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)  Indole acetic acidالنمػػ   تضػػمنا الارا ػػة عػػزؿ  تزػػ يص عػػزالا بكتيريػػة النتػػا  مػػنظـ  
IAA  (با ػػتعماؿ ا  ػػاط م ميػػة  تفيػػيـ كوازتتػػاد  عزلػػا اعػػااااب مػػف العػػزالا البكتيريػػة )عزلػػة(  ا تبػػرا 03

قارتتا عمى انتا  االنا ؿ با تعماؿ ا  اط  ضرا م مياب مف الم   ؽ الجاؼ لبػو ر وػ ؿ اليػ يا  ال ميػ  
اف  المػػػرؽ الم ػػػول  الكم كػػػ ز  النتػػػر جيف  الو ػػػو ر وػػػ  انتػػػا  المجوػػػؼ . تػػػـ تػػػاعيـ طػػػوت اال  ػػػاط بالتربت وػػػ

االنػػػا ؿ د ا تبػػػرا قػػػارا العػػػزالا المنت بػػػة عمػػػى انتػػػا  المركبػػػاا ال البػػػة لم ايػػػا  اوابػػػة الو  ػػػواا  ت بيػػػا 
النتر جيف  ي ياب و  ال  ط د كما تضمنا الارا ة اجراز تجربة بايم جية تطبيفية لتفييـ كوػازا االنػا ؿ المنػت  

فارنػة باالنػػا ؿ اليػػناع   كوػػازا العػػزلتيف المنت بتػػيف  رازػػ يتما  ا ػػر ولػػؾ عمػػى انبػػاا بعػػض البػػو ر  نمػػ  م
 نباا و ؿ الي يا الول يعان  مف ضعؼ ت اجا  انتزار الرايز بيا العفاية ال اية به و  التر  العراقية .

 03مجم ع العزالا البال ػة عزلة قاارا عمى انتا  االنا ؿ ) مف  85أظترا النتائ  :ال ي ؿ عمى 
عزالا واا كوازا عاليػة وػ  انتػا  االنػا ؿ كػاف منتػا  5. ا تبرا عزلة منتا بكتيرية عفاية 81كانا عزلة( 

د  و  عمميػة رربمػة ال فػة با ػتعماؿ Pseudomonas  عزلتيف لجنس Rhizobiumعزالا تع ا لجنس  3
    Pseudomonas تعػػػ ا لجػػػنس Pssp2Sا  ػػاط زرعيػػػة ت ػػا ظػػػر ؼ بيئيػػػة م تموػػة انت بػػػا العػػزلتيف 

Rsp8RA  تعػػ ا لجػػنس Rhizobium   5..1 طػػ  االكوػػ  وػػ  انتػػا  االنػػا ؿ او بمػػل انتاجتمػػا النتػػائ   
/ لتػر عمػى التػ ال  . كمػا تبػيف اف لتػػوت العػزالا الفػارا عمػى اوابػة مركبػاا الو  ػواا وػػ   IAAمم ػـ  18.6

مػػػف ت بيػػػا  Rsp8RAمػػػى التػػػ ال   تمكنػػػا العزلػػػة ع mm 88.40   3..2ال  ػػػط  بمعػػػاؿ قطػػػر اوابػػػة   
/ لتػر. أظتػرا نتػائ  التجربػة البايم جيػة التطبيفيػة عمػى م يػ ؿ  Nرػـ  0.32النتر جيف و  ال  ط بمعاؿ 

مػػػا رازػػػ يتما د  جػػػا اف يػػػواا  Rsp8RA   Pssp2Sنبػػػاا وػػػ ؿ اليػػػ يا توػػػ ؽ معاممػػػة  مػػػيط العػػػزلتيف 
 45.1 ػػـ   لمم ػػا ة ال رقيػػة  ..58 لطػػ ؿ النبػػاا  1.04المجمػػ ع ال ضػػرل اعطػػا اعمػػى معػػاؿ ل وػػرع 

رػػػػـ  ل ايػػػػم  النتػػػػر جيف  ..28%  لمػػػػ زف الجػػػػاؼ لممجمػػػ ع ال ضػػػػرل  06.3 لن ػػػػبة الكم ر ويػػػػؿ  .ا ػػػـ
مم ػػـ / نبػاا عمػػى التػػ ال ة مفارنػػة بمعاممػة ال ػػيطرا.اما يػػواا المجمػػ ع  168  83.3 الو ػو ر وػػ  النبػػاا 

عفػاا  لمػ زف  13.1عفاا  لمعاؿ العفا الوعالػة  23.0فا الجورية لمنباا الجورل اعطا اعمى معاؿ لعاا الع
رػػـ. يػػواا التربػػة بعػػا الزراعػػة اعطػػا اعمػػى معػػاؿ لمنتػػر جيف  الو ػػو ر  83.1الجػػاؼ لممجمػػ ع الجػػورل 

مم ػـ / ك ػـ تربػة عمػى التػ ال   اعمػى ك اوػة ميكر بيػة  85.1   833المتبفييف و  التربة بعا الزراعة او بم ا 
 . Log cfu / ml 4.52التربة  و 
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، ب ب  ضعؼ ت اجا  انتزار الرايز بيا ال ايػة بػه وػ  التػر  العراقيػة

 اإليػػابةميػػة نػػا ؿ وػػ  تكػػ يف العفػػا الجوريػػة او اف عماال ط رمػػ فيؤ ر و
 االمزػػػعيرا الجوريػػػة ت ػػػاة وػػػ  منطفػػػة مزػػػبعة باالنػػػا ؿ بوعػػػؿ طرم نػػػ
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 بكترياااامنظمػػػاا النمػػػ  المنتجػػػة مػػػف قبػػػؿ   النمػػػ  المنتجػػػة بكتيريػػػاب 
Rhizobium   Azotobacter   الػػػػػػى زيػػػػػػااا نمػػػػػػ   لاتػػػػػػؤ  التػػػػػػ

المجمػػػ ع الجػػػورل  تكػػػػ يف العفػػػا الجوريػػػة  زيػػػػااا وػػػ  نزػػػاط انػػػػزيـ 
 Azospirillumالى قارا عزلة بكتريا  (.)زار.  ا(8) النيتر جينيز

/ لتػر  اا  ا ػتعماله الػى  IAAمم ػـ  02الى انتا  مػا يفػار  مػف 
ن ػبة الكم ر ويػؿ  الم ػا ة ال رقيػة   زيااا ال زف الجاؼ لنبػاا الػرز 

المنتجة  Pseudomonasال ظا اف بكتريا  (0) ارتواع النباا .اما
 وابػة مركبػاا الو  ػواا( قػا عممػا عمػى ا IAAلمنظماا النمػ  ) 

/ لتػػػر مػػػف الميػػػاريف طايار ك ػػػ   Pمم ػػػـ  .23   33. بمعػػػاؿ
ابتايا   و  واا الكال يـ  عمى الت ال  د مما عمؿ عمى زيااا وػ  

 األ ػػػػ ا%( لنبػػػػاا الوموػػػػؿ  33. – 10م ػػػػا ة الجػػػػو ر بن ػػػػبة ) 
 . زيااا ال ايؿ  الو و ر الم   و مف قبؿ النباا 

 –..0لمنتػػػر جيف تػػػرا ) بػػػيف )عمػػػى معػػػاؿ ت بيػػا  (1) يػػؿ 
 Azotobacterمػػف  عااتال / لتػػر لمجم عػة مػػف  N( مم ػـ 83.2

 – 84.4التػػ  كانػػا تنػػػت  االنػػا ؿ ايضػػا  بتراكيػػػز ترا  ػػا بػػػيف ) 
( مم ـ / لتر د  كاف طناؾ تػرابط بػيف انتػا  االنػا ؿ  ت بيػا  4...

