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 Triticum) المخصبات الحيوية البكتيرية لتحسين الصفات االنتاجية والنوعية لمحنطةاستخدام 
aestivium L.) 

  1خـــــمــــود عـــــبــــد االلـــــه     2فاضل صافي ألكناني      1نــغـــم عــــبـــد الــــرزاق      1خميس حبيب مطمك
 باحث عممي           مـدرس                  باحث عممي       م.      باحث عممي اقدم       
  1مصطفى طالب محمد       1عيسى صالح مهدي    1حازم جاسم عبد الوهاب    1صـفـاء عـبد الـرحـيـم 
 م. باحث عممي          م. باحث عممي            م. باحث عممي            م. باحث عممي      

 / ألعـمـوم وألـتـكـنـموجـيـا دائرة البحوث ألزراعية 1

     الءــربـــة كـــعــامــ/ جةــزراعــة ألــيــمــكقــسـم ألــمـحـاصــيـل ألـحـقــمــيـة/  2

 dr.khamees20@yahoo.comالبريد االلكتروني : 
 :صــمـتـخــسـالـم

باستخدـ التصميـ العشوائي  في حقوؿ دائرة البحوث الزراعية / وزارة العموـ والتكنموجيا اجريت تجربة حقمية     
 Rhizobium sppالختيار المقاح البكتيري الفعاؿ مف توليفات لثالثة انواع مختمفة مف بكتريا .( CRDالكامؿ )

كمخصبات حيوية لمحصوؿ الحنطة ومعرفة تاثيرىا في بعض  Azospirillum brasilense مع بكتريا 
ألمحصوؿ. وقد استخدمت أربعة  ليذا مف التوصية السمادية %50الصفات االنتاجية والنوعية مع اضافة 

 % تسميد كيميائي (. 100معامالت مف توليفات البكتريا أعاله مع معاممة السيطرة ) 
مع  A.brasilenseفي ارتفاع النبات لمتوليفة المكونة مف بكتريا  أظيرت النتائج تفوؽ    

R,leguminosarum RL2  (Az. + RL2  )بالمقارنة مع معاممة السيطرةسـ 90.6  اذ سجمت مامعدلو 
فقد كانت اعمى القيـ  قد سجمتيا   2-ـ في صفة عدد السنابؿ, و  سـ 87.8تسميد كيميائي( التي بمغت  100%)

 .2-ـ سنبمة 357.1  تختمؼ معنويًا عف معاممة السيطرةوىي ال -2ـ سنبمة 362.6نفس المعاممة حيث بمغت 
( عمى جميع معامالت التمقيح البكتيري Az.+RL2وبنفس الطريقة وفي معيار االنتاجية فقد تفوقت المعاممة )

.                                                                                                  -1ىكتار طف 4.34ختمؼ معنويًا عف معاممة السيطرة التي سجمت وىي الت 1-ىكتار طف 4.42حيف بمغت 
( Az.+RL2كما بينت نتائج الدراسات النوعية عمى حنطة الخبز بعد اضافة المخصبات الحيوية  اف التوليفة )

 %  9.44 و %12.84الى تحسيف في نسبة البروتيف , قيـ الكموتيف الجاؼ ونسبة الرماد حيف بمغت ادت 
% لمصفات اعاله 0.52% و9.39 و% 11.76في حيث سجمت معاممة السيطرة  رتيب% عمى الت 0.67و

  ايضًا. ترتيبال عمى
 االنوعية.مفـتاحية : المخصبات الحيوية , الحنطة , اإلنتاجية , الكـممات ال
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Abstract:   

Field experiment at the agricultural research directorate / Ministry of science and 

technology was conducted using CRD design with different combinations of bioferti-

lizers  of Rhizobium spp. and Azospirillum brasilense  with 50 of chemical fertilizers 

for wheat to reduce chemical fertilization which are costly and create environmental 

proplems. Four treatments of the combinations of bacteria and treatment of control 

)100% chemical fertilization( were used. 

Results showed that the best treatment of biofertilizer was the combination of 

Azospirillum brasilense and Rhizobium leguminosarum RL2 ( Az. + RL2 ) recorded 

plant height ( 90.6 cm ) spike no.( 362.6 / m² ) comparing with control treatment (100 

% chemical fertilization ) which gave  87.8 cm and 357.1 / m² respectively .In the 

same manner yield results showed that the same treatment improved yield to 4.42 ton 

.hr
-1

 comparing with control which gave 4.34 ton. hr
-1

.Results showed also that the 

combination of Az.+RL2 was the best treatment for enhancing wheat quality parame-

ters recorded such as protein 12.84 % , ash 0.67% and dry glutein 9.44 % in compari-

son with the control ( 100% chemical fertilization)  which were 11.76 % , 0.52 % 

,9.39 % respectvelly. 
Key words : Biofertilizers , wheat , yield , quality. 

