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تحضير خ9ئط من المواد العضوية وعز1ت بكتيرية ودورھا في تحسين صفات التربة الصحراوية 
 ).Vigna radiate L(ونمو محصول الماش
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  خ9ئط، اسمدة حيوية: الكلمات المفتاحية

  

  ٥/٥/٢٠٠٩:تاريخ القبول                                                                                                                                ٢٧/٥/٢٠٠٨: تاريخ ا1ست9م

  :المستخلص
  

باستعمال  مخلفات  ومحل0ت مكروبية محلية بھدف زيادة النشاط المكروبي النافع في التربة، واختبر   C/Nحضر سماد عضوي حيوي يتصف بنسبة جيدة من 
  . السماد المحضر في تحسين بعض خصائص وصفات التربة الخصوبية و الفيزيائية ودورھا في نمو وإنتاج النبات

:  ١، C/N( ومسحوق نبات الجت)  ٤٥:  ١، C/N(وقش الحنطة ) ١٦: ١، C/N(من مسحوق نبات الشمب0ن   C/Nخ0ئط تختلف بنسبة  حضرت سبعة  
يوم في حاضنة بدرجة   ٤٠و  ٢٠وحضنت لمدة   Pseudomonas spp. , Streptomycete ssp , Azotobacte sppولقحت من  ث0ثة عزQت بكترية ) ٢٥

  .   ٠م ٢٨حرارة 
حدد عملية المعدنة لعنصر . يوم ٤٠و ٢٠خ0ئط منتخبة وحضنت لمدة  ٤من ) الكاربون العضوي% ( ١.٥عوملت تربة صحراوية  بالمواد بعد التخمير بمستوى 

يد  تربةصحراوية استعملت خلطتين منتخبة لتسم.واQحماض العضوية الدبالية   NH4 ,NO3المتحررة من المعام0ت ،و  CO2الكاربون العضوي  وقدرت كمية 
تحت ظروف   Rhizobia leguminosarumمع استعمال لقاح بكتريا ) Vigna radiata(وزراعة نبات الماش صنف محلي) كاربون عضوي% ١.٥(كلسية 

  .يوم قلعت النباتات وقدرت بعض صفات النبات والتربة  ٨٠الظلة السلكية لمدة 
  C/Nذات نسب     PsWFو   PsWCو   AzWFو   AzWCالمعام0ت المؤلفة من  الخلطات  حصل مع   C/Nظھرت  النتائج ان أفضل تغير لنسبةا

من المعام0ت   CO2يوم ، حدد طورين لتحر غاز ٤٠خ0ل مدة التخمير   Logcfu/g  ٩.٥٠٧اعلى معد ل كثافة بلغت  .Ps.spو حققت بكتريا ).  ٤٠:١و  ٣٠:١(
وظھرت .على التوالي   .Az. sp و  .Ps.spفي معام0ت خلطات   CO2يوم الطور ا�ول لتحرر غاز ٣٠ – ١مدة من يوم ومثلت ال ٢٠ -١تمثل الطور اQول بالمدة 

  . المتحررة خ0ل الطور ا�ول CO2 القمم العظمى لمنحنيات
  PsWC و  AzWUاملتي تفوقت مع. يوم ٤٠و ٢٠خ0ل مدتي التخمير   ١٢:١و  ١٠:١تراوحت بين  C/Nافضل نسبة   AzWFو  AzWCحققت الخلطتين 

يوم تكونت من  ٤٠ \كغم  \غم  ٧.٧و  ٨.٠يوم على الترتيب، واكبر كمية من حامض الھيومك ٢٠ \كغم \غم  ٣.٥و  ٣.٦بتكوين اعلى كمية من حامض الفولفيك 
AzWC  وAzWU    .  

في زيادة كمية الفوسفور Ps.sp وتميزت معام0ت بكتريا  AzWCيوم بتاثير  ٢٠ \كغم  \ملغم  ٩٥وجدت زيادة معنوية في كمية النتروجين الكلي في التربة
نباتعلى التوالي،  وسجلت زيادة معنوية في معدل \عقدة  ٢٢و  ٢٦باعلى معدل للعقد الجذرية   RAzWCو   RPsWCتفوقت المعاملتين .كغم \  Pملغم  ٣٧الجاھز 

نبات على التوالي، وازدادت كمية النتروجين الكلي والفسفور الجاھز في \غم حبوب ٩٦ و ٨٨نبات و  \غم وزن جاف ١١٥و ١١٧الوزن الجاف للنبات والحبوب  
بفعل معام0ت الماد العضوية المخمرة  مع زيادة في قيم اQيصالية المائية وانخفاض معامل اختراق  وتبين وجود انخفاض معدل الكثافة الظاھرية،التربة بعد الحصاد 