النتػر جيف وػ  ال  ػػط  عنػا تمفػيا نباتػػاا الفمػا بتػوت العػػزالا زااا 
كميػػػة النتػػػر جيف وػػػ  النبػػػاا  ال ايػػػؿ مفارنػػػة مػػػا النباتػػػاا ريػػػر 

بكتريػػػػػا مػػػػػف اف ا ػػػػػتعماؿ المفا ػػػػػاا ال نائيػػػػػة  (2)الممف ػػػػػة .   جػػػػػا
Rhizobium   Pseudomonas  كػػػػػاف اوضػػػػػؿ مػػػػػف ا ػػػػػت اامتا

لنباتاا الواي ليا كمػا  اإلنتا بي را موراا و  ت  يف النم   زيااا 
ا قػػػا عػػػزز زيػػػااا النمػػػ    وكػػػر ا اف ا ػػػتعماؿ ر ازػػػا طػػػوت العػػػزال

اف  (.8) جػػػا.االنتػػػا   زاا الك اوػػػة الميكر بيػػػة وػػػ  منطفػػػة الجػػػو ر 
ك اوة الرايز بيا النزيطة ت اعا عمى ت فيػؽ االيػابة لجػو ر النبػاا 
مبكػػراب ممػػا تزيػػا مػػف عػػاا العفػػا الجوريػػة التػػ  تكػػ ف متميػػزا ب جمتػػا 

االمػر  و ؿ اليػ يا  Rhizobium وعاليتتا  ظتر ولؾ  اض اب ما 
الػػػػول يػػػػؤال عنػػػػا عػػػػاـ اضػػػػاوة المفػػػػا) ا  عػػػػاـ ت اجػػػػا اعػػػػااا مػػػػف 

Rhizobium   عنػػػػا االنبػػػػاا  االيػػػػاـ اال لػػػػى لمزراعػػػػة بعػػػػاا كػػػػاو
يترتػػ  عمػػى ولػػؾ وزػػؿ تكػػ يف العفػػا د  اف تك نػػا  اإليػػابةلت فيػػؽ 

 ػػ ؿ زػػترل مػػايس  متػػ  راوتكػػ ف ريػػر وعالػػة لتك ينتػػا وػػ  ا قػػاا 
ـ  تكػػ ف الظػػر ؼ ريػػر    03ا وػػ ؽ   زيػػراف او ترتوػػا ارجػػة ال ػػرار 

وػػػػ  ت فيػػػػؽ االيػػػػابة  Rhizobium بكتريااااام ئمػػػػة لنمػػػػ   نزػػػػاط 
  وعالية البكتريا.

لػػػولؾ يمكػػػف ا ػػػتعماؿ المفا ػػػاا البكتيريػػػة المنتجػػػة مػػػنظـ النمػػػ  
(IAA  لمعالجػػة طػػوت  )لمػػا لتػػوت المفا ػػاا مػػف و ائػػا  إضػػاوة المشااكلة

العنايػر ال وائيػة ويتػا ا ر  و  ت  يف   اص التربػة  زيػااا جاطزيػة 
ا تعماؿ عػزالا بكتيريػة كوػ زا  الى  تط ر نم  النباا  تتاؼ الارا ة

ا تبػػػػار كوػػػػازا االنػػػػا ؿ المنػػػػت  بكتيريػػػػاب   وػػػػ  انتػػػػا  مركبػػػػاا االنػػػػا ؿ 
العػػػزالا  ر ازػػػ تا وػػػػ  تجربػػػة باي ل جيػػػػة تطبيفيػػػة عمػػػػى نبػػػاا وػػػػ ؿ   

 .الي يا
 

 المواد وطرائق العمل
(وػ  عػزؿ البكتريػا مػف العفػػا 4مػف قبػػؿ ) اتبعػا الطريفػة المبينػة 

(  YEMAالجورية مػف بعػض النباتػاا البف ليػةد  نفيػا عمػى   ػط ) 
لم يػػػػ ؿ عمػػػػى عػػػػزالا بكتيريػػػػة عفايػػػػة  بكتريػػػػا ريػػػػر عفايػػػػة منتجػػػػة 
 5ل نػػا ؿ    ػػااا كوػػازا العػػزالا المنتجػػة ل نػػا ؿ    ػػ  طريفػػة ) 

( د نظػػػراب Rsp8RA   Pssp2S)(. انت بػػػا العػػػزالا االوضػػػؿ انتاجػػػاب 
( Tryptophanلكػػػػ ف عمميػػػػة ايػػػػض ال ػػػػامض االمينػػػػ  التربت وػػػػاف )

مايكر بيػػاب تػػؤال الػػى تكػػ يف  ػػامض االنػػا ؿ د  كػػ ف بػػو ر نبػػاا وػػ ؿ 
الي يا  واا م ت   جيا ال امض االمين  التربت وػانف د لػولؾ  ضػر 

 ..3م ػػ  ؽ جػػاؼ مػػف البػػو ر د او مػػرر ا مػػف من ػػؿ قطػػر وت اتػػه 
ـ (  بتركيػػػز     23مػػػائ  لتػػػا بارجػػػة  ػػػرارا )  ممػػػـ .   ضػػػر م ػػػت مص

 ػػػاعة رزػػػا  1.مممتػػػر مػػػاز مفطػػػر د بعػػػا مػػػاا نفػػػا  833رػػػـ /  83
ا / ا(د  ػػـ عفػػـ بالترزػػيا مػػف  ػػ ؿ مرزػػا  0333بػػالطرا المركػػزل ) 

ممػػػ  مػػػػايكر ف.  زع ال  ػػػط وػػػػ  قنػػػان  زجاجيػػػػة  3.12قطػػػر وت اتػػػػه 
العػػزالا  مػػؿ / قنينػػة د لفػػا مػػف 833مػػؿ  بمفػػاار  23.معفمػػة  جػػـ 

مػؿ   ػط )  833مػؿ /  .المنت بة النامية و  المرؽ الم ول  بمعػاؿ 
cfu / ml 833  ×1..  د   ضػػػرا المعػػػام ا ب   ػػػة مكػػػرراا )

±  5.ا را / اقيفػػة  بارجػػة  8.3  ضػػنا وػػ   اضػػنة طػػزاز ب ػػرعة 
  اعة . 15ـ لماا    .

 التجربة البايموجية التطبيقية
   Rsp8RAو  راز   العزلتيف لارا ة ت  ير االنا ؿ الم ج ا  

Pssp2S  ( يػػػمما تجربػػػة 6 المننػػػت  كمػػػا ت يػػػؿ اليػػػه )  المنتخبتاااي
 ػػناايف با ػػتعماؿ التيػػميـ العزػػ ائ  الكامػػؿ  ب   ػػة مكػػرراا لارا ػػة 

ك ػػـ  0.2د  ضػػا وػػ  كػػؿ أيػػيص  8المعػػام ا المبينػػة وػػ  الجػػا ؿ
)جػا ؿ  ممـ المبينة بعض يػواتتا .مف التربة الجاوة المن  لة بمن ؿ 

الػػػول  يػػػؿ  Lee( د  ا ػػػتعمما بػػػو ر نبػػػاا وػػػ ؿ اليػػػ يا يػػػنؼ .
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عميػػػه مػػػف اائػػػرا الب ػػػ ة الزراعيػػػة .  ػػػماا التربػػػة وػػػ  األيػػػص 
 NP    الت يياا ال مااية لنباا و ؿ الي يا بال ماا المركػ  

بػورا  2/ ك ػـ تربػة.  ضػعا البػو ر بمعػاؿ  P , Nمم ػـ  4.ب اقػا 
  ال اضػػنة عمػػى ارجػػة  ػػرارا لكػػؿ معاممػػة د  تركػػا لمػػاا  ػػاعة وػػ

إلػػػػى التربػػػػة وػػػػ   المعاملااااةـ  ػػػػـ نفمػػػػا البػػػػو ر  مك نػػػػاا    .±  5.
/  2/  80األيػػص المرطبػػة  ػػابفاب بالمػػاز المفطػػر تػػـ ولػػؾ بتػػاري  

 ػػػـ  ػػػـ ر يػػػا ريػػػة  1 -0د او زرعػػػا البػػػو ر عمػػػى عمػػػؽ  334.
% مػػف ال ػعة ال فميػة عمػى أ ػػاس  32االنبػاا باييػاؿ التربػة الػى 

ؼ  ا ػتمر تعػ يض الػنفص وػ  الرط بػة بػ زف األيػص الػ زف الجػا
  وظػػا األيػػص  عمػػى ا ػػاس الوفػػا بػػال زف وػػ  الريػػاا ال  فػػة .