 :ـقـدمـةمـلا
في العالـ فيي تحتؿ المرتبة  اً يعد محصوؿ الحنطة مف اىـ المحاصيؿ الحبوبية الستراتيجية واكثرىا انتاج      

االولى في االنتاج ويعتمد عمييا بصورة رئيسية اكثر مف ثمث سكاف العالـ كغذاء اساسي في الوجبات الغذائية 
الضرورية  مف العناصر يعد النتروجيف والفسفور.  وذلؾ لمقيمة الغذائية العالية لمركباتيا الكربوىيدراتية والبروتينية

نوالمحدده لنمو  االمينية واالحماض النووية  االحماض تركيب فيف يدخالما الني الغذائية المحاصيؿتاج وا 
(. 3لذلؾ تضاؼ االسمده الكيمائية لتحسيف نموىا وزيادة انتاجيا كما ونوعا )األخرى , والمركبات النتروجينية 

ؿ طبقة االوزوف , وتسرب كألكف االستخداـ المتزايد لالسمده الكيمائية يؤدي الى مشاكؿ في تموث البيئة وت
الكثير مف مركبات النترات والنتريت والمعادف الثقيمة مف ىذه االسمده الى مياه الشرب واالغذية مسبب امراض 
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, حيث اشارت العديد مف الدراسات الى  اضافة الى الكمفة العالية النتاج االسمده وحاالت تسمـ لالنساف ,
االرض  يثبت بصورة حيوية بفعؿ العديد مف االحياء المجيرية في  % مف النتروجيف المثبت عمى 80مايقارب

(. تقوـ االحياء المجيرية بتثبيت النتروجيف الجوي 10و 2% منو يثبت بالطرائؽ الصناعية )20حيف اف حوالي 
 ( اي اف ىناؾ عالقة تعايشية بيف العائؿ النباتي وبيفSymbioticبعدة طرؽ , منيا التثبيت بصورة تعايشية )

الكائف المجيري اذ يحصؿ االخير عمى المواد المغذية مف كربوىيدرات وطاقة مف النبات فيما يحصؿ العائؿ 
اما النوع الثاني  Rhizobiaceaeعمى النتروجيف الجاىز مف الكائف الحي ويتمثؿ ىذا النوع في العائمة البكتيرية 

وقد تسمى ىذه البكتريا   Azotobacterبكتريا  ( وتمثيميا انواعNon symbioticفيو التثبيت غير التعايشي )
تسمى بالبكتريا الترابطية   Azospirillumحرة المعيشة وىناؾ نوع اخر يتمثؿ في انواع مف البكتريا 

(Associative )5).) مف المغذيات  مامف حيث كوني أىمية كبيرة ذات النتروجيفو  الفسفور عد عنصريي
وتطور النبات ويدخؿ الفسفور في تركيب مركب الطاقة االدينوسيف ثالثي  نمو عمى الرئيسية والتي تؤثر

 رػوتكوف التربة غنية بمواد الفوسفات العضوية والفوسفاتية غير الذائبة ولكنيا وبصورة عامة تفتق ATPالفوسفات 
في التربة العديد ويتـ تزويد التربة بالمخصبات الفوسفاتية حيث توجد Pi) ) الذائب والجاىز لمنبات الى الفسفور

و  16)  مف االحياء المجيرية ذات القدرة عمى اذابة الفوسفات العضوي او المعدني وتحويمو الى فسفور ذائب
اما اجناس بكتريا الرايزوبيا فانيا تنتج العديد مف المركبات الكيميائية التي تؤثر في نمو النبات والتي  .(18

 -Lipo- Chitoو  Phytochromesو  Lumichromeو  Riboflavinsو  Nod factors) تتضمف 
Oligo- saccharide  )وزيادة معدؿ التركيب ,  وىي تساعد عمى انبات وبزوغ البذور وزيادة النمو الخضري