  .اھز للنبات وزيادة قدرة التربة ل0حتفاظ بالماء التربة وتحسين نسبة الماء الج
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    Abstract 
  

Bio-organic fertilizer was manufactured with good C/N ratio  by use location wastes plant and microbial biodegradation to 
increase perfecta microbial activity in soil. The compos effect on the some physical and fertilizer properties was tested in 
addition  to their role on plant growth and yields. Four composes with different C/N ratio were prepare using the powder of 
Ceratophyllium demesies  C/N 16:1 , wheat straw C/N 45:1 and Alfalfa C/N 25:1 and fermented using three bacterial isolates 
Pseudomonas spp. Streptomycete spp. Azotobacter spp  for 20 and 40 days in 28 C0. The mineralization of N and C was 
determined by measuring CO2 , NO3, NH4 and humic acids. The beast tow composes were used to calcic soil fertilization 
(1.5% organic –C ), and Vigna radiata cultures with the use of Rhizobia leguminosarum inoculums for 80 days under   green 
house . 
     Results showed: That the C/N ratio was reached  with compos AzWC,AzWF,PsWC,PsWF(C/N 30:1 ,40:1) . Ps. spp 
reached high noumber 9.507 Log.cfu/g./40days. Tow phases for releasing CO2 were   

in the first phase.The best C/N ratios 10:1 ,12:1 were reached in 20 ,40 days with AzWC and AzWF composes ,high falvic 



    ISSN: 1994-7801                   
  ٢٠١٠، ١-العدد، ٢-المجلد                                                                                               المجلة العراقية لدراسات الصحراء                              

  

 ١٠

acid 3.6,3.5 gm/kg/20 days with AzWU and PsWC  respectively , and large humic acid counted 8.0 ,7.7 gm/kg/40 days with 
AzWC and AzWU  respectively .The total N in soil was increased to 95 mg/kg with AzWC treatment  and the available P was 
reached to 37 mg /kg with Ps. Spp treatments. Upper Roots nodulation 26 ,22 nodal/ plant was recorded  with RPsWC , 
RAzWC treatments .The dry weight  for  plant and  yield reached to 117 ,115 gm Dw/plant and 88 ,96 gm grins /plant .After 
plant harvest the total N and available P  were increased. 

On the other hands , soil density decreased with use of fermentation with organic mater, water conductivity increased  and  
penetration of soil was reduced. Improvement in the water available  for plant ,and an  increase   

  

 :المقدمة
ة من المخلفات النباتية ذات تعد ا�سمدة العضوية المحضر

أھمية كبيرة للزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة لما تحتويه 
من عناصر غذائية جاھزة للنباتات اضافة الى زيادة قابلية التربة 
على حفظ الماء، وتزداد أھميتھا خاصة عند استعمالھا في الترب 

مخمر من الكلسية والجبسية،ونظرا لما يحققه السماد العضوي ال
زيادة في إنتاج غالبية المحاصيل ويجنب مشاكل التلوث التي 
يسببھا زيادة استعمال السماد المعدني في التربة 

  ) . ٢٠٠٣العسافي وجماعته، (والمحاصيل
تستعمل اQحياء المجھرية  كمحQ0ت للمواد والمخلفات 
النباتية لتحضير ا�سمدة العضوية التي بدورھا تزيد من نشاط 

اء التربة المجھرية والتي تعمل على تحلل المركبات العضوية احي
وتحرير العناصر الغذائية الجاھزة للنبات، إضافة الى ان المواد 
العضوية المخمرة تكون سھلة التحلل، وتختلف ا�سمدة العضوية 
المحضرة اعتماد على قابلية مكوناتھا على المعدنة في التربة 

وتلعب بعض اQحياء المجھرية   C/N منوالتي ترتبط بمحتوھا 
المحللة للمركبات المثبته للنتروجين دوراً مھما في زيادة كمية 
النتروجين في ا�سمدة العضوية ع0وة عن تحليلھا الى مركبات 

 Zak(أوضح ).٢٠٠٨، العسافي وجماعته (مفيدة وسھلة 
et.al،1993 ( ان التمعدن يختلف تبعا لنوع مصدر المادة