و  مكاف م م  ت ا الظر ؼ الطبيعيػة د  اجريػا عمميػة المراقبػة 
  امػػة النبػػػاا طيمػػػة مػػػاا الارا ػػػة .  ػػػجما ن ػػػبة اإلنبػػػاا   ػػػرعة 

نبػاا  ا ػا  لحاداا اياـ بعا الزراعػة د  ػـ  وػا النباتػ 4النم  ل اية 
بعػػا اليػػـ  العازػػر لمزراعػػة أ ػػوا الفيا ػػاا لميػػواا المبينػػة بتػػاري  

د  با الم ا ة ال رقية لمنباتػاا   ػ  معاالػة  334./  4/  82
Baily (83 د  ػػػجؿ طػػػ ؿ النبػػػاا  ا ت ػػػ  عػػػاا األوػػػرع النباتيػػػة )

عمى ال اؽ الرئي   . قي ا ن بة الكم ر ويؿ الكم  ب ا ػطة جتػاز 
  ػػ  الػػ زف الجػػاؼ لمنبػػاا بعػػا  يػػاا    ة الكم ر ويػػؿقيػػاس ن ػػب

النبػػػاا  عػػػاا العفػػػا الجوريػػػة  با ػػػت را  جػػػو ر النباتػػػاا بعػػػا ازالػػػة 
رػـ مػػف التربػػة ل ػػرض تفػػاير  833المجمػ ع ال ضػػرل  ا ػػو نمػػ و  

لتفميػؿ التػا ير الميكػانيك   بالماا بعض اليواا لتا . رطبػا التربػة 
  معتػػاؿ  ػػـ   ػػبا العفػػا عمػػى الجػػو ر  ر ػػما الجػػو ر بتيػػار مػػائ

الجوريػػػة  يػػػنوا الػػػى عفػػػا وعالػػػة  ريػػػر وعالػػػة اعتمػػػاااب عمػػػى لػػػ ف 
العفاا ال رال ا  البيضاز المتجر مة د كمػا ميػزا العفػا الوعالػة الػى 

ممػػػػػػػػػػـ ( دقػػػػػػػػػػارال زف الجػػػػػػػػػػاؼ  83 – 2كبيػػػػػػػػػػرا ال جػػػػػػػػػػـ ) قطػػػػػػػػػػر 
لمجػػو رد النتر جيف  الو ػػو ر وػػ  المجمػػ ع ال ضػػرل لمنبػػاا  التػػر  

  .(88ائؽ ال اراا و )    الطر 
 

  النتائج والمناقشة
أظتػػػػرا نتػػػػائ  جمػػػػا العػػػػزالا البكتيريػػػػة العفايػػػػة مػػػػف جػػػػو ر  

عزلػػة مػػف بكتريػػا العفػػا  82النباتػػاا البف ليػػة امكػػف ال يػػ ؿ عمػػى 
عػػزلة  يػػؿ عميتػػا  82اضػػاوة الػػى   (Rhizobioum ) الجوريػػة 

 د Rhizobioum 83 مػػػف م تبػػػراا اال يػػػاز المجتريػػػة وػػػ  الكمػػػ 
مػػف عائػػؿ ال ػػر  البقوليااة تبػػايف تكػػ يف العفػػا الجوريػػة وػػ  النباتػػاا 

 مف م قػا ال ػر  طػوا يؤكػا تبػايف قػاراا العػزالا الم ميػة وػ  قابميتتػا 
ال ػػػػااة االيػػػػابة نظػػػػراب المت كتػػػػا ميكانيكيػػػػاا م تموػػػػة وػػػػ  مفا مػػػػة 

 الظر ؼ الم يطة  قارتتا عمى المفا مة .
الم ػتعممة وػ  الارا ػة عمػى أظترا نتػائ  ا تبػار قػارا العػزالا  

 03عزلػػة ) بن ػػبة  85% اف 8الببتػػ ف  مااا انتػػا  االنػػا ؿ وػػ    ػػط 
 81% مػػف مجمػػػ ع العػػػزالا ( قػػػاارا عمػػػى انتػػػا  االنػػػا ؿ د  تبػػػيف اف 

عزلػػػػة ( أل بن ػػػػبة  2.عزلػػػػة مػػػػف مجمػػػػ ع عػػػػزالا البكتريػػػػا العفايػػػػة ) 
 % قاارا عمى انتا  االنا ؿ .23

ارمػػػ  عػػػزالا الرايز بيػػػا كانػػػا  ( اف8 أكػػػا البا ػػػط  ا ػػػر ف  )
منتجػػة ل نػػا ؿ  اف ق ػػماب منتػػا ريػػر منتجػػة  را يػػاب  كانػػا اك ػػر كوػػازا 

اظتػػػػػػػر ال  ػػػػػػػط  . Azotobacter   Azospirillumمػػػػػػػف عػػػػػػػزالا 
 مػػػا الم ضػػػر مػػػف بػػػو ر وػػػ ؿ اليػػػ يا قػػػارا جيػػػاا وػػػ  انتػػػا  االنػػػا ؿ

  اف اوضػػػؿ زيػػااا مػػػف ا ػػػتعماؿ ال  ػػػط  Rsp8RAا ػػتعماؿ العزلػػػة  
%  بمعػػػاؿ انتػػػا  قػػػارت  83م ضػػػر مػػػف بػػػو ر وػػػ ؿ اليػػػ يا بتركيػػػز ال

%  ميػ  Pssp2S  83  اوضؿ   ط انتا  لعزلػة  مم ـ / لتر. 3.8.
لتػػر  طػػوا يؤكػػا اطميػػة المػػ اا المتػػ ورا وػػ  \رػػـ  0.مجوػػؼ بمعػػا انتػػا  

و ؿ الي يا لعزلتة البكتريا العفاية الجورية  ربما يعز  ولؾ الى ارتباط 
  النبػػاا بوعػػؿ التعػػايش لتػػوت البكتريػػا مػػا جػػو ر طػػوت تكػػ يف المػػ اا وػػ

 النباتاا .
قػػارا العػػزلتيف الم ػػتعممة وػػ  انتػػا  االنػػا ؿ عمػػى اوابػػة مركبػػاا 

( وػػ  ال  ػػط  تباينػػا قػػارتتا وػػ  T-Ca-P   ػػ  و  ػػواا الكال ػػيـ  )
تمتتػػػا  Pssp2Sممػػػـ لمعزلػػػة  88.40قطػػػر اوابػػػة بمػػػل  وبمعااادلاالوابػػػة 
ممػـ.  يعػ ا تبػايف العػزالا  3.52قطػر اوابػة بمعاؿ  Rsp8RAالعزلة 

ال اضػػػا وػػػ  قطػػػر منطفػػػة االوابػػػة الػػػى قػػػارتتا عمػػػى انتػػػا  اال مػػػاض 
العض ية د  طبيعة  ن ع ال امض العضػ ل المنػت  د  يعػا ت اجػا م ػؿ 

اال يػػاز وػػ  التربػػة  زيػػااا وعاليتتػػا امػػراب متمػػا لفابميتتػػا عمػػى اوابػػة  هاا  
 منباا . مركباا الو  واا  جعمتا جاطزا ل

قػػارا عزلتػػة البكتريػػػا العفايػػة وػػػ  ت بيػػا النتػػػر جيف ال يػػ ل وػػػ   
 Nرػـ  0.32ال  ط ال ال  مف النيتر جيف د  بمل اعمى معػاؿ ت بيػا 

( اف بكتريػػػػػػػا .8كمػػػػػػا  جػػػػػػػا )د Rsp8RAمػػػػػػف قبػػػػػػػؿ العزلػػػػػػػة  لتااااااار/ 
Azospirillum   المنتجة ل نا ؿ لتا الفارا عمى ت بيػا النتػر جيف وػ

 البايموجية التطبيقية  التجربةال  ط. 
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 صفات النمو الخضري
 نسبة وسرعة االنبات -أ

( اف اعمػػػػى معػػػػاؿ  0تبػػػػيف النتػػػػائ  الم ضػػػػ ة وػػػػ  الجػػػػا ؿ )
بعػػا  1%  ػػ ؿ اليػػـ   833لن ػػبة انبػػاا لبػػو ر وػػ ؿ اليػػ يا بمػػل 

   Rsp8RA مػػػػػػيط العػػػػػػزلتيف  معاملااااااةالزراعػػػػػػة عنػػػػػػا ا ػػػػػػتعماؿ 
Pssp2S لعػػزلتيف د تمتتػػا معاممػػػة ط لفػػػا) اي رازػػ يتما  معاممػػة  مػػ

