يػدة cysts تبػدأ اتكيػاس )  (stationary phase وعند دعػوؿ العاليػا فػت طػور الابػاتتكوف بشكؿ ازواج 
 يػػر منػػتظـ الػػى مسػػتدير، مت ركػػة وسػػالبة لصػػبدة كػػػػػراـ و ػػػػير  مكػػػونة  "كرويػػا "العميػػة بػػالتكوف متعػػذة شػػكال

( جمي رػا فوائيػة ولكنرػا تنمػو ت ػت ظػروؼ  (Fang et al.,1987 ; Tchan and Peter,1984 لمسػػػبورات
  .نقص اتوكسجيف



( كانػت المسػت مرات لزجػة،  sucrose mineral salts agar  )تريػا عمػى الوسػط الصػمبعنػد تنميػة البك     
م تمػػة، مرتف ػػة، م دبػػة، لماعػػة، ناعمػػة ومتوسػػطة ال جػػـ الػػى كبيػػرة، انتجػػت ا مػػب ال ػػزتت مػػادة كايفػػة  طػػت 
ع سػػػط  الطبػػػؽ، ومػػػف عػػػالؿ دراسػػػة الصػػػفات المزرعيػػػة والمجرريػػػة لرػػػذ  ال ػػػزتت فػػػاف فػػػذ  الصػػػفات تتطػػػابؽ مػػػ

 ( ا (Beacking,1992 ; Holt et al.,1994 الصفات المزرعية والمجررية لمجنس اتزوتوباكتر 
ب ض الصفات الكيمو يوية التت اجريت لم زتت ذات الصفات المظررية المطابقة لصفات  (  12 )يبيف الجدوؿ 

 Holt et al.,1994 ; Shankara ppa andعمػى مػا جػػػػاء فػػت  "اعتمػادا ((A.chroococcumبكتريػا 

Madhav Rao,1998)   الصػػفات  ابميترػػا عمػػى اسػػتدالؿ معتمػػؼ  ( لتيكيػػد الجػػنس وت ديػػد النػػوع ومػػف فػػذ
 تست مؿانتوؿ والسكروز والنشي ولـ لمكؿ مف ا است ممتمصادر الكاربوف ، اذ يال ظ مف الجدوؿ اف ال زتت  د 

بنػزوات الصػوديوـ،  %1فت وسط بيرؾ ال او  عمى  لمكاربوف والطا ة ، كما انرا لـ تنمو "سكر الرامنوز مصدرا
وعند مقارنة فذ  الصفات مع صػفات اتنػواع 0 ـ37بدرجة  "ونمت ايضا %1ونمت فت كموريد الصوديـو بتركيز 
 Ishac and، اذ بػػيف  ((A.chroococcumفػػذ  ال ػػزتت تاب ػػة لمنػػوع  عػػدالتاب ػػة لجػػنس اتوزتوبػػاكتر يمكػػف 

Yousef ( 1972 ) النوع اف( A.chroococcum فو اكار شيوعا )" فت الترب ال را ية.  
 يـ تابيت النتروجيف لم زتت، اذ تميزت بقابميترا عمى تابيت النتػروجيف الجػو   ( 12 )كما بيف الجدوؿ          

فػػت وسػػط المػػانتوؿ السػػائؿ العػػاؿ مػػف النتػػروجيف مكونػػة نموا"بشػػكؿ  شػػاءر يؽ ابػػيض المػػوف عمػػى سػػط  الوسػػط 
اعمػػى  يمػػة لتابيػػت النتػػروجيف وعمػػى فػػذا اتسػػاس تػػـ اعتيارفػػا ك زلػػة  A17السػػائؿ فيعطػػت ال زلػػة ر ػػـ  الزرعػػت

  .م مية است ممت كسماد  يو  فت التجارب ال قمية
 

 Azotobacter بعض الصفات الكيموحيوية لتشخيص عزالت الجنس  :( 12 )جدول 

spp مرتبة حسب كمية النتروجين المثبته. 

 

رقم 
 العزلة

وسط  الصفات الكيموحيوية لمعزالت
 بيرك

 N2كمية 
 Nالمثبته 
% 

 نوع العزلة

1% 

NaCl 

37 
 0م

 رامينوز نشأ سكروز مانيتول

A17 +++ ++ +++ +++ ++ - - 2729 A.chroococcum 

A3 +++ ++ +++ +++ ++ - - 2728 A.chroococcum 

A15 ++ ++ +++ +++ ++ - - 2728 A.chroococcum 

A14 ++ ++ +++ +++ + - - 2727 A.chroococcum 

A7 ++ ++ +++ +++ ++ - - 2727 A.chroococcum 

A2 ++ ++ +++ +++ ++ - - 2727 A.chroococcum 

A1 ++ ++ +++ +++ ++ - - 2726 A.chroococcum 

A4 ++ ++ ++ ++ ++ - - 2726 A.chroococcum 

A6 ++ ++ +++ +++ ++ - - 2726 A.chroococcum 

A8 ++ ++ +++ +++ ++ - - 2726 A.chroococcum 



A9 ++ ++ +++ +++ ++ - - 2726 A.chroococcum 

A10 + ++ +++ +++ ++ - - 2726 A.chroococcum 

A11 ++ ++ +++ +++ ++ - - 2726 A.chroococcum 

A12 ++ + +++ +++ ++ - - 2726 A.chroococcum 

A13 ++ ++ ++ ++ + - - 2726 A.chroococcum 

A16 ++ + +++ +++ ++ - - 2726 A.chroococcum 

A5 ++ ++ +++ +++ ++ - - 2726 A.chroococcum 

 
 

 نمو كثيف +++نمو متوسط   ++نمو ضعيف     +اليوجد نمو    -

 

 .التجارب الحقمية4-2
 .التجربة الحقمية االولى5-4-2  

تاثير اضافة االسمدة الحيوية والكيميائية في اطوال النباتات والوزن الجاف لممجموع  .5-5-4-2    
  T.harzianum )الخضري في حالة اضافة وعدم اضافة المبيد الحيوي) 

           
اف اطواؿ النباتات والوزف الجاؼ لممجموع العضر  ازدادت م نويا عند رفػع  (8و2) كالفيبيف الش              

بدػض النظػر عػف اضػافة المبيػد ال يػو  والسػماد ال يػو  الفطػر   %100الػى  %50نسبة التسميد الكيميائت مف 
ف يػؤد  ( اذ اف عنصر النتروجي NPK )والبكتير ،وكانت فذ  الزيادة نتيجة تستجابة النباتات لممدذيات الكبرن

الى ت سيف نمو النبات وزيادة نمو المجموع العضر  كما اف عنصر الفسفور يسرـ فت نمو جميػع اجػزاء النبػات 
وزيادة وزنه كنتيجة لتشجيع الفسفور لتكويف مجموع جذر  كايؼ وعميؽ يساعد عمى امتصاص المػاء وال ناصػر 

ر  مػف  يػث زيػادة او تشػجيع امتصػاص النتػروجيف الدذائية اـ اف البوتاسيوـ ي مؿ عمى ت سيف نمو النبػات وتػااي
 ( ا Tisdale et al.,1986  )مف  بؿ النبات
و  %3.44ا ػداث زيػادة م نويػة  ػدرفا فػت تسػببت  T.harzianumاضافة المبيد ال يػو  مػف فطػر             
عػػف اضػػافة لكػػؿ مػػف اطػواؿ النباتػػات والػػوزف الجػػاؼ لممجمػوع العضػػر ، عمػػى التػػوالت وبدػض النظػػر  16.11%

اف ات ياء المجررية فت التربة ومنرا فطػر  الى Altomare et al. (1999)اذ اشار  .السماد ال يو  والكيميائت
T.harzianum فػػت دورات ال ناصػػر ومنرػػا  "بػػارزا "تػػؤد  دوراN,P,S  كمػػا اف الفطػػرT.harzianum  لػػه

فػػػػػػت ذوبػػاف ال ناصػػر "مرمػػا "ا يػػؤد  دوراالقابميػػة عمػػى ت زيػػز تجريػػز وامتصػػاص النتػػروجيف مػػف  بػػؿ النبػػات كمػػ
( فػػت التػػرب القاعديػػة واف ال ناصػػر التػػت تعتػػزؿ ال ديػػد والمندنيػػز فػػت مػػواد ا يائيػػة  Zn,Mn,Fe,Cu )النػػادرة

 .مما يدؿ عمى اف فذا الفطر يسرـ فت ذوباف وجافزية المدذيات الصػدرن لمنبػات T.harzianumيفرزفا الفطر

اذ اف  2002))وال ػديات  Harman ( 2000 )و  Lorito et al. (1993)فػذ  النتػائ  كانػت متطابقػة مػع 
يرفػػػػع نسػػػػبة البػػػػراعـ الامريػػػػة ، كمػػػػا انػػػػه ي فػػػػز نمػػػػو الجػػػػذور والنمػػػػو العضػػػػر ، واشػػػػار  T.harzianumالفطػػػػر 



Margeret et al.(1994)  مػف فطػر  %1)     و   (0.75مسػتون اضػافة  اسػت ماؿانػه عنػدTricoderma 

spp  النمو لنبات العس مدةفاف االث سالتت اعطت اعمى ت فيز لمنظاـ الجذر  والقمت مع اباتية طوؿ.  
 

 
(: تاثير اضافة االسمدة الحيوية والكيميائية في اطوال نباتات القمح في حالة اضافة 3شكل )

 . T.harzianumوعدم اضافة المبيد الحيوي من فطر 
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في (: تاثير اضافة االسمدة الحيوية والكيميائية في الوزن الجاف لممجموع الخضري لنباتات القمح 2شكل )
  . T.harzianumلحيوي من فطر احالة اضافة وعدم اضافة المبيد 

 
 
ب ػػػض  الػػػى ممقػػدرة فطريػػات الترايكوديرمػػػا  ػػد يرجػػععنػػد اضػػػافة  النبػػػػػاتاتاف الزيػػادة فػػت ب ػػػض م ػػايير نمػػػو    

 (0220 ميد، )انزيـ البيروكسديز  عمى انتاج اتايميف مما ان كس عمى زيادة ف الية Tricoderma sppعزتت 
 ;Lazanyi and Cabulea, 1957 اتايمػػيف عمػى زيػػادة م ػػايير نمػو النباتػػات الم اممػػة بػػه ) ممقػػدرةوذلػؾ ل

Ketring and Morgan,1970 كما اعتقد)Windham et al. (1986)  وجود مادة ما منظمة لمنمو تنت  مف
انبػات البػذور ونمػو جػذور النباتػات ممػا  فتفت منطقة مرد البذور لتؤار ايجابيا  Tricoderma spp بؿ الفطر 

  .يؤد  الى زيادة نمو تمؾ النباتات 

 ( بصػػورة منفػػردة او  (A.chroococcumوالبكتيػػر  G.mosseae) اف اضػػافة السػػماد ال يػػو  الفطػػر )     
مزدوجػػة  قػػؽ زيػػادة م نويػػة فػػت اطػػواؿ النباتػػات والػػوزف الجػػاؼ لممجمػػوع العضػػر  ولكػػال المسػػتوييف مػػف السػػماد 

( مقارنػػة بم اممػػة عػػدـ اضػػافة  T.harzianum) مػػػف فطػػر)الكيميػػائت وعنػػد اضػػافة وعػػدـ اضػػافة المبيػػد ال يػػو  
 + G.mosseae لبكتيػػر  م ػػا)السػػماد ال يػػو  الفطػػر  واواف اعمػػى القػػيـ سػػجمت عنػػد اضػػافة  اسػػماد  يػػو 

A.chroococcum)  عمى  امف السماد الكيميائت وفت  الة اضافة وعدـ اضافة المبيد ال يو  %100وباضافة
 %9.42 ) بمدػػت نسػػبة الزيػػادة ات افمػػف انػػه تتوجػػد فػػروؽ م نويػػة بػػيف م ػػامالت التسػػميد ال يػػو ،  الػػر ـ
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والػػوزف الجػػاؼ لممجمػػوع العضػػر  وفػػت  الػػة عػػدـ لكػػؿ مػػف اطػػواؿ النباتػػات  %(81851%و12821و)%(04و
 اضافة واضافة المبيد ال يػو ، عمػى التػوالت مقارنػة بم اممػة عػدـ اضػافة سػماد  يػو  وباضػافة السػماد الكيميػائت

و د ي زن السبب فت ذلؾ الى افمية عنصر الفسفور الػذ  يسػرـ فػت  اوعند عدـ اضافة المبيد ال يو  %(122)
التااير اتيجابت لمفطر  عمىائه الوظيفت عند است ماؿ المايكورايزا كمعصب  يو ، فضال ت سيف نمو النبات واد

( ا لقد اشارت ال ديد مف  Safir et al. 1972)فت النبات مف  يث ت سيف امتصاص ال ناصر الدذائية والماء 
ت فػػت اسػػتعالص عنصػػر النبػػا مقػػدرةالدراسػػات الػػى اف وجػػود المػػايكورايزا فػػت بيئػػة الجػػذور  ػػد تسػػرـ فػػت زيػػادة م

( وذكػػر  Jensen and Jakobsen , 1980  )الفسػػفور فػػت  الػػة عػػدـ تػػوفر  بجافزيػػة مرتف ػػة او كافيػػة   
Haymann ( 1982 ) ذات نظػػاـ جػػذر  نػػاعـ تكػػوف اكاػػر اسػػتجابة لمتمقػػي  بفطريػػات  قمػػالػػى اف نباتػػات ال  

 االمايكورايزا ت ت المستويات المنعفضة مف الفسفور
ال يو  بفطر  لمتسميد) اطواؿ النبات ، اتوزاف الجافة )اف استجابة مكونات النمو فت نباتات القم               

  (1994)واعػػػريف  والسػػػامرائت (1993)المػػػايكورايزا وبالتػػػداعؿ مػػػع التسػػػميد الفوسػػػفاتت ذكػػػرت مػػػف  بػػػؿ ال ػػػانت
يػا اتزوتوبػاكتر تسػرـ بشػكؿ ذلػؾ فػاف بكتر  فضػال عمػى اAl.Karaki and Dlark (1998 )( 0222والتميمػت)

م مػػػػود واعػػػػروف،  )ة النتػػػػروجيف فػػػػت وسػػػػط النمػػػػو عػػػػف طريػػػػؽ التابيػػػػت ال يػػػػو  متواضػػػػع فػػػػت رفػػػػع جافزيػػػػ
( والجبريمينػات  IAA )دورفا المرـ مف عالؿ افرازفػا لممػواد المنظمػة لمنمػو وافمرػا اتوكسػيف عمى"فضال(1997

( اػـ افرازفػا لػب ض المػواد  Brown and Walker,1970 ; Barea and Brown,1974  )والسػايتوكينات
 (ا 2002والسامرائت، Page and Dale,1986  ) المنشطة والم فزة تمتصاص ال ناصر الصدرن ماؿ ال ديد

ل يػو  اشار ال ديد مف البا ايف الى وجود استجابة م نوية فت مكونات نمو  اصػؿ ال نطػة نتيجػة التسػميد ا    
(ا والتػااير اتيجػابت   Jagnov,1987 ; Gill et al.,1993 ;Abdel-Jawad,1998)ببكتريػا اتزوتوبػاكتر

 Manske et al. (2000)و  Mostafa (1990)ال يػػو  الفطػر  والبكتيػػر  المػزدوج ذكػػر مػػف  بػؿ لمتسػميد 
  :وفذا  د ي زن الى (2003 )وبشير 

و  لمنتػروجيف لالزوتوبػاكتر مػف عػالؿ تجريزفػا جػعمميػة التابيػت ال لفطريات المايكورايزا تااير ايجابت فت 18
 (ا Ishac,2000)بمصادر الفسفور الضرورية لسد  اجترا مػػف الطا ة

مما يؤد  الػى "زيادة جافزية المدذيات وعاصة النتروجيف نتيجة التااير المتداعؿ لمفطريات والبكتريا م ا 08
 (ا El-Ghandour,1992  )ت سيف نمو النبات

المايكورايزا عمى ازالػة ايونػات اتمونيػـو مػف موا ػع تابيػت النتػروجيف مؤديػة الػى اطالػة ف اليػة انػزيـ  مقدرة 28
 (ا Mostafa,1990  )النتروجينز

البكتريػػا المابتػػة لمنتػػروجيف عمػػى افػػراز منظمػػات النمػػو ممػػا يػػؤد  الػػى التنشػػيط المباشػػر لمف اليػػات  مقػػدرة 88
 النبػػػات عمػػػى امتصػػػاص المدػػػذيات ومنرػػػا النتػػػروجيف  مقػػػدرةزيػػػادة اتيضػػػية لممػػػايكورايزا مؤديػػػة الػػػى 

Pacovsky,1988)  وانتقاله وتمايمه عف طريؽ الرايفا ومف المصادر  يػر الجػافزة ) Ames et al., 

 (ا 1983



السػامرائت،  )الجػذور  نمػػػػػػػوفػت منطقػة  وجػودةرفػع كفػاءة الجػذور فػت اتسػتفادة مػف ال ناصػر الدذائيػة الم 58
2003a ا) 

  )التاايرات المتداعمة بيف المايكورايزا واتزوتوبػاكتر مػف  يػث مقػدرترا عمػى ال ػد مػف اتمػراض الفطريػة 28
Ishac et al.,1990 ا) 

اما التااير اتيجابت لمتداعؿ ما بيف المايكورايزا وفطريات الترايكوديرما فت نمو النباتات اشار اليه                
 Ghisalberti et فقػد اشػار  Camprubi et al.( 1995 ) Sramek et al.(2000  )ال ديػد مػف البػا ايف 

al.(1990)  الى اف تواجد الترايكوديرما مع المايكورايزا  د يسرـ فت ت فيز عممية الػ sporulation)  يث اف  )
الػػى وسػػط ( واف اضػػافترا  pyronc)فػػذ  الفطريػػات تمتػػاز بنشػػاط انزيمػػت وافػػراز ب ػػض المضػػادات ال يويػػة ماػػؿ 

  (ا 2003b) السامرائت، النمو ت سف نمو الكاير مف الم اصيؿ الزراعية

ذكػػر عػػدد مػػف البػػا ايف اف التػػداعؿ مػػا بػػيف بكتريػػا اتزوتوبػػاكتر وفطريػػات الترايكوديرمػػا فػػو مػػف النػػوع          
 (ا Viesturs et al., 1998 ; Apsite et al.,1996,1997 )الموجب

 
االسمدة الحيوية والكيميائية في حاصل الحبوب في حالة . تأثير اضافة 4-5-4-2

 (T.harzianum ) اضافة وعدم اضافة المبيد الحيوي
مػف التوصػية السػمادية  %100)   الػى  %50 ) اف رفػع مسػتون السػماد الكيميػائت مػف (5)يبػيف الشػكؿ        

 )يػػة والمبيػػد ال يػػو  مػػف فطػػر سػػببت زيػػادة م نويػػة فػػت  اصػػؿ ال بػػوب بدػػض النظػػر عػػف اضػػافة اتسػػمدة ال يو 
T.harzianumا ) 

( وبدض النظر عف اضافة اتسمدة ال يوية والكيميائية  ققت زيادة T.harzianum (اضافة المبيد ال يو      
ب ػد اضػافة المبيػد  اتنتػاجالمت ققػة فػت زيػادة ال اف .م نوية فت  اصؿ ال بوب مقارنة ب دـ اضافة المبيد ال يػو 

يمكػػف اف ت ػػزن الػػى نشػػاط الفطػػر اتنزيمػػت فػػت التربػػة ، اذ اف م ػػدؿ نشػػاط انزيمػػات  T.harzianum ال يػػو  
   T.harzianum) )نتيجػػػػػة لزيػػػػػادة الو ػػػػػدات السػػػػػكانية لمفطػػػػػر "اتميميػػػػػز ، السػػػػػيميميز والكػػػػػايتنيز كػػػػػاف عاليػػػػػا

(  T.harzianum )رػػػػػػاف اتنزيمػات التػت يفرزفػا الفط Howell et al. ( 2000)( ا ذكػر  0220،ال ػديات)
( ي مؿ عمى تابيط  T.harzianum  فطػػػػر) اف.تزيد مف است ااث المقاومة لدن النبات ضد المسببات المرضية
 Elad ) )قدرته عمى اتصابة مما ي زز اتنتاجمانزيمات المسبب المرضت الم ممة لجدراف عاليا الجذور ويابط 

et al.,1999  
فػػت اضػػافات اتسػػمدة ال يويػػة والكيميائيػػة فػػت  الػػة اضػػافة وعػػدـ اضػػافة المبيػػد  اصػػؿ ال بػػوب  لقػػد تػػيار     

عند عدـ اضافة المبيػد ال يػو  فػاف اعمػى  مػة انتػاج مػف ال بػوب كانػت ا(  T.harzianum )ال يو  مف فطر 
مزدوجػة  عند جميع م امالت التسميد ال يو  مػف فطػر المػايكورايزا  او اتزوتوبػاكتر والمضػافة بصػورة منفػردة او
الفطػر  وعند كال المستوييف مف السػماد الكيميػائت المضػاؼ، اذ بمدػت اعمػى  ػيـ لرػا عنػد اضػافة السػماد ال يػو  

مف السماد الكيميػائت ، اذ بمدػت  %100( مع اضافة  A.chroococcum(  G.mosseae والبكتير  م ا"   )
 % مف122 عدـ اضافة سماد  يو  وباضافةممة وكانت زيادترا م نوية مقارنة بم ا1-فكتار .كدـ (2914.65)



، اف اسػػت ماؿ المبيػػد ال يػػو  سػػجؿ اعمػػى  مػػة انتػػاج مػػف 1-افكتػػػػاركدـ 2467.83السػػماد الكيميػػائت اذ بمدػػت 
ال بوب عند كال المستوييف مف السػماد الكيميػائت وت ػت جميػع م ػامالت التسػميد ال يػو  المنفػردة او المزدوجػة، 

اذ بمدػػت  .مػػف السػماد الكيميػائت %100ضػافة السػماد ال يػػو  المػزدوج مػع اضػافة وبمدػت اعمػى  يمػة لرػا عنػد ا
 مقارنػػة بم اممػػة عػػدـ اضػػافة سػػماد  يػػو  ومبيػػد  يػػو  وبوجػػود %25وبزيػػادة  ػػدرفا  -1فكتػػار .كدػػـ 3085.21

  .السماد الكيميائت % مف122

الػػى زيػػادة م نويػػة فػػت  يمػػة  اصػػؿ  G.mosseaeادت اضػػافة السػػماد ال يػػو  المنفػػرد لفطػػر المػػايكورايزا       
ال بوب ولكال المستوييف مف السماد الكيميائت المضاؼ مقارنة بم اممة عدـ اضافة سػماد  يػو  وفػت  الػة عػدـ 

(   %21.01و  %14.42)( وبمدػت نسػبة الزيػادة  ( T.harzianum اضػافة واضػافة المبيػد ال يػو  مػف فطػر
وعنػد عػدـ اضػافة المبيػد ال يػو  % مػف السػماد الكيميػائت 52اضػافة وبقارنة بم اممة عدـ اضافة سماد  يو  و م

  .وعند اضافته، عمى التوالت

       

اف استجابة  اصؿ ال نطػة لمتسػميد ال يػو  بفطريػات المػايكورايزا بوجػود و يػاب التسػميد الكيميػائت ذكػرت مػف   
ا يرجػػع الػػى التػػااير ( وفػذ0222وبشػػير )  Mohammad et al. (1995) ; Omar (1998) بػؿ كػػؿ مػػف 

( وال ناصػػر  Abbot and Robson,1977اتيجػػابت لممػػايكورايزا عمػػى تشػػجيع م ػػدؿ امتصػػاص الفسػػفور  ) 
( ا اف  الػػة التػػداعؿ  Barea and Gonzalez,1986الدذائيػػة اتعػػرن ماػػؿ النتػػروجيف والزنػػؾ وال ديػػد    ) 
 Fracchia et al.(1998) ; MCEAllisteرا كؿ مف اتيجابية بيف المايكورايزا وفطريات الترايكوديرما اشار ل

et al.(1994)  ( اذ اف  الػػة التػػداعؿ فػػذ  فػػت مػػف نػػوعsynergistic  مػػف عػػالؿ اعتبػػارات انبػػات السػػبورات )
 وكاافة المست مراتا

زيػػادة م نويػػة فػػت  اصػػؿ ال بػػوب  A.chroococcumكمػػا سػػجمت اضػػافة السػػماد ال يػػو  المنفػػرد لبكتريػػا       
لمسػتوييف مػف السػماد الكيميػػائت المضػاؼ مقارنػة بم اممػة عػػدـ اضػافة سػماد  يػو  وفػػت  الػة عػدـ اضػػافة ولكالا

% مقارنة بم اممة عػدـ 0088% و 11822وبمدت نسبة الزيادة  T.harzianumواضافة المبيد ال يو  مف فطر 
يػو  وعنػػد اضػافته، عمػػى % مػػف السػماد الكيميػائت وعنػػد عػدـ اضػػافة المبيػد ال 52اضػافة سػماد  يػػو  وباضػافة 

 Singh etالتوالتا اشار ال ديد مف البا ايف الى استجابة  اصؿ ال نطة لمتسميد ال يو  ببكتريا اتزوتوباكتر ) 

al.,1993 ; Mash hoor et al.,2002  اف فػػذ  اتسػػتجابة ترجػػع الػػى الػػدور المرػػـ الػػذ  تؤديػػه البكتريػػا )
ار ايجابيػػا" فػػت نمػػو النبػػات وم ػػدؿ امتصاصػػه لممدػػذيات ممػػا يػػؤد  الػػى تفرازفػػا المػػواد المنظمػػة لمنمػػو والتػػت تػػؤ 

( فضػػال" عػػف دورفػػا فػػت تابيػػت النتػػروجيف  Gonzalez-Lopez et al.,1986زيػػادة انتػػاج  اصػػؿ ال بػػوب ) 
 (ا  Both et al.,1981الجو  ) 
اف التػداعؿ بػيف بكتريػا اتزوتوبػاكتر وفطريػات الترايكوديرمػا ان كػس  Viesturs et al. ( 1998 )بػيف        

 ايجابيا" عمى  اصؿ بنجر السكر وارتفاع م تون السكر فت البنجر وانعفاض عدد النباتات المصابةا 
 + G.mosseaeوعنػػد مقارنػػة  ػػيـ اتنتػػاج فػػت  الػػة اضػػافة السػػماد ال يػػو  الفطػػر  والبكتيػػر  المػػزدوج       