ت وبالتالي زيادة انتاجية النباتا Control  (Biologicalالممرضات ) الضوئي والسيطرة البايولوجية عمى بعض
. وقد بينت العديد مف الدراسات اف استخداـ التمقيح البكتيري لبذور الحنطة وبقية ( 15و  14و  11) 

ينتج عنو زيادة في كؿ مف حجـ وعدد الجذور الذي   Azospirillumالمحاصيؿ الحبوبية بوساطة  البكتريا 
, فقد وجد  اف  يحسف بدوره عممية امتصاص المغذيات والماء , وىذا يؤدي الى زيادة في االنتاج الكمي لمحبوب

%  في حيف وجد اف تمقيح 10 - 5استخداـ المقاح البكتيري مع الحنطة ادى الى زيادة في االنتاجية بنسبة   
% عف معاممة 39ادى الى زيادة النتروجيف بنسبة  A.  brasilenseخمسة اصناؼ مف الحنطة ببكتريا 

سي المتحكـ بنوعية الحنطة ويعتبر الكموتيف المكوف . كما اف بروتيف الحنطة ىو العامؿ االسا (7 و 6المقارنة )
مطاطية   الرئيسي لبروتينات الحنطة وىو ميـ في تحديد صفات االستخداـ النيائي لمطحيف بسبب قدرتو عمى

(. وألىمية محصوؿ حنطة 10( لمعجيف كما أنو يحدد القيمة ألنيائية لمخبز ألمنتج ) Viscoelasticلزجة ) 
ولتوفير الخبز بالمواصفات القياسية لذي يحتؿ ألنصيب أألكبر مف المساحة ألمزروعة ألخبز في ألعراؽ أ

% مف التسميد النتروجيني 50المطموبة ىدؼ البحث الى ايجاد لقاح بكتيري فعاؿ لنبات الحنطة مع اختزاؿ 
 ودراسة تاثيره في بعض الصفات الحقمية واالنتاجية والنوعية لحنطة الخبز. ائي.يالكيم
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 :ـواد وطـرائـق الـعـمـلالـم
 حنطة الخبز -1
البحوث الزراعية/العموـ  في( مصدرىا مركز تكنموجيا البذور 3استخدمت حنطة الخبز صنؼ)تموز  

                                                                                                                                    .   والتكنولوجيا
 البكتريا المستعممة -2

a-  تنمية وفحص بكترياbrasilense Azospirillum 
/ دائرة  )المشخصة مسبقا( والتي مصدرىا قسـ االحياء المجيرية A. brasilenseاستخدمت العزلة المحمية 

 تـ تنشيط عزلة البكتريا بأستخداـ الوسط الغذائي شبو الصمب الخالي مف النتروجيف البحوث الزراعية.
medium  Nfb وبطريقة التخطيط ,(Streaking)  تـ نقؿ البكتريا الى اطباؽ حاوية عمى الوسط الصمب ثـ

ـ حيث ظيرت البكتريا عمى شكؿ مستعمرات منفردة , صغيرة وزرقاء الموف . تـ °30ة حضنت عمى درج
وصبغيا بمموف كراـ لمتأكد مف انيا سالبة لمموف كراـ وذات شكؿ عصوي ىاللي مع  تحضير شريحة زجاجية

 (.20و  11وجود اجساـ داكنة عمى شكؿ نقطة في وسط الجسـ الياللي )
     b-  تنمية وفحص بكترياRhizobium spp. 

والبرسيـ في مناطؽ  الماش والجتو جمعت عينات مف العقد الجذرية لعدد مف النباتات البقولية وىي الباقالء 
مف الباقالء  R. leguminosarumتـ عزؿ بكتريا  اذصالح الديف وديالى ( بغداد و  مختمفة مف محافظات )

مف البرسيـ ) والف انواع ىذه البكتربا تخصصية في اصابة  R. trifoliiمف الجت و  R. meliloti والماش 
 R. leguminosarumمف   RL2 العزلة العائؿ النباتي لـ تجرى عمييا الفحوصات التشخيصية (. تـ اختيار

 (.    R. trifoli (25مف RT3والعزلة  meliloti مف  RM1والعزلة  
 تحضير المقاح البكتيري -3

 R. trifoliو  R. meliloti و  R. leguminosarumعزالت البكتريا المثبتة لمنتروجيفالمقاح مف  ريحضتـ ت
ساعة عند  48لمدة  Yeast extract mannitol agar (Ym medium)وذلؾ بتنميتيا عمى الوسط الغذائي 