 4% وػ  اليػـ   62بن ػبة انبػاا  وراشاحاا Rsp8RAلفا) العزلػة 
بعا الزراعة.  قا اا  ولؾ الى ت فيؽ زيااا و  ن بة االنباا قػارطا 

%  بوارؽ زمن  قارت ي ميف مفارنة بمعاممة ال ػيطرا  3.%    2.
%  6   81. كػػولؾ ت ففػػا زيػػااا وػػ  معػػاؿ ن ػػبة االنبػػاا قػػارطا 

ارنػػة با ػػتعماؿ معاممػػة االنػػا ؿ اليػػناع  . اف طػػوت النتػػائ  تؤكػػا مف
% مػػا ا ػػتعماؿ رازػػا العػػزلتيف د  833ت فيػػؽ ن ػػبة انبػػاا قػػارطا 

 النماو طوا يؤكا اطمية طوت الر ازا  ا رطا و  ت ويز ال  يػا عمػى 
لمػػػا ت ت يػػػه مػػػف االنػػػا ؿ الوعػػػاؿ  المركبػػػاا اال ػػػر .  اتوفػػػا طػػػوت 

( مػػف اف ا ػػتعماؿ ر ازػػا عػػزالا البكتريػػا 80النتػػائ  مػػا مػػا وكػػرت )
 اا  الى ت  يف االنباا  النم  لنباا ال س . 

كمػا اكػػاا طػػوت النتػػائ  بمػػ غ اعمػى  ػػرعة انبػػاا  ػػ ؿ اليػػـ   
ما ا تعماؿ ر ازا العزالا ايضػاب  االنػا ؿ اليػناع  د اال انتػا  1

ر ازػ تا  الػػى  غياارمػا ا ػتعماؿ العػػزالا مػف  2تػا را الػى اليػػـ  
و  معاممة ال يطرا د  تعا  ػرعة االنبػاا  ظتػ ر البػااراا  3ـ  الي

و   قا  ا ا  ب عمى ن بة انباا متمة و  العممياا الزراعية د او 
ي اعا و  اجراز عممياا  امة الم ي ؿ با قاا مبكػرا كمػا تكػ ف 
النباتػػػػػاا واا معػػػػػاالا نمػػػػػ  متجان ػػػػػة وػػػػػ  ال فػػػػػؿ د ممػػػػػا ي ػػػػػتؿ 

ير كميػػػة البػػػو ر الم ػػػتعممة عنػػػا عمميػػػاا المكاو ػػػة  ال يػػػاا  تػػػ و
 ب : ارتفاع النبات  ضماف ن   انباا عالية و  ال فؿ .

( اف اعمػػػى  0يتضػػػا مػػػف النتػػػائ  الم ضػػػ ة وػػػ  الجػػػا ؿ )  
 ػػػـ عنػػا ا ػػػتعماؿ معاممػػػة  ..58معػػاؿ معنػػػ ل لطػػ ؿ النبػػػاا بمػػل 

 ميط العزلتيف  راز يتما د ت طما ا تعماؿ  ميط العػزلتيف  بمعػاؿ 
مػػػا ا ػػػتعماؿ  النباااا  ػػػـ بينمػػػا بمػػػل معػػػاؿ طػػػ ؿ  43.1طػػػ ؿ بمػػػل 

عمػػى  03.2   38.8االنػػا ؿ اليػػناع    معاممػػة ال ػػيطرا بمعػػاؿ 
 ـ عنػا  .3   .4الت ال  . و   يف ترا ) معاؿ ط ؿ النباا بيف 

ا ػػػتعماؿ لفػػػا) كػػػؿ عزلػػػة مػػػا رازػػػ تا ا  المفػػػا) ل  ػػػات د كمػػػا اا  
 33ؿ النبػاا ا تعماؿ  ميط رازا العزلتيف الى  يػ ؿ معػاؿ لطػ  

عنػػا ا ػػػتعماؿ  6..1   ..25 ػػـ. بينمػػػا بمػػل معػػػاؿ طػػ ؿ النبػػػاا 

كػ ب عمػى انوػراا  عمػى التػ ال   Rsp8RA   Pssp2Sراز   العزلتيف 
الػػػػػويف وكػػػػػر ا اف ا ػػػػػتعماؿ العػػػػػزالا ( 81.  تتوػػػػػؽ طػػػػػوت النتػػػػػائ  مػػػػػا)

البكتيريػػة  ر ازػػ تا تػػؤال الػػى زيػػااا اطػػ اؿ النباتػػاا الم ػػت امة وػػػ  
 تجاربتـ

 المساحة الورقية  –ـ ج 
( اف اكبػػر م ػػا ة  رقيػػة مفػػارا وػػ   0مػػف  ػػ ؿ الجػػا ؿ ) تبػػيف

 .ا ـ 45.1النباا بم ا 
ا تعماؿ  ميط لفا) العزلتيف  راز يتما  عند

 ت اوفػا نتػائ   .ا ػـ 40.6د تمتتا معاممة  مػيط لفػا) العػزلتيف بمعػاؿ 
النبػاا د اال  الم ا ة ال رقية ما الزياااا ال ايمة و  قيا اا ارتوػاع

انتا ا تموا ما ا ػتعماؿ معػاممت  االنػا ؿ اليػناع   ال ػيطرا لتيػؿ 
عمػى التػ ال  . وػ   .ا ػـ 6.0.   .ا ػـ 16الى معػاؿ م ػا ة  رقيػة 

عنػػػػػا  .( ا ػػػػػـ 21 – 36.6 ػػػػػيف تػػػػػرا ) معػػػػػاؿ الم ػػػػػا ة ال رقيػػػػػة  )
 ا تعماؿ العزلتيف كؿ عمى انوػراا ا  لفػا) كػؿ عزلػة مػا رازػ تا. بينمػا

الػى  انفارا اا  ا تعماؿ  ميط راز   العزلتيف ا  الراز يف كؿ عمػى 
.  طػػػوا مػػػا  .ا ػػػـ 03.8الػػػى  23.5معػػػاؿ م ػػػا ة  رقيػػػة تػػػرا ) مػػػف 

عمؿ عمى  Azospirillumاف االنا ؿ المنت  ب ا طة بكتريا ( .اكات)
 زيااا الم ا ة ال رقية لنباا الرز .

 عدد االفرع –د 
معػاؿ لعػاا االوػرع النباتيػة المتك نػة  ( اف اعمى 0يبيف الجا ؿ ) 

وػػرع/ نبػػاا مػػا المعاممػػة المضػػاؼ اليتػػا  مػػيط  1.00وػػ  النبػػاا بمػػل 
 1.3لفػػا) العػػزلتيف  رازػػ يتما د تمتتػػا معاممػػة لفػػا) العػػزلتيف  بمعػػاؿ 

وػػرع  0.33/ نبػاا . وػػ   ػػيف ت ػا   معػػاؿ عػػاا االوػرع بمعػػاؿ  فاار 
ن وػػض معػػاؿ عػػػاا عنػػا اضػػاوة لفػػا) كػػؿ عزلػػة مػػا رازػػ تا. كػػولؾ ا

وػرع /  0.00االورع ما ا تعماؿ لفػا) كػؿ عزلػة عمػى  ػاا الػى معػاؿ 
نبػػاا.  ت ػػا   معػػاؿ عػػاا االوػػرع عنػػا ا ػػتعماؿ  مػػيط الرازػػ يف مػػا 

وػػػػرع / نبػػػػاا  0عػػػػاا االوػػػػرع عنػػػػا ا ػػػػتعماؿ االنػػػػا ؿ اليػػػػناع  وبمػػػػل 
ورع / نباا ما ا تعماؿ رازا كؿ  33.. ان وض ايضاب لييؿ معاؿ 

 00..اا.  بمل اانى معاؿ له ما معاممة ال ػيطرا او بمػل عزلة عمى  
 IAA جػػااف ا ػػتعماؿ مػػنظـ النمػػ   وػػرع / نبػػاا .  طػػوا يتوػػؽ مػػا مػػا 