A.chroococcum  مػػػػػع م ػػػػػامالت التسػػػػػميد ال يػػػػػو  الفطػػػػػر  المنفػػػػػردG.mosseae والبكتيػػػػػر  المنفػػػػػرد 



A.chroococcum مف التسميد الكيميائت، نجد اف 52لرا سماد  يو  وباضافة  والم امالت التت لـ يضاؼ %
% ( و ) 883% و 185% و 02821م اممػػػػػػة التسػػػػػػميد ال يػػػػػػو  الفطػػػػػػر  والبكتيػػػػػػر  المػػػػػػزدوج تفو ػػػػػػت بنسػػػػػػبة ) 

% ( مقارنػػػة مػػػع م اممػػػة عػػػدـ اضػػػافة سػػػماد  يػػػو ، اضػػػافة سػػػماد  يػػػو  فطػػػر  2800% و 1882% و 22821
 وفت  الة عدـ اضافة واضافة المبيد ال يو  ، عمى التوالتا  منفرد، سماد  يو  بكتير  منفرد

% مػػػف التسػػػميد 52مػػػف فػػػذ  النتػػػائ  يتبػػػيف اف اتضػػػافات المنفػػػردة والمشػػػتركة لالسػػػمدة ال يويػػػة وباضػػػافة       
 ققت انتاج يفوؽ مػا  ققتػه م اممػة عػدـ  T.harzianumالكيميائت وبوجود وعدـ وجود المبيد ال يو  مف فطر 

% مػػف التسػػميد الكيميػػائت وعنػػد اضػػافة وعػػدـ اضػػافة المبيػػد ال يػػو ، اذ بمػػغ 122سػػماد  يػػو  وباضػػافة اضػػافة 
لكؿ  1-( كدـا فكتار 2223822و  042181و  040484( و )  041183و  0124812و  0212812اتنتاج ) 

لسػػماد ال يػػو  الفطػػر  مػػف م ػػامالت السػػماد ال يػػو  الفطػػر  المنفػػرد، السػػمادال يو  البكتيػػر  المنفػػرد وم اممػػة ا
و  0821812والبكتير  المزدوج وعند عػدـ اضػافة واضػافة المبيػد ال يػو ، عمػى التػوالتا فػت  ػيف بمػغ اتنتػاج ) 

% مػف التسػميد الكيميػائت وعنػد عػدـ 122لم اممة عدـ اضافة سػماد  يػو  وباضػافة  1-( كدـافكتار 0522802
ت النتائ  ايضا" اف اضافة السماد ال يو  الفطر  والبكتير  م ا" اضافة واضافة المبيد ال يو ، عمى التوالتا بين

% مف السماد الكيميائت وبوجود وعػدـ وجػود المبيػد ال يػو  اعطػت  ػيـ ل اصػؿ ال بػوب ت تعتمػؼ 52وباضافة 
(  0318825و  0411842% ( مف السماد الكيميائت،اذ بمغ اتنتاج ) 122م نويا" عف  يمرا فت  الة اضافة ) 

% ( مف السماد الكيميائت وفت  الة 122% و 52عند اضافة )  1-( كدـا فكتار 2245801و  2223822و ) 
عدـ اضافة واضافة المبيد ال يو ، عمى التوالتا وفػذا ان كػس ايجابيػا" عنػد  سػاب الزيػادة المت ققػة مػف  اصػؿ 

% 122تير  المزدوج وبوجػود % ( لم اممة السماد ال يو  الفطر  والبك02823% و 1481ال بوب ، اذ بمدت ) 
% و 02824مف السماد الكيميائت وعند عدـ اضافة واضافة المبيد ال يو ، عمى التوالتا وفذ  كػػانػػت ا ؿ مف ) 

% مػف السػماد الكيميػائت وعنػد 52% ( التت سجمت فت  الة اضافة السػماد ال يػو  نفسػه ولكػف باضػافة 22822
التػوالتا اف ذلػؾ مرػـ فػت ت قيػؽ مػردود ا تصػاد  مػف عػالؿ مػا تػوفر   عدـ اضافة واضافة المبيد ال يو  ، عمػى

% مما يؤد  الى تقميؿ 52اتسمدة ال يوية والمبيدات ال يوية لعفض م دتت التسميد الكيميائت المضافة بنسبة 
        التكمفػػػػة ، فضػػػػال" عػػػػف انرػػػػا ت مػػػػؿ عمػػػػى ال ػػػػد مػػػػف التمػػػػوث البيئػػػػت بسػػػػبب زيػػػػادة اسػػػػت ماؿ التسػػػػميد الكيميػػػػائتا  
فػػذ  النتػػائ  ت تمػػد عمػػى طبي ػػة التربػػة العاضػػ ة لمدراسػػة ويمكػػف اف تعتمػػؼ فػػت تربػػة اعػػرنا اذ اشػػارت بشػػير ) 

( G.mosseae + A.chroococcum( الػػى اف اتضػػافة المزدوجػػة مػػف اتسػػمدة الفطريػػة والبكتيريػػة ) 0222
صػؿ ال بػوب ت تعتمػؼ م نويػا" ( اعطػت  يمػا" ل ا NPK% مػف التوصػية السػمادية مػف المدػذيات  )52وت ت 

 % ( مف التوصية السماديةا 122عف  يمترا فت  الة اضافة ) 
اف التااير اتيجػابت مػا بػيف المػايكورايزا وبكتريػا اتزوتوبػاكتر فػت انتاجيػة ال نطػة اشػار اليػه كػؿ مػف             

Manske et al. ( 2000 )   ( والسػػبب فػػت ذلػػؾ يرجػػع الػػى  0220والسػػامرائت ) التػػداعؿ اتيجػػابت بػػيف
المػػايكورايزا واتزوتوبػػاكتر مػػف  يػػث نسػػبة اتصػػابة واعػػداد السػػبورات والبكتريػػا ممػػا يػػن كس ايجابيػػا" عمػػى عمميػػة 
التابيػػت الجػػو  لمنتػػروجيف مػػف  بػػؿ بكتريػػا اتزوتوبػػاكتر وذلػػؾ مػػف عػػالؿ تجريزفػػا بالكميػػات الكافيػػة مػػف الفسػػفور 



( فضػػال عمػػى ذلػػؾ زيػػادة مقػػدرة البكتريػػا عمػػى افػػراز الررمونػػات Ishac,2000الػػالـز لسػػد  اجاترػػا مػػف الطا ػػة  ) 
 ومنظمات النمو بانواعرا المعتمفة ومف اـ تشجيع الجذور تمتصاص الماء والمدذياتا 

                   

اضافة ( في حالة 5-(: تاثير اضافة االسمدة الحيوية والكيميائية في حاصل الحبوب ) كغم. هكتار 1شكل ) 
 . T.harzianumمن فطر  وعدم اضافة المبيد الحيوي
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. تأثير اضافة االسمدة الحيوية والكيميائية في مكونات الحاصل لنبات 3-5-4-2
 .T.harzianumحالة اضافة وعدم اضافة المبيد الحيوي  القمح في

 
( اف  ػػيـ مكونػات ال اصػػؿ بمدػت ال ػػد اتعمػى لرػػا فػت  الػػة اضػافة السػػماد  12يبػيف الجػدوؿ )                 

وبدػػض النظػػر عػػف السػػماد  G.mosseae + A.chroococcum) ال يػو  الفطػػر  والبكتيػػر  المػػزدوج مػػف ) 
د ال يػو   بػة سػجمت اعمػى  يمػة لرػا عنػد اضػافة السػما 1222الكيميائت المضاؼ والمبيد ال يو  فيما عدا وزف 

الفطر  المنفرد وفذ  تتعتمؼ م نويا" عف م اممة اضافة السػماد ال يػو  الفطػر  والبكتيػر  المػزدوج، وكانػت  ػيـ 
جميػػع مكونػػات ال اصػػؿ مرتف ػػة م نويػػا" فػػت  الػػة اضػػافة السػػماد ال يػػو  الفطػػر  والبكتيػػر  بصػػورة منفػػردة او 

ر ـ مػف انػه لػـ تظرػر فػروؽ م نويػة فػت  ػيـ مكونػات مزدوجة مقارنة مع م اممة عدـ اضافة سماد  يػو  عمػى الػ
 1-ال اصػؿ بػػيف م ػػامالت التسػػميد ال يػػو  الفطػػر  والبكتيػػر  المنفػػرد او المػػزدوج فيمػػا عػػدا عػػدد ال بػػوب ا سػػنبمة

 اظررت فرو ا" م نويا" بيف م امالت التسميد ال يو  المنفرد او المزدوجا  
ال يويػػػػة والكيميائيػػػػة فػػػػاف اضػػػػافة المبيػػػػد ال يػػػػو  مػػػػف فطػػػػر وبدػػػػض النظػػػػر عػػػػف اضػػػػافة اتسػػػػمدة              

T.harzianum   (            و 2814سػػػجمت زيػػػادة م نويػػػة فػػػت مكونػػػات ال اصػػػؿ اذ بمدػػػت نسػػػبة الزيػػػادة  %
 بػػػة، عمػػػى  1222ووزف  1-، عػػػدد ال بػػػوب ا سػػػنبمة1-% ( لكػػػؿ مػػػف عػػػدد السػػػنيبالت ا سػػػنبمة2830% و 4821

لرػا المقػدرة  Trichoderma sppالمبيػد ال يػو ا اذ اف ب ػض ال ػزتت مػف فطريػات التوالت مقارنة ب دـ اضػافة 
 Kleifield andعمػػى اعتػػراؽ الجػػذور وتشػػكؿ تراكيػػب فطريػػة فػػت الجػػذور مشػػابه لمػػا ت داػػه المػػايكورايزا ) 

Chet,1992  ولرػػذا ا تػػرح )Brundert ( 1991)  الػػى اف التمقػػي  بفطريػػاتTrichoderma spp  يزيػػد مػػف
امتصاص ال ناصر الدذائية بطريقػة مشػابه نوعػا مػا لمػا ي ػدث عنػد التمقػي  بالمػايكورايزا ممػا يػن كس عمػى  كفاءة

انػت  نباتػات ذات نظػاـ  WTنمو النبات ومكونات ال اصؿ، اف تمقي  نباتات العس بفطر الترايكوديرما بالساللة 
ئيػػػػة المتا ػػػػة ومنرػػػػا الفسػػػػفور ) جػػػػذر  نػػػػاعـ وكايػػػػؼ و ػػػػد تسػػػػبب فػػػػت زيػػػػادة امتصػػػػاص المػػػػاء وال ناصػػػػر الدذا

Margeret et al., 1994  ا ) 
اف اضافة اتسمدة ال يويػة المنفػردة او المزدوجػة ادت الػى زيػادة  يػر م نويػة فػت مكونػات ال اصػؿ             

% مػف التوصػػية السػمادية وعنػػد اضػافة وعػدـ اضػػافة المبيػد ال يػػو ا 122عنػد رفػع نسػػبة التسػميد الكيميػػائت الػى 
 اتسميد ازدادت م نويا" عند رفع نسبة ال 1-فيما عدا عدد ال بوبا سنبمة

 
 
 
 



في حالة (: تأثير اضافة االسمدة الحيوية والكيميائية في بعض مكونات الحاصل لنبات القمح  53جدول )
 ( ( T.harzianumاضافة وعدم اضافة المبيد الحيوي من فطر 

 
اضافات االسمدة 

  الحيوية
-T.harzinum +T.harzianum المعدل 

-N1P1K1 N2P2K2 المعدل - 

N1P1K1 
N2P2K2 المعدل 

 5-معدل عدد السنيبالت.سنبمة

تسميد  من دون
 حيوي

20.00f 21.00ef 20.5d 20.83ef 21.66d

ef 

21.24c

d 

20.8

7b 

G.mosseae 22.00cde 23.00bcd 22.5c

b 

23.33ab

cd 

23.75a

b 

23.54a

b 

23.0

2a 

A.chroococc

um 
22.5bcde 23.00bcd 22.75

b 

23.00bc

d 

23.5ab

c 

23.25a

b 

23.0

0a 

G.mosseae+
A.chroococc

um 

23.00bcd 24.00ab 23.5a

b 

23.12bc

d 

25.00a 24.06a 23.7

8a 

   21.87b 22.75ab  22.57ab 23.47a المعدل

 5-معدل عدد الحبوب. سنبمة
67.75i 69.00hi 68.37f 70.41hi 74.49g تسميد حيوي من دون

h 

72.45e

f 

70.4

1d 

G.mosseae 77.24fg 78.00ef

g 

77.62

de 

82.33de

f 

83.54d

e 

82.93

d 

80.2

7c 

A.chroococcum 82.0def 85.7d 83.85c

d 

91.37c 91.87c 91.62

b 

87.7

3b 

G.mosseae+ 
A.chroococcum 

84.16d 97.75b 90.95

bc 

92.5bc 108.00

a 

100.25

a 

95.6

a 

   77.78b 82.61ab  84.15ab 89.47a المعدل

 حبة 5222معدل وزن 
45.05e 45.80de 45.42 تسميد حيوي من دون

d 

47.30dc 47.7bc

d 

47.5c 46.4

6b 

G.mosseae 48.25bc 49.25ab

c 

48.75

bc 

49.6ab 50.73a 50.17a

b 

49.4

6a 

A.chroococcum 47.07bc

d 

48.35bc 47.71c 49.75ab 51.05a 50.4a 49.2

1a 

G.mosseae+ 
A.chroococcum 

47.80bc

d 

49.40ab

c 

48.60c 49.35ab

c 

51.1a 50.22a

b 

49.4

1a 

   47.20c 48.02bc  49.00ab 50.15a المعدل

تقػػارف  ػػيـ كػػؿ مجموعػػة مػػف المتوسػػطات مػػع ب ضػػراا القػػيـ فػػت المجموعػػة الوا ػػدة ذات ال ػػروؼ المتشػػابه تتعتمػػؼ م نويػػا" فيمػػا بينرػػا  سػػب 
 ا 2825اعتبار دنكف مت دد ال دود بمستون ا تماؿ 

 
 



الكيميائت وعند م اممة اضافة السماد ال يو  المزدوج وفت  الػة اضػافة وعػدـ اضػافة المبيػد ال يػو  وكػذلؾ عػدد 
السنيبالت ازدادت م نويا" عند رفع نسبة التسػميد الكيميػائت لػنفس الم اممػة وبوجػود المبيػد ال يػو ، وفػذ  النتيجػة 

والػذيف اسػت مموا اتسػمدة ال يويػة بالتػداعؿ مػع اتسػمدة  يمكف اف تفسر طبقا" لما توصؿ اليه ال ديد مف البػا ايف
الكيميائيػػة لدػػرض زيػػادة اتنتػػاج اذ ازدادت نسػػبة ال اصػػؿ الػػى  ػػد م ػػيف مػػف التسػػميد الكيميػػائت  يػػر اف زيػػادة 

 Rai and Gaur,1988ال اصؿ نتيجة لزيادة مستويات التسميد الكيميائت لػـ ت ط النتيجة اتيجابية المطموبة ) 
( الػى اف وجػود  الػة تػداعؿ ايجابيػة بػيف م ػامالت التسػميد ال يػو   0222فت  يف اشارت البا اػة بشػير ) ( ا 

 بانواعه المنفردة والمزدوجة ومستويات التسميد الكيميائت فت مكونات ال اصؿا 
ف عػػػدد اف اضػػػافة اتسػػػمدة ال يويػػػة الفطريػػػة والبكتيريػػػة بصػػػورة منفػػػردة او مزدوجػػػة ادت الػػػى ارتفػػػاع  ػػػيـ كػػػؿ مػػػ

 بػة مقارنػة بم اممػة عػدـ اضػافة سػماد  يػو  ولكػال  1222ووزف  1-، عدد ال بػوبا سػنبمة 1-السنيبالت ا سنبمة
، واعمػى  يمػػة  T.harzianumالمسػتوييف مػف التسػميد الكيميػػائت وفػت  الػة اضػػافة وعػدـ اضػافة المبيػػد ال يػو  

% مػف التوصػية السػمادية ، اذ  122د اضػافة سجمت عند اضافة السػماد ال يػو  الفطػر  والبكتيػر  المػزدوج وعنػ
% ( لكػػػػؿ مػػػػف عػػػػدد 12880% و 53882% و05% ( و ) 3825% و 88804% و 02بمػػػػدت نسػػػػػػبة الزيػػػػادة ) 

 بػة وعنػد عػدـ اضػافة اضػافة المبيػد ال يػو  ، عمػى  1222ووزف  1-، عػدد ال بػوبا سػنبمة1-السنيبالت ا سنبمة
% مػػف السػػماد الكيميػػائت وعنػػد عػػدـ اضػػافة المبيػػد 52 يػػو  وباضػػافة  التػػوالت مقارنػػة بم اممػػة عػػدـ اضػػافة سػػماد

 ال يو ا 
اف اسػػتجابة مكونػػات  اصػػؿ ال نطػػة لمتسػػميد ال يػػو  بفطريػػات المػػايكورايزا ذكػػرت مػػف  بػػؿ كػػؿ مػػف             
( وذلػػؾ مػػف عػػالؿ التػػااير اتيجػػابت لمفسػػفور  0222( وبشػػير )  1338( والسػػامرائت واعػػريف )  1332ال ػػانت ) 

ال اصػػؿ وتكػػويف البػػػػذور وزيػػادة نسػػبة المجرػػز مػػف  بػػؿ المػػايكورايزا مػػف  يػػث ت سػػيف نمػػو النبػػات وزيػػادة انتػػاج 
 ( ا  Singh et al., 1993الكاربوفيدرات فت البذور ) 

اف اسػػػػتجابة مكونػػػػات  اصػػػػؿ ال نطػػػػة لمتسػػػػميد ال يػػػػو  ببكتريػػػػا اتزوتوبػػػػاكتر اشػػػػار اليرػػػػا كػػػػؿ مػػػػف           
Bahandari et al.(1989) ; Gill et al.(1993)  ا ارتفػاع  ػػيـ مكونػػات  اصػػؿ ال نطػػة نتيجػػة لمتسػػميد

والسػامرائت )  Manske et al.(2000)ال يو  المزدوج بالمايكورايزا وبكتريا اتزوتوباكتر سجؿ مف  بؿ كؿ مػف 
2003a  ( وبشػير )ا اشػار 0222 )Dix and Webster ( 1995)  الػى اف الفطريػات الرميػة ومنرػا فطريػات

Trichoderma spp فت ال ال ة التكافمية ما بيف المايكورايزا وال ائؿ النباتتا  تؤار 
اظرػػػرت النتػػػائ  اف مكونػػػات ال اصػػػؿ سػػػمكت سػػػموكا" مشػػػابرا" تنتػػػاج ال اصػػػؿ ل بػػػوب ال نطػػػة ، اذ          

% مػػػف التسػػػميد الكيميػػػائت اعمػػػى القػػػيـ مقارنػػػة 52اعطػػت م ػػػامالت التسػػػميد ال يػػػو  المنفػػػرد والمػػػزدوج وباضػػػافة 
% مػػف السػػماد الكيميػػائت وفػػت  الػػة اضػػافة وعػػدـ اضػػافة المبيػػد 122عػػدـ اضػػافة سػػماد  يػػو  وبوجػػود بم اممػػة 

% ( المت ققػػػة مػػف  اصػػػؿ ال بػػوب لنباتػػػات 22822% و 02824ال يػػو ا وفػػػذا  ػػد ي ػػػزن الػػى ارتفػػػاع الزيػػادة ) 
ائت وعنػػد عػدـ اضػػافة % مػف التسػػميد الكيميػ52القمػ  التػت اسػػتممت السػماد ال يػػو  الفطػر  والبكتيػػر  المػزدوج و

واضافة المبيػد ال يػو  ، عمػى التػوالت مؤديػة الػى ارتفػاع  ػيـ كػؿ مػف مكونػات ال اصػؿا كمػا اف اسػت ماؿ الفطػر     
Trichoderma spp  يؤد  الى عفض م نو  فت نسػب المػرض التػت ي ػدارا الفطػر الممػرضRhizotonia 



solani  2003( ا بيف السامرائت ) 0221اج ) ديواف وعباس ، فت نباتات القم  مما ي زز النمو وزيادة اتنتb 
والكفػاءة ل نصػر الفسػفور وسػجمت اعمػى القػيـ فػت عمؿ عمى زيادة م امػؿ اتسػتفادة  T.harzianum( اف فطر 

 الة وجود فطر المايكورايزا والترايكوديرما م ا" فػت منطقػة جػذور نباتػات الشػ ير وال مػص وعنػد اعػر مػدة زمنيػة 
ات و ػد تفػوؽ م صػوؿ الشػ ير فػت اعطػاء اعمػى  يمػة مػف م ػدتت اتسػتفادة والكفػاءة تمتصػاص مف اعذ ال ينػ

 الفسفور مقارنة بم دتت م امؿ اتستفادة والكفاءة تمتصاص الفسفور فت ال مصا 
. تةةةأثير اضةةةافة االسةةةمدة الحيويةةةة والكيميائيةةةة فةةةي اعةةةداد خاليةةةا بكتريةةةا 2-5-4-2

ة لفطةةر الترايكوديرمةةا فةةي حالةةة اضةةافة وعةةدم اضةةافة حةةدات السةةكانيو االزوتوبةةاكتر وال
 المبيد الحيوي. 

 
12(* 182-184( اف اعداد بكتريا اتزوتوباكتر فت التربة تراو ت مػػػا بيف )  18يبيف الجدوؿ )          

2 cfu 
12( *380-2822تربة جافة عند عدـ اضافة المبيد ال يو  فت  يف تراو ت بيف )  1-ا  ـ

2 cfu تربػة  1-ا  ـ
 ومػػػػػف فػػػػػذ  القػػػػػيـ نال ػػػػػظ اف اضػػػػػافة المبيػػػػػد ال يػػػػػو   T.harzianumجافػػػػػة عنػػػػػد اضػػػػػافة المبيػػػػػد ال يػػػػػو  

T.harzianum ادت الػػػػى زيػػػػادة م نويػػػػة فػػػػت اعػػػػداد اتزوتوبػػػػاكتر بدػػػػض النظػػػػر عػػػػف اضػػػػافة اتسػػػػمدة ال يويػػػػة
فػذا ي طػت مؤشػرا" ايجابيػا" عمػى %( مقارنة ب دـ اضافة المبيػد ال يػو ا و 2182والكيميائية وبمدت نسبة الزيادة ) 

الػػػى  اف التػػػداعؿ بػػػيف  Viestury et al.(1998) الػػػة التػػػداعؿ بػػػيف اتزوتوبػػػاكتر والترايكوديرمػػػا، اذ اشػػػار 
 اتزوتوباكتر والترايكوديرما ادن الى زيادة اعداد اتزوتوباكترا 

12*184اف القيمػػػة اتبتدائيةتعػػػداد البكتريػػػا كانػػػت )             
2 )cfu تربػػػة جافػػػة وفػػػذ  القيمػػػة تماػػػؿ  1-ا  ػػػـ

اعداد اتزوتوباكتر المتوطنة فت التربة، اذ اف بكتريا اتزوتوباكتر توجد مترابطة مع جذور ال ديد مف الم اصػيؿ 
لتربػػة   pH( ومػػا يؤكػػد النتيجػػة اعػػال  اف الػػػ  Haller and Stople,1985الزراعيػػة واتعشػػاب واتشػػجار ) 

( الػى اف 1331ت انتشار اتزوتوباكتر فت الترب القاعدية، اذ اشػار م مػود واعػروف ) وفذا ي ن 488الدراسة فو 
( تقريبا"  يث يكوف انتشارفا عمى نطاؽ واسع فت الترب المت ادلػة 485-2لنمو اتزوتوباكتر يكوف )  pHانسب 

 او التت تميؿ الى القاعدية، وض يفا" او م دوما فت الترب ال امضيةا 
%( فػػت  الػػة اضػػافة وعػػدـ 122ت اعػػداد اتزوتوبػػاكتر عنػػد رفػػع نسػػبة التسػػميد الكيميػػائت الػػى )تػػيار            

اضافة المبيد ال يو  وبدض النظر عف اضافة اتسمدة ال يوية، اذ انعفضت اعدادفا بشػكؿ  يػر م نػو  ، فقػد 
اكتر ت تتػػػاار بالمصػػػادر اشػػػارت ال ديػػػد مػػػف اتب ػػػاث الػػػى اف اعػػػداد البكتريػػػا المابتػػػة لمنتػػػروجيف ومنرػػػا اتزوتوبػػػ

النتروجينية المضافة كسماد م دنت وانما  د تستفاد منرا كمصادر لمطا ة فت نموفػا وتكاارفػا واف فػذ  اتضػافات 
 Cejudo etالنتروجينيػػة  ػػد يكػػوف لرػػا تػػااير ماػػبط فقػػط مػػف  يػػث كػػب  ف اليػػة او تصػػنيع انػػزيـ النتروجينيػػز )

al,1984  ( اذ اشارت بشير ، )لى  اف اعػداد اتزوتوبػاكتر ارتف ػت اعػدادفا مػع زيػادة نسػب التسػميد ( ا 0222
% (  تى وصمت اعدادفا الى  يـ 122الكيميائت اـ انعفضت م نويا" مع ارتفاع نسب التسميد الكيميائت الى ) 

 ا ؿ مف  يمرا فت  الة عدـ   اضافة أ  سماد كيميائتا



اضػػافة المبيػػد ال يػػو  التسػػميد الكيميػػائت فػػاف  % مػػف 52باضػػافة عنػػد م اممػػة عػػدـ اضػػافة سػػماد  يػػو  و        
T.harzianum  ادت الػػى زيػػادة م نويػػة فػػت اعػػداد اتزوتوبػػاكتر المسػػتوطنة فػػت التربػػة ، اذ بمدػػت نسػػبة الزيػػادة

%( مقارنة بتمؾ الم اممة وفت  الة عػدـ اضػافة المبيػد ال يػو ، فػت  ػيف ادت الػى زيػادة  يػر م نويػة 121822)
 % مف السماد الكيميائت مقارنة ب دـ اضافة المبيد ال يو ا122عداد البكتريا عند اضافة فت ا

سػػببت زيػػادة م نويػػة فػػت اعػػداد اتزوتوبػػاكتر  G.mosseaeاف اضػػافة السػػماد ال يػػو  الفطػػر  المنفػػرد           
ضػافة سػماد  يػو  وفػت  الػة المستوطنة فت التربة ولكػال المسػتوييف مػف السػماد الكيميػائت مقارنػة بم اممػة عػدـ ا