يكون نباتي او حيواني، او كونه من المواد السھلة العضوية كأن 
التحلل وبين بان المخلفات العضوية التي تضاف الى التربة 
تتعرض للتحلل الحيوي بوساطة أنواع مختلفة من احياء التربة 
المجھرية، تأخذ  اQحياء حاجاتھا من العناصر الغذائية في 

اجاتھا الى المرحلة  ا�ولى من التحلل وتطرح ما يزيد عن ح
  . التربة بصورة عناصر ممعدنة وشبه مختزلة 

ان العامل المھم الذي يحدد سرعة عملية التحلل ونوعھا ھو 
محتوى المادة العضوية من النتروجين لسد حاجة اQحياء 
المجھرية ، اذ ترتبط الكمية المحللة من الكاربون بما يتوفر من 

عبر ذلك بنسبة عنصر النتروجين ونوع الميكروب المحلل، وي
الكسندر، (للمادة لعضوية وحدد   C/Nالكاربون الى النتروجين 

التركيز الحرج للنتروجين في المخلفات العضوية ) ١٩٨٢
الحرجة  C/Nوعبر عن ذلك بنسبة %)  ١.٨ –١.٢(المضافة بين 

في المادة العضوية  لحدوث عملية المعدنة لعنصر النتروجين ، 
اعلى  C/Nلعنصر النتروجين في نسبة  بينما تحدث عملية التمثيل

 C/Nوان إضافة المخلفات العضوية العضوية من نوع .  ٣٠:  ١
فأن ذلك يؤدي الى ظھور أعراض نقص   ٣٠:  ١اكبر من 

النتروجين على النبات المزروع في المراحل ا�ولى من عمر 
  . النبات خصوصا اذا كانت التربة فقيرة في محتواھا من النتروجين

فضل طريقة لتقيم عمليتي المعدنة والتمثيل يتم بوساطة ان أ
قياس الطاقة المتحررة في التربة والمتمثلة  بتحرر غاز 

CO2)Schnitzer and Khan،1978 (  نه يعد الناتج ا�ساسيQ

للعمليات اQيضية في التربة ل0حياء المجھرية في التربة واعتبره 
درجة تحلل المواد العضوية الباحث  من القياسات التطبيقية  لقياس 

وتتباين المواد العضوية في صفاتھا الكيميائية  فاخت0ف . او تدبلھا 
فتزداد  CO2يؤثر على كمية تحرر غاز  C/Nتركيبھا من نسبة 

الكمية المتحررة بزيادة نشاط اQحياء المجھرية والمرتبطة زيادته 
ان  بتوفر مركبات النتروجين في المادة العضوية ولذلك وجد

تقل في التربة مع زمن إضافة  CO2الكمية المنطلقة من غاز 
 Jacquin( وبين). Morel،1977( المادة العضوية للتربة  

,et.al. 1979  ( ان المواد الدبالية )حامض الفولفك والھيومك (
يتطور تواجدھا مع تحلل المواد العضوية في التربة ويحوي ك0 

من الدبال الكلي في تراكيب % ٢٦الحامضين مجاميع فعالة بنسبة 
وتسھم ھذه المجاميع في )  COOH ,-OH C=O( مختلفة

 Stevenson and(الطبيعة الحامضية للمواد الدبالية
Bulter،1969 .(  

ان خلط مخلفات اQبقار ) Macros et.al ،1994(ووجد 
والدواجن والبتموس مع التربة ادى الى زيادة اعداد اQصابات 

/  IAAملغم  ٤١.٧ربة وزيادة انتاج اQندول الى المجھرية في الت
لتر الذي انعكس اثره على زيادة الفسفور الذائب وانتاج مركبات 

Siderophore  وزيادة الوزن الجاف للمجموع الجذري
تؤثر إضافة المخلفات العضوية الى . والخضري وحاصل الطماطة

 Hayes(التربة في تغير بعض خواصھا الفيزيائية،اذ وجد 
et.al،1975 ( ان إضافة مخلفات البنجر السكري والتمر المخمر

ھكتار ادت الى زيادة قيمة التوصيل المائي  \طن ٣٢بمستوى 
 /سم) ٣.٧و  ٢.٦( للترب غير المعاملة الى ٠.٧١المشبع من 

ساعة لمعاملتي البنجر والتمر على الترتيب وتوصل الى حصول 
يادة محتوى التربة من انخفاض في مقاومة التربة ل0ختراق مع ز

كغم    \غم  ٤الكاربون العضوي وعند بلوغ  مستوى اQضافة معدل 
يوما وزادت  معھا نسبة   ٦٠مجروش الذرة الصفراء المخمرة 