مؿ مف كؿ نوع مف البكتريا اعاله واضيؼ الى اكياس معقمة  10درجة مئوية, بعد ذلؾ تـ سحب  28حرارة 
       وبنفس الطريقة حضر لقاح بكتريا درجة مئوية لمدة ساعة, 121حاوية عمى البتموس الذي سبؽ تعقيمو عمى 

A. brasilense  وباستعماؿ الوسط الغذائيnf-base medium (8 لوثت بذور الحنطة بالمقاحات البكتيرية .)
  % مف التوصية السمادية المعتمدة لمحصوؿ الحنطة50مع  جربة حقمية بأستخداـ الممقاحات البكتيرية )ونفذت ت

( في 1-ىكتار كغـ P2O5 %46  : 200وسماد السوبر فوسفات الثالثي  N % 46 : 400) سماد اليوريا
وحسب  3الخبز صنؼ تموز/ وزارة العموـ والتكنولوجيا وباستعماؿ حنطة  موقع تابع لدائرة البحوث الزراعية

, وبعد الحصاد جمعت نماذج مف الحنطة الجراء االختبارات االنتاجية (CRD)التصميـ العشوائي الكامؿ 
 : ( 1) جدوؿ  والنوعية وكانت المعامالت كالتالي
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 ـمـعـامـالت الـمـسـتـخـدمـة فـي الـتـجـربـة.ال :1جدول  
  تػسػمػيػد كػيػمػيػائػي  تػمقػيػح بػكػتػيػري ألػمػعػامالت ت

 100% - ( Controlمعاممة السيطرة )  1
 Azospirillum + 50% لقاح بكتريا  2
 Az. +  RL2)) + 50%لقاح  3
 Az. + RM1)) + 50%لقاح  4
 50% + (Az. +  RT3)لقاح  5

  قياسات الحقميةلا -4
  .1 -ىكتار.حبة )غـ( وحاصؿ الحبوب طف 1000( ووزف 2-سنبمة ـاطواؿ النباتات )سـ( وعدد السنابؿ ) قدرت

 لفحوصات المختبرية  لحنطة الخبز ا -5
a- تقدير نسبة الرطوبة 

 AACC  (American Asocciation of Cereal تـ تقدير نسبة الرطوبة حسب الطريقة المعتمدة مف قبؿ
chemistry)  (1)  لمدة ساعة. ـ°130الكيربائي بدرجة  وباستعماؿ الفرف  10- 44والمرقمة  

b- حساب النتروجيف الكمي 
    AACCيػدة فػمػتػػػمعػة الػقػريػطػب الػسػوح ي,ػمػكػػف الػيػروجػتػنػر الػديػػقػػتػػداؿ لػمػػروكػكػماي ازػيػدـ جػػخػتػػاستػـ 
            لمحصوؿ عمى نسبة البروتيف. 5.7. ثـ ضرب الناتج في11- 46( والمرقمة 1)
c- الطريقة القياسية الواردة في بقدرت نسبة الرماد  - تقدير نسبة الرمادAACC (1 والمرقمة ).01 - 84 
d- طحف الحنطة 

برابندر  ساعة باستعماؿ مطحنة 24% ولمدة 14طحنت حبوب الحنطة لممعامالت المعتمدة بعد ترطيبيا الى 
(Brabender)  االستخالص  المختبرية لمحصوؿ عمى درجة طحف واحدة مف الطحيف والنخالة ثـ حسبت نسبة

ـ لحيف اجراء بقية ° 18–% وحفظت النماذج في أكياس مف البولي اثميف بدرجة72عمى اساس وزني وكانت 
 (.4الفحوصات المختبرية عمييا )

e- تقدير نسبة الكموتيف الرطب والجاؼ 
   في تقدير نسبة الكموتيف الرطب والجاؼ 77- 38( والمرقمة 1) AACCدة في اتبعت الطريقة المعتم

 Glutomatic / glutein.  جياز  بأستعماؿ
  التحميل االحصائي -6

عند  L.S.Dتم تحليل نتائج الفحوصات الحقلية والمختبرية , وتمت مقارنة المتوسطات بأستخدام اختبار 
 .0.05مستوى احتمال 
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   :والمناقشةالنتائج 
, اذ يالحظ اف المقاح  تاثير البكتريا المثبتة لمنتروجيف في صفة ارتفاع نباتات الحنطة 2يوضح الجدوؿ       