% ( مقارنػة ب ػدـ اضػافة سػماد 38824% و 118888اضافة وعدـ اضافة المبيد ال يو ا اذ بمدت نسبة الزيادة )
 يو  ولكال المستوييف مف السماد الكيميائت عمى التوالت وفت  الػة عػدـ اضػافة المبيػد ال يػو ، امػا عنػد اضػافة 

% ( مقارنػػػة ب ػػدـ اضػػػافة سػػػماد  يػػو  ومبيػػػد  يػػػو  111880% و 001822المبيػػد ال يػػػو  فبمدػػت الزيػػػادة    ) 
( 0222و بشػير) Barea et al.(1973)ولكػال المسػتوييف مػف السػماد الكيميػائت عمػى التػوالتا اذ اشػار كػؿ مػف 

 الى التااير اتيجػابت تضػافة السػماد ال يػو  بفطريػات المػايكورايزا فػت اعػداد بكتريػا اتزوتوبػاكتر المسػتوطنة فػت
اف اعػػداد اتزوتوبػػاكتر زادت بمسػػتويات عاليػػة وبنسػػبة  Bagyuraj and Menge ( 1978 )التربػػة، وبػػيف 

 %( فت جذور نباتات الطماطة الممق ة بالمايكورايزاا 44)
       
ادت الػػػػػػى زيػػػػػػادة م نويػػػػػػة فػػػػػػت اعػػػػػػداد  A.chroococcumاضػػػػػػافة السػػػػػػماد ال يػػػػػػو  البكتيػػػػػػر  المنفػػػػػػرد        

 المسػػتوييف مػػف السػػماد الكيميػػائت مقارنػػة بم اممػػة عػػدـ اضػػافة سػػماد  يػػو  وفػػت  الػػة اضػػافة اتزوتوبػػاكتر ولكػػال
% ( 135852% و 032وعػػػدـ اضػػػافة المبيػػػد ال يػػػو ا ف نػػػد عػػػدـ اضػػػافة المبيػػػد ال يػػػو  بمدػػػت نسػػػػػبة الزيػػػادة ) 

ا عنػػد اضػػافة المبيػػد مقارنػػة ب ػػدـ اضػػافة سػػماد  يػػو  ولكػػال المسػػتوييف مػػف السػػماد الكيميػػائت عمػػى التػػوالت ، امػػ
%( مقارنة ب دـ اضافة سماد  يو  ومبيد  يػو  ولكػال المسػتوييف 004821%و245855ال يو  فبمدت الزيادة ) 

مف السماد الكيميائت ، عمى التوالتافػذا يػدؿ عمػى نجػاح التسػميد ال يػو  ببكتريػا اتزوتوبػاكتر وعػدـ وجػود  الػة 
 لمدعمة كمقاح والمستوطنة فت التربة ا  تنافس سمبت بيف ال زلة الم مية البكترية ا

 
 
 
 
 
 
 

                     
 



كانية س(: تاثير االسمدة الحيوية والكيميائية في اعداد خاليا بكتريا االزوتوباكتر والوحدات ال 52جدول ) 
 T.harzianumلفطر الترايكوديرما في حالة اضافة وعدم اضافة المبيد الحيوي من فطر 

 
مدة اضافات االس
 الحيوية

T.harzianum - T.harzianum + المعدل 
N1P1K1 N2P2K2 المعدل N1P1K1 N2P2K2 المعدل 

cfu *52اعداد بكتريا االزوتوباكتر )  
6  ) 

 1.8J 2.03ij 1.91e 4.17fgh 3.33hi 3.75d 2.83c دون تسميد حيويمن 

G.mosseae 4.94efg 

 

 

3.94gh 4.44d 5.79cde 5.51def 5.65c 5.04b 

A.chroococcu m 7.02bc 6.00cde 6.51c 8.74a 6.66cd 7.7ab 7.10a 

G.mosseae + 
A.chroococcum 

6.97bc 6.68cd 6.82bc 9.23a 8.27ab 8.75a 7.78o 

   5.18ab 4.66b  6.98a 5.94ab المعدل

cfu *52الوحدات السكانية لفطر الترايكوديرما )  
1 ) 

 2.68k 3.60ijk 3.14e 6.60cde 5.14fgh 5.87bc 4.50c دون تسميد حيويمن 

G.mosseae 4.41ghij 

 

4.05ghijk 4.23de 7.20bcd 6.23def 6.71b 5.47b 

A.chroococcum 3.48jk 

 

3.95hijk 3.71e 8.11b 7.82bc 7.96a 5.84b 

G.mosseae + 
A.chroococcum 

5.33efg 4.86fghi 5.09cd 9.67a 7.80bc 8.73a 6.91a 

   3.94b 4.11b  7.89a 6.74a المعدل

تقػارف  ػػيـ كػػؿ مجموعػػة مػػف المتوسػػطات مػػع ب ضػػراا القػػيـ فػػت المجموعػػة الوا ػػدة ذات ال ػػروؼ المتشػػابه تتعتمػػؼ م نويػػا" فيمػػا بينرػػا  سػػب  
 ا 2825اعتبار دنكف مت دد ال دود بمستون ا تماؿ 

      
اف وجود اتزوتوباكتر باعداد كبيرة فت المناطؽ المزروعة و وؿ الجذور ووجودفػا يتػاار بػافرازات الجػذور  )     

Haller and Stope,1985  وذكر )Eweda and Vlassak (1988)   اف اتزوتوباكتر المدعمة كسماد  يو
كا" مػػع ا يػػاء اعػػرن، ات اف اتضػػافة تنمػػو بشػػكؿ جيػػد فػػت تربػػة الرايزوسػػفير سػػواء أكػػاف التسػػميد منفػػردا" اـ مشػػتر 

 (ا 2003aو السامرائت، 0222المزدوجة متفو ة فت كاير مف الدراسات     ) بشير،
 A.chroococcum G.mosseaeادت اضػػػافة السػػػماد ال يػػػو  الفطػػػر  والبكتيػػػر  بصػػػورة مزدوجػػػة (         

الى زيادة م نوية فت اعداد اتزوتوباكتر ولكال المستوييف مف السماد الكيميائت مقارنة بم اممة عدـ اضػافة سػماد 
 يػػػو  وفػػػت  الػػػة اضػػػافة وعػػػدـ اضػػػافة المبيػػػد ال يػػػو ، ف نػػػد عػػػدـ اضػػػافة المبيػػػد ال يػػػو  بمدػػػت نسػػػبة الزيػػػادة ) 

لمسػػػػتوييف مػػػف السػػػػماد الكيميػػػػائت عمػػػػى % ( مقارنػػػة ب ػػػػدـ اضػػػػافة سػػػماد  يػػػػو  ولكػػػػال ا003822% و 041800



% ( مقارنػة ب ػدـ اضػافة سػماد  يػو  221824% و 81081التوالتا وعند اضافة المبيد ال يػو  كانػت الزيػادة ) 
 ومبيد  يو  ولكال المستوييف مف السماد الكيميائت عمى التوالتا 

عطػػت اعمػػى القػػيـ فػػت اعػػداد البكتريػػا ومػػف فػػذ  النتػػائ  يظرػػر لنػػا بػػاف اضػػافة السػػماد ال يػػو  المػػزدوج ا        
مقارنة بم امالت عدـ اضافة سماد  يو  واضافة اتسمدة ال يوية المنفردة وفت  الة اضافة وعدـ اضافة المبيد 

 ال يو  وبدض النظر عف اضافة السماد الكيميائتا
 .Isha et alج اشار اليه كؿ مف اف زيادة اعداد البكتريا نتيجة لمتسميد ال يو  الفطر  والبكتير  المزدو          

(1986a ); Mostafa (1990)  ( 2003والسامرائتa  وفذا  د يرجع الى  الػة التػداعؿ اتيجػابت )microb- 

microb  ( أو الػى  التػااير اتيجػابت لػب ض المػواد التػت تفرزفػا الفطريػات ماػؿ المػواد المنظمػة لمنمػوBarker 

and Jagu,2000  اذ ذكػر ،)St John ( 1996 )  ( اف فطريػات المػايكورايزا تنػت  مركبػات السػايتوكاينينات
cytokinins اذ توجد بكميات كبيرة فت النباتات المايكورايزيةا ) 
( فػت التربػة تراو ػت مػا  T.harzianum( اف اعداد الو ػدات السػكانية لفطػر )  18يبيف الجدوؿ )             

12( *  5822 -0824بػػػػيف ) 
-5 cfu تربػػػػة جافػػػػة فػػػػت  الػػػػة عػػػػدـ اضػػػػافة المبيػػػػد ال يػػػػو ، فقػػػػد ذكػػػػر  1-ا  ػػػػـ

Danielson and Davey ( 1973 )  اف فطػر الترايكوديرمػا لػه انتشػار واسػع فػت جميػع انػواع التػرب العفيفػة
مػػف الفطريػػات النا صػػة التػػت تسػػتوطف التربػػة بسػػرعة فائقػػة مقارنػػة  T.harzianumالنسػػجة والاقيمػػة، اذ اف فطػػر 

(  Harman,2000البسيطة مما يزيد  درترا التنافسية مع ات ياء ) وتتميز بمتطمباترا الدذائية  بات ياء اتعرن
(  3821-5818فاف اعداد الو دات السكانية تراو ت ما بػيف )  T.harzianum، اما عند اضافة المبيد ال يو  

 *12
-5 cfu تربة جافة ا مف فذ  القيمة يتبيف اف اضافة المبيد ال يو  ادت الى زيادة م نوية بنسػػػبة )  1-ا  ـ
% ( مقارنػػػة ب ػػػدـ اضػػػافة المبيػػػد ال يػػػو  وبدػػػض النظػػػر عػػػف اضػػػافة اتسػػػمدة ال يويػػػة والكيميائيػػػة وفػػػذ  41814

ادن الػى زيػادة  ػدرفا  T.harzianum( اذ اشار الى اف لقػاح  0220النتيجة مشابه لما  صؿ عميرا ال ديات ) 
فػػت اعػػداد الو ػػدات السػػكانية لمفطػػر مقارنػػة بم اممػػة عػػدـ اضػػافة المقػػاح ،  يػػث اف اضػػافة المقػػاح لرػػا % ( 34) 

 Papavizas ( 1985 )دور فػت زيػادة الكاافػة السػكانية لمفطػر والتػت تػؤد  دورفػا فػت النشػاط اتنزيمػت، اذ بػيف 
 ; Hyphae ; Conidiaاالاة انواع مف الو ػدات المقا يػة وفػت تنت   T.harzianumاف جميع عزتت الفطر 

Chlamydospores  وتوجد جمي را ضمف الكتمة ال ية الػBiomass  المستعدمة لمسيطرة ال يوية ا 
بدض النظر عف اضافة اتسمدة ال يوية المنفػردة او المزدوجػة فػاف اعػداد الو ػدات السػكانية انعفضػت          

% وفت  الة اضافة وعدـ اضافة المبيد ال يو  122انعفاضا"  ير م نو  عند رفع نسبة التسميد الكيميائت الى 
 تؤار فت نمو ات ياء المجرريةا  ا  يث اف نمو الترايكوديرما يتو ؼ عمى ظروؼ الرايزوسفير التت

 ققػػػت زيػػػادة م نويػػػة فػػػت اعػػػداد الو ػػػدات  G.mosseaeاف اضػػػافة السػػػماد ال يػػػو  لفطػػػر المػػػايكورايزا          
المسػػتوطنة فػػت التربػػة مقارنػػة مػػع اعػػدادفا فػػت  الػػة عػػدـ اضػػافة سػػماد  يػػو   T.harzianumالسػػكانية لفطػػر 

% ( مع كال الم اممتيف ، وعند اضافة المبيد 28855نسبة الزيادة )  % مف السماد الكيميائت وبمدت52وباضافة 
% ( مقارنػػة بم اممػػة عػػدـ اضػػافة سػػماد  يػػو  وباضػػافة 12482ارتف ػػت الزيػػادة الػػى )  T.harzianumال يػػو  

  T.harzianum% مف السماد الكيميائت ومف دوف اضافة المبيد ال يو ا اف زيػادة الو ػدات السػكانية لفطػر 52



( ا اذ  2003bوالسػامرائت) Rosseau et al.(1996)د فطريػات المػايكورايزا  صػؿ عميرػا ايضػا" كػؿ مػف بوجػو 
اشار الى اف اعػداد الو ػدات السػكانية لفطػر الترايكوديرمػا تػزداد عنػد اضػافة فطريػات المػايكورايزا لنباتػات الشػ ير 

( م ػا" زادت مػف الو ػدات  G.mosseae( T.harzianumوال مص مقارنة بم اممة المقارنػة، ات اف اضػافة ) 
 السكانية وعند كؿ مدة زمنيةا

ادت الػػػى زيػػػػادة  يػػػػر م نويػػػة فػػػػت اعػػػػداد  A.chroococcumاضػػػافة السػػػػماد ال يػػػو  البكتيػػػػر  المنفػػػػرد        
يػو  ولكػال المستوطنة مقارنة مع اعدادفا فت  الة عدـ اضافة سماد   T.harzianumالو دات السكانية لفطر 

% مػف السػماد الكيميػائت ولكػال 52% ( وباضػافة 03845المستوييف مف السماد الكيميػائت وبمدػت نسػبة الزيػادة ) 
%( مقارنة بم اممة عدـ اضافة 020821بمدت الزيادة ) T.harzianumالم اممتيف ا وعند اضافة المبيد ال يو  

اضػػافة مبيػػد  يػػػو  وكانػػت الزيػػػادة م نويػػة وفػػػذ  % مػػف السػػػماد الكيميػػائت ومػػػف دوف 52سػػماد  يػػو  وباضػػػافة 
( أ  مػػػػا بػػػػيف بكتريػػػػا اتزوتوبػػػػاكتر  microb-microbالنتيجػػػػة تشػػػػير الػػػػى وجػػػػود  الػػػػة تػػػػداعؿ ايجابيػػػػة نػػػػوع ) 

 وفطريات الترايكوديرماا
الػػػػى  A.chroococcum  )G.mosseaeادت اضػػػػافة السػػػػماد ال يػػػػو  الفطػػػػر  والبكتيػػػػر  المػػػػزدوج           
وية فت اعداد الو دات السكانية المستوطنة لمفطر الترايكوديرما مقارنة مع اعدادفا فت  الة عدـ اضافة زيادة م ن

%( مػػع كػػال الم ػػاممتيف ، وارتف ػػت 34844% مػػف السػػماد الكيميػػائت ، وكانػػت نسػػبة ) 52سػػماد  يػػو  وباضػػافة 
% 52ـ اضافة سماد  يو  وباضافة % ( عند اضافة المبيد ال يو  ومقارنة مع م اممة عد02284الزيادة الى ) 

مػػف السػػماد الكيميػػائت ومػػف دوف اضػػافة مبيػػد  يػػو ، اف م اممػػة اضػػافة السػػماد ال يػػو  الفطػػر  والبكتيػػر  م ػػا" 
مقارنػػة بالم ػػامالت اوعػػرن وعنػػػد  T.harzianumسػػجمت اعمػػى  يمػػة لرػػا فػػت اعػػداد الو ػػػدات السػػكانية لفطػػر 

فػػػػػت  الػػػػػة اضػػػػػافة وعػػػػػدـ اضػػػػػافة المبيػػػػػد ال يػػػػػو ا اف فطريػػػػػات % ( مػػػػػف السػػػػػماد الكيميػػػػػائت و 52المسػػػػػتون ) 
Trichoderma spp  تمتمػػػؾ مقػػػدرة عاليػػػة فػػػت السػػػيطرة عمػػػى المسػػػببات المرضػػػية وت فيػػػز ال وائػػػؿ النباتيػػػة او

 (ا  Margeret et al.,1994ات ياء اتعرن فت تربة الرايزوسفير ) 
 
فةي النسةبة المئويةة لالصةابة . تأثير اضافة االسةمدة الحيويةة والكيميائيةة 1-5-4-2

 المايكورايزية واعداد السبورات في حالة اضافة وعدم اضافة المبيد الحيوي
 

( اف نسبة اتصابة المايكورايزية واعداد السبورات تيارت تيايرا" واض ا" عند رفع  15يبيف الجدوؿ )            
ة اتصابة المايكورايزية اعمى  يمة لرا عند % ( اذ سجمت نسب122% الى 52مستون التسميد الكيميائت مف ) 

% مف السماد الكيميائت ولكافة م امالت التسميد ال يو  المنفرد والمزدوج وفت  الة اضافة وعدـ 52اضافة 
ا وتيارت اعداد السبورات ايضا" بزيادة مستون التسميد الكيميائت  ير  T.harzianumاضافة المبيد ال يو  
% مف 122% مف  السماد الكيميائت واعمى  يمة لرا عند اضافة 52را عند اضافة انرا سجمت ا ؿ  يمة ل

السماد الكيميائت بدض النظر عف اضافة السماد ال يو  وفت  الة اضافة المبيد ال يو  وعدـ اضافته، فقد 
 ذكرت بشير  



ة (: تأثير اضافة االسمدة الحيوية والكيميائية في النسبة المئوية لالصاب 51جدول ) 
بورات في حالة اضافة وعدم اضافة المبيد الحيوي من فطر سالمايكورايزية واعداد ال

T.harzianum 
           

 T.harzianum - اضافات االسمدة الحيوية
       

T.harzianum + المعدل 

N1P1K1 N2P2K2 المعدل N1P1K N2P2K2 المعدل 

 نسبة االصابة المايكورايزية )%(

 30.00g 21.00h 25.50f 35.00fg 18.00h 26.5f 26.00d تسميد حيوي من دون

G.mosseae 70.00c 

 

55.75de 62.87cd 82.00b 72.00c 77.00ab 69.93b 

A.chroococcum 52.00e 

 

38.00f 45.00e 60.00d 50.00e 55.00de 50.00c 

G.mosseae + 
A.chroococcum 

74.00c 62.00d 68.00bc 93.00a 74.00c 83.50a 75.75a 

   56.50ab 44.19b  67.5a 53.5ab المعدل

 ( غم تربة جافة522اعداد السبورات في )

 55.5k دون تسميد حيوي

 

44.50l 50.00d 69.00j 51.00kl 60.00d 55.00d 

G.mosseae 138.00g 

 

192.00d 165.00bc 163.00e 246.00c 204.50b 184.75b 

A.chroococcum 78.5j 

 

59.00k 68.25d 93.00h 86.00h 89.50cd 78.87c 

G.mosseae + 
A.chroococcum 

149.00f 308.5b 228.75ab 186.00d 396.00a 291.00a 259.87a 

 105.25a المعدل

 

150.75a  127.75a 194.75a   

تتعتمػػؼ م نويػػا" فيمػػا بينرػػا  سػػب تقػػارف  ػػيـ كػػؿ مجموعػػة مػػف المتوسػػطات مػػع ب ضػػراا القػػيـ فػػت المجموعػػة الوا ػػدة ذات ال ػػروؼ المتشػػابه 
 ا 2825اعتبار دنكف مت دد ال دود بمستون ا تماؿ 

 

( اػػػـ ارتف ػػػت  NPK( اف ا ػػػؿ  يمػػػة تعػػػداد السػػػبورات سػػػجمت عنػػػد عػػػدـ اضػػػافة السػػػماد الكيميػػػائت )  0222) 
 ) Al-Raddad% ( مػف التوصػية السػمادية ا واشػار 52و  05اعػدادفا ت ػت مسػتويات التسػميد المتوسػطة ) 

الى اف اعمى عدد لمسبورات  ػد ت قػؽ فػت رايزوسػفير الشػ ير واف اعػداد السػبورات تتتوافػؽ م نويػا" مػع  ( 1994
نسػػبة اتصػػابة، كمػػا اف نػػوع ال ائػػؿ النبػػاتت لػػه تػػياير بػػالغ اتفميػػة فػػت اعػػداد السػػبورات ، والنتيجػػة نفسػػػػػرا اكػػػػدفا 

( تتػاار بدرجػة كبيػرة بنػوع ال ائػؿ النبػاتت ولػيس  sporulation( اذ اوضػ  اف عمميػة الػػ )  2003bالسامرائت ) 
 بالكاافة المقا ية المضافة او نسبة اتصابةا 

اف انعفاض نسبة اتصابة المايكورايزية مع ارتفاع التسميد الكيميائت  د يرجع الى التػاايرات السػمبية لالسػمدة     
مدة النتروجينية لرا تاايرات سمبية فت تكويف المايكورايزا ، فػاف النتروجينية والفوسفاتية فت نمو المايكورايزا ، فاتس



اضػػافة النتػػروجيف ) نتػػرات اتمونيػػـو (  مػػؿ بوضػػوح كػػؿ مػػف نسػػبة اتصػػابة المايكورايزيػػة واعػػداد السػػبورات فػػت 
اف لالمونيػوـ تػػاايرا"  Johnson et al. ( 1984 )( ا واظرػرت نتػائ   Haymann,1970 قػوؿ ال نطػة ) 

لالصػػػابة المايكورايزيػػػة مقارنػػػة بػػػالنترات ، اذ بػػػيف اف النباتػػػات المسػػػمدة بنسػػػب عاليػػػة مػػػف اتمونيػػػـو الػػػى مابطػػػا" 
النترات تمتمؾ م تون فسفور  فت انسجترا اعمى مف النباتات المسمدة بنسب منعفضة مف اتمونيوـ الى النترات 

الفسفور فت انسجة النبات و د يرجع سػبب  ، واوض  اف تابيط اتصابة  صؿ كنتيجة لرذ  التراكيز المرتف ة مف
(  Chambers et al.,1980فػت تربػة الرايزوسػفير             )   PHالتااير المابط لالمونيـو الى انعفػاض الػػ

الػى اف  الػة النتػروجيف يمكػف اف تكػوف اكاػر ت قيػدا" عنػدما يؤعػذ بال سػباف فقػد اشػار  Bevege ( 1971 )امػا 
وجود نسب مرتف ػة مػف كػؿ مػف النتػروجيف ذ تقؿ اتصابة المايكورايزية بدرجة اعمى عند اوجود  مع الفوسفات ، 

 (ا  0222والفسفور وفذا ما اكدته البا اة بشير ) 
 Raju et اما اتسمدة الفوسفاتية فقد اشارت ال ديد مف الدراسات الى تاايراترا السػمبية فػت فطريػات المػايكورايزا )

al.,1990  ا ات اف 1332روف،والسامرائت واع )Haymann ( 1975 )   اشار الى اف تاايرفػا ا ػؿ عطػورة مػف
تااير اتسمدة النتروجينية ، اذ  صؿ عمػى اعمػى نسػبة اصػابة فػت ال قػوؿ التػت اعطيػت نسػبة فسػفور ا ػؿ وعػدد 

 ) Cooperكبير مف السبورات فت ال قوؿ التت اعطيت كمية م تدلة مف الفسفور ، والسبب فت ذلػؾ كمػا بينتػه 

فو انه ت ت ظروؼ نقػص الفسػفور تػنعفض كميػة الفوسػفولبيدات فػت ا شػية العاليػا فيػؤد  الػى زيػادة   (1984
نفاذية فذ  ات شية مؤديا" الى زيادة افػراز الجػذر لمسػكريات المعتزلػة وات مػاض اتمينيػة ممػا يػؤد  الػى تكػويف 

يزيػػػة،  امػػػا ت ػػػت ظػػػروؼ تػػػوافر الفسػػػفور تػػػزداد كميػػػة فطريػػػات المػػػايكورايزا وبػػػذلؾ تػػػزداد نسػػػبة اتصػػػابة المايكورا
الفوسفولبيدات فت ات شية وبذلؾ تقؿ نفاذية فذ  ات شية مما تقؿ افرازات الجذر ممػا تػؤد  الػى انعفػاض نسػبة 

فقد بيف اف انعفاض نسبة اتصػابة يرجػع الػى زيػادة تركيػز الفسػفور فػت  Menge et al.(1978)اتصابة ا اما 
( اف  مسػػتويات الفسػػفور ال اليػػة  ػػد تقمػػؿ مػػف تركيػػز 1342) .Same et al ل ائػػؿ، كمػػا ذكػػرانسػػجة النبػػات ا

 الكاربوفيدرات فت جذور النباتات وبالنتيجة تقؿ نسبة اتصابةا
فاف نسبة اتصابة المايكورايزية واعداد السبورات زادت م نويػا"  T.harzianumعند اضافة المبيد ال يو        

% ( لكؿ مػف 05845% و 02814فة اتسمدة ال يوية والكيميائية، اذ بمدت نسبة الزيادة ) بدض النظر عف اضا
 sporulation( الػػى اف عمميػػة  2003bنسػػبة اتصػػابة واعػػداد السػػبورات عمػػى التػػوالتا فقػػد اشػػار السػػامرائت ) 
تربػػة الرايزوسػػفير  فػػت    T.harzianumونسػػبة اتصػػابة المايكورايزيػػة باتمكػػاف ت فيزفمػػا عنػػد ادعػػاؿ فطريػػات 

 لنباتات الش ير وال مصا 
% مػػػف السػػػماد الكيميػػػائت ومػػػف دوف اضػػػافة المبيػػػد 52عنػػػد م اممػػػة عػػػدـ اضػػػافة سػػػماد  يػػػو  وباضػػػافة        
( سبػػػػػػورا  5585% واعداد السبورات كانت ) 22فاف نسبة اتصابة المايكورايزية بمدت  T.harzianumال يو  

النتائ  ت طػت مؤشػرا" بػاف المػايكورايزا المسػتوطنة كانػت باعػداد وف اليػة منعفضػة واف  تربة جافة، فذ  1- ـ122
 (ا  2003b( كاف  ميال" وفذ  النتيجة مطابقة لما  صؿ عميرا السامرائت )  sporulationتكوف السبورات الػ ) 

فػاف نسػبة اتصػابة المايكورايزيػة ارتف ػت  G.mosseaeالمنفػرد  اما عند اضافة السماد ال يو  الفطر           
تربػة جافػة عنػد عػدـ اضػافة  1- ػـ122( سبػػػػػػػورا 122و  124% ( واعػداد السػبورات الػى ) 40% و 12الى ) 



% مػف التسػػميد الكيميػائت ممػػا يشػير الػى نجػػاح عمميػة التمقػػي  52واضػافة المبيػد ال يػػو ، عمػى التػػوالت وباضػافة 
دـ وجود  الة تداعؿ سمبت مع المايكورايزا المستوطنة ، وفػػػذ  تػػػؤكػػد مػػا جػػاء به كػػؿ مف بفطريات المايكورايزا وع

Aguilar et al.(1986)  - Azcon
( ا اشػار عػدد مػف البػا ايف الػى اف النباتػات النجيميػة  0222وبشػير )    