تھدف  الدراسة الى تحضير سماد عضوي حيوي .بزوغ  البادرات
مخلفات نباتية متوفرة   باستعمال  C/Nيتصف بنسبة جيدة من 

ت مكروبية بھدف زيادة النشاط المكروبي النافع في محلياً، ومحل0
التربة، واختبار تأثير المادة العضوية المحضرة في بعض 
الخصائص الفيزيائية للتربة ودورھا في تحسين نمو وإنتاج نبات 

  .الماش
  :المواد وطرائق العمل

استعملت في الدراسة مصادر عضوية وحيوية لتحضير الخ0ئط 
وھي مسحوق نبات (ضوية المخلفات النباتية وشملت المصادر الع

)  ٤٥:  ١، C/N( وقش الحنطة) ١٦:  ١، C/Nالشمب0ن 
اما المصادر الحيوية  )٢٥:  ١، C/Nومسحوق نبات الجت 

 , .Pseudomonas sppفشملت  ث0ثة عزQت بكترية 
Streptomycete ssp , Azotobacter spp   التي حصل عليھا

رية في كلية العلوم جامعة اQنبار اQحياء المجھ من مختبر
واستعملت لقاحات في تخمير الخ0ئط لمعرفة قابليتھا في تحليل 



    ISSN: 1994-7801                   
  ٢٠١٠، ١-العدد، ٢-المجلد                                                                                               المجلة العراقية لدراسات الصحراء                              

  

 ١١

المركبات العضوية وزيادة عملية المعدنة وتمثيل العناصر 
مختلفة باستعمال ث0ثة  C/Nحضرت سبعة خ0ئط  بنسب .الغذائية

يا ، أنواع من المخلفات النباتية إضافة الى استعمال سماد اليور
) ١(حضرت الخ0ئط  حسب المواصفات المبينة في الجدول

الكسندر، (ومعدنة عنصر النتروجين C/Nواعتماداً على نسبة 
١٩٨٢.(   

نباتية متوفرة محلياً، ومحل0ت مكروبية بھدف زيادة النشاط 
المكروبي النافع في التربة، واختبار تأثير المادة العضوية 

يائية للتربة ودورھا في المحضرة في بعض الخصائص الفيز
 .تحسين نمو وإنتاج نبات الماش

  

  
مسحوق نبات  %قش الحنطة  المعام9ت

 %الشمب9ن 
مخلفات الجت 

% 
 C:/N %سماد اليوريا 

 45:1 - -   ١٠٠.٠ )W(قش الحنطة

 30:1 - - ٣٠.٠ ٧٠.٠ )W+C( شمب9ن+حنطة

 W+C( 90.9 9.1 - - 40:1( شمب9ن+حنطة

 W+F( 37.5 - 26.5 - 30:1( جت+حنطة

 W+F( 93.4 - 6.6 - 40:1( جت+حنطة

 W+U( 98.9 - - 1.10 30:1( يوريا+حنطة

 W+U( 99.7 - - 0.24 40:1( يوريا+حنطة

  
  

 

 :التجارب المختبرية
 بث0ثة CRDصممت تجربة عاملية باستعمال تصميم  
نوع الخ0ئط  (مكررات لكل معاملة، كانت عوامل التجربة ھي 

Qأنواع  ٧حيث كان عدد العوامل ) ت البكترية ومدة تخميروالعز
) يوم  ٤٠و  ٢٠(عزQت بكترية ومدة تخمير ٣من الخ0ئط و

كغم في أكياس ورطبت  ١وضعت الخ0ئط المحضرة بوزن 
م وضغط ١٢١باستعمال الماء المقطر وعقمت بدرجة حرارة 

لمدة ربع ساعة ثم لقحت الخ0ئط  بلقاح العزQت  ١.٥جوي 
سجل وزن المعام0ت لتعويض كمية   cfu/g ٦١٠كترية بكثافة الب

 ٠٢٥وزنيا وحضنت المعام0ت في درجة حرارة   الماء المفقودة

يوم ،وقدر الكاربون العضوي والنتروجين الكلي ٤٠و٢٠ولمدة م
 Black(حسب الطريقة الواردة فـي(للبكتريا وحسب العدد الكلي 

التي  C/Nن حيث نسبة وانتخبت المعام0ت ا�فضل م)  1965،
  .تزيد من معدنة عنصر النتروجين في التربة بعد مدة التخمر

ولدراسة دور الخ0ئط المنتخبة في تحسين صفات التربة تحت 
ظروف المختبر، اخذت نماذج تربة صحراوية المبين مواصفاتھا 