مم ػـ / لتػر ( زاا  03 – 83المنت  طبيعياب ب ا طة البكتريػا  بتراكيػز ) 
النمػػػ  ال ضػػػرل  التورعػػػاا لنبػػػاا الرزػػػاا  قػػػا عػػػز  ولػػػؾ الػػػى زيػػػااا 

 يا.ا تطالة  انف اـ ال  
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 الكموروفيل –هـ 
( اف اعمػػػى معػػػاؿ  0ا ضػػػ ا النتػػػائ  المبينػػػة وػػػ  الجػػػا ؿ ) 

% مػػػا ا ػػػتعماؿ  06.3لن ػػبة الكم ر ويػػػؿ وػػػ  ا راؽ النبػػػاا بم ػػػا 
 مػػيط لفػػا) العػػزلتيف  رازػػ يتما د تمتتػػا معاممػػة  مػػيط العػػزلتيف  ػػـ 

 ..04مػػا رازػػ تا او بمػل معػػاؿ ن ػػبة الكم ر ويػػؿ  Rsp8RAعزلػة 
% عمػػى التػػ ال .  ان وضػػا ن ػػبة الكم ر ويػػؿ معن يػػاب  %03.2   

 Rsp8RA   IAA وػػػ  المعػػػام ا التػػػ  ا ػػػتعمؿ بتػػػا لفػػػا) عزلػػػة
 6.4.  08.8اليػػناع    مػػيط الرازػػ يف او ترا  ػػا الن ػػبة بػػيف 

   3.1.% اال انتػػػا ازاااا وػػػ  االن وػػػاض المعنػػػ ل لتيػػػؿ بػػػيف 
ا ا  مػػا ل  ػاط Pssp2Sبكتريػا  لقاا مػا ا ػتعماؿ معػام ا  1.8.

 8.5.راز تا د و   ػيف بم ػا ن ػبة الكم ر ويػؿ اانػى م ػت   لتػا 
% مػػا معاممػػػة ال ػػيطرا  وكػػػر ولػػؾ البا ػػػط  ا ػػر ف اف لمنظمػػػاا 
النم  ا راب طاماب و  زيااا ن بة الكم ر ويؿ و  النبػاا  الػول يػنعكس 

 (.0ايجابياب عمى ال ايؿ )
 الوزن الجاف لممجموع الخضري

رػػػـ / نبػػػاا عنػػػا  ..28الجػػػاؼ   يػػػؿ اعمػػػى معػػػاؿ لمػػػ زف 
( تمتتػػػػا  0ا ػػػػتعماؿ معاممػػػػة  مػػػػيط العػػػػزلتيف  رازػػػػ يتما ) جػػػػا ؿ 

رػػـ / نبػاا. بينمػػا كػاف معػػاؿ  13.1معاممػة  مػيط العػػزلتيف بمعػاؿ 
رػـ / نبػاا عنػا ا ػتعماؿ  0...   2..0ال زف الجاؼ لمنباا طػ  

االنػػا ؿ اليػػناع   معاممػػة ال ػػيطرا عمػػى التػػ ال  .  اقتػػر  الػػ زف 
لجاؼ و  معاممت  ا تعماؿ كػؿ عزلػة مػا رازػ تا د بمعػاؿ الػ زف ا

رػػػػػـ / نبػػػػػاا . وػػػػػ   ػػػػػيف  83..1   18.02الجػػػػػاؼ تػػػػػرا ) بػػػػػيف 
ان وػض معػاؿ الػ زف الجػاؼ عنػا ا ػتعماؿ لفػا) العػزلتيف كػؿ عمػى 

رػػـ / نبػػاا . اظتػػر  ...01   03.83 ػػاا  بػػا ف الر ازػػا وبمػػل 
ال ػػػتعماؿ معاممػػػة ا ػػػتعماؿ  مػػػيط رازػػػ   العػػػزلتيف نتػػػائ  مما مػػػة 

رػػـ / نبػػاا  2..0   4..0االنػػا ؿ اليػػناع  وبمػػل الػػ زف الجػػاؼ 
عمػػػى التػػػ ال  . امػػػا عنػػػا ا ػػػتعماؿ رازػػػا العػػػزلتيف كػػػؿ عمػػػى انوػػػراا 

   3.2.ان وػػػض معػػػاؿ الػػػ زف الجػػػاؼ لمنبػػػاا معن يػػػاب لييػػػؿ الػػػى 
( اف منظمػػػػاا النمػػػػ  82  .  جػػػػا كػػػػؿ مػػػػف)رػػػػـ / نبػػػػاا . 1.3.

ااا الى زيااا ال زف الجاؼ لنبات  الزػعير  المنتجة مف قبؿ البكتريا
  الطماطة .

 عدد العقد وحجمها وفعاليتها –صفات النمو الجذري:أ  –و 
( تػػ  ير المعػػام ا الم ػػتعممة وػػ  اعػػااا  1ي ضػػا الجػػا ؿ ) 

العفػػا الجوريػػة المتك نػػة عمػػى المجمػػ ع الجػػورل لنبػػاا وػػ ؿ اليػػ يا 

عن يػة بػيف المعػام ا او وفا اظتر الت ميؿ اال يائ   ج ا ور قاا م
عفػػػاا / نبػػاا مػػػا ا ػػػتعماؿ  23.0 الج رياااةبمػػل مت  ػػػط اعػػااا العفػػػا 

% منتػػػا عفػػػا  1..5ة ن ػػػبمعاممػػػة  مػػػيط لفػػػا) العػػػزلتيف  رازػػػ يتما ب
وعالػػة تميػػزا بمػػ ف  رال م مػػر  جػػاار زػػواؼ كمػػا تػػرا ) معػػاؿ قطػػر 

ممػػـ ( . كمػػا بمػػل معػػاؿ عػػاا العفػػا  2 – 83عفػػاا منتػػا بػػيف )  85.1
عفػػػػػاا / نبػػػػػاا ت ػػػػػا معاممػػػػػة  15.1لجوريػػػػة المتك نػػػػػة وػػػػػ  الجػػػػػو ر ا

% لمعفػػا الوعالػػة  34 رازػػ تا ن ػػبة  Rsp8RAا ػػتعماؿ لفػػا) العزلػػة 
 80.2ممػـ (  2 – 83ويتا كما   يؿ معػاؿ عػاا العفػا واا الفطػر )

عفػػػاا / نبػػػاا د  بمػػػل معػػػاؿ عػػػاا العفػػػا الجوريػػػة المتكػػػ ف وػػػ  جػػػو ر 
عفػػاا / نبػػاا د كانػػا  ..00النبػػاا الممفػػا مػػف  مػػيط لفػػا) العػػزلتيف 

% د  قا  يؿ معاؿ عػاا العفػا واا  38.41ن بة العفا الوعالة ويتا 
عفػاا د وػ   ػيف  يػؿ معػاؿ عػاا  5.1ممـ ( الػى  2 – 83الفطر ) 
عفاا / نباا ما ا تعماؿ  مػيط رازػ   العػزلتيف  ..3.لجورية العفا ا
 2 – 83عفػات / نبػاا بفطػر  4كػاف منتػا  % لمعفػا الوعالػة 43بن بة 

 85. و   يف اا  ا تعماؿ معاممة االنػا ؿ اليػناع  الػى تكػ ف  ملم
% منتػػا وعالػػة  بمػػل عػػاا العفػػا  ..34عفػػاا عمػػى جػػو ر النبػػاا كػػاف 

 عفاا / نباا . 0.8ممـ  2 – 83واا الفطر 
مف جتة ا ر  لـ يظتر تك ف لمعفا الجورية عمػى جػو ر النبػاا 
وػػ  معاممػػة ال ػػيطرا  ررػػـ تكػػ ف بعػػض العفػػا الجوريػػة با ػػتعماؿ لفػػا) 

اف لمنظمػاا النمػ  ا راب طامػاب اال انتػا لػـ تكػف وعالػة .  Pssp2Sالعزلة 
 (. 5و  تك يف العفا الجورية   جمتا  وعاليتتا وفا وكر)

 لوزن الجاف لممجموع الجذري ا –ب 
( توػ ؽ  زف  1يتضا مف م  ظػة النتػائ  المبينػة وػ  الجػا ؿ ) 

المجمػػ ع الجػػورل الجػػاؼ معن يػػاب لمنباتػػاا با ػػتعماؿ المعاممػػة المك نػػة 
مف  ميط لفا) العزلتيف  راز تما مفارنة بالمعام ا اال ػر  د او بمػل 