ث اصػابة عاليػة وتكػويف سػبورات تتميز بتكويف نظاـ جذر  كبير نتيجة لم دؿ نموفػا السػريع ممػا يسػرـ فػت ا ػدا
 ( ا اف التػااير اتيجػابت لفطػر  2003bوالسػامرائت،  Al-Radda,1994باعداد مرتف ػة ) 

T.harzianum
فػت  

 .Fracchia et al. ( 1998) ; Rosseau et alنسػبة اتصػابة المايكورايزيػة واعػداد السػبورات ذكػر مػف  بػؿ 

 ا ( 1996)
A.chroococcumكتير  المنفرد اضافة السماد ال يو  الب       

ادن الى رفع نسبة اتصابة المايكورايزية الػى  
تربػػػة جافػػػة عنػػػد عػػػدـ اضػػػافة  1- ػػػـ  122( سػػػبورا  32و  1485% ( واعػػػداد السػػػبورات الػػػى ) 22% و 50) 

ة % مػػف التسػميد الكيميػػائتا فػػذ  النتػػائ  تشػػير الػػى وجػػود  الػػ52واضػافة المبيػػد ال يػػو ، عمػػى التػػوالت وباضػػافة 
ايجابيػػػة بػػػيف التػػػداعؿ الانػػػائت مػػػا بػػػيف المػػػػايكورايزا وبكتريػػػا اتزوتوبػػػاكتر والتػػػداعؿ الاالاػػػت مػػػا بػػػيف المػػػػايكورايزا 
واتزوتوبػػاكتر والترايكوديرمػػاا اف لمتمقػػي  باتزوتوبػػاكتر تػػاايرا" ايجابيػػا" فػػت نمػػو المػػايكورايزا المسػػتوطنة وتشػػػجيع 

-Ishac et al. (1986a ) ; Elبورات وفػذا مػا اشػار اليػه كػؿ مػف نسػبة اتصػابة فػت الجػذور وزيػادة اعػداد السػ

Demerdash et al. ( 1992 )  ويرجػػع السػػبب فػػت ذلػػؾ الػػى افػػراز البكتريػػا لممػػواد المنظمػػة لمنمػػو وافمرػػا
( والػذ  لػه دور مرػـ فػت السػيطرة عمػػى تكػويف الجػذور  والجبرلينػات والسػايتوكنينات التػت تزيػػد  IAAاتوكسػيف )
لجذور واتوراؽ والتت ي تقد باف يكػوف لجمي رػا دور مرػـ فػت تكػويف المػايكورايزا وزيػادة  ساسػية النبػات مف نمو ا

 (ا Azcon et al.,1978لالصابة برا )
A.chroococcum  )G.mosseae ققػػػت اضػػػافة السػػػماد ال يػػػو  الفطػػػر  والبكتيػػػر  المػػػزدوج        

اعمػػػى  
تربػػػة  1- ػػػـ  122( سػػػبورا  142و  183( واعػػػداد السػػػبورات ) % 32% و 18نسػػػبة لالصػػػابة المايكورايزيػػػة ) 

% مػف التسػميد الكيميػائت وفػذ  الزيػادة كانػت 52جافة فت  الة عدـ اضافة واضافة المبيد ال يو  عمى التوالت و
 م نوية ا 
   نتائجنػػػا تشػػػير الػػػى انػػػه عنػػػد اضػػػافة السػػػماد ال يػػػو  الفطػػػر  والبكتيػػػر  م ػػػا" وبوجػػػود المبيػػػدال يو        

T.harzianum ( كدػػػػـ ا فكتػػػػار 2223822 ققػػػػت اعمػػػػى  مػػػػة انتػػػػاج لم اصػػػػؿ اذ بػػػػػػػػػػمغ  اصػػػػؿ ال بػػػػوب )-1 
% مػػػف التسػػػميد الكيميػػػائت، وفػػػذ  تتعتمػػػؼ م نويػػػا" عػػػف اضػػػافة السػػػماد ال يػػػو  المػػػزدوج وبوجػػػود 52وباضػػػافة 

ادة  المت ققػػػة فػػػت  اصػػػؿ فضػػػال" عمػػػى الزيػػػ 1-( كدـافكتػػػار 224884% مػػػف السػػػماد الكيميػػػائت والبالدػػػة ) 122
 % ( لمم اممتيف نفسرا عمى التوالتا02823% و 22822ال بوب والبالدة ) 

اف  الػػػة التػػػداعؿ اتيجابيػػػة بػػػيف ات يػػػاء المجرريػػػة الاالاػػػة ) المػػػايكورايزا، الترايكوديرمػػػا واتزوتوبػػػاكتر (        
% ( واعػػػػػداد بكتريػػػػػا 32بمدػػػػػت  ) % مػػػػػف التسػػػػػميد الكيميػػػػػائت ان كسػػػػػت عمػػػػػى نسػػػػػبة اتصػػػػػابة اذ 52وباضػػػػػافة 

12* 3802اتزوتوباكتر ) 
2  )cfu تربة جافة واعداد الو دات السكانية لفطر الترايكوديرما والتت بمدػت )  1-ا ـ

3821  *12
5  )cfu تربػػة جافػػة ممػػا يػػدؿ عمػػى اف افضػػؿ طريقػػة تضػػافة السػػماد ال يػػو  فػػت عنػػد عمػػط  1-ا ػػـ

% مػػػف السػػػماد 52وعنػػػد اضػػػافة  T.harzianum المقا ػػػات الفطريػػػة والبكتيريػػػة م ػػػا" وبوجػػػود المبيػػػد ال يػػػو 



 0222%، أذ اشارت البا اػة بشػير ) 52الكيميائت مما اسرـ فت تقميؿ كمية  اتسمدة الكيميائية المضافة بنسبة 
  A.chroococcum  )G.mosseae( الى اف افضؿ طريقة تضافة السماد ال يو  الفطر  والبكتير  المزدوج 

 (ا  NPK% مف السماد الكيميائت المضاؼ ) 52عند اضافة 
 

 . التجربة الحقمية الثانية 4-4-2
الجةةةاف . تةةةأثير اضةةةافة االسةةةمدة الحيويةةةة والكيميائيةةةة فةةةي اطةةةوال النباتةةةات والةةةوزن 5-4-4-2

لممجمةةوع الخضةةري فةةي حالةةة اضةةافة وعةةدم اضةةافة خمةةيط المبيةةدات الكيميائيةةة مةةن ) التوبةةك + 
 ا(  الموكران

                                              

( اف اطواؿ النباتات والوزف الجاؼ لممجموع العضر  لنباتات القمػ  ازدادت م نويػا" عنػد  1و 2يبيف الشكالف ) 
% مػػف التوصػػية السػػمادية وبدػػض النظػػر عػػف اضػػافة اتسػػمدة 122% الػػى 52السػػماد الكيميػػائت مػػف رفػػع نسػػبة 

 ال يوية وعميط المبيدات الكيميائية ا
عند عدـ اضافة عميط المبيدات الكيميائيػة واضػافته فػاف رفػع نسػبة السػماد الكيميػائت ادت الػى زيػادة  يػر        

(  1340الجػاؼ لممجمػػوع العضػػر  ، اذ لػػـ ي صػؿ كػػؿ مػػف  اسػػـ )  م نويػة فػػت كػػؿ مػف اطػػواؿ النباتػػات والػػوزف
( عمػػى تػػااير م نػػو  لمسػػماد الكيميػػائت فػػت اطػػواؿ النباتػػات والػػوزف الجػػاؼ  1342( وعمػػت )  1335والربي ػػت ) 

 لنبات القم ا 
اتد ػاؿ  اضافة عميط المبيدات الكيميائية مػف ) التوبػؾ ( المػوكراف ( وبػالتركيز الموصػى بػه لدػرض مكاف ػة    

الرفي ػػة وال ريضػػة ، عمػػى التػػوالت ادت الػػى زيػػادة م نويػػة فػػت كػػؿ مػػف اطػػواؿ النباتػػات والػػوزف الجػػاؼ لممجمػػوع 
العضر  بدض النظر عف اضافة السماد ال يو  الفطر  والبكتير  والكيميػائت، اذ اف نمػو النباتػات كػاف طبي يػا 

(  1333ات سمبية  فت نمو النبػاتا اذ بػيف السػمماف ) عند اضافة عميط المبيدات الكيميائية ولـ تظرر أ  عالم
اف اضافة مبيد التوبؾ وبالتركيز الموصى به ادن الى زيادة م نوية فت م دؿ اطواؿ نباتات القم  ، بينما اضافة 

( عمى  0222مبيد الموكراف وبالتركيز الموصى به لـ يكف له تااير م نو  فت طوؿ النبات، و صؿ السمطانت ) 
م نوية فت اطواؿ نباتػات القمػ  باسػت ماؿ عمػيط المبيػدات الكيميائيػة مػف ) التوبػؾ ( المػوكراف ( وبمقػدار ) زيادة 
 ، عمى التوالتا 1-كدـ مادة ف الة افكتار 1( لتر مادة ف الة و 2848
الػػى اف  اف الزيػػادة فػػت اطػػواؿ النباتػػات والػػوزف الجػػاؼ نتيجػػة تضػػافة عمػػيط المبيػػدات الكيميائيػػة  ػػد ت ػػود       

اضػػافة المبيػػدات ادت الػػى القضػػاء عمػػى اتد ػػاؿ وتقميػػؿ التنػػافس ال اصػػؿ بينرػػا وبػػيف نباتػػات القمػػ ، فقػػد وجػػد 
( اف است ماؿ عميط مف ) التوبؾ ( الموكراف ( ادن الى عفض م نو  فت وزف المادة الجافة  0222السمطانت ) 

 لالد اؿ الرفي ة وال ريضة اتوراؽ فت  قوؿ القم ا 
عند اضافة وعدـ اضافة عميط المبيػدات الكيميائيػة مػف ) التوبػؾ ( المػوكراف ( فػاف اطػواؿ النباتػات والػوزف       

الجػاؼ لممجمػوع العضػر  ازدادت م نويػا" عنػد اضػػافة اتسػمدة ال يويػة الفطريػة والبكتيريػة المنفػردة او المزدوجػػة 



اضػػافة سػػماد  يػػو ، وسػػجمت اعمػػى  يمػػة تطػػواؿ ولكػػال المسػػتوييف مػػف السػػماد الكيميػػائت مقارنػػة بم اممػػة عػػدـ 
النباتػػػػػػػػات والػػػػػػػػوزف الجػػػػػػػػاؼ لممجمػػػػػػػػوع العضػػػػػػػػر  عنػػػػػػػػد اضػػػػػػػػافة السػػػػػػػػماد ال يػػػػػػػػو  الفطػػػػػػػػر  والبكتيػػػػػػػػر  م ػػػػػػػػا" 

A.chroococcum  )G.mosseae  ولكػػال المسػػتوييف مػػف السػػماد الكيميػػائت وفػػت  الػػة اضػػافة وعػػػػػدـ اضػػافة
% ( لكؿ مػف 52822% و 44820% ( و ) 1842% و 4800ادة ) عميط المبيدات الكيميائية ، وبمدت نسبة الزي

% ( مػػف السػػماد الكيميػػائت ، عمػػى التػػوالت وفػػت 122% و 52اطػػواؿ النباتػػات والػػوزف الجػػاؼ وعنػػد المسػػتون ) 
% و 2820 الػػػة عػػػدـ اضػػػافة عمػػػيط المبيػػػدات الكيميائيػػػة ، امػػػا عنػػػد اضػػػافة عمػػػيط المبيػػػدات فكانػػػت الزيػػػادة ) 

% ( لكػػؿ مػػف اطػػواؿ النباتػػات والػػوزف الجػػاؼ ولكػػال المسػػتوييف مػػف السػػماد 52830% و 22822% ( و ) 2842
 الكيميائت ، عمى التوالت مقارنة بم اممة عدـ اضافة سماد  يو  وبوجود عميط المبيدات الكيميائيةا 

يػػدات الكيميائيػػة ومػف فػػذ  النتػائ  نجػػد اف الزيػػادة التػت  ققترػػا اتسػػمدة ال يويػة المزدوجػػة بوجػػود عمػيط المب      
كانػػت ا ػػؿ مػػف تمػػؾ التػػت  ققترػػا مػػف دوف اضػػافة عمػػيط المبيػػدات الكيميائيػػة واف الزيػػادة التػػت سػػجمترا اتسػػمدة 

% ( مف 122% ( مف السماد الكيميائت كانت اعمى مف التت سجمترا عند المستون ) 52ال يوية عند المستون )
-microbeط المبيػػدات الكيميائيػة ا اف التػػداعؿ مػا بػػيف ) السػماد الكيميػائت وفػػت  الػة اضػػافة وعػدـ اضػػافة عمػي

microb – plant  ( ي طت نتائ  ايجابية عندما تكوف  الة التداعؿ ما بيف ات ياء مف نػوع )synergistic  )
 exogenous( او الفتامينات او  Gonalez-lopez et al.,1991مف عالؿ افرازفا ل دد مف منظمات النمو ) 

amino acids  والتت تؤار فت الموازنة الرورمونية فت النبات وفت اداء وظيفة فذ  الرورمونات والتت ت سف مف
 (ا Suneia and Lakshminarayana,2000نمو المجموع الجذر  ومف اـ ت سف ال الة التدذوية لمنبات ) 

ة لمتمقػػػػػي  ببكتريػػػػػا اف زيػػػػػادة اطػػػػػواؿ النباتػػػػػات والػػػػػوزف الجػػػػػاؼ لممجمػػػػػوع العضػػػػػر  لنباتػػػػػات القمػػػػػ  نتيجػػػػػ       
، اذ ذكػػر اف التمقػػي   ( 1333وبوجػػود مبيػػدات اتد ػػاؿ اشػػار اليرػػا السػػمماف )  A.chroococcmاتزوتوبػػاكتر 

باتزوتوباكتر ادن الى زيادة م نويػة فػت اطػواؿ النباتػات والػوزف الجػاؼ لممجمػوع العضػر  والجػذر  بوجػود مبيػد 
اتد ػػاؿ ) التوبػػؾ ( امػػا بوجػػود مبيػػد المػػوكراف فػػادن التمقػػي  الػػى زيػػادة م نويػػة فػػت اطػػواؿ النباتػػات والػػوزف الجػػاؼ 

 وزف الجاؼ لممجموع العضر الممجموع الجذر  و ير م نو  فت ال
اف زيػػادة الػػوزف الجػػاؼ لممجمػػوع العضػػر  نتيجػػة التمقػػي  بفطريػػات المػػايكورايزا بوجػػود مبيػػدات اتد ػػاؿ          

phenmedipham ; cyanazine        فقػد ذكػرت مػف  بػؿ كػؿ ـ OCAmpo  and Barea ( 1985 ) ; 

Garcia-Romera et al.( 1988 ) ا 
مػػيط المبيػػدات الكيميائيػػة مػػف ) التوبػػؾ ( المػػوكراف ( ادت الػػى زيػػادة  يػػر م نويػػة فػػت اطػػواؿ اضػػافة ع         

النباتات والوزف الجاؼ لممجموع العضر  عند م امالت اتسمدة ال يوية الفطرية والبكتيرية المنفردة او المزدوجة 
الكيميائيػػة، فيمػػا عػػدا م اممػػة  وبدػػض النظػػر عػػف اضػػافة السػػماد الكيميػػائت مقارنػػة ب ػػدـ اضػػافة عمػػيط المبيػػدات

فػػت صػػفة الػػوزف الجػػاؼ لممجمػػوع العضػػر  ، اذ ازدادت م نويػػا"  G.mosseaeالسػػماد ال يػػو  الفطػػر  المنفػػرد 
باضػػػافة عمػػػيط المبيػػػدات الكيميائيػػػة وفػػػذا  ػػػد يػػػرتبط بالنسػػػبة المئويػػػة لالصػػػابة المايكورايزيػػػة وعػػػدد السػػػبورات فقػػػد 

(ا اف زيػػادة  11م اممػػة باضػػافة عمػػيط المبيػػدات الكيميائيػػة ) الجػػدوؿ انعفضػػت بشػػكؿ  يػػر م نػػو  عنػػد فػػذ  ال
مكونات النمو نتيجة لمتسميد ال يو  ببكتريا اتزوتوباكتر  د يرجع الى مقدرترا عمى انتاج ب ض منظمات  النمو       



 (Brown et al.,1967  ( اذ اف )IAA  ومػػواد شػػبيره بػػالجبريميف تػػـ اكتشػػافرا فػػت مػػزارع بكتر ) ( يػػاA. 

chroococcum  ( ا)Brown et al.,1967 ; Vancura and Macura,1960  فػػاعتالؼ اسػػتجابة )
اتزوتوبػػاكتر لممبيػػدات  ػػد يػػؤار فػػت ف اليترػػا فػػت انتػػاج فػػذ  المػػواد ومػػف اػػـ  تػػؤار فػػت درجػػات متفاوتػػة فػػت النمػػو 

 واتنتاجا 
ومف سير فذ  النتائ  نال ظ اف اضافة اتسمدة ال يوية المنفردة او المزدوجة اعطػت  يمػا" تطػواؿ النباتػات     

والوزف الجاؼ وعند عدـ اضافة عميط المبيدات الكيميائية اعمى مػف  يمرػا عنػد م اممػة عػدـ اضػافة سػماد  يػو  
ت اػـ اف اضػافة اتسػمدة ال يويػة وبانواعرػا المنفػردة وبوجود عميط المبيدات ولكػال المسػتوييف مػف السػماد الكيميػائ

والمزدوجة وبوجود عميط المبيػدات الكيميائيػة ادت الػى زيػادة  يػر م نويػة فػت مكونػات نمػو النباتػات مقارنػة ب ػدـ 
اضافة عميط المبيدات ، وفذ  تشير الى افمية اتسمدة ال يوية فت زيادة نمو النباتػات ومػف دوف اسػت ماؿ عمػيط 

 يدات الكيميائيةا المب
 
 

 

 

اطوال نباتات القمح )سم( في حالة اضافة وعدم  في (: تأثير اضافة االسمدة الحيوية والكيميائية 6شكل ) 
 اضافة خميط المبيدات الكيميائية من )التوبك +  الموكران (.
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(  5-في الوزن الجاف لممجموع الخضري ) غم. نبات تأثير اضافة االسمدة الحيوية والكيميائية  (:7)شكل 
 لنباتات القمح في حالة اضافة وعدم اضافة خميط المبيدات الكيميائية من ) التوبك + الموكران (.
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. تأثير اضافة االسمدة الحيوية والكيميائيةة فةي حاصةل الحبةوب فةي حالةة 4-4-4-2

 الكيميائية من ) التوبك + الموكران (اضافة وعدم اضافة خميط المبيدات 
% ( مف التوصية السمادية 122 -% 52) ( اف رفع نسبة السماد الكيميائت مف  4يبيف الشكؿ )            

% ( بدػض النظػر عػف اضػافة اتسػمدة ال يويػة وعمػيط 2814ادن الى زيادة م نوية فت  اصؿ ال بوب  ػدرفا ) 
 ( الموكراف (ا المبيدات الكيميائية مف ) التوبؾ 

اضافة عميط المبيدات الكيميائية مػف ) التوبػؾ ( المػوكراف ( وبدػض النظػر عػف اضػافة اتسػمدة                 
% ( مقارنة ب دـ اضافة عميط المبيػدات 288ال يوية والكيميائية  ققت زيادة م نوية فت  اصؿ ال بوب بمدت ) 
لمبيدات الكيميائية ) التوبػؾ ( المػوكراف ( اشػار الكيميائيةا اف زيادة  اصؿ  بوب ال نطة نتيجة تضافة عميط ا

( اذ بينػوا كفػاءة عمػيط فػذ  المبيػدات فػت مكاف ػة  0221( واسماعيؿ واعريف )  0222اليرا كؿ مف السمطانت ) 
اتد اؿ الرفي ة وال ريضة اتوراؽ مما سببت زيادة ال اصؿا فت  ػيف فنػاؾ ال ديػد مػف الدراسػات تشػير الػى انػه 

 Raffel and Nau,1992 ; Hugo-KJ etلمػوكراف والتوبػؾ تػااير ايجػابت فػت زيػادة ال اصػؿ ) لػيس لمبيػد  ا

al.,1993  ( ا بينما ذكر السمماف )4-2( فػت تجربػة اصػص اف اسػت ماؿ مبيػدات التوبػؾ والمػوكراف و  1333-

D  تتتطػابؽ مػع ادن الى زيادة  يػر م نويػة فػت  اصػؿ  بػوب ال نطػة عنػد التركيػز الموصػى بػه وفػذ  النتيجػة
نتػػائ  التجربػػة ال قميػػة، تف وجػػود المبيػػد فػػت ال قػػؿ يكػػوف م ػػرض لمدسػػؿ الػػى اسػػفؿ القطػػاع ب يػػدا" عػػف الجػػذور 
بينما يبقى مالزما" لمنبات وضمف المنطقة الجذرية فت زراعة اتصص ، او يت رض لالمتزاز عمى الدرويات وما 

( ، كما اف ال مميات الزراعية فت ال قؿ  ػد تػؤار  8دوؿ ) ي زز فذا اف تربة دراستنا فت مزيجة طينية  رينية ج
( اذ اف لمبيػد التوبػؾ تػاايرا" كبيػرا"    Raffel and Fluh, 1992فػت كفػاءة المبيػد فػت القضػاء عمػى اتد ػاؿ ) 

 فت القضاء عمى اتد اؿ عندما تكوف اترض م رواة مقارنة بدير الم رواةا
  وعمػيط المبيػدات الكيميائيػة فػاف رفػع نسػبة السػماد الكيميػائت ادت الػى عند م اممػة عػدـ اضػافة سػماد  يػو      

زيادة م نوية فت  اصؿ ال بوب بينما ادت الى زيػادة  يػر م نويػة بوجػود عمػيط المبيػدات الكيميائيػة وفػذ  كانػت 
زدوجة فاف ( ا بينما عند م امالت التسميد ال يو  المنفردة او الم 0220متطابقة مع ما  صؿ عميه اسماعيؿ ) 

رفػػع نسػػبة السػػماد الكيميػػائت ادت الػػى زيػػادة م نويػػة فػػت  اصػػؿ ال بػػوب وفػػت  الػػة اضػػافة وعػػدـ اضػػافة عمػػيط 
 ; Gill et al. ( 1993 ) ; Hooda ( 1993 )المبيػدات الكيميائيػة ا ونتيجػه مشػابه  صػؿ عميرػا كػؿ مػف 

Singh et al. (1993 )  ( عند است مالرـ التداعؿ بيف التسميد بػNPK والتمقي  ببكتريا اتزوتوباكترا ) 
% ( مػػف السػػماد الكيميػػائت فػػاف اضػػافة عمػػيط 52عنػػد م اممػػة عػػدـ اضػػافة سػػماد  يػػو  وعنػػد المسػػتون )       

المبيػػدات الكيميائيػػة ادت الػػى زيػػادة م نويػػة فػػت  اصػػؿ ال بػػوب مقارنػػة بالمسػػتون نفسػػه وفػػت  الػػة عػػدـ اضػػافة 
% ( مػػػف السػػػماد الكيميػػػائت مقارنػػػة 122ادة  يػػػر م نويػػػة عنػػػد المسػػػتون ) عمػػػيط المبيػػػدات ، بينمػػػا ادت الػػػى زيػػػ

( الى اف رفع نسػبة  0220بالمستون نفسه وفت  الة عدـ اضافة عميط المبيدات الكيميائيةا اذ اشار اسماعيؿ ) 



(  Illoxanالسػػماد الكيميػػائت ادت الػػى زيػػادة  يػػر م نويػػة فػػت  اصػػؿ  بػػوب ال نطػػة عنػػد اضػػافة عمػػيط مػػف ) 
 وكراف ( مقارنة ب دـ اضافة العميطال

% ( مػف السػماد الكيميػائت 122اما عند م امالت اتسمدة ال يوية المنفردة او المزدوجة وعند المستون )        
فػػاف اضػػافة عمػػيط المبيػػدات ادت الػػى زيػػادة م نويػػة فػػت  اصػػؿ ال بػػوب مقارنػػة بالمسػػتو  نفسػػه وفػػت  الػػة عػػدـ 

% ( مػف السػماد الكيميػائت مقارنػة 52يف كانت الزيادة  يػر م نويػة عنػد المسػتون)اضافة عميط المبيدات ، فت  
 بالمستون نفسه وفت  الة عدـ اضافة عميط المبيدات الكيميائيةا 

لقد تاار  اصػؿ ال بػوب فػت اضػافات اتسػمدة ال يويػة والكيميائيػة وفػت  الػة اضػافة وعػدـ اضػافة عمػيط        
ى  اصػػؿ لم بػػوب كػػاف عنػػد جميػػع م ػػامالت التسػػميد ال يػػو  والمضػػافة منفػػردا" او المبيػػدات الكيميائيػػة فػػاف اعمػػ

مزدوجػػا" وعنػػد كػػال المسػػتوييف مػػف السػػماد الكيميػػائت المضػػاؼ وفػػت  الػػة اضػػافة وعػػدـ اضػػافة عمػػيط المبيػػدات 
 A.chroococcumالكيميائية اذ بمدت اعمى  ػيـ لم اصػؿ عنػد اضػافة السػماد ال يػو  الفطػر  والبكتيػر  م ػا" )

 )G.mosseae  ( مػػػػػع اضػػػػػافة )كدػػػػػـا  2531802و  2882830% ( مػػػػػف السػػػػػماد الكيميػػػػػائت فبمػػػػػغ ) 122 )
فت  الة عدـ اضافة واضافة عميط المبيػدات الكيميائيػة ، عمػى التػوالتا وكانػت زيادترػا م نويػة مقارنػة  1-فكتار

 ( 0352882و  0311852ت ) % مػف السػماد الكيميػائت اذ بمدػ122بم اممة عدـ اضػافة سػماد  يػو  وباضػافة 
% 14812عند عدـ اضافة واضافة عميط المبيدات الكيميائية، عمى التوالتا وبمدت نسبة الزيػادة ) 1-كدػـا فكتار

% (  مف السماد الكيميائت وفت 122% ( و )52% ( عند المستون ) 01813% و 18813% ( و ) 14804و 
ئيػػة ، عمػػى التػػوالتا مقارنػػة بم اممػػة عػػدـ اضػػافة سػػماد  يػػو   الػػة عػػدـ اضػػافة واضػػافة عمػػيط المبيػػدات الكيميا