ملم واستعملت  ٢جففت ھوائيا ونخلت بمنخل قطر) ٢-جدول(في 
يوم تم  ٢٠التجربة السابقة عند مدة تخمير خ0ئط منتخبة من  ٤

من الكاربون العضوي % ١.٥غم تربة بمستوى ١٠٠خلطھا مع 
  ) .٣-جدول(

  
  

التربة 
 المسنعملة

pH EC OM N total P av C        
CaCO3 

C:N TM  
Logcfu//g 

 ٤.٣٤ ٢:١ ٢٢٠ ١٦٠ ١٠.٢ ٨٠ ٨.٢٣ ٣.٢٣ ٧.٤٣ الحاضة 

 ٤.٦٢ ٢.٢:١ ٢٣٠ ١٧٦ ٩.٨ ٨٤ ٨.٩٤ ٤.٢٤ ٧.٥٤ ا1صص

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 Pseudomonasعزلة )  Azotobacter spp)Az(  )Psعزلة  المعام9ت

 ٤.٩٠ ٤.٥٤ قش الحنطة

 ٥.٣٥ ٤.٠٧ )W+C( شمب9ن –حنطة 

 ٥.٢٤ ٥.٤٥ )W+F (حنطة جت

 ٤.١٣ ٤.٩٦ )W+U ((حنطة يوريا

 عملت في الدراسةمكونات الخ9ئط المحضرة واست: ١–جدول 
  

 بعض صفات التربة المستعملة في التجربة تحت ظروف الحاظنة والظلة السلكية: ٢–جدول 
  

 كاربون عضوي%١.٥للتربة بنسبة  كمية السماد العضوي الحيوي المحضر بعد التخمير المضاف: ٣–جدول 
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وبث0ثة مكررات وضعت  CRDنفذت تجربة عاملية بتصميم 
ارتفاع (لمعام0ت في قنينة زجاجية ذات غطاء محكم مكونات ا

من السعة %  ٥٠رطبت المعام0ت الى ) سم  ١٠سم وقطر ١٥
الحقلية  ثم وزنت المعام0ت لتعويض الماء المفقود وزنياً، 

 .م  ٠٢٨يوم بدرجة حرارة  ٤٠و ٢٠وحضت النماذج لمدة 
 Janzen, and(اعتمدت الطريقة الواردة في 

Kucey،1988  (ي تحديد عملية المعدنة لعنصر الكاربون ف
العضوي  وتحلل المادة العضوية في التربة، واستعمل معدل  

المتحررة من المعام0ت وقدرت  CO2ث0ثة قياسات لكمية 
  . يوم) ٤٠و ٣٠و  ٢٠و  ١٠و  ٥(الكميات ل0يام 

المتحررة من المعام0ت وفقا للمعادلة  CO2وحسبت كمية 
  :  التالية

CO2   mg/100 g Soil =(B-V)NE 
  : حيث ان

B : في معاملة المقارنة ، )مل(حجم الحامض المستھلكV : حجم
  .في المعاملة)مل(المستھلك  HClحامض  

N: عيارية حامضHCl  ،E : الوزن المكافئ لغازCO2  ،
اضافة الى ذلك تم استخ0ص اQحماض العضوية الدبالة وتقديرھا 

  .) Schnitzer ،1982 (حسب طريقة
  

  : التجربة البايولوجية
  

  لتسميد Az-W-Uو   Az-W-Cاستعملت الخلطتين المنتخبة 
% ١.٥كغم تربة بمعدل  \كغم كلس  ٢٧٠تربة صحراوية كلسية 

كاربون عضوي من الخلطات  لزراعة نبات الماش صنف 
 Rhizobiaمع استعمال لقاح بكتريا ا )Vigna radiata(محلي

leguminosarum )حياء المجھريةحصل علية من مQختبر ا-
 ٦لتكون المعام0ت المستعملة ) كلية الزراعة جامعة بغداد

 و R-Az-W-Uو   R-Az-W-Cمعاملة سيطرة،(معام0ت
Az-W-C   وAz-W-U   وR  .(  

 .Rلقحت بذور نبات الماش من لقاح بكتريا 

leguminosarum  بتحميل اللقاح على البذور بوجود محلول
لتربة  تحت ظروف الظلة السلكية ، وزرعت في  ا% ٢٠سكري 

سندانة،  \كغم تربة  ٨وضعت التربة في اصص ب0ستيكية بمعدل 
اصيص،  \بذور ٦بمعدل  ١/٥/٢٠٠٦زرعت البذور بتاريخ 