ا معاممػػة العزلػػة رػػـ / نبػػاا تمتتػػ 83.1معػػاؿ الػػ زف الجػػاؼ لجػػو رطا 
Rsp8RA  رػػػػـ /  ..5مػػػػا رازػػػػ تا بمعػػػػاؿ  زف جػػػػاؼ لجػػػػو رطا بمػػػػل

 4.00نباا د  ـ معاممة  ميط لفا) العػزلتيف  بمعػاؿ  زف جػورل قػارت 
بمل اانى معاؿ ل زف الجو ر ما معاممة ال ػيطرا  حي رـ / نباا. و  

رػػـ / نبػػاا د كمػػا تما ػػؿ معػػال   زف الجػػو ر المت فػػؽ  38..او بمػػل 
تعماؿ  مػػػيط رازػػػ   العػػػزلتيف مػػػا معاممػػػة ا ػػػتعماؿ االنػػػا ؿ مػػػف ا ػػػ

رػػػـ/ نبػػػاا عمػػػى  2.38   2.31اليػػػناع  بػػػ زف جػػػورل جػػػاؼ قػػػارت 
 . 333.(8 طوا ما اكات)الت ال . 
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 كمية النتروجين والفسفور في النبات 
 حاصل النتروجين -1

( اف ال ػػتعماؿ المفػػا) البكتيػػرل ا ػػػرا  2يتضػػا مػػف الجػػا ؿ ) 
اا كميػػة النتػػر جيف وػػ  النبػػاا او بمػػل اعمػػى مت  ػػط معن يػػا وػػ  زيػػا

/  Nمم ػػػـ  83.3وػػػ  الجػػػزز ال ضػػػرل بمعػػػاؿ  النتاااروجي لكميػػػة 
نبػاا عنػػا ا ػػتعماؿ معاممػػة  مػػيط لفػػا) العػػزلتيف  رازػػ يتما د بينمػػا 

% عنػػػػػػا  18.0ان وضػػػػػػا كميػػػػػػة النتػػػػػػر جيف وػػػػػػ  النبػػػػػػاا بن ػػػػػػبة 
مم ػػـ  265ا ػػتعماؿ  مػػيط العػػزلتيف بػػا ف رازػػ   العػػزلتيف لتيػػؿ 

N  نبػػػػاا.  اا  ا ػػػػتعماؿ لفػػػػا) البكتريػػػػا العفايػػػػة /Rsp8RA  مػػػػا
/  Nمم ػـ  435بم ػا  النتاروجي راز تا الى امتياص كمية مف 

نباا. اما عنا ا تعماؿ نوس العزلة با ف رازػ تا ان وضػا الكميػة 
/ نبػػاا.  قػػا بمػػل  Nمم ػػـ  2.0% لتيػػؿ  08.6الممتيػػة بن ػػبة 

مم ػـ  803ا معاممػة ال ػيطرا و يػما اقؿ معاؿ لمكمية ممتية عن
N  نباا د و   يف بم ا كمية النتر جيف الممتية عنا ا تعماؿ /

 051/ نبػاا. كمػػا بم ػػا  Nمم ػػـ  054معاممػة االنػػا ؿ اليػناع  
 / نباا عنا ا تعماؿ  ميط راز   العزلتيف. Nمم ـ 

تو قػاب معن يػاب وػ  كميػة  Rsp8RAكما اظتر ا ػتعماؿ العزلػة 
. اف Pssp2Sيف وػػػػ  النبػػػػاا مفارنػػػػة مػػػػا ا ػػػػتعماؿ العزلػػػػة النتػػػػر ج

لمنتػر جيف ا ػراب  اضػ اب وػ   المثبتاةا تعماؿ منظماا النم   البكتريا 
زيااا  ايؿ النتر جيف و  النباا  طوا يات  مػف  ػ ؿ زيػااا كميػة 

( اف بكتريػػػػػػػا 1او  جػػػػػػػا)النتػػػػػػػر جيف المي ػػػػػػػرا لمنبػػػػػػػاا وػػػػػػػ  التربػػػػػػػة 
Azotobacter  تنػػت  االنػػا ؿ قػػا زااا مػػف كميػػة ت بػػا النتػػر جيف 

 النتر جيف   ايؿ نباا ال نطة.
 حاصل الفسفور  -2

( تػػػػ  ير المفػػػػا)  2يتضػػػا مػػػػف النتػػػػائ  المبينػػػػة وػػػ  الجػػػػا ؿ ) 
مػػف قبػػؿ النبػػاا او بمػػل  المااوذو البكتيػػرل وػػ  زيػػااا كميػػة الو ػػو ر 

/ نبػػػاا عنػػػا ا ػػػتعماؿ  مػػػيط العػػػزلتيف  Pمم ػػػـ  168اعمػػػى معػػػاؿ 
 053تتػػػا معاممػػػة ا ػػػتعماؿ  مػػػيط العػػػزلتيف  بمعػػػاؿ  رازػػػ يتما. تم

 رازػػػػ تا معػػػػاؿ  Pssp2S/ نبػػػػاا.  اعطػػػػى لفػػػػا) عزلػػػػة  Pمم ػػػػـ 
/ نبػػػػػاا بينمػػػػػا ان وضػػػػػا الكميػػػػػة  Pمم ػػػػػـ  001امتيػػػػػاص بمػػػػػل 

-Rspالما  وا مف الو و ر مف قبؿ النباا ما ا تعماؿ لفا) العزلة 

8RA مم ػػػػػػػـ  61. % لتيػػػػػػػؿ 13بن ػػػػػػػبة   رازػػػػػػػ تاP  .نبػػػػػػػاا /
ظتػػػػرا معػػػػاممت  ا ػػػػتعماؿ االنػػػػا ؿ اليػػػػناع   رازػػػػا العػػػػزلتيف  أ

/  Pمم ػـ  .86   35.معاالا امتياص لعنير الو و ر بم ػا 

 Pssp2Sنبػػػاا عمػػػى التػػػ ال  د كمػػػا توػػػ ؽ ا ػػػتعماؿ معػػػاممت  العزلػػػة 
 راز تا ا  لفا) العزلة با ف راز تا و  التا ير عمى الكميػة المػا  وا 

بم ي تتػػا عنػػا ا ػػتعماؿ معػػاممت  عزلػػة مػف الو ػػو ر وػػ  النبػػاا مفارنػػة 
( كمػػا بم ػػا اقػػؿ كميػػة مػػا  وا مػػف   2) جػػا ؿ  Rsp8RAالرايز بيػػا 

/ نبػاا مػا معاممػة ال ػيطرا .اف زيػااا  Pمم ـ  63الو و ر و  النباا 
 ايػػػػؿ الو ػػػػو ر المػػػػا  و مػػػػف قبػػػػؿ النبػػػػاا نتيجػػػػة ا ػػػػتعماؿ المفػػػػا) 

اوابػػة مركبػػاا الو  ػػواا وػػ  البكتيػػرل يػػ ت  ا الب مػػف قػػارا البكتريػػا عمػػى 
ب ا ػطة  النموال  ط  جعمه مي راب لمنباا   انياب نتيجة النتا  منظمػاا 

البكتريػػا  التػػ  تعمػػؿ عمػػى زيػػااا  تطػػ ر المجمػػ ع الجػػورل  ال ضػػرل د 
 طوا با رت يزيا مف نزاط النباا  قارته عمى امتياص الم ػوياا مػف 

 .(83التربة )
 صفات التربة بعد الزراعة  
 النتروجين الكمي  -1

 جا اف اعمى تركيز لعنير النتر جيف وػ  التربػة عنػا ا ػتعماؿ  
/ ك ػػػـ  Nمم ػػػـ  833معاممػػػة  مػػػيط لفػػػا) العػػػزلتيف  رازػػػ تما او بمػػػل 

الم جػػ اا وػػ  التربػػة عنػػا ا ػػتعماؿ  N(. تمتتػػا كميػػة   2تربػػة ) جػػا ؿ 
لتيف  راز تا  ـ معاممة  مػيط لفػا) العػز  Rsp8RAمعاممة لفا) بكتريا 