 ولكال المستوييف مف السماد الكيميائت وفت  الة عدـ اضافة واضافة عميط المبيدات الكيميائيةا
% و 1482( ف ققػػػػت زيػػػػػادة م نويػػػػة  ػػػػػدرفا )  G.mosseaeامػػػػا اضػػػػػافة السػػػػماد ال يػػػػػو  الفطػػػػر  المنفػػػػػرد )   

% ( مػػف السػػماد الكيميػػائت وفػػت 122% ( و ) 52% ( عنػػد المسػػتو  ) .5ا14% و 10815% ( و ) 12822
 الة عدـ اضافة واضافة عميط المبيدات ، عمى التوالت مقارنة بم اممة عدـ اضافة سماد  يو  ولكال المستوييف 

 مف السماد الكيميائت وفت  الة عدـ اضافة واضافة عميط المبيدات ا 
( الػى زيػادة م نويػة فػت  اصػؿ ال بػوب  A.chroococcumكتير  المنفػرد )  ادت اضافة السماد ال يو  الب   

% ( مػػػػف 122% ( و ) 52% ( عنػػػػد المسػػػػتون       ) 1384% و 888% ( و ) 12845% و 1281بمدػػػػت ) 
السػػػػػماد الكيميػػػػػائت وفػػػػػت  الػػػػػة عػػػػػدـ اضػػػػػافة واضػػػػػافة عمػػػػػيط المبيػػػػػدات الكيميائيػػػػػة، عمػػػػػى التػػػػػوالتا اذ  صػػػػػؿ 

Lakshminaryana et al. (1992)  عمى انتاج  نطة بالتمقي  باتزوتوباكتر يواز  اتنتػاج الػذ   صػؿ عميػه
نتروجيف مف دوف تمقي ا اف زيادة  اصؿ  بوب ال نطة عند اضافة لقاح  1-( كدـافكتار 102عند التسميد بػ ) 

ف اضػػافة لقػػاح ( اذ وجػػد ا 1333( بوجػػود مبيػػدات اتد ػػاؿ اشػػار اليرػػا السػػمماف )  A.chroococcumبكتريػا  )
و يػر م نويػا" بوجػود  D-4-2اتزوتوباكتر اارت م نويا" فت زيػادة  اصػؿ  بػوب ال نطػة بوجػود مبيػد التوبػؾ و 

 مبيد الموكرافا 
اف اضػػافة فطريػػات المػػايكورايزا وبكتريػػا اتزوتوبػػاكتر بصػػورة مزدوجػػة الػػى منطقػػة الرايزوسػػفير  ػػد تسػػرـ فػػت      

  Neilands and Leong(1986)ت ومػػػف اػػػـ زيػػػادة ال اصػػػؿ، اذ اشػػػار ت سػػػيف ال الػػػة التدذويػػػة لمنباتػػػا



( الػػى اف بكتريػػا اتزوتوبػػاكتر والمػػايكورايزا لرمػػا المقػػدرة عمػػى انتػػاج المركبػػات العاليػػة لم ديػػد   0220 (والسػػامرائت
(Siderophores  ( ات اف المركبات التت تنتجرا الفطريات تكػوف )Hydroxamates والتػت تنتجرػا الب ) كتريػا

 (ا phenolate-catcholates  ( )Suneia and Lakshminarayana, 2000تكوف  ) 
عنػػػػػد  سػػػػػاب الزيػػػػػادة المت ققػػػػػة مػػػػػف  اصػػػػػؿ ال بػػػػػوب نجػػػػػد اف م اممػػػػػة اضػػػػػافة السػػػػػماد ال يػػػػػو  المػػػػػزدوج       

(A.chroococcum  )G.mosseae ( ققػػػػت زيػػػػادة  ػػػػدرفا  )مقارنػػػػة بم اممػػػػة عػػػػدـ 1482%( و )14801 )%
اضافة سماد  يو  وفت  الػة عػدـ اضػافة واضػافة عمػيط المبيػدات الكيميائيػة ،عمػى التػوالتا وبدػض النظػر عػف 

(  225281اضػػػػػافة اتسػػػػػمدة الكيميائيػػػػػة ، فقػػػػػد بمػػػػػغ  اصػػػػػؿ ال بػػػػػوب عنػػػػػد اضػػػػػافة السػػػػػماد ال يػػػػػو  المػػػػػزدوج ) 
دوف اضػػػافة عمػػػيط المبيػػػدات الكيميائيػػػة وفػػػذ  تتعتمػػػؼ م نويػػػا" عنػػػد اضػػػافة عمػػػيط المبيػػػدات  مػػػف1-كدـافكتػػػار

وبدػػض النظػػر عػػف اضػػافة اتسػػمدة الكيميائيػػة وبرػػذا  1-( كدـافكتػػار 2812850الكيميائيػػة اذ بمػػغ ال اصػػؿ   ) 
 يمكف اتستدناء عف كمية المبيد المضافةا    

 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( في حالة اضافة 5-في حاصل الحبوب ) كغم. هكتار(: تاثير اضافة االسمدة الحيوية والكيميائية  8شكل ) 
 وعدم اضافة خميط المبيدات الكيميائية من ) التوبك + الموكران (.
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. تةةأثير اضةةافة االسةةمدة الحيويةةة والكيميائيةةة فةةي بعةةض مكونةةات الحاصةةل فةةي حالةةة 3-4-4-2
 المبيدات الكيميائية من ) التوبك + الموكران (وعدم اضافة خميط  اضافة
( اف  يـ مكونات ال اصؿ ازدادت بشكؿ  ير م نو  عند رفع نسبة التسػميد الكيميػائت  12يبيف الجدوؿ )      
% ( مػف التوصػية الكيميائيػة وعنػد جميػع الم ػامالت وفػت  الػة اضػافة وعػدـ اضػافة عمػػيط 122 -% 52مػف ) 

بدض النظر عف اضافة اتسمدة ال يوية وعميط المبيدات الكيميائية فاف رفع نسبة التسػميد المبيدات الكيميائيةا و 
وعػدد ال بػوب  1-% ( لكؿ مف عدد السنيبالت ا سػنبمة2810% و 8812الكيميائت ادت الى زيادة م نوية  درفا )

 ر م نويةا بة فاف رفع نسبة التسميد ادت الى زيادة  ي 1222، عمى التوالتا اما وزف 1-اسنبمة
 1-، عدد ال بوب اسنبمة1-اضافة عميط المبيدات الكيميائية ادت الى زيادة م نوية فت عدد السنيبالتاسنبمة   

% و 5802 بػػػة بدػػػض النظػػػر عػػػف اضػػػافة اتسػػػمدة ال يويػػػة والكيميائيػػػة، اذ بمدػػػت نسػػػبة الزيػػػادة ) 1222ووزف 
 بػػػػة، عمػػػػى 1222ووزف  1- بوباسػػػػنبمة، عػػػػدد ال1-% ( لكػػػػؿ مػػػػف عػػػػدد السػػػػنيبالت اسػػػػنبمة2851% و 2801

التوالت مقارنة ب دـ اضافة عميط المبيدات الكيميائيةا اف زيادة ب ض مكونات ال اصؿ نتيجة تضافة عمػيط مػف 
 (ا 0221( واسماعيؿ واعروف )  0222مبيدات اتد اؿ اشار اليرا كؿ مف السمطانت ) 

ة منفردة او مزدوجة ادت الى زيػادة م نويػة ولكػال المسػتوييف اضافة اتسمدة ال يوية الفطرية والبكتيرية بصور     
 بػة مقارنػة بم اممػة عػدـ اضػافة سػماد  يػو  1222ووزف  1-مف السماد الكيميائت لكػؿ مػف عػدد ال بػوبا سػنبمة

وفت  الة اضػافة وعػدـ اضػافة عمػيط المبيػدات الكيميائيػة فيمػا ادت الػى زيػادة  يػر م نويػة فػت عػدد السػنتبالتا 
مقارنة بم اممة عدـ اضافة سماد  يو  وفػت  الػة اضػافة وعػدـ اضػافة عمػيط المبيػدات الكيميائيػة ، فػت  1-سنبمة

 ػػيف تتوجػػد فػػروؽ م نويػػة بػػيف م ػػامالت اتسػػمدة ال يويػػة فػػت مكونػػات ال اصػػؿ ولكػػال المسػػتوييف مػػف اتسػػمدة 
دا م اممػػة السػػماد ال يػػو  البكتيػػر  وفػػت  الػػة اضػػافة وعػػدـ اضػػافة عمػػيط المبيػػدات الكيميائيػػة فيمػػا عػػالكيميائيػػة 

 عف با ت الم امالتا 1-المنفرد اظررت فر ا" م نويا" فت عدد ال بوب بالسنبمة
مػػف فػػذ  النتػػائ  نجػػد اف م اممػػة السػػماد ال يػػو  الفطػػر  والبكتيػػر  المػػزدوج اعطػػت اعمػػى القػػيـ فػػت جميػػع       

النظػػر عػػف اضػػافة اتسػػمدة الكيميائيػػة وكانػػت  مكونػػات ال اصػػؿ عنػػد اضػػافة عمػػيط المبيػػدات الكيميائيػػة وبدػػض
ووزف  1-متفو ة م نويا" عف  يمرا فت  الة عدـ اضافة عميط المبيدات الكيميائية لكؿ مف عدد السنيبالتا سػنبمة

 ا 1-ال بوباسنبمة    بة و ير م نو  فت عدد1222
 

الحاصل لنبات القمح في حالة (: تأثير اضافة االسمدة الحيوية والكيميائية في بعض مكونات  56جدول ) 
 اضافة وعدم اضافة خميط المبيدات الكيميائية من ) التوبك+ الموكران(

 المعدل +اضافة خميط المبيدات الكيميائية -عدم اضافة خميط المبيدات الكيميائية اضافات االسمدة الحيوية
N1P1K1 N2P2K2 المعدل N1P1K1 N2P2K2 المعدل 

5-السنيبالت.سنبمةمعدل عدد   

 22.00d 23.00cd 22.50d 23.00cd 24.00bcd 23.5cd 23.00b تسميد حيوي من دون

G.mosseae 24.00bcd 24.5bc 24.05bc 25.00abc 26.00ab 25.5ab 24.87a 



 

A.chroococcum 24.00bcd 

 

25.00abc 24.5bc 24.5bc 26.00ab 25.25ab 24.87a 

G.mosseae+ 
A.chroococcum 

24.00bcd 24.5bc 24.25bc 25.5ab 27.00a 26.25a 25.25a 

   23.5b 24.25b  24.5ab 25.75a المعدل

5-معدل عدد الحبوب. سنبمة
 

 69.5g 73.33efg 71.41c 71.75fg 76.5def 74.12c 72.77c تسميد حيوي من دون

G.mosseae 87.75ab 89.00ab 88.37a 89.00ab 90.00a 89.5a 88.93a 

A.chroococcum 77.25de 80.5cd 78.87b 79.87cd 84.00bc 81.93b 80.40b 

G.mosseae+ 
A.chroococcum 

87.25ab 87.25ab 87.25a 90.12a 91.87a 91.00a 89.12a 

   80.43a 82.52a  82.68a 85.59a المعدل

 حبة 5222معدل وزن 

 43.80f 44.85f 44.32e 44.75f 45.25f 45.00e 44.66c تسميد حيوي من دون

G.mosseae 47.85e 

 

48.55de 48.20d 49.50cde 51.05abe 50.27bc 49.23b 

A.chroococcum 49.5cde 

 

49.9bcde 49.70bc 50.25abcd 51.2abe 50.72b 50.21ab 

G.mosseae+ 
A.chroococcum 

49.1cde 49.35cde 49.22cd 52.5ab 52.4a 52.30a 50.76a 

   47.56a 48.16a  49.17a 49.97a المعدل

 
تقػػارف  ػػيـ كػػؿ مجموعػػة مػػف المتوسػػطات مػػع ب ضػػراا القػػيـ فػػت المجموعػػة الوا ػػدة ذات ال ػػروؼ المتشػػابه تتعتمػػؼ م نويػػا" فيمػػا بينرػػا  سػػب 

 ا 2825اعتبار دنكف مت دد ال دود بمستون ا تماؿ 
 

.تاثير اضافة االسمدة الحيوية والكيميائية في التقةديرات المايكروبايولوجيةة فةي حالةة 2-4-4-2
 اضافة وعدم اضافة خميط المبيدات الكيميائية من )التوبك + الموكران ( 

(*  1882-582( اف اعػػػداد بكتريػػػا اتزوتوبػػػاكتر فػػػت التربػػػة تراو ػػػت مػػػا بػػػيف )  11يبػػػيف الجػػػدوؿ )             
12

2
cfu التوبػؾ ( المػوكراف ( ، امػا عنػد     تربة جافة عند عدـ اضافة عميط المبيدات الكيميائيػة مػػػف 1-ا  ـ (

12(* 1281-880اضافة عميط المبيدات الكيميائية فقػد تراو ػت بػيف ) 
2

cfu مػف فػذ  القػيـ ا تربػة جافػة  1-ا  ػـ
وتوباكتر انعفاضا" م نويا" بدض النظر عف نجد اف اضافة عميط المبيدات الكيميائية ادت الى عفض اعداد اتز 

%( مقارنػػػة ب ػػػدـ اضػػػافة عمػػػيط المبيػػػدات 15810اضػػافة اتسػػػمدة ال يويػػػة والكيميائيػػػة وبمدػػػت نسػػػبة اتنعفػػاض )
الكيميائيػػة اف فػػذ  النتػػائ   تشػػير الػػى التػػااير السػػمبت لعمػػيط مبيػػدات اتد ػػاؿ مػػف التوبػػؾ والمػػوكراف وبالمسػػتون 

الػى اف مبيػد  Vanschreven et al. ( 1970 )كتريا اتزوتوباكتر فت التربة ، اذ اشار الموصى به فت اعداد ب
ادن الػػػػى تابػػػػيط نمػػػػو اتزوتوبػػػػاكتر فػػػػت التربػػػػةا اف  1-( كدـافكتػػػػار 104-12بمسػػػػتون )  Dalaponاتد ػػػػاؿ 



)  ATPميػػػؽ التراكيػػػز ال اليػػػة لمبيػػػدات اتد ػػػاؿ تسػػػبب نقػػػص فػػػت اعػػػداد ات يػػػاء المابتػػػة لمنتػػػروجيف وتابػػػيط تع
Konstantinovic et al.,1998 ا) 

الى اف لمبيدات اتد اؿ تاايرات فسيولوجية فت ات ياء المجررية اذ ت مؿ عمى تديير الية و د ي زن ذلؾ        
التمايػػؿ ال يػػػو  اويضػػػت كتدييػػػر مسػػتون تمايػػػؿ البػػػروتيف ممػػػا يػػػن كس عمػػى نسػػػبة تواجػػػد اتنزيمػػػات ذات البنػػػاء 

زيمػػات م ػػددة، فضػػال عمػػى الػػداعمت والعػػارجت، ومػػف اػػـ تاايرفػػا عمػػى تمايػػؿ البػػروتيف بزيػػادة او ايقػػاؼ تمايػػؿ ان
تاايرفا فت الدشاء العمو  مف عالؿ التديرات فػت عمميػات النقػؿ واتفػراز، اضػافة عمػى تاايرفػا فػت منظمػات نمػو 

او تمايػػػؿ الجبػػػرليف ومسػػػتويات اتامػػػيف، ممػػػا تػػػؤد  الػػػى  تػػػؿ ا يػػػاء التربػػػة عنػػػد اضػػػافترا  IAAالنبػػػات كانتقػػػاؿ 
 (ا Milosevic and Govedarica,2002بكميات عالية  ) 

% ( مػػػف التوصػػػية السػػػمادية فػػػاف اعػػػداد البكتريػػػا 122 -% 52عنػػػد رفػػػع نسػػػبة السػػػماد الكيميػػػائت مػػػف )       
انعفضػػت انعفاضػػا"  يػػر م نػػو  فػػت  الػػة اضػػافة وعػػدـ اضػػافة عمػػيط المبيػػدات الكيميائيػػة وبدػػض النظػػر عػػف 

 عميه فت التجربة ال قمية اتولى ا  امنفذ  النتيجة كانت متطابقة مع ما  صاف اضافة اتسمدة ال يوية، 
 

 تةأثير اضةافة االسةمدة الحيويةة والكيميائيةة فةي اعةداد بكتريةا االزوتوبةاكتر والنسةبة المئويةة لالصةابة المايكورايزيةة واعةداد السةبورات فةي (:57جدول )     
 حالة اضافة وعدم اضافة خميط المبيدات الكيميائية من ) التوبك+ الموكران(

 المعدل اضافة خميط المبيدات الكيميائية+ -عدم اضافة خميط المبيدات الكيميائية االسمدة الحيوية اضافات 
N1P1K1 N2P2K2 المعدل N1P1K1 N2P2K2 المعدل 

 (    CFU*526اعداد بكتريا االزوتوباكتر)

 5.47fg 5.10g 5.28ef 4.41g 4.25g 4.33f 4.81d من دون تسميد حيوي

G.mosseae 8.82de 

 
7.47e 8.14d 7.00ef 5.23fg 6.11e 7.13c 

A.chroococcum 13.05ab 

 

13.05ab 13.11ab 12.39b 10.40cd 11.40c 12.25b 

G.mosseae+ 
A.chroococcum 

14.68a 14.27a 14.47a 13.79ab 12.16bc 12.97b 13.72a 

   10.50a 10.00a  9.39a 8.01a المعدل
 نسبة االصابة المايكورايزية ) %( 

 36.00gh 28.00hi 32.00de 30.00hi 22.00i 26.00e 29.00d من دون تسميد حيوي

G.mosseae 73.00b 60.00cd 66.50ab 62.00cd 48.00ef 55.00bc 60.75b 

A.chroococcum 62.00cd 45.00fg 53.5bc 56.50de 30.00hi 43.25cd 48.37c 

G.mosseae+ 
A.chroococcum 

86.00a 68.00bc 77.00a 75.00b 54.00def 64.50ab 70.75a 

   64.25a 50.25ab  55.87ab 38.50b المعدل
 غم تربة جافة 522اعداد السبورات في 

 65.5hi 58.00ij 61.75e 60.00hi 40.00k 50.00e 55.87d من دون تسميد حيوي

G.mosseae 140.50de 

 
181.00c 160.75bc 121.5f 136.00e 128.75cd 144.75b 

A.chroococcum 89.00g 

 

68.00h 78.50de 82.00g 51.00j 66.50e 72.50c 



G.mosseae+ 
A.chroococcum 

177.50c 321.00a 249.25a 145.00d 273.50b 209.25ab 229.25a 

   118.13a 157.00a  102.13a 125.13a المعدل
      
 

المتوسػػطات مػػع ب ضػػراا القػػيـ فػػت المجموعػػة الوا ػػدة ذات ال ػػروؼ المتشػػابه تتعتمػػؼ م نويػػا" فيمػػا بينرػػا  سػػب تقػػارف  ػػيـ كػػؿ مجموعػػة مػػف 
 ا 2825اعتبار دنكف مت دد ال دود بمستون ا تماؿ 

 

الكيميائية مف ) التوبؾ( الموكراف ( ادت الى  عند م اممة عدـ اضافة سماد  يو  فاف اضافة عميط المبيدات     
عفض اعداد البكتريا المسػتوطف فػت التربػة انعفاضػا"  يػر م نػو  مقارنػة ب ػدـ اضػافة عمػيط المبيػدات الكيميائيػة 

 ولكال المستويييف مف السماد الكيميائتا
ويػػػػػة فػػػػػت اعػػػػػػداد (  ققػػػػػت زيػػػػػػادة م ن G.mosseaeاضػػػػػافة السػػػػػماد ال يػػػػػو  الفطػػػػػػر  بصػػػػػورة منفػػػػػردة )       

اتزوتوباكتر المستوطنة فت التربة ولكال المستوييف مف السماد الكيميائت مقارنة بم اممة عدـ اضافة سماد  يػو  
12 *  1881و  4840وفت  الة اضافة وعدـ اضافة عميط المبيدات الكيميائية ، اذ بمدت اعداد البكتريا ) 

2
cfu 

%( مقارنػػػة بم اممػػػة عػػػدـ اضػػػافة سػػػماد  يػػػو  ولكػػػال 82881%و21808تربػػػة جافػػػة ( وبزيػػػادة  ػػػدرفا )  1-ا  ػػػـ
المسػػػتوييف مػػػف السػػػماد الكيميػػػائت، عمػػػى التػػػوالت وعنػػػد عػػػدـ اضػػػافة عمػػػيط المبيػػػدات الكيميائيػػػةا فػػػت  ػػػيف اعػػػداد 

12 *  5802و  1البكتريػػا انعفضػػػت الػػى ) 
2

cfu تربػػػة جافػػة ( عنػػػد اضػػػافة عمػػيط المبيػػػدات الكيميائيػػػة  1-ا  ػػػـ
( مقارنػػػػة بم اممػػػػة عػػػػدـ اضػػػػافة سػػػػماد  يػػػػو  ولكػػػػال المسػػػػتوييف مػػػػف السػػػػماد 02825%و54812ا )وبزيػػػػادة  ػػػػدرف

الكيميائت، عمى التوالت وفت  الة اضافة عميط المبيدات الكيميائية وكانت نسبة اتنعفاض  ير م نوية اذ بمدت 
د الكيميػائت، بينمػا كانػت %( مف السػما52%( مقارنة ب دـ اضافة عميط المبيدات الكيميائية وعند المستون )02)

 %( مف السماد الكيميائتا122%( عند المستون )22م نوية وبنسبة )
وفذ  تشير الى التااير السػمبت لالسػمدة الكيميائيػة مػع عمػيط المبيػدات الكيميائيػة عمػى اعػداد اتزوتوبػاكترا       

يا اتزوتوباكتر المستوطنة فت التربة وفت مف فذ  النتائ  نجد اف فطريات المايكورايزا استطاعت زيادة اعداد بكتر 
 الػػة عػػدـ اضػػافة عمػػيط المبيػػدات الكيميائيػػة مقارنػػة باضػػافترا ولكنرػػا اسػػتطاعت زيػػادة اعػػداد البكتريػػا المسػػتوطنة 

 عند اضافة عميط المبيدات الكيميائية مقارنة بم اممة عدـ  اضافة سماد  يو ا
( ازدادت اعداد العاليا البكتيرية زيادة  A.chroococcumنفرد )  عند اضافة السماد ال يو  البكتير  الم      

م نويػة ولكػال المسػتوييف مػف السػماد الكيميػائت مقارنػة بم اممػة عػدـ اضػافة سػماد  يػو  وفػت  الػة اضػافة وعػدـ 
12*   12825و12825)      اذ بمدت اعداد اتزوتوباكتراضافة عميط المبيدات الكيميائية ، 

2
cfu بة تر  1-ا  ـ

% ( مقارنػػة بم اممػػة عػػدـ اضػػافة سػػماد  يػػو  ولكػػال المسػػتوييف 155844% و 124851وبزيػػادة  ػػدرفا )  ( جافػػة
مف السماد الكيميائت ، عمى التوالت وفت  الة عدـ اضافة عميط المبيدات الكيميائية، فت  يف انعفضت اتعداد 

12*   12882و  10823الػػػػى) 
2

cfu عنػد اضػافة عمػيط المبيػدات الكيميائيػة وبزيػادة  ػدرفا ( تربػة جافػة 1-ا  ػـ     
%( مقارنة بم اممة عدـ اضػافة سػماد  يػو  ولكػال المسػتوييف مػف السػماد الكيميػائت ، 188812% و 142835) 

%( مقارنػة 5825عمى التوالت وفت  الة اضافة عميط المبيدات ، وكانت نسبة اتنعفاض  ير م نوية اذ بمدػت )



يػػػة وبنسػػػبة ) % ( مػػػف السػػػماد الكيميػػػائت، بينمػػػا كانػػػت م نو 52عمػػػيط المبيػػػدات وعنػػػد المسػػػتون ) ب ػػػدـ اضػػػافة 
 % ( مف السماد الكيميائتا122) % ( عند المستون 02822
النتائ  اعال  تدؿ عمى نجاح عممية التسميد ال يو  ببكتريا اتزوتوباكتر وعدـ وجود  الة تنافس سمبت مع       

دعمػػػة كمقػػػاح والمسػػػتوطنة فػػػت التربػػػة ا اػػػـ اف اضػػػافة عمػػػيط المبيػػػدات الكيميائيػػػة ومػػػع اضػػػافة سػػػاللة البكتريػػػا الم
% مف اتسمدة الكيميائية اارت فت اعداد البكتريا سمبيا" ولكف بنسبة ا ؿ مف م اممة السماد ال يو  الفطر  122

ى عفػػػض ت مػػػؿ مبيػػػد  ( ادت الػػػ NPKبػػػاف اضػػػافة اتسػػػمدة الكيميائيػػػة )  Burns (1995)المنفػػػردا اذ ذكػػػر 
 % (ا22-52بنسبة        )  MCPA,2,4-Dاتد اؿ 

لبػػا ايف ، اذ اشػػار ااف تػػااير مبيػػدات اتد ػػاؿ فػػت اعػػداد بكتريػػا اتزوتوبػػاكتر  ػػد ذكػػرت مػػف  بػػؿ عػػدد مػػف     
Singh et al (1996)  الػػى اف اضػػافة ارب ػػة اضػػ اؼ كميػػة مبيػػدات اتد ػػاؿ ادت الػػى تابػػيط عفيػػؼ تعػػداد

( اسبوع ب ػد اضػافة مبيػدات اتد ػاؿ  صػؿ انعفػاض  18-0اتزوتوباكتر فت نباتات القم ا بينما عند ) بكتريا 
باف اعداد اتزوتوباكتر  Govedarica et al. ( 2001 )( ا  سب  Piskorz,1998فت اعداد اتزوتوباكتر ) 

 , metalochlorؿ ( فصػػػػوؿ  مػػػػت عنػػػػد م اممػػػػة نباتػػػػات فػػػػوؿ الصػػػػويا  قميػػػػا" بمبيػػػػدات اتد ػػػػا 2-0لػػػػػ ) 

dimethenamide مقارنة بم اممة المقارنةا 
(  G.mosseae(  A.chroococcum) سجمت اضافة السػماد ال يػو  الفطػر  والبكتيػر  بصػورة مزدوجػة     

اعمى  يـ تعداد اتزوتوباكتر مقارنة بم امالت اتسمدة ال يوية المنفردة وم اممة عدـ اضافة سماد  يو  ولكػال 
المسػػتوييف مػػػف التسػػػميد الكيميػػائت وفػػػت  الػػػة اضػػػافة وعػػدـ اضػػػافة عمػػػيط المبيػػدات الكييميائيػػػة، اذ بمدػػػت اعػػػداد 