رتبت المعام0ت بث0ثة مكررات وفق التجارب العاملية وتصميم 
CRD  نبات  ١٠وخفت البادرات  الى نبات واحد بعدQيوم من ا

يوم من  ٨٠بعد . معام0ت اعتماداً على الطريقة الوزنيةورويت ال
  . اQنبات قلعت النباتات بعناية للمحافظة على المجموع الجذري

حسب الوزن الجاف للجزء الخضري والجذري وسجلت 
اعداد العقد الجذرية الكلية والفعالة وقدر النتروجين الكلي 

حتوى والفوسفور  في المجموع الخضري والتربة وقدر الم
الميكروبي للتربة والرقم الھيدروجيني واQيصالية الكھربائية 
وقدرت بعض الصفات الفيزيائية شملت التوصيل المائي والكثافة 
الظاھرية ومقاومة التربة ل0ختراق ونسبة الماء الجاھز وحسب 

  ).Hase, et.al،1976( الطرق الواردة
  

  :النتائج والمناقشة
  

نوع مكونات الخلطة ومدة التخمير دور العزQت الميكروبية و
  ):  C/Nنسبة (على مكونات الخلطة

ان عملية تخمير ) ٤-جدول(أظھرت النتائج المبينة في 
لتصل   C/Nيوم أدت الى   انخفاض نسبة  ٢٠الخلطات لمدة 

يوم  ٤٠وواصلت اQنخفاض بعد إطالة مدة التخمير   ٢٦:١معدل 
ات بعد عملية التخمر ،كذلك تباينت انواع الخلط( ٢٣.٦:١لتصل 

)  ٣٠:١(     WFو  WCاذ حققت الخلطتيين   C/Nبمعدل نسبة
على الترتيب  ٢١.٥:١و  ٢٠:١بلغا   C/Nمعدل متماثل من نسبة

 .  
معدل )  ٤٠:١(   C/Nبينما حققت نفس الخلطتين نوع 

، في حين حققت % ٣٨بنسبة انخفاض   ٢٤.٨:١بلغ  C/Nنسبة
معدل انخفاض )  ٤٠:١و ٣٠:١(   C/Nذات   WUالخلطة 

، بنسبة تغير بلغتا ٢٨.٣:١و  ٢٦.٥:١لھما   C/Nلتصل نسبة
  . على الترتيب% ٢٩.٢٥و % ١١.٦

اقل معدل تغير  بلغ )  ٤٥:١(   Wوأظھرت المعاملة 
  ).٢٠٠٨العسافي وجماعته (واتفق ذلك مع  ٣٣.٦:١

من جانب أخر أظھرت العزQت البكتيرية المستعملة قدرات 
اذ وجد   C/Nتحليل مكونات الخلطات وتغير  نسبة متباينة في 
 Stو  Psو  AzللعزQت   ٢٧:١و  ٢٦:١و % ٢١.٥انھا بلغت 

ووجد من تداخل المعام0ت ان أفضل ). ٤-جدول(على الترتيب 
حصل مع المعام0ت المؤلفة من تداخل انواع    C/Nتغير لمعدل 

ذات    PsWFو   PsWCو   AzWFو   AzWCالخلطات 
و   AzWUتلتھما المعاملتين )   ٤٠:١و  C/N  (30:1  نسب

PsWU   ت0ھما المعاملتين  ٤٠:١و  ٣٠:١بنسبتيھاAzWU  
وتقاربت النتائج )  ٤جدول ( ٤٠:١و  ٣٠:١بنسبتيھا   PsWUو

  ).١٩٨٢،الكسندر (مما حدده 
  Log cfu/gالكثافة الميكروبية في الخلطات بعد التخمير 

فة الميكروبية للعزQت في معدQت الكثا) ٥-جدول(يبين 
مكونات الخ0ئط بعد التخمير ، اذ حققت بكتريا 

Pseudomonas sp.  ٩.٥٠٧و  ٩.٢٧اعلى معد ل لھا  بلغ 
Logcfu/g يوم على الترتيب،  ٤٠و ٢٠خ0ل مدتي التخمير

و   .Azotobacter spت0ھا معدل الكثافة لعزلتي 
Streptomycetes sp. ـــــــــافة ولوحظ ان اقل معدل  للكثـ

من العزلتين Logcfu/g)  ٧.٦١و  ٧.١٥( المكروبية تراوح بين
St.    وAz   في معام0ت الخلطاتWU   ذات نسبةC/N  