بمغت  اذضؿ في معدالت ارتفاع النباتات % تسميد كيميائي ىو االف50( مع Az. +RL2البكتيري المزدوج )
% تسميد كيميائي ( التي  100بدوف لقاح بكتيري , وىي التختمؼ معنويا عف معاممة السيطرة ) سـ 90.6

سـ. اف الزيادة في ارتفاع نباتات الحنطة يعود الى توفر عنصر النتروجيف ) مف التسميد 87.8 اعطت 
الكيميائي والتثبيت الحيوي لمنتروجيف( بكمية كافية لتحفيز العمميات الحيوية طيمة فترة انتاج الفروع وبداية 

 (.5) لؾ تزداد اطواؿ النباتاتاستطالة الساؽ وبذ
فقد كانت اعمى القيـ  2 -ـنابؿ وفي الجدوؿ نفسة تظير نتائج تاثير البكتريا المثبتة لمنتروجيف في صفة عدد الس

 2-ـ سنبمة 362.6% تسميد كيميائي اذ بمغت 50( وبوجود Az. +RL2قد سجمتيا معاممة المقاح البكتيري  )
وىما اليختمفاف معنويا عف بعضيما البعض. وعميو  2-ـ سنبمة 357.1ة السيطرة التي اعطت بالمقارنة مع معامم

مع   R.legumimosarum RL2 و A. brasilenseيمكف القوؿ اف توليؼ لقاح مزدوج يتكوف مف بكتريا 
معنويا عف  وبصورة التختمؼ 2-ـ % تسميد كيميائي قد حققت اعمى القيـ في اطواؿ النباتات وعدد السنابؿ .50

الى . وقد يعزى السبب في ذلؾ يائي مف التوصية السمادية% تسميد كيم100معاممة السيطرة التي حصمت 
يا في افراز العديد النتروجيف باالضافة الى دور البكتريا المثبتة لمنتروجيف وبنوعي تحسيف الحالة التغذوية لعنصر

خضري لمنبات باالضافة الى دور بكتريا الرايزوبيا في مات النمو التي تساعد عمى زيادة المجموع الظمف من
تأثيرىا في الكثير مف المسببات المرضية كالفطريات التي تصيب جذور الحنطة مف خالؿ حث النبات عمى 

 Siderophoresانتاج مواد تعمؿ عمؿ المضادات الحيوية , كما اف ليذه البكتريا القابمية عمى انتاج مركبات 
التي تساعد البكتريا في البقاء والتنافس مع احياء   Bacteriocinsر مف مركبات الحديد و تخمب الكثيالتي 

. كما وجد اف بعض أنواع بكتريا االزوسبرليـ والرايزوبيا تنتج بعض االنزيمات المحممة (26التربة االخرى )
 (. 21و 19لمركبات الفوسفيت وتحوليا مف صيغة غير جاىزة الى صيغة جاىزة لمنبات )

 .تاثير استعمال المخصبات الحيوية مع حنطة الخبز في بعض الصفات الحقمية لمحنطة : 2جدول
 (2-عػدد ألػسػنابػؿ ) سنبمة ـ  أرتػفػاع ألػنػبػات )سـ( ألػمػعػامالت ت
 87.8 a **357.1 a* ( Controlمعاممة السيطرة )  1
 Azospirillum 72.8 c 248.4 a لقاح بكتريا  2
 Az. + RL2 90.6 a 362.6 aلقاح  3
 Az. + RM1 83.6 b 274.1 aلقاح  4
 Az. + RT3 81.3 b 269.5 aلقاح  5
 0.05 L . S . D 3.10 138.5 

 ** كل رقم يمثل معدل ثالث مكررات.
 ** االحرف المتشابهة ال يوجد فرق معنوي بينهما.



 بالءكمية الزراعة / جامعة كر   2012اذار  6-5)مجمة كربالء لمعموم الزراعية ( وقائع المؤتمر العممي الزراعي الثالث 

 

143 
 

في حنطة  1-غـحبة  1000تأثير البكتريا المثبتة لمنتروجيف في وزف  3يف النتائج الموضحة في الجدوؿ تب
% مف التوصية السمادية لو تأثير ايجابي في رفع قيـ وزف 50وجد اف استعماؿ المقاحات البكتيرية مع  اذ الخبز