12 *  18801و  18824البكتريا عند م اممة اضافة السماد ال يو  المزدوج ) 
2

cfu تربة جافة( وبزيػادة  1-ا  ـ
% ( مقارنػػػػة بم اممػػػػة عػػػػدـ اضػػػػافة سػػػػماد  يػػػػو  ولكػػػػال المسػػػػتوييف مػػػػف السػػػػماد 11384% و 124821 ػػػػدرفا ) 

 12813الكيميائت ، عمى التوالت وعند عدـ اضافة عميط المبيدات الكيميائيةا فػت  ػيف انعفضػت اتعػداد الػػى ) 
12 *  10812و 

2
cfu مقارنػػػػة بم اممػػػػة عػػػػدـ 142% و 010823تربػػػػة جافػػػػة ( وبزيػػػػادة  ػػػػدرفا )  1- ػػػػـ ا ) %

اضػػافة سػػماد  يػػو  ولكػػال المسػػتوييف مػػف التسػػميد الكيميػػائت ، عمػػى التػػوالت وفػػت  الػػة اضػػافة عمػػيط المبيػػدات 
ت وعنػد %( مقارنػة ب ػدـ اضػافة عمػيط المبيػدا2822الكيميائية،  وكانػت نسػبة اتنعفػاض  يػر م نويػة اذ بمدػت )

%( مػف 122%( عنػد المسػتون )18814%( مف السماد الكيميائت فت  يف كانػت م نويػة وبنسػبة )52المستون )
 السماد الكيميائتا

مػػػف فػػػذ  النتػػػائ  نجػػػد اف التػػػداعؿ اتيجػػػابت بػػػيف المػػػايكورايزا واتزوتوبػػػاكتر كػػػاف ناج ػػػا" فػػػت زيػػػادة اعػػػداد     
ئيػة مػف ) التوبػؾ(الموكراف( مقارنػػة بم ػامالت السػماد ال يػو  الفطػػر  اتزوتوبػاكتر بوجػود عمػيط المبيػػدات الكيميا

المضاؼ بصورة منفردة، السماد ال يو  البكتير  المضاؼ بصورة منفردة وم اممػة عػدـ اضػافة سػماد  يػو  ، اذ 
% مػػػف السػػػماد 122%( فػػػت اعػػػداد البكتريػػػا عنػػػد اضػػػافة 18814اف فػػػذ  الم اممػػػة  ققػػػت ا ػػػؿ نسػػػبة انعفػػػاض )

 ئت وفت  الة اضافة عميط المبيدات الكيميائية مقارنة ب دـ اضافتهاالكيميا
اف زيػػادة اعػػداد اتزوتوبػػاكتر نتيجػػة لمتسػػميد ال يػػو  بفطريػػات المػػايكورايزا  ػػد يرجػػع الػػى الاػػااير اتيجػػابت       

تر فضػػال" عمػػى ( فػػت نشػػاط اتزوتوبػػاك IAAلممػػواد المنظمػػة لمنمػػو التػػت تفرزفػػا المػػايكورايزا وافمرػػا اتوكسػػيف ) 



تاايرفػا مػف  يػث تػوفير الفسػفور الػذ  ي ػد مصػدرا" مرمػا" لمطا ػة الالزمػة لمبكتريػا لمقيػاـ ب مميػة تابيػت النتػروجيف 
 (ا Balota et al.,1995الجو  ) 
%( مػػف التوصػػية السػػمادية كػػاف لػػه 122-%52( اف رفػػع نسػػبة التسػػميد الكيميػػائت مػػف )11يبػػيف الجػػدوؿ )      

نسبة اتصابة المايكورايزية واعداد السبورات ، اذ سجمت نسبة اتصابة المايكورايزية اعمػى  يمػة تااير واض  فت 
% مػػف السػػماد الكيميػػائت ولكافػػة م ػػامالت التسػػميد ال يػػو  المنفػػرد او المػػزدوج وعنػػد اضػػافة 52لرػػا عنػػد اضػػافة 

صػػابة المايكورايزيػػة فػػت جميػػع وعػػدـ اضػػافة عمػػيط المبيػػدات مػػف ) التوبػػؾ( المػػوكراف( ، فقػػد انعفضػػت نسػػبة ات
م امالت اتسمدة ال يوية المنفردة او المزدوجة عند اضافة وعدـ اضافة عميط المبيدات الكيميائية عند رفع نسبة 

% 0085% ، 02822%( و )01% ، 0188% ، 1184% ، 00800السماد الكيميائت وبمدت نسبة اتنعفاض ) 
فة سماد  يو  واضافة سماد  يو  فطر  منفرد ، واضافة سماد % ( لكؿ مف م اممة عدـ اضا%04 ، 8283، 

 يػػو  بكتيػػر  منفػػرد وم اممػػة اضػػافة السػػماد ال يػػو  الفطػػر  والبكتيػػر  المػػزدوج وفػػت  الػػة عػػدـ واضػػافة عمػػيط 
المبيػػدات الكيميائيػػة ، عمػػى التػػوالتا مػػف النتػػائ  اعػػال  نال ػػظ اف نسػػبة اتنعفػػاض عنػػد اضػػافة عمػػيط المبيػػدات 

ائية ازدادت مقارنة ب دـ اتضافة وفذ  تشير الى  الة التااير السمبت لزيادة السماد الكيميائت واضافة عميط الكيمي
 المبيدات الكيميائية فت نسبة اتصابة المايكورايزيةا

امػػا اعػػداد السػػبورات فقػػد تػػاارت ايضػػا" بمسػػتون التسػػميد الكيميػػائت ولكػػف سػػجمت ا ػػؿ  يمػػة لرػػا عنػػد اضػػافة       
% مف السماد الكيميائت وبدض النظر عػف اضػافة 122% مف السماد الكيميائت واعمى  يمة لرا عند اضافة 52

 Al-Raddadت الكيميائيػػة اذ اشػػار السػػماد ال يػػو  وفػػت كػػال ال ػػالتيف مػػف اضػػافة وعػػدـ اضػػافة عمػػيط المبيػػدا

( الى اف اعداد السبورات تتتاار بنسبة اتصابة بقدر تاارفا بنوع ال ائؿ النباتت  2003bوالسامرائت )  ( 1994)
( الػػػى اف اعػػػداد السػػػبورات سػػػجمت اعمػػػى  يمػػػة لرػػػا عنػػػد اضػػػافة  0222، فػػػت  ػػػيف اشػػػارت البا اػػػة بشػػػير   ) 

 ا NPK%( مف السماد 52)
نتائجنا تتفؽ مع ما توصؿ اليه فت التجربة ال قمية اتولى ومع ما اشػار اليػه ال ديػد مػف البػا ايف  ػوؿ  اف      

التػػػااير السػػػمبت لالسػػػمدة النتروجينيػػػة والفوسػػػفاتية ال اليػػػة فػػػت نسػػػبة اتصػػػابة المايكورايزيػػػة ا فقػػػد اشػػػار كػػػؿ مػػػف 
Kruckelmann (1975) ; Haymann (1970) ية لالسػػػمدة النتروجينيػػػة فػػػت الػػػى اف التػػػاايرات السػػػمب

اف  Johnson et al.(1984)المػػايكورايزا  ػػػد تكػػػوف اكاػػػر عطػػػورة وافميػػػة مػػػف اتسػػػمدة الفوسػػػفاتية ا اذ ذكػػػر 
( 0222وبشػير )  Bevege (1971)لالمونيـو تاايرا" سمبيا" فػت نسػبة اتصػابة المايكورايزيػة، كػذلؾ بينػت نتػائ  

 ة الكيميائية والنتروجينية والفوسفاتية المضافة م ا"االتااير السمبت لمنسب المرتف ة لالسمد
ذكػػػر عػػػدد مػػػف البػػػا ايف اف لالسػػػمدة الفوسػػػفاتية تػػػاايرا" سػػػمبيا" فػػػت نسػػػبة اتصػػػابة المايكورايزيػػػة فػػػػػػػت التربػػػة      

(Jennifer et al.,1999 ،وعػز  السػبب فػت ذلػؾ الػى  02222وسػمماف، 0222والتميمػت،  1335والكرطػانت )
فاض وارتفاع مستويات الفوسفولبيدات فت ا شية العاليا والتت تؤار بشكؿ مباشػر فػت نسػبة اتصػابة ) تااير انع

Cooper,1984  بينما عزا )Menge et al.(1978)  السبب فت زيادة تركيز الفسفور فت انسجة النبات ال ائػؿ
ة اتصػػػػػابة ، واشػػػػػار والتػػػػػت  ػػػػػد تقمػػػػػؿ مػػػػػف تركيػػػػػز الكاربوفيػػػػػدرات فػػػػػت جػػػػػذور النبػػػػػات ومػػػػػف اػػػػػـ تقمػػػػػؿ مػػػػػف نسػػػػػب



Haymann(1975)  الػػى اف نسػػبة اتصػػابة يمكػػف اف تاػػبط بشػػكؿ واضػػ  ت ػػت ظػػروؼ التػػرب ذات العصػػوبة
 الجيدةا
اضافة عميط المبيدات الكيميائيػة مػف ) التوبػؾ(لوكراف( ادت الػى عفػض نسػبة اتصػابة المايكورايزيػة واعػداد     

اتسػػػمدة ال يويػػػة والكيميائيػػػة وبمدػػػت نسػػػبة اتنعفػػػاض ) السػػػبورات انعفاضػػػا" م نويػػػا" بدػػػض النظػػػر عػػػف اضػػػافة 
% ( لكؿ مف نسبة اتصابة واعداد السبورات ، عمى التوالتا اف انعفاض السبورات جاء نتيجة 1188% و 1182

تنعفػػػاض نسػػػبة اتصػػػابة المايكورايزيػػػة لتاارفػػػا باضػػػافة عمػػػيط المبيػػػدات الكيميائيػػػة، اذ اف ب ػػػض المبيػػػدات لرػػػا 
( واف اتجناس المعتمفة مف الفطريػات تعتمػؼ  ساسػيترا لممبيػد 1343ية فت الفطريات )  اسـ وعمت،تاايرات سمب
الػى اف اضػافة المبيػدات  Abd-Alla et al. (2000)( ااشػار  Wilkinson and Lucas,1969الوا ػد ) 

ادت الػػى تابػػيط م نػػو  لممسػػت مرات الجذريػػة المايكورايزيػػة وعػػدد السػػبورات ولكػػف عمميػػة السػػبورات تطػػورت عنػػد 
 ( يوما" مف اتنباتا22اضافة المبيدات ب د )

رات ادت اضػػافة عمػػيط المبيػػدات الكيميائيػػة مػػف ) التوبػػؾ(لوكراف( الػػى عفػػض نسػػبة اتصػػابة واعػػداد السػػبو       
انعفاضا" م نويا" ولجميع م امالت التسميد ال يو  المنفػرد او المزدوجػة ولكػال المسػتوييف مػف التسػميد الكيميػائت 

%( مػػػف السػػػماد الكيميػػػائت فقػػػد انعفضػػػت نسػػػبة 52فيمػػػا عػػػدا م اممػػػة السػػػماد ال يػػػو  البكتيػػػر  وعنػػػد المسػػػتون )
 اتصابة واعداد السبورات انعفاضا"  ير م نو ا

دض النظر عف اضافة اتسمدة الكيميائية فاف اضافة عميط المبيدات الكيميائية ادت الػى عفػض نسػبة اما ب     
اتصابة واعداد السبورات انعفاضػا"  يػر م نػو  وعنػد جميػع م ػامالت التسػميد ال يػو  المنفػرد او المػزدوج وفػذا 

ت عفػػض نسػػبة اتصػػابة المايكورايزيػػة ي طػػت دلػػيال" واضػػ ا" لتػػااير اتسػػمدة الكيميائيػػة وتػػداعؿ المبيػػدات م رػػا فػػ
اف مبيػػدات اتد ػػاؿ لػػيس لرػػا تػػااير م نػػو  فػػت  Ocampo and Barcea (1985)واعػػداد السػػبورات ، بػػيف 

-GaRcia( ولكافػػػة التراكيػػػز المسػػػتعدمة ،اشػػػار  Alfalfaالجػػػذور المصػػػابة بالمػػػايكورايزا لنبػػػات القمػػػ  ونبػػػات )

Romera et al. (1988)  اؿ الى اف مبيد اتدcyanazine  تيؤار م نويا" فت اتصابة المايكورايزية ات عنػد
 ا1-( ممدـا مؿ 281زيادة التركيز المستعدـ ) 

( فاف نسبة اتصابة المايكورايزيػة  G.mosseaeعند اضافة السماد ال يو  المنفرد مف فطر المايكورايزا )       
تربػػة جافػػة  1- ػػـ122( سػػبورا104815و122815) % ( واعػػداد السػػبورات الػػى   55% و 2285ارتف ػػت الػػى ) 

عنػػد عػػػدـ اضػػافة واضػػػافة عمػػػيط المبيػػدات ، عمػػػى التػػوالت وبدػػػض النظػػػر عػػف اضػػػافة السػػماد الكيميػػػائت مقارنػػػة 
(  52،  21815% ( واعػداد السػبورات ) 02% ، 20بم اممة عدـ اضافة سماد  يو  اذ بمدت نسبة اتصابة ) 

ـ اضػافة واضػافة عمػيط المبيػدات الكيميائيػة ، عمػى التػوالت ، فػذا يشػير الػى تربػة جافػة عنػد عػد 1- ػـ122سبورا
 نجاح عممية التمقي  بفطريات المايكورايزا وعدـ وجود  الة  تداعؿ سمبت مع المايكورايزا المستوطنةا 

( ادت الػػػػػػى رفػػػػػػع نسػػػػػػبة اتصػػػػػػابة  A.chroococcumاضػػػػػػافة السػػػػػػماد ال يػػػػػػو  البكتيػػػػػػر  المنفػػػػػػرد )         
تربػػة جافػػة  1- ػػـ122( سػػبورا2285،  1485(  واعػػداد السػػبورات الػػى ) 82805% و 5285يكورايزيػػة الػػى ) الما

عنػػد عػػدـ اضػػافة واضػػافة عمػػيط المبيػػدات ، عمػػى التػػوالت مقارنػػة بقيمرػػا عنػػد م اممػػة عػػدـ اضػػافة السػػماد ال يػػو  
 ت واضافتهاوبدض النظر عف اضافة السماد الكيميائت وفت  الة عدـ اضافة عميط المبيدا



فػػذ  القػػيـ توضػػ   الػػة التػػداعؿ اتيجابيػػة بػػيف المػػايكورايزا المسػػتوطنة وبكتريػػا اتزوتوبػػاكتر فػػت رفػػع نسػػبة       
 اتصابة واعداد السبورات وفت  الة اضافة وعدـ اضافة عميط المبيدات مقارنة ب دـ اضافة السماد ال يو ا 

(  G.mosseae(  A.chroococcum  والبكتيػػػر  م ػػػا")اعطػػػت م اممػػػة اضػػػافة السػػػماد ال يػػػو  الفطػػػر       
 023805و  083805% ( واعداد السبورات بمدت ) 2885% ، 11اعمى نسبة لالصابة المايكورايزية اذ كانت ) 

تربػة جافػة فػػت  الػة عػدـ اضػافة واضػافة عمػػيط المبيػدات الكيميائيػة ، عمػى التػوالت ، وبدػػض  1- ػـ122( سػبورا
د الكيميائت مقارنة بم اممة عدـ اضافة السماد ال يو  وم ػامالت السػماد ال يػو  المنفػرد النظر عف اضافة السما

 الفطر  والبكتير  وفت كال ال التيف )اضافة وعدـ اضافة عميط المبيدات (ا
ا اف  الػػة التػػداعؿ اتيجابيػػة بػػيف المػػايكورايزا واتزوتوبػػاكتر وتاايرفػػا فػػت عػػدد السػػبورات واعػػداد البكتريػػ         

( اذ اف ا يػاء 0220والسػامرائت) Bagya and Mengel (1978)والنسبة المئوية لالصابة اشػار اليرػا كػؿ مػف 
التربػػة المجرريػػة  ػػد تػػدعؿ فػػت نػػوع مػػف تػػداعالت التنشػػيط ب ضػػرا مػػع ب ػػض نتيجػػة افػػرازات  ػػد تكػػوف م فػػزة لكػػؿ 

 منرماا 
ت لالصػابة المايكورايزيػة وانبػات السػبورات الػى زيػادة  ساسػية النبػا Balota et al. ( 1995 )فقػد عػزا         

( المفرز مف  بؿ البكتريا الترابطيةا واف فناؾ تاايريف مرمػيف لمنظمػات النمػو  IAAالتااير المنشط لالوكسيف ) 
المفرزة مف  بؿ البكتريا فما التنشيط المباشر لمف اليات اتيضية لممايكورايزا وزيادة  جـ اتوراؽ والتت تشجع مػف 

 (ا Carr, 1981 سيف عممية التركيب الضوئت ومف اـ زيادة تجريز المدذيات لممايكورايزا الداعمية ) ت
مػػػف النتػػػائ  اعػػػال  نال ػػػظ اف اضػػػافة عمػػػيط المبيػػػدات الكيميائيػػػة ) التوبػػػؾ(الموكراف ( بدػػػض النظػػػر عػػػف        

ابة واعداد السبورات ، اما عند اضافة اضافة اتسمدة ال يوية والكيميائية فقد اارت م نويا" فت عفض نسبة اتص
اتسػمدة ال يويػة مػف فطػر المػايكورايزا او بكتريػا اتزوتوبػػاكتر منفػردة او مزدوجػة فقػد ادت الػى تقميػؿ تػااير عمػػيط 
المبيػػدات الػػى تػػااير  يػػر م نػػو  وفػػذا ي طػػت مؤشػػرا" عمػػى افميػػة اضػػافة اتسػػمدة ال يويػػة الفطريػػة او البكتيريػػة 

لت ميؿ عميط المبيداتاا اف كاير مف ا ياء التربػة التػت عزلػت مػف التربػة اظرػرت  ابميػة كبيػرة  منفردة او مجتم ة
 ( ا  Bollag and Liu,1990 ; Cain and Head,1991لت ميؿ كاير مػػػػف المبيدات ) 

وبػؾ(الموكراف ( عند مقارنة النتائ  اعال  فت  الة اضافة وعدـ اضػافة عمػيط المبيػدات الكيميائيػة مػػػػػػف) الت      
وبدض النظر عف اضافة السماد الكيميائت نجػد اف فػت  الػة عػدـ اضػافة عمػيط المبيػدات الكيميائيػة فػاف م اممػة 

( اعطت اعمى  اصػؿ لم بػوب اذ بمػغ ) G.mosseae(  A.chroococcumاضافة السماد ال يو  المزدوج  )
12 * ( 18801تر ) واعمػػػى  ػػػيـ تعػػػداد عاليػػػا اتزوتوبػػػاك 1-( كدػػػـا فكتػػػار 225281

2
cfu تربػػػة جافػػػة  1-ا  ػػػـ

تربػػػة جافػػػة  1- ػػػـ122( سػػػبورا083805%( واعمػػػى اعػػػداد لمسػػػبورات ) 11واعمػػػى نسػػػبة لالصػػػابة المايكورايزيػػػة )
 1-(كدـافكتػار2812850مقارنة بقيمترػا فػت  الػة اضػافة عمػيط المبيػدات الكيميائيػة اذ كانػت ل اصػؿ ال بػوب  )

12 * (10831وفػػذ  تتعتمػػػؼ م نويػػػا" عػػػف  يمترػػػا فػػػت  الػػة عػػػدـ اضػػػافة العمػػػيط و )
2

cfu تربػػػة جافػػػة  1-ا  ػػػـ
 ـ تربة جافػة لكػؿ مػف اعػداد اتزوتوبػاكتر ونسػبة اتصػابة المايكورايزيػة  122( سبورا023805%( و )2885و)

 واعداد السبورات ، عمى التوالتا



% مػف السػماد الكيميػائت اعطػت 52تسػمدة ال يويػة المزدوجػة وباضػافة مف فػذ  النتػائ  نجػد اف اضػافة ا       
% مػف 52افضؿ النتائ  مقارنة باضافة عمػيط المبيػدات، وفػذ  فائػدة ا تصػادية توفرفػا اتسػمدة ال يويػة اذ وفػرت 

سػػمدة السػػماد الكيميػػائت وكميػػة المبيػػدات الكيميائيػػة المسػػت ممة فضػػال عمػػى  مػػة التمػػوث البيئػػت بسػػبب اسػػت ماؿ ات
 والمبيدات الكيميائيةا    

 

 . التجارب المختبرية3-2
تأثير اضافة تراكيز مختمفة من خميط المبيةدات الكيميائيةة ) توبةك + لةوكران ( فةي نمةو واعةداد . 5-3-2

( المعزولةةة مةةن المعةةامالت المعاممةةة بالمسةةتو   A.chroococcumالخاليةةا البكتيريةةة لعةةزالت مختمفةةة مةةن ) 
 (. N1P1K1% من االسمدة الكيميائية ) 12
 

( المػيعوذة مػف منطقػة   I3, I2, I1(  الة نمو واعداد العاليا البكتيرية لم ػزتت)  13،  14يبيف الجدوتف )      
 ,I6, I5) توبؾ ( لوكراف ( ولم ػزتت ) رايزوسفير جذور نباتات القم  فت تربة م اممة بعميط المبيدات الكيميائية

I4   المػاعوذة مػػف رايزوسػفير جػػذور نباتػػات القمػ  فػػت تربػة  يػػر م اممػػة بعمػيط المبيػػدات الكيميائيػة وفػػت  الػػة )
(ا اوضػػ ت النتػػائ  اف متوسػػط نمػػو واعػػداد العاليػػا البكتيريػػة  NPK% ( مػػف المدػػذيات الكبػػرن ) 52اضػػافة ) 
(   I6, I5, I4( سػجؿ زيػادة م نويػة مقارنػة بمتوسػط نمػو واعػداد العاليػا البكتيريػة لم ػزتت )  I3, I2, I1لم زتت ) 

 وبصرؼ النظر عف تراكيز المبيدات الكيميائية المست ممة ومدد ال ضفا
(  ايػاـ ادت الػى  12-2بصرؼ النظر عػف اضػافة تراكيػز عمػيط المبيػدات الكيميائيػة فػاف مػدة ال ضػف مػف   )  

(  اػـ انعفضػت اعػدادفا م نويػا"   I3, I2, I1ة فت متوسطات نمو واعػداد العاليػا البكتيريػة لم ػزتت ) زيادة م نوي
( يومػػػا" فػػػت  ػػػيف ادت الػػػى زيػػػادة  يػػػر م نويػػػة فػػػت م ػػػدؿ نمػػػو واعػػػداد العاليػػػا  01و  18عنػػػد مػػػدة ال ضػػػف ) 

( يومػػا"ا اف  01و  18) ( وانعفضػػت اتعػػد انعفاضػػا"  يػػر م نويػػا"  عنػػد مػػدة ال ضػػف   I6, I5, I4لم ػػزتت)
 ,I6(  تفػوؽ عمػى متوسػط اعػداد العاليػا البكتيريػة لم ػزتت)  I3, I2, I1متوسط اعداد العاليا البكتيرية لم زتت ) 

I5, I4  اظررت ت مؿ تضػافة المبيػدات الكيميائيػة واف ف اليترػا ونشػاطرا  ( وفذا ي نت اف ال زتت الاالاة اتولى
 ( ا  I6, I5, I4اكبر مف ال زتت )

 ,I3( الى عفض م نو  فػت متوسػطات نمػو واعػداد العاليػا البكتيريػة لم ػزتت )  C1ادن التركيز الاانت )       

I2, I1  (  وال زتت  )I6, I5, I4   بدض النظر عػف مػدد ال ضػف ا اف زيػادة المسػتون عػف فػذا ال ػد لػـ ي ػدث )
انعفاضػػا" م نويػػا" فػػت متوسػػطات اعػػداد العاليػػا البكتيريػػة لرػػذ  ال ػػزتتا فػػذ  النتيجػػة مشػػابه لمػػا  صػػؿ عميرػػا 

 ( A.chroococcum) ( عند اعتبار تااير تراكيز معتمفة مف مبيد التوبؾ فت اعػداد العاليػا  1333السمماف ) 
ولكػػػف عنػػػد اسػػػت ماؿ المسػػػتون نفسػػػه فػػػت اعػػػال  مػػػف مبيػػػد المػػػوكراف لػػػـ يظرػػػر انعفاضػػػا" م نويػػػا" فػػػت اداد عاليػػػا 

 اتزوتوباكتر بينما ادن المستون الموصى به الى عفض م نو  فت اعداد العالياا



  I2, I1اعػداد ال ػزلتيف )(  كانت متفو ة م نويا" فت نموفا واعدادفا عف نمػو و  I3بينت النتائ  اف ال زلة )       
 ,I6( ولجميع التراكيز المست ممة بينما تتوجد فروؽ م نويػة بػيف متوسػط نمػو واعػداد العاليػا البكتيريػة لم ػزتت )

I5, I4  ( ا اذ اشػار السػمماف )4-2( الػى اف اضػافة مبيػدات التوبػؾ والمػوكراف و 1333-D  وبتراكيػز معتمفػة الػى
( اظررت ال زتت اعتالفا" م نويػا"  A.chroococcum) بع عزتت بكتيرية مف   البيئات الصناعية الصمبة تر 

( فػت درجػة مقاومترػا لممبيػدات المدروسػة بالنسػبة  A3 , A2 , A1فػت اسػجابترا لممبيػدات وتفو ػت ال ػزتت ) 
 ( التت ابط نموفا عند المستويات ال الية مف المبيدات ا A4لم زلة )
( وعند الم اممة التػت لػـ   I6, I5, I4(  و  )  I3, I2, I1داد العاليا البكتيرية لم زتت ) اف  الة النمو واع        

( ايػاـ واف فنػاؾ 12تستمـ المبيدات الكيميائيػة ) التركيػز صػفر ( سػجمت اعمػى نمػوا" واعػدادا" عنػد مػدة ال ضػف )
( ايػػاـ اػػـ انعفضػػت اتعػػداد البكتيريػػة انعفاضػػا" م نويػػا" عنػػد مػػدة  12-2زيػػادة م نويػػة فػػت اتعػػداد مػػف اليػػـو ) 