محتوى الخلطة ا�ساس   ، ولوحظ انه مع انخفاض 30:1 , 40:1
على حساب  Azمن عنصر  النتروجين يزداد نشاط عزلة 

العزلة على تثبيت  العزلتين اQخرى  وربما يعود ذلك لقدرة
كذلك فان النشاط . النتروجين ليمكنھا من تحليل مكونات الخلطة 

يعود Àمكانيتھا من تحليل  .Psالمتميز الذي تحقق من العزلة 
مركبات متعددة  وتحملھا الواسع للمتغيرات الموضعية ، ايضا قد 

يوم الى انھا  ٤٠بزيادة نشاطھا بعد    .Stتعود قدرة عزلة 
المركبات الصعبة في المخلفات العضوية  بقدرة  حليلتستطيع ت

  ).Macroset.al ،1994(تفوق العزلتين ا�خرى 
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 المعدل يوم ٤٠ يوم ٢٠ الخ9ئط المحضرة

Az. Ps. St. Az. Ps. St. 

)W (٣٣.٦:  ١ ٣٣:١ ٣٣:١ ٢٥:١ ٣٦:١ ٣٦:١ ٣٠:١ ٤٥:١ 

)WC (٢٤.٨: ١ ٢٥:١ ٢٥:١ ١٨:١ ٣٠:١ ٢٨:١ ٢٣:١ ٤٠:١ 

)WC (٢٠.٥: ١ ٢٠:١ ٢١:١ ١٨:١ ٢١:١ ٢٣:١ ٢٠:١ ٣٠:١ 

)WF (٢٤.٨: ١ ٢٦:١ ٢٤:١ ٢٠:١ ٢٩:١ ٢٦:١ ٢١:١ ٤٠:١ 

)WF (٣٠:١ 20:1 ٢١.٥: ١ ٢٢:١ ٢٠:١ ١٦:١ ٢٦:١ ٢٥:١ 

)WU (٢٨.٣: ١ ٣١:١ ٢٨:١ ٢٥:١ ٣٣:١ ٣٠:١ ٢٣:١ ٤٠:١ 

)WU (٢٦.٥: ١ ٢٧:١ ٢٤:١ ٢٢:١ ٣٥:١ ٢٧:١ ٢٤:١ ٣٠:١ 

   ٢٦:١ ٢٥:١ ٢٠:١ ٢٨:١ ٢٧:١ ٢٣:١ المعدل

   ٢٣.٦:١ ٢٦:١ المعدل

 

  
  

تاثير اضافة معام9ت الخ9ئط المخمرة للتربة على 
 كغم/ملغم  CO2تحرر غاز 

  

  CO2تباين كمية غاز )  ١-شكل( أظھرت النتائج المبينة في 
المتحررة من  المعام0ت وحسب نوع الخلطة خ0ل مدة تخمير 

من   CO2لوحظ تمايز طورين لتحر غازيوم، اذ  ٤٠و  ٢٠
بالمدة الزمنية  CO2المعام0ت  تمثل الطور اQول لتحرر غاز 

وذلك في معام0ت الخلطات الملقحة من    يوم ٢٠ -١
يوم  ٣٠ – ١، بينما مثلت المدة من   .Pseudomonas spبكتريا

من معام0ت الخلطات الملقحة    CO2الطور ا�ول لتحرر غاز
 اذ وجدت القمم العظمى  .Azotobacter sp من بكتريا

المتحررة من ھذه المعام0ت    CO2للمنحنيات التي تمثل كمية 
المتحررة    CO2خ0ل الطور ا�ول وھذا يبين زيادة كمية غاز

والمتأتية بفعلنشاط اQحياء المجھرية التي تقوم بعملية التحلل 
المضافة للتربة،  محللة المواد سھلة التمثيل  من المواد العضوية

نوع المادة     CO2كذلك وجد تباين الكميات المتحررة من غاز
العضوية تحت كل عزلة ، اذ سجلت أعلى كمية متحرر  خ0ل 

كغم للمعاملتين  \ملغم  ٢٢و ٢٥اليوم الخامس من الحضن 
PsWF   وAzWC   على الترتيب .  