عامالت ات معنوية بيف كافة م( الى المستوى الذي لـ يكف ىناؾ فيو فروق 1-ىكتار طفحبة واالنتاجية )  1000
معاممة السيطرة مع  ( حيث كاف ىناؾ فرؽ معنوي2المزدوج عدا معاممة التمقيح المنفرد )معاممة  يح البكتيريقالتم
وتعد صفة االلؼ حبة مؤشر ألمتالء الحبوب بمكوناتيا البنائية (  % تسميد كيميائي 100يري ,بدوف لقاح بكت )

(. اف ىذه النتائج تدعـ استعماؿ المقاحات 9االخرى )الى العوامؿ الزراعية والبيئية  في السويداء باالضافة
% مف التسميد الكيميائي النتروجيني والذي اليتختمؼ معنويا عف استخداـ 50البكتيرية المزدوجة الختزاؿ 

في انتاجية  (  االفضؿAz. +RL2حيف كانت معاممة المقاح البكتيري المزدوج )في ائي ي% تسميد كيم100
وكما  1-طف ىكتار 4.42والتي تختمؼ معنويا عف معاممة السيطرة  1-طف ىكتار 4.34الحنطة حيث اعطت 

تعمؿ عمى تثبيت   Azospirillumموضح في الجدوؿ نفسة. وىذا يتفؽ مع ماوجده الباحثوف اف بكتريا 
النتروجيف الموجود في الغالؼ الجوي وزيادة امتصاص النتروجيف والعناصر الغذائية مف قبؿ جذور النبات 
الممقح , كماوجد اف العديد مف البكتريا المثبتة لمنتروجيف وخاصة تمؾ التي تعود الى انواع مف بكتريا الرايزوبيا 

ونات وعوامؿ النمو والفيتامينات التي تحفز بزوغ النباتات وسرعة نموىا تنتج مختمؼ المركبات الكيميائية واليرم
( وباالضافة  Biological controlوتزيد مف معدالت التركيب الضوئي وتحد مف اصابتيا ببعض االمراض )

                                                                                                                 (. 26و  24و 22   ( الى عمميا في تثبيت النتروجيف الجوي 
 .تاثير استعمال المخصبات الحيوية مع حنطة الخبز في بعض الصفات االنتاجية لمحنطة :3جدول 

  حبة )غم( 1000وزن   1-هكتار حاصل الحبوب  طن ألـمـعـامالت ت

 4.34 a 37.50 a ( Controlمعاممة السيطرة )  1
 Azospirillum 3.50 b 35.25 b لقاح بكتريا  2
 Az. + RL2 4.42 a 38.45 aلقاح  3
 Az. + RM1 4.07 a 37.25 aلقاح  4
 Az. + RT3 3.97 b 37.70 aلقاح  5
 0.05  L.S.D 4.63 2.91 

 * كل رقم يمثل معدل ثالث مكررات.
 ** االحرف المتشابهة ال يوجد فرق معنوي بينهما.

بعض  تأثير استعماؿ البكتريا المثبة لمنتروجيف مع حنطة الخبز في  4 النتائج المبينة في جدوؿتشير 
 1.84و  2.25و1.65 كانت نسبة النتروجيف في معامالت التمقيح البكتيري  اذالصفات النوعية لمحنطة , 

في  رتيبالت( عمى  Az.+ RT3( و )Az.+RM1) و(  Az.+ RL2)و  Azospirillum% لمعامالت 1.88و
  9.43والذي ادى الى زيادة نسبة بروتيف في ىذه المعامالت لتصبح  2.06%حيف كانت معاممة السيطرة 

, في حيف كانت نسبة البروتيف في رتيبمالت المقاح البكتيري عمى التلمعا  10.71 و   10.48 12.84و
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ية في نسبة النتروجيف والبروتيف . ومف ىذه النتائج يالحظ اف ىناؾ زيادة معنو 11.76%معاممة السيطرة 
  Rhizobiumمف بكتريا  RL2والعزلة   Azospirillumسجمتيا توليفة المقاح المزدوج المتكوف مف لقاح بكتريأ 

وىذا  يبيف اف نسبة البروتيف في الحبوب تعتمد عمى مقدار النتروجيف الممتص ,  بالمقارنة مع معاممة السيطرة
الى االمونيا والنترات والتي تتحد مع المواد الكالربوىيدرات  متصاص النتروجيف وتحولوزيادة ا والمثبت حيويا واف