( يوما" ولكف متوسط نمو واعػداد العاليػا 01 يمة لرا عند مدة ال ضف ) ( يوما" وسجمت ا ؿ 01و18ال ضف ) 
 ,I6(  كاف متفو ا" م نويا" عمى متوسػط نمػو واعػداد العاليػا البكتيريػة لم ػزتت  )  I3, I2, I1البكتيرية لم زتت ) 

I5, I4   ( عنػد مػدة ال ضػف )( ايػاـ  12-2اليػـو ) ( ايػاـا اف ازديػاد النمػو واعػداد العاليػا البكتيريػة مػف  12و1
عند التركيز       ) صفر ( وانعفاضرا ب ػد تمػؾ المػدة  ػد ي ػزن الػى اف بكتريػا اتزوتوبػاكتر سػري ة النمػو وذلػؾ 
لتػػػوفر ال ناصػػػر الدذائيػػػة الالزمػػػة لنمػػػو البكتريػػػا فػػػت الوسػػػط الدػػػذائت عػػػالؿ مػػػدد ال ضػػػف الاالاػػػة اتولػػػى اػػػـ تقػػػؿ 

او عنػدما تتنػػا ص المػادة المدذيػة واف اتوكسػجيف مػف اكاػر المػواد المسػػتنفذة اتعػداد نتيجػة تػراكـ النػوات  السػمية 
 ( ا 1342شيوعا" ) الرجب والقزاز، 

( وعنػػد مػػدة  C2 , C1اف زيػػادة تركيػػز المبيػػدات الكيميائيػػة مػػف ) صػػفر ( الػػى التركيػػز الاػػانت والاالػػث  )     
(، اذ إف   I3, I2, I1ا البكتيريػػة لم ػػزتت ) ( ايػػاـ تسػػببت فػػت عفػػض م نػػو  لنمػػو واعػػداد العاليػػ 2ال ضػػف ) 

(MIC ( لرػػذ  ال ػػزتت فػػو التركيػػز الرابػػع )C3 ( اذ سػػجمت ال زلػػة  )I3   نمػػوا" ضػػ يفا" عنػػد التركيػػز الاػػانت )
12( * 085والاالػػػث فبمدػػػت اعػػػدادفا ) 

8 cfu لكػػػؿ مػػػف التركيػػػزيف السػػػابقيف، فػػػت  ػػػيف نجػػػد اف العاليػػػا  1-امػػػؿ
( فقػد فشػػمت فػػت اعطػػاء أ  نمػػو فػػت   I6, I5, I4تمامػػا" فػػت التركيػز الرابػػعا امػػا ال ػػزتت )البكتيريػة  ػػد ان ػػدمت 

فػو التركيػز الاػانت  MIC( وعنػد مػدة ال ضػف نفسػرا أ  إف الػػ  C3 , C2 ,C1التركيز الاانت والاالػث والرابػع ) 
(C1  ا لقػػد اشػػارت الدراسػػات التػػت نفػػذفا)Molosevic and Govedarica ( 2002 )  اف بكتريػػا الػػى

 اتزوتوباكتر اكار  ساسية لمبيدات اتد اؿ المضافة واضافترا بكميات عالية تؤد  الى  تؿ ا ياء التربةا
 ,I3, I2( يوما" وعند التركيز الاانت والاالث والرابع فاف ال زتت )  01،  18،  12،  1عند اياـ  ال ضف )     

I1   ازداد متوسط نموفا واعػدادفا زيػادة  يػر م نويػة مػع زيػادة مػدة ال ضػف وسػجمت اعمػى  يمػة لرػا عنػد مػدة  )
،  1842( اذ بمػػغ متوسػػط اتعػػداد )  01( يومػػا" وانعفضػػت اتعػػداد م نويػػا" عنػػد مػػدة ال ضػػف )  18ال ضػػف ) 

8842  ،2822  ( ،  )10  ،3822  ،8822  ( ، )12821  ،10812  ،282 ( ، ) 1842  ،2812  ،182  )
*12

8 cfu ولمتركيز الاانت والاالػث والرابػع ولكػؿ مػدة مػف مػدد ال ضػف اعػال  ، عمػى التػوالتا واف ال زلػة  1-امؿ
(I3   كانت متفو ة فت نموفا واعداد العاليا البكتيرية فت جميع التراكيز وعند جميع مدد ال ضف اعال  عف نمو )



( يومػا" وفػت سػياؽ  10،  1ف تو ؼ نموفا عند التركيز الرابػع عنػد مػدة ال ضػف ) المتي I2, I1 )واعداد ال زلتيف )
 ( يمكف اعتبارفا عزلة م مية اكار ت مال" مف بيف ال زتت الاالاةا   I3فذ  النتائ  فا النتائ  تقترح اف ال زلة )

 طػت مؤشػرا" واضػ ا" بػاف (  فػت جميػع التراكيػز وعنػد مػدد ال ضػف اعػال  ي  I3, I2, I1اف نمػو ال ػزتت )      
فػػذ  ال ػػزتت والمػػيعوذة مػػف منطقػػة رايزوسػػفير نباتػػات القمػػ  الم اممػػة بعمػػيط المبيػػدات الكيميائيػػة اكاػػر ت مػػال" 
لعميط المبيدات الكيميائية الذ   د اسرـ فت اكساب فذ  ال ػزتت مقاومػة لممبيػدات وبػذلؾ يمكػف اعتبارفػا عػزتت 

(  ا اف دراسػة  C3-C0) التوبػؾ(الموكراف ( عنػد زيػادة التركيػز مػف )          م مية لالزوتوباكتر ت مال" لعمػيط
Nastasija et al.     (2002   )   اظررت اف عزتت معتمفة مف بكتريا اتزوتوباكتر لرا المقدرة فت النمػو عنػد

نا بػاف ال ػزتت ( وفػذا مػا يػدعـ اسػتنتاج RO-Neet  ; Pytaminجميع التراكيز المضافة مف مبيد  اتد اؿ ) 
 (I3, I2, I1  فت عزتت مقاومة لعميط المبيداتا  ) 

( فاف متوسط نموفا واعػدادفا ازداد زيػادة  يػر م نويػة عنػد التركيػز الاػانت والاالػث   I6, I5, I4اما ال زتت )     
( 01دة )( يومػا" وانعفضػت اعػدادفا بشػكؿ  يػر م نػو  عنػد المػ 18وسجمت اعمى  يمة لرا عند مدة ال ضػف ) 

(  285،  285يوما" ولـ تسجؿ أ  نمو عند التركيز الرابػع ولجميػع مػدد ال ضػف اعػال  اذ بمػغ متوسػط اعػدادفا ) 
12( * 0812،  2812( و )  2822،  4822( و ) 1842،  185و ) 

8 cfu لمتركيز الاػانت والاالػث ولمػدد  1-امؿ
(ا  C3( لرػذ  ال ػزتت فػو التركيػز الرابػع ) MIC( يوما" ، عمػى التػوالت إف الػػ )  01،  18،  12،  1ال ضف )

( سػجمت نمػػوا" واعػداد ا" عنػػد التركيػز الاالػػث اذ بمدػػت  I4( نجػد اف ال زلػػة    )  I6, I5, I4ومػف بػػيف ال ػزتت )
12( * 285،  12،  585،  185اعػػدادفا ) 

8 cfu ( يومػػا" ، عمػػى التػػوالت  01،  18،  12،  1لممػػدد )  1-امػػؿ
( التركيػز  MICمما يشير الى اف فػذ  ال زلػة اكاػر مقاومػة مػف بػيف ال ػزتت الاالاػة واف ا ػؿ تركيػز ماػبط لرػا ) 

نت فقػط ولمػدد ال ضػف ( اعطت نموا" واعدادا" عند التركيز الاا ,I6, I5( ا   فت  يف اف ال زلتيف )   C3الرابع )
 (ا C2( لرذ  ال زتت فو التركيز الاالث ) MICنفسرا اعال ا فذا ي نت اف الػ  ) 

 Barriuso andاف ت مؿ مبيدات اتد اؿ فت التربة ي تمد عمػى عػدة عوامػؿ منرػا نػوع المبيػد المضػاؼ )      

Houot, 1996  ،( وكميتػه )  1332و بشػيرSchuster and Schroder , 1990 ; Milosevic et 

al.,2001  ا لقػػد اشػػارت الدراسػػات الػػى اف ت مػػؿ المبيػػدات فػػت التربػػة يعتمػػؼ بػػاعتالؼ اجنػػاس البكتريػػا وكػػذلؾ)
بػػاعتالؼ النػػػوع مػػػف الجػػػنس الوا ػػدا اذ نجػػػد فػػػت الدراسػػػة تباينػػا" واضػػػ ا" بػػػيف ال ػػػزتت فػػت مقػػػدرترا عمػػػى ت مػػػؿ 

بػػاف م ػػدؿ ت مػػؿ مبيػػدات اتد ػػاؿ ي تمػػد عمػػى عػػزتت  Burns (1995)التراكيػػز ال اليػػة مػػف المبيػػداتا اذ افػػاد 
 البكتريا المست ممة بالتمقي ا 

( باف فناؾ اعتالفا" واض ا" فت نمو ست عزتت مف الرايزوبيا عنػد تنميترػا 1332اوض ت البا اة بشير )     
المسػتون الػذ  ( اذ يعتمػؼ  Treflan ; Eptanفت بيئػات ت تػو  عمػى مسػتويات معتمفػة مػف مبيػد  اتد ػاؿ ) 
لػػـ تسػػجؿ نمػػوا" عنػػد   RI-1 ; RI-4 ; RI-5ياػبط بػػه بػػاعتالؼ سػػاللة بكتريػػا الرايزوبيػا ، فوجػػدت اف ال زلػػة 

 ; RI-1 ; RI3بينما ال زتت  Treflanلمبيد اتد اؿ  1-التر2( سـ 28224و  28228التركيز الاانت والاالث ) 

RI-4 RI-6 ( سـ28210لـ ت طت نموا" عند التركيز الاالث )لمبيػد اتد ػاؿ  1-التػر2Eptam  فػت  ػيف ال ػزتت
RI-2  وRI-5  نمت فت جميع تراكيز المبيدا 



اف تػػػااير زيػػػادة تراكيػػػز مبيػػػدات اتد ػػػاؿ فػػػت نمػػػو واعػػػداد بكتريػػػا اتزوتوبػػػاكتر  ػػػد ذكػػػر مػػػف  بػػػؿ عػػػدد مػػػف      
الػى اف اضػافة  Govedarica et al. ( 2001)و  Milosevic et al. ( 2000)البػا ايف ، اذ اشػار كػؿ مػف 

سببت انعفاضا" فػت اعػداد  1-( لترافكتار0( بكمية ) Trifuralin + Flumetsulamعميط مبيدات اتد اؿ ) 
( يومػػػا"ا اف زيػػػادة كميػػػة مبيػػػد اتد ػػػاؿ 22لمػػػدة ) 1-( لترافكتػػػار181%( مقارنػػػة بكميػػػة )0اتزوتوبػػػاكتر بنسػػػبة )

dimethenamid ( لترافكتار182الى )-ومبيد الػ  1metolachlor ( لترا فكتػار181الى )-سػببت انعفاضػا"  1
 (ا Goredarica et al.,2001كبيرا" فت اعداد اتزوتوباكتر مقارنة بالكميات ات ؿ منرا ) 

يات المبيػدات ايضػا" اف انعفاض نمو واعداد عاليػا اتزوتوبػاكتر فػت البيئػات الصػناعية الصػمبة بزيػادة مسػتو     
إذ إف نمػو البكتريػا فػت بيئػة ذات م تػون عػاؿ مػف المبيػد  ػد يػؤد  الػى زيػادة  Debnath et al. (1986)ذكرفػا 

فػت امتصػاص المبيػػد مػف  بػػؿ البكتريػا او ربطػػه عمػى الموا ػػع الف الػة عمػػى سػط  العميػػة ب يػث يػػؤد  الػى ايقػػاؼ 
 (ا Anderson,1983و وال مميات اتيضية ) عمؿ اتنزيمات اتمر الذ  يؤد  الى ايقاؼ النم

( ايػاـ 2إف  صوؿ ان ػداـ النمػو لجميػع ال ػزتت عنػد اضػافة تراكيػز المبيػدات الكيميائيػة عنػد مػدة ال ضػف )     
( يومػػػا" يمكػػػف إف ي ػػػزن الػػػى مػػػرور 01( يومػػػا" وانعفػػػاض اتعػػػداد عنػػػد )18وزيادتػػه بزيػػػادة مػػػدد ال ضػػػف الػػػى ) 

( أ  تتكيؼ وتتطبع عمى الظروؼ الطارئة ) اضافة المبيػد ( عنػد المػدة  lagphase) البكتريا فت طور السكوف 
( ايػػاـ وب ػػد تمػػؾ المػػدة ي صػػؿ تػػي مـ لنمػػو البكتريػػا اذ إف البكتريػػا بػػدأت بت طػػيـ عمػػيط المبيػػدات وتقميػػؿ درجػػة 2)

يومػػا" مقارنػػة بػػالتركيز ) ( 18سػػميترا واسػػت مالرا مصػػدرا" لمدػػذاء والطا ػػة ممػػا يفسػػر زيػػادة النمػػو واتعػػداد الػػى )
الػػى إف بكتريػػا اتزوتوبػػاكتر تنشػػط  Audus (1970)( ايػػاـا لقػػد اشػػار 12صػػفر ( اذ اعطػػى اعمػػى  يمػػة عنػػد )

الػى إف بكتريػا  Kole et al. (1994)واشار   ACPA ; Atrazine ; Prometrynباست ماؿ مبيدات اتد اؿ 
A.chroococcum) )  استطاعت ت ميؿ مبيد اتد اؿpendimethalin  55( اياـ و 12% ب د )85بنسبة %

( (A.chroococcumبػػػاف بكتريػػػا  Balajee and Mahadevan (1990)( يومػػػا"ا فقػػػد وجػػػد 02ب ػػػد )
و  P.chlotophenolونػػػػػػػػػت  مػػػػػػػػػف عمميػػػػػػػػػة الت مػػػػػػػػػؿ المركبػػػػػػػػػات  D-2,4اسػػػػػػػػػتطاعت ت ميػػػػػػػػػؿ مبيػػػػػػػػػد اتد ػػػػػػػػػاؿ 
P.chlorophenoxy acitic acid   المركبات كمصدر لمكاربوفا اذ است ممت البكتريا فذ 

( يومػػػا"  ػػػد يفسػػػر الػػػى نفػػػاد 01امػػػا انعفػػػاض اعػػػداد البكتريػػػا بػػػؿ ان ػػػدامرا لػػػب ض ال ػػػزتت عنػػػد مػػػدة ال ضػػػف )  
المبيدات ومف اـ نفاد ال ناصر الدذائية الناتجة مػف ت مػؿ المبيػدات وتػراكـ الفضػالت ممػا يػؤد  الػى  مػة اتعػداد 

ويؿ المبيدات الى نوات  سامة لمنػوع نفسػه مػف ات يػاء التػت تػؤار فػت المركػب او ي تقد باف البكتريا استطاعت ت 
( او  د يكوف المركب اتصمت لممبيد  ير ساـ ولكف ت وؿ الى مركب ساـ عنػد تػااير 1340اتصمت ) الكسندر،

 (ا Getzin and Shanks,1970و  Gutenmann et al.,1964النشاط البكتير  ب ممية التنشيط ) 
مقاومػػػة البكتريػػػا لمضػػػاد م ػػػيف  ػػػد يفسػػػر الػػػى تديػػػر فػػػت تسمسػػػؿ القواعػػػد النتروجينيػػػة لم ػػػامض النػػػوو   اف     

(DNA  لمعاليػػا البكتيريػػة الػػذ   ػػد يػػؤار فػػت المسػػار اتيضػػت لرػػا والػػذ  يػػؤد  الػػى زيػػادة او نقصػػاف فػػت نمػػو )
بػػا  Atlas (1995)بػػيف (ا كمػػا  El-Zawahry,1976البكتريػػا ومػػف اػػـ فػػت كفػػاءة تابيػػت النتػػروجيف الجػػو  ) 

ب ػػض اتنػػواع مػػف البكتريػػا تمتػػاز بامتالكرػػا صػػفة المقاومػػة الذاتيػػة وفػػت التػػت تو ػػؼ ف ػػؿ المضػػاد او المقاومػػة 
 المكتسبة والتت تؤد  الى ظرور سالتت مقاومة كانت اصال"  ساسة لف ؿ مضاد م يفا



ة الاانية نجد إف فت البيئات الصػناعية الصػمبة عند مقارنة نتائ  الظروؼ المعتبرية مع نتائ  التجربة ال قمي     
( بينمػا فػت ال قػؿ ت ظنػا  صػوؿ انعفػاض  يػر م نػو  تعػداد  C1 صؿ تابيط لالعداد عند التركيز الاػانت ) 

( عند اضافة السماد البكتير ا ويمكف إف ي زن السبب فت ذلؾ الى وجود  C2اتزوتوباكتر عند التركيز الاالث ) 
دة فػت ال قػؿ تػػؤد  الػى تقميػؿ التركيػػز الف ػاؿ لممبيػد ومنرػػا وجػود المزرعػة العميطػػة مػف ا يػػاء تػداعؿ عوامػؿ عديػػ

 Cookالتربة والتت يقـو  سـ منرا بمراجمة المبيدات لم صوؿ عمى مصدر الكاربوف والطا ة وابطػاؿ سػميترا ) 

and Hutter,1981  مؿ مبيدات اتد اؿ ومنرا  ) ( واشارت ال ديد مف الدراسات الى إف ا ياء التربة ربما تست
atrazine  ( كمصدر لمكاربوف )Radosevich et al.,1995  ( والنتػروجيف )Cook and Hutter,1981   )

فضػػػال" عمػػػى وجػػػود عوامػػػؿ اعػػػرن منرػػػا الطػػػيف والمػػػادة ال ضػػػوية التػػػت ت مػػػؿ عمػػػى مسػػػؾ المبيػػػد عمػػػى سػػػطو را 
عنػد  Fisher and Hayes (1981)كػد مػا اشػار اليػه وعصوصا" إف تربة الدراسة مزيجة طينيػة  رينيػة وفػذا يؤ 

مقارنته لنمو الرايزوبيا معتبريا" و قميػا" بوجػود   المبيػدات ا وذكػر عػدد مػف البػا ايف بػاف ت مػؿ مبيػدات اتد ػاؿ 
 (ا    Milicic,1987 ; Willems et al.,1996فت التربة ي تمد عمى العواص الفيزيائية والكيميائية لمتربة ) 

 
في  (: تاثير اضافة اربع تراكيز من خميط المبيدات الكيميائية ) توبك+لوكران (58)  جدول  

 ( NPK% من الةة ) 12في حالة اضافة  Azotobacterنمو الخاليا البكتيرية من 
 

رقم 
 العزلة

 ايام 52 ايام7 ايام3
 

 يوم45 يوم52

C0 C1 C2 C3 C0 C1 C2 C3 C0 C1 C2 C3 C0 C1 C2 C3 C0 C1 C2 C3 

I1 
++ - - - +++ + + - +++ + + + ++ + + + + + + - 

I2 
++ - - - +++ + + - +++ + + + ++ + + + + ++ + - 

I3 
++ + - - +++ ++ + - +++ ++ ++ + ++ +++ ++ + ++ ++ ++ - 

I4 
++ - - - +++ + - - +++ ++ + - ++ ++ + - + + + - 

I5 
++ - - - +++ + - - +++ + - - ++ ++ - - + ++ + - 

I6 
+ - - - +++ + - - +++ + - - ++ + - - ++ + - - 

 

 

C0                                                               صفر =C1 =7541+3سم ppm                          C2 =51212+3سم ppm                           C3 =
 522ppm+3سم322

 وجود نمو      + نمو ضعيف     ++ نمو متوسط      +++ نمو جيد معد -                                      

 

 

 

 

 

 

 



(: تاثير اضافة اربع تراكيز من خميط المبيدات الكيميائية ) توبك+لوكران( في اعداد الخاليا  95جدول)   
Azotobacter (CFU*10البكتيرية من 

 ( NPK% من  االسمدة الكيميائية )12( في حالة اضافة  4
 

رقم 
 العزلة

 ايام 52 ايام7 ايام3
 

 يوم45 يوم52

C0 C1 C2 C3 C0 C1 C2 C3 C0 C1 C2 C3 C0 C1 C2 C3 C0 C1 C2 C3 

I1 
5471 2 2 2 4771 671 471 2 12 771 671 571 5371 9 52 371 271 7 3 2 

I2 
5271 2 2 2 4771 371 371 2 3771 6 6 471 5371 771 8 271 2 171 371 2 

I3 
5371 471 471 2 3471 5371 871 472 1471 4471 5671 5272 5271 4371 5871 52 9 55 54 3 

 5 6756 7783 1783 6 54756 53733 5471 2766 9766 54 26766 2766 2783 7783 49756 2 2783 2783 54756 المعدل

I4 
5471 2 2 2 5871 172 571 2 3471 772 171 2 5571 871 52 2 5271 6 671 2 

I5 
5371 2 2 2 59 372 2 2 4271 271 2 2 5471 7 2 2 52 1 2 2 

I6 
5271 2 2 2 59 471 2 2 4171 971 2 2 56 5271 2 2 5571 771 2 2 

 2 4756 6756 52766 2 3733 8766 53733 2 5783 7 4771 2 271 371 58783 2 2 2 54756 المعدل

                                   L.S.D    ( 0.05 ) 

I                            = )527519العزلة * االيام =              17256االيام*التركيز =             67835العزلة *التركيز =               47566) العزلة 

                     D =) 57978)االيام 

                    C  = ) 57769) التركيز     

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



) توبك + لوكران ( في نمو   . تأثير اضافة تراكيز مختمفة من خميط المبيدات الكيميائية4-3-2
( المعزولةةة مةةن المعةةامالت  (A.chroococcumواعةةداد الخاليةةا البكتيريةةة لعةةزالت مختمفةةة مةةن  

 (        N2P2K2% من االسمدة الكيميائية ) 522المعاممة بالمستو  
( المػػاعوذة مػػف   I9, I8, I7(  الػػة نمػػو واعػػداد العاليػػا البكتيريػػة لم ػػزتت  ) 01و  02يبػػيف الجػػدوتف )       

يميائيػة ) توبػؾ ( لػوكراف ( وال ػزتت منطقة رايزوسػفير جػذور نباتػات القمػ  فػت تربػة م اممػة بعمػيط المبيػدات الك
(I12, I11, I10   الماعوذة مف رايزوسػفير جػذور نباتػات القمػ  فػت تربػة  يػر م اممػة بعمػيط المبيػدات وفػت  الػة )

 ا     NPK% ( مف الػ122اضافة ) 
ية مقارنػة بمتوسػط ( سجمت زيادة م نو   I9, I8, I7بينت النتائ  إف متوسط نمو واعداد العاليا البكتيرية لم زتت )

 ( بدض النظر عف التراكيز المست ممة ومدد ال ضف  I12, I11, I10نمو واعداد العاليا البكتيرية لم زتت )
( اياـ ادت الى زيادة م نوية فػت 12-2بدض النظر عف اضافة تراكيز عميط المبيدات فاف مدة ال ضف )       

( وانعفضػت اعػدادفا   I12, I11, I10( وال ػزتت )  I9, I8, I7متوسػطات نمػو واعػداد العاليػا البكتيريػة لم ػزتت )
 ( يوما"ا01و18انعفاضا"  ير م نويا" عند مدة ال ضف )

( تفػػوؽ م نويػػا" عمػػى متوسػػط اعػػداد العاليػػا   I9, I8, I7إف متوسػػط اعػػداد العاليػػا البكتيريػػة لم ػػزتت  )      
 2( يومػا"، و يػر م نػو  عنػد مػدة ال ضػف ) 18و 12و 1( ولمػدد ال ضػف )   I12, I11, I10البكتيرية لم زتت  )

(  نشػاطا" وف اليػة اعمػى مػف   I9, I8, I7( يومػا"، وفػذا يشػير الػى إف عمػيط المبيػدات  ػد اكسػب ال ػزتت  ) 01و
 ( ا  I12, I11, I10ال زتت )

( ادت الػى عفػض م نػو  فػت متوسػطات  C1زيادة تركيز عميط المبيدات مف ) صفر ( الى التركيز الاانت )    
د ( بدػػض النظػػر عػػف مػػد  I12, I11, I10( وال ػػزتت    )  I9, I8, I7نمػػو واعػػداد العاليػػا البكتيريػػة لم ػػزتت )

ال ضف، وزيادة المستون الى التركيز الاالػث لػـ ي ػدث انعفاضػا" م نويػا" ، بينمػا انعفضػت اتعػداد م نويػا" عنػد 
( بكميػة  (dimethenamideإف اضػافة مبيػد اتد ػاؿ  Milosevic et al. (2001a)التركيز الرابعا لقد اشار 

 يػاء المجرريػة واعػداد بكتريػا اتزوتوبػاكتر بنسػبة سببت انعفاضا" كبيرا" فت ال دد الكمت لال 1-( لترا فكتار182)
( نمت   I9, I8, I7ا وبينت النتائ  إف ال زتت )1-( لترافكتار188% ( مقارنة عند اضافة )14-0%( و )5-1)

 ( لـ تسجؿ أ  نمو واعداد عند التركيز الرابعا  I12, I11, I10فت جميع التراكيز المست ممة بينما ال زتت )
( وعند التركيز ) صفر ( اعطت زيادة م نوية فػت نموفػا   I12, I11, I10( وال زتت )  I9, I8, I7إف ال زتت )    

( ايػاـ اػـ انعفضػت اتعػداد م نويػا" 12( وبمغ اعمى نمو واعداد العاليا عند )12-2واعدادفا عند مدة ال ضف )
ا" وكػاف متوسػط نمواعػداد العاليػا البكتيريػة لم ػزتت ( يومػ01( يومػا"، اذ كانػت ا ػؿ  يمػة لرػا عنػد )01و18عند )

(I9, I8, I7  ( متفو ػا" م نويػا" عمػى متوسػط اعػداد العاليػا البكتيريػة لم ػزتت )I12, I11, I10   عنػد مػدة ال ضػف )
 (اياـا12و1)
 
 



 
انعفاضػرا ب ػد تمػؾ ( اياـ عند التركيػز  ) صػفر ( و  12-2إف زيادة نمو واعداد العاليا البكتيرية مف اليوـ )     

المػػدة  ػػد ت ػػزن الػػى إف  الػػة النمػػو واتعػػداد اتجرػػت طبقػػا" لمن نػػى نمػػو البكتريػػاااذ مػػرت بطػػور التطبػػع والتكيػػؼ 
lag phase   الذ  تكوف سرعة النمو فيه صفرا" ومف اـ طور النمو المو ارتمت والذ  تكوف سػرعة النمػو با صػا