/ ك ػػػـ تربػػػة عمػػػى التػػػ ال . بينمػػػا  Nمم ػػػـ  .81   .82بمعػػػاؿ قػػػارت 
ان وػػػػض تركيػػػػز النتػػػػر جيف وػػػػ  التربػػػػة عنػػػػا ا ػػػػتعماؿ معاممػػػػة لفػػػػا) 

/ ك ػـ تربػة.  ترا  ػا كميػة النتػر جيف  Nمم ػـ  .83الرايز بيا لييؿ 
/ ك ػـ تربػة  Nمم ػـ  55   43و  التربة وػ  المعػام ا اال ػر  بػيف 

/ ك ػػـ تربػػة  Nمم ػػـ  33طرا د او ان وػػض ويتػػا الػػى عػػاا معاممػػة ال ػػي
ي  ػظ اف ا ػػت ااـ المفػػا) البكتيػػرل مػا الرازػػا  ايػػة بالن ػػبة لبكتريػػا 
الرايز بيا قا اا  الى زيااا كبيرا و  النتر جيف الكم  و  التربة د  طػوا 
يع ا الى ا ر بكتريا الرايز بيا و  ت بيا النتر جيف الج ل  طػوا يتضػا 

( وضػػ ب عػػف  2 ن ػػبتتا الوعالػػة ) جػػا ؿ  العقااداا عػػاا مػػف  ػػ ؿ زيػػا
ولػػػػػؾ ا ر البكتريػػػػػا وػػػػػ  انتػػػػػا  منظمػػػػػاا النمػػػػػ  التػػػػػ  ت  ػػػػػف الك اوػػػػػة 

الػى اف اك ػػر ( 84الميكر بيػة  الع قػاا التعايزػػية وػ  التربػػة وفػا وكػػر)
% مف كمية النتر جيف الت  تضاؼ الى التربة يتـ عػف طريػؽ  42مف 

مميػ ف  .88ي با عبر طوا الم ار   ال   الت بيا الج ل د او يفار ما
 طف مف النتر جيف  ن ياب.

 الفسفور الجاهز -2
( زيااا و  تركيز الو و ر الجاطز و   82ي  ظ مف الجا ؿ )  

التربػػة عنػػا ا ػػتعماؿ معاممػػة  مػػيط لفػػا) العػػزلتيف  رازػػ يتما او  يػػؿ 
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/ ك ػػػػػـ تربػػػػة د تمتتػػػػػا  Pمم ػػػػـ  85.1معػػػػاؿ تركيػػػػز الو ػػػػػو ر الػػػػى 
مت   مػيط العػزلتيف ا   مػيط كػؿ عزلػة عمػى انوػراا مػا رازػ تا معام

مم ػػـ  81.5   81.8   83.5او بم ػػا تراكيػػز الو ػػو ر وػػ  التربػػة 
P   ك ـ تربة عمى الت ال . بينمػا ترا  ػا تراكيػز الو ػو ر وػ  تػر /

/ ك ػػػـ تربػػػة  P( مم ػػػـ  83.3 – 5..8المعػػػام ا اال ػػػر  بػػػيف ) 
تركيػػز الو ػػو ر وػػ  تربتتػػا لييػػؿ عػػاا معاممػػة ال ػػيطرا او ان وػػض 

/ ك ـ تربة. اف زيااا الو و ر الجاطز وػ  التربػة يػات   Pمم ـ  5.3
مػػف  ػػ ؿ قػػارا عزلتػػ  البكتريػػا عمػػى اوابػػة مركبػػاا الو  ػػواا وػػ  
ال  ػػػط نتيجػػػة انتػػػا  بعػػػض اال مػػػاض العضػػػ ية  ريػػػر العضػػػ ية 

 .(83 بعض االنزيماا ب ا طة البكتريا  طوا ما اكات)
 فة الميكروبيةالكثا -3

( زيػػػػااا الك اوػػػػػة  2تبػػػػيف النتػػػػائ  الم ضػػػػػ ة وػػػػ  الجػػػػػا ؿ )  
الميكر بيػػػػػة بزػػػػػكؿ معنػػػػػ ل ت ػػػػػا ا ػػػػػتعماؿ  مػػػػػيط لفػػػػػا) العػػػػػزلتيف 

 / log cfu   4.52 راز يتما او  يػؿ معػاؿ ك اوػة الميكر بػاا 

ml  عفػػاا جوريػػة عمػػى جػػو ر النبػػاا بمػػل  23.0عػػ  ا عمػػى تكػػ ف
االؼ ال  يػا لعزلػة بكتريػا الرايز بيػا عفاا وعالػة ت تػ ل  13.1منتا 

Rsp8RA  (. كولؾ تميػز م تػ   التربػة مػف الميكر بػاا  2)جا ؿ
 4.81    عنػػا ا ػػتعماؿ  مػػيط لفػػا) العػػزلتيف بم تػػ   مكر بػػ  بمػػل

cfu / ml Log  عفاا بكتيرية عمى جػو ر  ..00ع  ا عمى  ج ا
التػػػػػ   عفػػػػاا وعالػػػػة د  ظتػػػػر وػػػػ  التربػػػػة 3.2.النبػػػػاا منتػػػػا      

 cfu 3.60م ت   مكر ب  قارت  Pssp2Sع مما مف لفا) العزلة 

/ ml Log كمػا اا  ا ػتعماؿ  مػيط رازػا العػزلتيف ا  رازػا كػؿ .
عزلة عمى انوراا الى معاؿ م ت    لمك اوػة الميكر بيػة تػرا ) بػيف ) 

3.18 – 3.23)cfu / ml  Log  بفيػا اعػااا الميكر بػاا اقػؿ 
( عنػا ا ػتعماؿ لفػا) عزلػة  cfu / ml  Log 3.3مػف المطمػ   )

ا  معاممػػػػة االنػػػػا ؿ اليػػػػناع  او بمػػػػل معػػػػاؿ  Rsp8RAالرايز بيػػػػا 
اال عمى التػ ال   Log cfu / ml 2.35   2.82ك اوة الميكر باا 

 .1.8انه زاا عمى م تػ   تربػة معاممػة ال ػيطرا التػ  بمػل م ت اطػا 
cfu / ml  Log  . 

 اض اب و  زيػااا  Pseudomonasلفا كاف ا ر المفا) لعزلة 
الك اوة الميكر بيػة  ايػة عنػا ا ػت ااـ لفػا) العػزلتيف  رازػ يتما د 

   Rhizobiumالمفا ػػػاا ال نائيػػػة لبكتريػػػا  اساااتعمال( اف 2  جػػػا)
Pseudomonas  اوضؿ مػف ا ػت اامتا بيػ را موػراا وػ  ت  ػيف

  النم   زيااا  االنتا   زاا الك اوة الميكر بية و  منطفة الجو ر .

 المصادر
البا ػػط د عمػػ   ػػ مة   ػػالـد عمػػ   ػػمير   الزامػػؾ واطمػػة ابػػراطيـ -1

عػػػزؿ  انت ػػػا   ػػػ الا م ميػػػة  .( 333. لبيػػػ  د ط يػػػاا م مػػػا ) 
عاليػػة الكوػػازا مػػف بكتريػػا الرايز بيػػـ   االز  ػػبيرلـ  االز تػػ بكتر مػػف 

جامعػة الزقػازيؽ مجمػػا  –اراضػ  بم اوظػاا الزػرقيةدالمجمة الزراعيػة
 . 2. –3.: 83عاا  02
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 التطبيقية ايموجية( المعامالت المستعممة في التجربة الب 1جدول ) 

 انزيش اسى انًعايهت

انكًيت 

انًستعً

 نت

 ) يم (

تزكيش 

االَدول 

 يهغى/نتز

كثافت 

انبكتزيا 

Log 

cfu/ml 

يعايهت انسيطزة 

Control 
c 0 0 0 

 IAAحايض االَدول ) 

) 
I 00 0050  

  Rsp8RA SR 00 0454راشح انعشنت 

  Pssp2S SPs 00 0.50راشح انعشنت 

راشح انعشنتيٍ 

Rsp8RA  +Pssp2S 

SR  +

SPs 

40  +

40 

4.52+

4.5. 
 

R.sp8RA R 0  25.4 

Pssp2S Ps 0  25.4 

Rsp8RA  +Pssp2S R + Ps 0  +0  
25.4 

+25.4 

 انعشنتاٌ + راشحيهًا

SPs+S

R+Ps+

R 

25+25

+5+5 

4.52+

4.5. 