لتكويف البروتينات , واف عممية  لتكويف االحماض االمينية التي ترتبط مع بعضيا البعض بواسطة اواصر ببتيدية
التثبيت الحيوي النتروجيني توفر ىذا العنصر طيمة فترة النمو وخاصة في مرحمة التزىير حيث تكوف االجزاء 
الزىرية المصب القوي الجتذاب المغذيات الذي يساعد عمى تمثيؿ افضؿ لمنتروجيف في الحبوب وزيادة نسبة 

 (. 12سبة المئوية لمبروتيف)سبة النتروجيف في الحبوب تؤدي الى زيادة النالنتروجيف في الحبوب, واف زيادة ن
اما فيما يخص نسبة الرماد التي ىي مقياس لنسبة المعادف في النباتات فقد اشارت النتائج الى وجود زيادة 

التي  عف معاممة السيطرة0.67 %( التي بمغتAz+RL2معنوية في نسبة الرماد لحنطة الخبز سجمتيا معاممة )
, بينما لـ يكف ىناؾ فروقات معنوية بيف جميع معامالت التمقيح البكتيري عف معاممة السيطرة  0.52 %كانت 

( لمواصفات حنطة 27, وتعد ىذه النتائج ضمف المدى الذي حدده ) 0.60 - 0.67 %والتي تراوحت بيف 
يف تعمؿ عمى زيادة امتصاص الجذور الخبز. وقد اشارت العديد مف الدراسات اف البكتريا المثبتة لمنتروج

 (.18و 14  ) المعدنية كالفسفور والبوتاسيوـ والعناصر الصغرى لمعناصر
 .تأثير استعمال المخصبات الحيوية مع حنطة الخبز في بعض الصفات النوعية لمحنطة  :4دول ج

 % رمادػال ف %ػيػروتػبػال ف %ػيػروجػتػنػال ة %ػوبػرطػال ألػمػعػامالت ت
 12.7 2.06b 11.76b 0.52a ( Controlمعاممة السيطرة )  1
 Azospirillum 12.9 1.65d 9.43d 0.60b لقاح بكتريا  2
 Az. + RL2 12.9 2.25a 12.84a 0.67cلقاح  3
 Az. + RM1 12.1 1.84c 10. 48c 0.65bلقاح  4
 Az. + RT3 12.6 1.88c 10.71c 0.62bلقاح  5
 0.05 L . S . D - 0.68 0.05 0.18 
  .كؿ رقـ يمثؿ معدؿ ثالث مكررات 
 .االحرؼ المتشابيو ال يوجد فرؽ معنوي بينيما 

روجيف حيث كاف محتوى تقيـ الكموتيف الرطب والجاؼ لمعامالت التمقيح بالبكتريا المثبتة لمن 1 يبيف شكؿ  
. في رتيب% عمى الت8.43 26.30لوحدىا  Azospirillumالكموتيف الرطب والجاؼ في معاممة التمقيح ببكتريا 

سجؿ  اذؼ عف بقية المقاحات البكتيرية (  في قيـ الكموتيف الرطب والجاAz. + RL2حيف تفوؽ المقاح المزدوج )
 28.20, وىذه النتائج التختمؼ معنويا عف معاممة السيطرة التي كانت  رتيب% عمى الت 9.44و 28.35

. اف ىذه النتائج تتفؽ مع نتائج العديد مف الباحثيف التي تشير رتيبمكموتيف الرطب والجاؼ عمى الت% ل 9.39و
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الكموتيف الرطب والجاؼ يعتمد عمى زيادة المحتوى النتروجيني وبالتالي زيادة نسبة البروتيف الى اف زيادة محتوى 
 .)  17الخاـ في حنطة الخبز  )

تعد مؤشر لمصفات الريولوجية وصفات الخبز اف محتوى الحنطة مف بروتينات الكموتيف )الكموتينينف والكمياديف( 
 Genetic potential of wheatالمنتج وىو يتأثر بالعديد مف العوامؿ منيا وراثية تعتمد عمى صنؼ الحنطة )

varietyية والتي تتضمف نوع التربة واالسمدة وموعد اضافتيا والري والمكافحة وعوامؿ مناخية ػ( وعوامؿ زراع
ى االختالؼ في درجات الحرارة والرطوبة موسـ النمو وطبيعة الكتمة الحيوية السائدة في وبيئية تعتمد وطوؿ عم

 (. 23و 13موقع الزراعة )

 

 .تأثير استعمال المخصبات الحيوية مع حنطة الخبز في نوعية بروتين الحنطة :1شكل 
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