 لذ  تكوف فيه سرعة النمو ذات  يمة سالبةاوطور الابات اتفقت اـ طور الموت والربوط ا
( اياـ سػببت تو ػؼ 2(  وعند المدة ) C3إف زيادة تركيز عميط المبيدات مف ) صفر ( الى التركيز الرابع )      

( اظرػػرت نمػػوا" ضػػ يفا" عنػػد التركيػػز الاػػانت اذ انعفضػػت  I9( فيمػػا عػػدا ال زلػػة )  I9, I8, I7النمػػو لم ػػزتت  )
12* (185بالتركيز ) صػفر (، فبمدػت اعػدادفا ) اعدادفا مقارنة

8 cfu 1-امػؿ ( ا  إف الػػMIC  لرػذ  ال ػزتت )
 ,I9, I8اذ انرا لـ تسجؿ أ  نمو عند فذا التركيز وفذا ي طت مؤشػرا" الػى إف ال ػزتت الاالاػة اعػال   ) C2فو  

I7   والم زولة مف الم امالت التت اضيؼ لرا عميط المبيدات الكيميائية  د انعفضت مقاومترا لممبيػدات بسػبب )
% مف السماد الكيميائت فت التربةا اذ إف لالسمدة النتروجينية وعاصة اليوريا واتمونيا تيايرا" مابطا" 122اضافة 

 Drozd  et al.,1972د تكوف مسؤولة عػف النمػو     ) ليس تنزيـ النتروجينيز فقط بؿ تنظمة انزيمية اعرن  
( ا اذ إف  C3 , C2 ,C1( فقػد فشػمت فػت اعطػاء أ  نمػو فػت جميػع التراكيػز )   I12, I11, I10( امػا ال ػزتت  )

 Milosevic andبكتريػػػػػا اتزوتوبػػػػػاكتر تكػػػػػوف  ساسػػػػػػة بشػػػػػكؿ كبيػػػػػر تضػػػػػػافة مبيػػػػػدات اتد ػػػػػاؿ )  

Govedarico,2000 ; Milosevic et al.,1995,2000  ا) 
( فػػاف ال ػػزتت  C2( والامػػث ) C1( يومػػا" وعنػػد التركيػػز الاػػانت ) 01و18و12و1عنػػد مػػدد ال ضػػف )          

(I9, I8, I7  ( زاد متوسط نموفا واعدادفا بزيادة مػدد ال ضػف وسػجمت اعمػى  يمػة لرػا عنػد )يومػا" اذ كانػت 18 )
( يومػػا" فقػػط وانعفضػػت اتعػػداد 18و12عنػػد التركيػػز الرابػػع وعنػػد ) الزيػػادة م نويػػةا بينمػػا سػػجمت نمػػوا" واعػػدادا"

(  د دعمت فػت طػور السػكوف عنػد   I9, I8, I7( يوما" ولجميع التراكيزا وفذا ي نت إف ال زتت )01م نويا" عند )
و  0822( ايػػاـ وب ػػد تمػػؾ المػػدة  صػػؿ تػػي مـ فبػػدأت بػػالنمو وبمدػػت اعػػدادفا )  1-2التركيػػز الرابػػع ولممػػدة مػػف ) 

2842 (*12
8 cfu ( يوما" عمى التوالت، مما يشير الى إف البكتريػا بػدأت بت طػيـ  18و  12عند المدة )  1-امؿ

 ػد  pendimethalinبيف مبيد اتد اؿ  Kole et al. (1994)وت ميؿ عميط المبيدات عند تمؾ المدةا لقد ذكر 
( يومػا"ا إف نمػو فػذ  02%( ب د )55( اياـ و)12%( ب د )85ت مؿ بف الية مف  بؿ بكتريا اتزوتوباكتر بنسبة )
( يوما" ي طت مؤشرا" واض ا" بانرا اكار ت مال" لعمػيط  18و 12ال زتت فت جميع التراكيز عند مدد ال ضف ) 

( 01( عنػد مػدة ال ضػػف ) C3( ايػاـ و)1ال ضػف ) ( عنػد مػدة C2لرػا فػو )  MICالمبيػدات الكيميائيػة واف الػػ 
 يوما"ا   إف نتائجنا لـ ت طت تفسيرا" واض ا" عف دور البكتريا فت ت مؿ عميط المبيدات الكيميائية ا

12( * 885-285( فقد سجمت نموا" واعدادا" تراو ت بيف  )   I12, I11, I10اما ال زتت )    
8 cfu عنػد  1-امػؿ

( فيمػا عػدا  C2( لرػا فػو التركيػز الاالػث ) MIC( ايػاـ أ  إف الػػ       ) 1ولمػدة ال ضػف )التركيػز الاػانت فقػط 
( ايػاـ ازداد النمػو واتعػداد زيػادة 12( لـ تسجؿ نموا" واعدادا" عند التركيز الاانت وعنػد مػدة ال ضػف )10ال زلة )

12( * 485-282تعػداد بػيف ) م نوية عند التركيز الاانت و يػر م نويػة عنػد التركيػز الاالػث اذ تراو ػت ا
8 cfu 

12( *12-485( يومػا" سػجمت اعمػى نمػوا" واعػدادا" اذ تراو ػت اعػدادفا بػيف )18، وعند مدة ال ضػف ) 1-امؿ
8 



cfu 885( يومػػا" اذ تراو ػػت اعػػدادفا ) 01عنػػد التركيػػز الاػػانت والاالػػث وانعفضػػت اتعػػداد عنػػد المػػدة ) 1-امػػؿ-
1185 * )12

8 cfu عنػػد الترك 1-امػػؿ( يػػز الاػػانت والاالػػث وفػػذا ي نػػت إف الػػػMIC  لرػػذ  ال ػػزتت فػػو التركيػػز )
( يوما" اذ انرا لـ تسػجؿ نمػو واعػداد عنػد فػذا التركيػز  ولقػد  01،  18،  12( عند مدة ال ضف )  C3الرابع ) 

(  01 ، 18،  12( فػػت فقػػط سػػجمت نمػػوا" واعػػدادا" عنػػد التركيػػز الاالػػث ولمػػدد ال ضػػف )12ت ظنػػا إف ال زلػػة )
12( * 885،  485،  8يومػػا" اذ بمدػػت اعػػدادفا  ) 

8 cfu لكػػؿ مػػدة مػػف المػػدد اعػػال ، عمػػى التػػوالتا ممػػا  1-امػػؿ
 C3( فػو )  MICيشير الى إف فذ  ال زلة فت اكار ت مال" مف بيف ال زتت الاالاة واف ا ؿ تركيز مابط لرػا ) 

( اعطػػت نمػػوا" واعػػدادا" عنػػد التركيػػز الاػػانت فقػػط وفػػذا ي نػػت إف الػػػ          ) I12, I11بينمػػا نجػػد ال ػػزلتيف ) ( 
MIC  ( لرػػػػذ  ال ػػػػزتت فػػػػو التركيػػػػز الاالػػػػث )C2  ا إف م ػػػػدؿ ت مػػػػؿ مبيػػػػدات اتد ػػػػاؿ ي تمػػػػد عمػػػػى ال ػػػػزتت )

الػى إف المسػتون  Makawi and Abd-el-Gaffer (1970)(ا واشػار  Burns,1995البكتيرية المست ممة  ) 
 لذ  يابط به النمو يعتمؼ باعتالؼ ساللة بكتريا الرايزوبياا ا

إف انعفاض نمو واعداد العاليػا البكتيريػة مػع زيػادة تركيػز المبيػدات ضػمف كػؿ مػدة مػف مػدد ال ضػف            
 Fournier et al. ( 1981)(ا اذ ذكػر1333والسػمماف ) Debnath et al. (1986)كانت متطابقة مع كؿ مػف 

التربة تتكيؼ لالضافات الم تدلة مف المبيدات وبذلؾ يتـ ت ممرا وازالة اارفا الساـ اما تراكيزفػا المرتف ػة إف ا ياء 
إف ب ض مبيدات اتد اؿ است مالرا فت  Santo and Flores (1995)فمرا تياير مابط فت عممية الت مؿ، بيف 

لػيس لػه تػياير  Glyphosateيػد اتد ػاؿ ( اذ لػو ظ إف مب(A.chroococcumالزراعة  د يكوف مضرا" ببكتريػا 
بنسػػبة  ولكنػػه عفػػض م ػػدؿ تػػنفس البكتريػػا(  (A.chroococcumماػػبط فػػت عمميػػات تابيػػت النتػػروجيف بوسػػاطة  

بػاف مبيػدات اتد ػاؿ تػؤار فػت ا يػاء التربػة  Cervelli et al. (1978)% ولرذا منع تيايرفا اتيجابتا ذكر 22
زيادة فت انتاج اتنزيمػات وعنػدما تضػاؼ بكميػات كبيػرة  ػد تػؤد  الػى تػياير  مسببه تديرات فسيولوجية تؤد  الى

  اتؿ لال ياءا
 ,I9, I8( اعطت نموا" واعدادا" اعمى مف ال ػزتت )  I3, I2, I1( يتبيف باف ال زتت ) 01،  02مف الجداوؿ )   

I7   ( اذ إف الػػػ )MIC  (  لم ػػزتت )I3, I2, I1   ( فػػو التركيػػز الرابػػع )C3 ( عنػػد مػػدة ال ضػػف )ايػػاـ و 2 )
(   I9, I8, I7( يوما" اما ال زتت  ) 01،  18،  12،  1واظررت ت مال" عند جميع التراكيز عند مدة ال ضف ) 

( كػاف التركيػز  MIC( ايػاـ و الػػ ) 1و 2( عنػد مػدة ال ضػف ) C2( لرػا فػو التركيػز الاالػث )  MICفكاف الػػ ) 
( يومػػا" و واظرػػرت ت مػػال" عنػػد جميػػع التراكيزعنػػد مػػدة ال ضػػف    )  01ضػػف ) ( عنػػد مػػدة ال  C3الرابػػع   ) 

( يوما" وفذا ي نت باف ال زتت الاالاة اتولى اكار مقاومة مف ال زتت الاالاة اتعػرن عمػى الػر ـ مػف  18، 12
بب فػت ذلػؾ الػى إف إف ال زتت الستة اعال  عزلت مف التربػة الم اممػة بعمػيط المبيػدات الكيميائيػة و ػد ي ػزن السػ

% ( 122( بنسػبة )  NPK( عزلػت مػف الم ػامالت التػت اضػيؼ لرػا السػماد الكيميػائت )   I9, I8, I7ال ػزتت )
مػػف التوصػػية السػػمادية وفػػذا  ػػد ااػػر فػػت نموفػػا واعػػدادفا عنػػدما اضػػيفت لرػػا تراكيػػز عمػػيط المبيػػدات فػػت البيئػػات 

% مػػػف السػػػماد الكيميػػػائت مقارنػػػة 122ت م نويػػػا" باضػػػافة الصػػػناعية الصػػػمبة اذ إف اعػػػداد اتزوتوبػػػاكتر انعفضػػػ
% وبوجود عميط المبيدات الكيميائية عند م اممة السػماد ال يػو  البكتيػر  المنفػرد فػت التجربػة 52باضافته بنسبة 

الػى إف اسػت ماؿ تراكيػز عاليػة مػف اليوريػا واتمونيػا كػاف  Gordon et al. ( 1981 )ال قميػة الاانيػةا اذ اشػار 



ر مػػػف  اجػػػة البكتريػػػا واسػػػتداللرا ممػػػا ادن الػػػى تراكمرػػػا ومػػػف اػػػـ تابػػػيط اتنظمػػػة اتنزيميػػػة المعتمفػػػة لمعاليػػػا اكاػػػ
 البكتيرية ومنرا انظمة النموا

فناؾ تػياير تابيطػت لالسػمدة الكيميائيػة الم دنيػة النتروجينيػة والفوسػفاتية عاليػة التركيػز فػت نشػاط                
( عفػض  NPKبػاف اضػافة سػماد    )  Bruns (1995)ا ووجػد  (Rai and Gaur,1988 )واعػداد البكتريػا 

( يومػػا" لػػـ ي ػػدث ت مػػؿ لرػػذ  18% وعنػػد )52و  22بنسػػبة  MCPAو   D-2,4مػػف ت مػػؿ مبيػػدات اتد ػػاؿ 
( الى إف كؿ مف النتػرات 1343%( ا اشارت الكبيست )85%( و )03( يوما" ت ممت بنسبة )04المبيدات وب د )

( فيمػػا لػػو اضػػيفت بتراكيػػز  (A.chroococcumواليوريػػا يمكػػف إف تكػػوف لرػػا تػػااير منشػػط فػػت اعػػداد واتمونيػػا 
 م تدلة  ير إف ارتفاع تراكيزفا يمكف إف يسبب انعفاضا" واض ا" فت اعدادفاا 

  
 

في نمو  (: تاثير اضافة اربع تراكيز من خميط المبيدات الكيميائية ) توبك+لوكران (42جدول ) 
 ( NPK% من الةة ) 522في حالة اضافة  Azotobacterالخاليا البكتيرية من 

 

رقم 
 العزلة

 ايام 52 ايام7 ايام3
 

 يوم45 يوم52

C0 C1 C2 C3 C0 C1 C2 C3 C0 C1 C2 C3 C0 C1 C2 C3 C0 C1 C2 C3 

I7 
++ - - - +++ + - - +++ + + - ++ ++ + + + + + - 

I8 
++ - - - +++ + - - +++ + + - ++ ++ + + + ++ + - 

I9 
++ - - - +++ + - - +++ ++ + + ++ ++ + + + + - - 

I10 
++ - - - +++ + - - +++ + + - ++ + + - + + + - 

I11 
++ - - - +++ + - - +++ + - - ++ + - - + + - - 

I12 
+ - - - ++ - - - ++ + - - ++ + - - + - - - 

 

C                                                صفر =C1 =7541+3سم ppm                        C2 =51212+3سم ppm              C3 =322522+3سمppm 

 

 وجود نمو      + نمو ضعيف     ++ نمو متوسط      +++ نمو جيد معد -                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



في  (: تاثير اضافة اربع تراكيز من خميط المبيدات الكيميائية ) توبك+لوكران (45جدول ) 
 ( NPK% من الةة ) 522في حالة اضافة  Azotobacterاعداد الخاليا البكتيرية من 

 

رقم 
 العزلة

 ايام 52 ايام7 ايام3
 

 يوم45 يوم52

C0 C1 C2 C3 C0 C1 C2 C3 C0 C1 C2 C3 C0 C1 C2 C3 C0 C1 C2 C3 

I7 
5471 2 2 2 59 471 2 2 3471 1 271 2 57 5171 971 471 52 7 471 2 

I8 
56 2 2 2 41 4 2 2 3771 1 971 571 52 53 5271 5271 5571 971 9 2 

I9 
5871 571 2 2 4771 2 4 2 2571 5171 7 171 5271 5671 5271 771 53 771 571 2 

 2 2733 8 54783 6783 52756 51 51756 4733 7 871 37756 2 2766 4783 43783 2 2 271 51766 المعدل

I10 
5671 2 2 2 42 371 2 2 32 871 2 2 51 53 871 2 55 5571 271 2 

I11 
51 2 2 2 5971 271 2 2 4471 171 2 2 5271 9 2 2 54 8 2 2 

I12 
9 2 2 2 5371 2 2 2 4871 3 2 2 54 9 2 2 52 2 2 2 

 2771 2 571 671 2 4783 52733 53783 2 5733 1766 47 2 2 4766 57766 2 2 2 5371 المعدل

 

                                         L.S.D    ( 0.05 ) 

I                    = )87291العزلة * االيام  =             2.536االيام*التركيز =           271979=  العزلة *التركيز               27311) العزلة 

                          D =) 27342)االيام 

                       C  = ) 2749) التركيز 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 االصتناجات والتىصٍات -1
 اجاتت.االستن5-1

اضػػػػػػافة اتسػػػػػػمدة ال يويػػػػػػة الفطريػػػػػػة والبكتيريػػػػػػة المزدوجػػػػػػة مػػػػػػع اضػػػػػػافة المبيػػػػػػد ال يػػػػػػو  مػػػػػػف فطػػػػػػر  57
T.harzianum  "فت مف النوع المفيد ولرػا تػااير ايجػابت فػت النمػو النبػات و اصػؿ ال بػوب م نويػا

 يعتزؿ مف التكاليؼ ويقمؿ مف تموث البيئةامما  مف اضافة اتسمدة الكيميائية %52 عفضتوبذلؾ 

% مػػف السػػماد الكيميػػائت فػػػػاف اضػػافة السػػماد ال يػػو  المػػزدوج )الفطر (البكتيػػر  ( 52اضػػافة  عنػػد 47
وعنػػػد اضػػػافة وعػػػدـ اضػػػافة المبيػػػد ال يػػػو  ادت الػػػى زيػػػادة اعػػػداد البكتريػػػا والو ػػػدات السػػػكانية لفطػػػر 

 الترايكوديرما والسبورات ونسبة اتصابة المايكورايزية مقارنة باتضافات المنفردةا

% مف السماد الكيميائت فاف اضافة اتسمدة ال يوية الفطرية والبكتيرية المزدوجػة 52لة اضافة فت  ا 37
% مػف 122اعطت  يمػا" لم اصػؿ اعمػى م نويػا" مػف م اممػة مػف دوف اضػافة سػماد  يػو  وباضػافة 

% مػػػف نسػػػبة السػػػماد الكيميػػػائت 52السػػماد الكيميػػػائت وعمػػػيط المبيػػػدات الكيميائيػػػة، وبػػػذلؾ فقػػػد وفػػػرت 
 كمية المبيدات المستعدمة فضال عمى تقميؿ نسبة التموث البيئتاو 

% مػػػف التسػػػميد 52عنػػػد اضػػػافة وعػػػدـ اضػػػافة عمػػػيط المبيػػػدات الكيميائيػػػة ) توبػػػؾ(لوكراف( وباضػػػافة  27
الكيميػػائت  فػػاف اضػػافة اتسػػمدة ال يويػػة الفطريػػة والبكتيريػػة المزدوجػػة ادت الػػى زيػػادة اعػػداد البكتريػػا 

 صابة المايكورايزية  مقارنة باتضافات المنفردةاوالسبورات ونسبة ات

% ( 52ال ػػزتت التػػت اعػػذت مػػف الم ػػامالت التػػت عوممػػت بعمػػيط المبيػػدات الكيميائيػػة وباضػػافة   )  17
مف السماد الكيميائت اظررت ت مال" لجميع التراكيز المست ممة لعميط المبيدات الكيميائية فػت البيئػات 

المبيػػػػدات الصػػػػناعية الصػػػػمبة ، بينمػػػػا ال ػػػػزتت  التػػػػت اعػػػػذت مػػػػف الم ػػػػامالت  يػػػػر الم اممػػػػة بعمػػػػيط 
%( مػػف السػػماد الكيميػػائت اػػبط نموفػػا واعػػدادفا فػػت التراكيػػز ال اليػػة لعمػػيط المبيػػدات 52وباضػػافة ) 

 (ا C3( فو التركيز الرابع ) MICالكيميائية اذ اف الػػ ) 

% مػف السػماد الكيميػائت اظرػرت تفو ػا" فػت 52ال زتت التت اعػذت مػف الم ػامالت التػت اضػيؼ لرػا  67
% مػػف السػػماد 122رنػػة بػػال زتت التػػت اعػػذت مػػف الم ػػامالت التػػت اضػػيؼ لرػػا نموفػػا واعػػدادفا مقا

 الكيميائتا

اسػػػت ماؿ المبيػػػد ال يػػػو  ادن الػػػى زيػػػادة  ػػػيـ عاليػػػا اتزوتػػػةباكتر والمسػػػت مرات المايكورايزيػػػة واعػػػداد  77
 السبورات بينما ادت اضافة عميط المبيدات الكيميائية الى عفض  يمرا مقارنة ب دـ اتضافةا

 
 



  .التىصٍات4-1

نوصػػػػت باضػػػػافة اتسػػػػمدة ال يويػػػػة الفطريػػػػة والبكتيريػػػػة بصػػػػورة مجتم ػػػػة مػػػػع اضػػػػافة المبيػػػػد ال يػػػػو    57
(T.harzianum والتػػػت تسػػػرـ فػػػت زيػػػادة المقػػػدرة اتنتاجيػػػة لنباتػػػات القمػػػ  وكػػػذلؾ ت سػػػيف الصػػػفات )

 المايكروبايولوجيةا

يميائيػػة والتوسػػع فػػت اسػػت ماؿ اتسػػمدة توصػػت الدراسػػة باتسػػت ماؿ المرشػػد مػػف اتسػػمدة والمبيػػدات الك 47
والمبيػػػدات ال يويػػػة لمالػػػه ااػػػر فػػػت تقميػػػؿ التمػػػوث البيئػػػت وعاصػػػة عمػػػى الكتمػػػة ال يويػػػة فػػػت اتراضػػػت 

 الزراعيةا

اف الدراسػػة توصػػت بػػاجراء المزيػػد مػػف الدراسػػات  ػػوؿ تتبػػع ت مػػؿ المبيػػدات الكيميائيػػة فػػت التربػػة عنػػد  37
ستنا لـ تتمكف مف تنفيذ فذ  الت ميالت وذلؾ تسباب فنية تت مؽ است ماؿ اتسمدة ال يوية  يث اف درا

 باتجرزة العاصة بذلؾا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

 Four experiments were carried out as well as isolation, classification 

purification of (A.chroococcum) bacteria . The first and second experiment were field 

experiment to study the effect of bio and chemical pesticides on biofertilization f 

wheat plants (Ttriticum  estevium L.) Tkai (1) as well as its effect on the 

microbiological properties in soil .  

 The third and fourth experiment were carried out at laboratory. Soil sample 

were taken from a wheat rhizospher which treated and untreated with a mixed 

chemical pesticides in the second experiments for measuring minimum inhibitory 

concentration (MIC) by adding for level of mixed herbicide (Tobic + Logran) , 

twelve bacterial isolation . Growth and number of bacteria cells were calculated to 

get resistant local isolation for adding mixed herbicides. 

 

1. Isolation and classification of Azotobacter :-         

Seventeen Azotobacter isolate were taken from soil rhizospher of different crops 

on Baghdad and Dyiala governance .  

 The results of classification showed that all the (17) isolate belong to 

(A.chroococcum) species . The isolate (A17) was selected as local isolate and used as 

a biofertilizer in field experiments on the basis of its high activity and efficiency n 

nitrogen fixation by measuring fixed nitrogen concentrations .  

 

2. Field experiments :-  

 Two field experiment were conducted on Muqdadyia , Dyiala governance by 

using (RCBD)design in winter season  (2002-2003) and each experiment was 

included (48) experimental units produced of (4)fertilizers treatment , (2) levels of 

chemical fertilizer NPK (50% and 100%) 2 levels of (bioagent and mixed of 

herbicide  and (3) replication . 

 The results o current experiment revealed that application of fungal and 

bacterial biofertilizers in the form of  single or adual application were significantly 

increased the dry weight and grain field in the presena and absent of T-harzianum 

with mixture of chemical pesticide i.e. (Tobic + Logran) compared without addition 

of biofertilizers . 

A significant increase in grain yield with adding adual biofertilizers as compared with 

the treatments of a single biofertilizers .  

 The highest grain yield was recorded by using bioagent   (T-harzianum) with 

both level of chemical fertilizer and overall single and adual biofertilizers .  

 The highest grain yield value (3085.21) kg.ha
-1 

 was happened with the 

addition of duplicate biofertilization under (100%) of chemical fertilizer and this 

value snot significant as compared with (50%) chemical fertilizer which is (3039) 

kg.ha
-1 

. The duplicate addition inhance the grain yield by (30% and 20.69%)  and 

(23.07% and 18.1%) under the two level (50% and 100%) of chemical fertilizer with 

the addition and no addition of agent, respectively.Those on the interaction among 

A.chroococcum , G-mosseae and T-harzianum are positive . 



 Addition of chemical pesticide mixture a lose with respect to biofertilzation 

caused non significant increase in grain yield for both levels of chemical fertilizer 

compared with no addition . Thus the duplicate addition of biofertilization caused 

increase (18% and 18.21%) with addition and non addition of chemical pesticide 

mixture respectively.  

 Th biological groups were effected by addition of bio and chemical pesticide 

for all treatments and under the two level of chemical fertilizer . Addition of (T-

harzianum) increased number of bacteria cells , fungal units of Trichoderma , spores 

and  percentage of mycorrihza infection compared with non addition for all treatment.  

 The highest number happened with the addition of duplicate biofertilizer 

compared with the single bifertilization . The duplicate addition caused increase 

(32.42% and 23.8%) , (81.42% and 60.5%), (25.67% and 19.35%) and (24.83% and 

28.57%) for in Azotobacter cell number fungal units  of Trichoderma , percentage of 

infection and spores number with the addition of (50% and 100%) of the chemical 

fertilizer respectively compared with no addition .  

 Addition of chemical pesticide mixture caused reduction bacterial cells number 

, mycohrizal infection percentage , and spores number compared with no addition for 

the treatment and both level of chemical fertilizer .  

As increasing the level of chemical fertilizer for (50% to 100%) of the fertilizer 

recommendation caused reduction of bacteria cells number and mycohrizal infection 

percentage significantly for both experiments .  

 

3.Laboratory experiments :- 

 two laboratory experiments were carried out with (RCBD) design . Each 

experiments were included (144) experimental units for each incubation period and 

comes of (12) bacterial isolation , (4) level of herbicide mixture and (3) replication 

five period of incubation (3,7,10,14,21) day were used for measuring (MIC) of 

growth and bacterial cells number .  

 The results showed that the isolation (I1 , I2 and I3) which were taken from 

treatments of mixed pesticide considered as resistant local isolations to mixed 

pesticide compared with the isolations      (I4 , I5 and I6) which were taken from 

untreated treatment with mixed pesticide . 

      So the (MIC) of (I1 , I2 and I3)  isolation is (C3) for (3) days incubation and 

growth in all concentration for the period of incubation (7,10,14 and 21) days , while 

the isolation        (I4 , I5 and I6) was not recorded growth and numbers with (3)days 

incubation  the (MIC) in (C3) for the incubation period (7,10,14 and 21) days .  

 The results also showed that the isolation (I7 , I8 and I9) which were taken from 

treatments of pesticide mixture addition as considered resistant local isolation for 

mixture of pesticide compared with isolation (I10 , I11 and I12)  . 

 

 

 