25.4 

+25.4 

 
 ( بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لمتربة المستعممة 2جدول ) 

 انصفت انقيًت وانقياص انصفت
انقيًت 

 وانقياص

 غى / كغى sand ..0انزيم 
درجت انتىصيم 

 انكهزبائي

ديسي  452

 سيًُش و

 انًادة انعضىيت غى / كغى silt 000انغزيٍ 
غى/  250

 كغى تزبت

 انُتزوجيٍ انكهي غى / كغى clay 440انطيٍ 

.00 

يهغزاو / 

 كغى

 انفسفىر انجاهش يشيجيت َسجت انتزبت
.450 

 يهغى / كغى

درجت تفاعم انتزبت 

 (pH ) 
 انبىتاسيىو انجاهش .25

يهي  ..05

 يىل / نتز

 
 

 ( تاثير المعامالت عمى النمو الخضري وبعض صفاته 3جدول  )

 انًعايالث

ث
با

الَ
 ا
بت

س
َ

 

ث
با

الَ
 ا
عت

سز
 

ىو
ي

 

ع
فز

ال
 ا
دد

ع
سى 

ث 
با

نُ
 ا
ل
ى
ط

ت  
قي

ىر
ان
ت 

ح
سا

نً
ا

ى 
س

د
4

 

%
م 

في
و
ىر

كه
ان

 

انىسٌ 

انجاف 

غى/ 

 اثَب

Rsp8RA 

+ 

Pssp2S+ 

 انزاشحيٍ

100 4 4.33 81.2 78.4 39.6 51.2 

Rsp8RA+ 

Pssp2S 
85 4 4.00 76.4 73.9 37.2 46.4 

Rsp8RA+ 

 انزاشح
95 4 3.66 72.6 69.9 36.5 42.1 

Pssp2S 

 انزاشح+
90 4 3.66 66.8 60.4 28.4 41.35 

Rsp8RA 80 5 3.33 65.3 68 31 36.16 

Pssp2S 80 6 3.33 61.9 54 26.4 34.22 

IAA 86 4 3.00 61.1 49 30.1 32.5 

خهيظ 

 انزاشحييٍ
100 4 3.50 60.3 50.8 29.7 32.7 

 - راشح

Rsp8RA 
90 4 2.66 58.2 48.2 26.2 26.5 

 - راشح

Pssp2S 
90 4 2.66 42.9 36.1 24.1 24.6 

Control 75 6 2.33 36.5 29.3 21.8 24.3 

LSDP 

>0.05 
- 0.21 0.77 2.96 2.23 1.45 2.88 

 
 تاثير المعامالت عمى النمو الجذري وبعض صفاته  ( 4) جدول  

 انًعايالث
عدد 

 انعقد/َباث

عدد 

انعقد 

 انفعانت

عدد انعقد حسب 

 انقطز سى

انىسٌ 

 جذور

غى/ 

 َباث
.0- 0 0- 4 

Rsp8RA + 

 Pssp2S +  

 انزاشحيٍ

56.3 46.4 18.4 28 10.4 

Rsp8RA+ 

Pssp2S 
33.2 20.5 8.4 12.1 7.33 

Rsp8RA+ 

 انزاشح
48.4 32.4 13.5 13.9 8.2 

Pssp2S 

 انزاشح+
12.3 8.3 5.2 3.1 6.84 

Rsp8RA 18.2 11.2 4.2 7 6.9 

Pssp2S 6.2 0 0 0 5.61 

IAA 18 12.1 3.1 9 5.01 

خهيظ 

 انزاشحييٍ
20.2 14.2 7 7.2 5.01 

 - راشح

Rsp8RA 
18.6 12.8 7.1 5.7 4.12 

 -راشح

Pssp2S 
12.5 5.2 2.5 2.7 4.31 

Control 0 0 0 0 2.61 

LSDP>0.05 3.64 2.05 1.34 2.38 1.65 

حاصل النيتروجين والفوسفور في النبات والمتبقي  وتاثير المعامالت ( 5)جدول
 في التربة والكثافة المكروبية

 انًعايالث

حاصم 

انُيتزوجيٍ 

 \يهغى 

 َباث

حاصم 

انفىسفىر 

 \يهعى 

 َباث

يهغى 

كغى \

ييتبق  

N 

يهغى 

كغى\    

 Pيتبقي

كثافت 

 ييكزوبيت

Log 

cfu/ml 

Rsp8RA+  1020 491 166 18.4 7.85 



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        يجهت جايعت االَبار نهعهىو انصزفت                    

2009 ,( 3), ( 1 ) :10-18 

 

02 

Pssp2S+ 

 انزاشحيٍ

Rsp8RA+ 

Pssp2S 
598 380 142 16.8 7.14 

Rsp8RA+ 

 انزاشح
768 294 152 14.1 6.15 

Pssp2S 

 انزاشح+
373 334 88 14.8 6.93 

Rsp8RA 523 238 102 11.5 5.15 

Pssp2S 272 249 72 12.8 6.16 

IAA 387 208 80 10.6 5.68 

 6.56 10.5 82 192 384خهيظ 

 انزاشحييٍ

 - راشح

Rsp8RA 
397 155 76 10 6.32 

 -راشح

Pssp2S 
212 168 70 10.9 6.41 

Control 130 90 66 8.6 4.12 

LSDP>0.05 12.65 9.85 8.75 2.12 1.02 

 

 
 

 
  

Bacterial Indole acetic acid ( IAA ) production by using local media and test 

its efficiency on soyabean plant 

Idham, A.Abed
                               

 Hammad  F. Nawaf              Jamal. S. Hommod 

 Abstract 

This study was included isolation and identification of bacterial isolates for growth promoter production ( Indol 

Acetic Acid ) by application of local culture and evaluate its efficiency. According to this perpoute bacterial isolates 

were collected and examined for their ability to indol production.The local media used included dry powder of 

legume, bean ,soyabean , seed and milk powder. Its also was tested the effect of edition of supplements to the culture 

such as treptophan ,N. broth , glucose , N and P on indol production optimum condition was included to increase 

production efficincy .The ability of selection isolate for iron chelating natural, phosphate disolveing , Nitrogen 

fexation were tested.Applied biological expermints has been done in order to evalution the efficincy of indol 

production in compantion with industrial indol and also the efficincy for the selection isolates and their filteration the 

effect on the implantation of sow seed and groth of soyabeen which suffering from the prescence and distribution of 

Rhizopia espelially from lraqi soil .This study have the following results :-18 isolates were obtain cupable for them 

indol production ( 30 from total isolates) 14 isolats were nodulan bacteria .8 isolates which have high efficancy in 

indol production were tested six isolates tended  to Rhizopium and two isolate to Pseudomonus in next screening used 

culture with special condation , two isolates Pssp2S ,Rsp8RA were selected to be used in the indol production growth 

on Local culture supplements The results of optimum condition study showded the best indol production acharied 

41.9& 42.8 mg IAA / l respecivly This study improved the ability of selection isolates to alchelating compouned CAS 

from blue to pink colum with 4.5 – 5.8 min. of Ps.sp2S and Rsp8RA respectively.Their isolates have ability to 

phosphate dissolved in the medium with diametr range dissolving 6.25 – 11.75 mm respectively , and the ,Rsp8RA 

isolate has ability to nitrogen fixation in the medium with avarge of 3.65 N / L whil the Ps.sp2S doesn't able to 

nitrogen fixation .  

Result of applied biological experiment showed an increased treatment of two isolates mixture Rsp8RA , PssP2S 

with their filterated achaived inclues in : 

A-Characters of vegetative group that achaived high avarge for branching ( 4.37 ) height of plant ( 81.2 cfu/ ml and 

leaf area 78.4cm ) ,persente of chlorophyll ( 39.6% ), dry weight (51.2 g) Nitrogen and Phosphours yield in plant ( 

491, 1020 mg ) respectively . 

B- Root characters were achaived high avarge the number of noduls        (56.3 noduli) . weight of root group ( 10.4 

gm ). 

c- Soil characters after sowing were achaived high average of nitrogen and phosphorus in soil (166 – 18.4 mg / kg 

soil) respectively and high microbial population in soil ( 7.82 Log cfu/ ml ). 

 