 ٣٣محررة بلغت  أعلى كمية PsWCبينما سجلت المعاملة 
و  AzWCيوم حضن وتلتھا المعاملتين  ١٠كغم خ0ل  \غم مل

PsWF  يوم  ١٠كغم  خ0ل مدة الحضن \ملغم   ٣٠و  ٢٩بمعدل
و   PsWFيوم فقد سجلت المعاملتين   ٢٠اما خ0ل مدة حضن 

PsWC  كغم في حين بلغت \ملغم  ٤١  ٤٠اعلى كمية بلغت
بمعدل   AzWFو    AzWCأعلى كمية مسجلة من المعاملتين 

 – ٢٠معدل بين . يوم  ٢٠نفس المدة  كغم خ0ل \ملغم  ٣٠و ٣٢
   .كغم  \ملغم  ٢٢

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في الخ9ئط المحضرة بعد التخمير   C/Nنسبة معدل : ٤-جدول

LSD( p< ٠.٠٥)M=2:1 , T = 4:1 , I = 2.4:1 ,MT= 3.5:1 ,  MI= 2.5:1 ,TI=3.7:1 , MTI= 3.8:1 
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 زمن القياس يوم
 

 زمن القياس يوم
 المنطلقة خ9ل مدة التخمير  CO2كمية : ١-شكل 
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يوم من الحضن زيادة بسيطة في معدل الكمية  ٣٠وجد بعد 
 AzWCو  AzWFمن المعام0ت   CO2المحررة من 

كغم على الترتيب ،  \ملغم  ٣٠و ٣٣و ٣٥بمعدل بلغ  AzWUو
إQ انه تبين وجود انخفاض في الكمية المحررة من المعام0ت 

 ٢٨ – ٢٣ليتراوح بين  Pseudomonas spالملقح من بكتريا 
مكونات الخلطات واستمر ھذا اQنخفاض  كغم باخت0ف \ملغم 

 ٢٠ – ١٨يوم ليصل بمعدل تراوح بين  ٤٠لنھاية مدة الحضن 
 جلت المعام0ت الملقحة من بكترياكغم   و كذلك س \ملغم 

Azotobacter sp.   يوم  ٤٠يوم ليتراوح بعد  ٣٠بعد مدة حضن
المحررة من CO2للمنحنيات التجميعية لكمية   ٢حضن بين شكل 

المعام0ت أثناء مدة الحضن  بتميز جميع المعام0ت  بمنحنيات 
يوم ، ثم  ٢٠ – ١خ0ل مدة   CO2ذات زيادات سريعة في تحرر 

ميل ل0ستقرار  ثم أخذت الكميات بالتناقص و حسب نوع المعاملة ت
المتحررة الى تباين    CO2، وقد يعود تباين المعام0ت في كمية 

محتوى المعام0ت من النتروجين واخت0ف قابلية العزلتين 
 Ps. spالمستعملة على تحليل مواد الخلطات  ، اذ تقوم عزلة 

وجودة في الخلطات لتحليل باستھ0ك كمية النيتروجين الم
المركبات الكاربونية في الخلطة و يقل نشاطھا بانخفاض كمية 
النتروجين في الخلطة ولكن يبقى نشاطھا مع تحليل المركبات 

تمثل المركبات الكربونية    .Az. spالصعبة ، إQ ان العزلة 
باستعمال النتروجين في الخلطات إضافة لقدرتھا لتثبيت النيتروجن 

الھواء الجوي  ولكنھا تضعف قابليتھا على التحليل بتواجد من 
 . المركبات صعبة التحلل

  
  CO2ولذلك وجد ان الكمية التجميعية المسجلة من غاز 

المحررة تتقارب بين العزلتين  وحسب نوع المعام0ت  وبلغت 
على   AzWCو   PsWFكغم للمعاملتين  \ملغم  ١٣٧و ١٤٠

بلغت    CO2نى كمية مجمعة من غاز الترتيب ، ولكنھا سجلت اد
على الترتيب   PsWو   AzWكغم للمعاملتين  \ملغم  ٩٥و  ٩١

وھذا يفسر نشاط اQحياء المجھرية المعتمد على مكونات الخلطة 
و Schnitzer & Khan،1978( ونسب محتواھا من النتروجين 

Morel.،1977.(  
  

 C/Nنسبة : بعض صفات وخصائص التربة المقدرة
  :افة الميكروبيةوالكث

  

أظھرت الصفات المقدرة للتربة المعاملة من الخلطات بعد 
انخفضت في التربة لتصل   C/Nمدتي الحضن  ان معدل نسبة 

يوم ، كذلك  ٤٠و ٢٠خ0ل مدتي التخمير   ١٤:١الى معدل 
حققتا )  ٢١:١(  AzWFو  ٢٣:١و  AzWCحققت الخلطتين 

)  ١٢:١و  ١٠:١( ينتراوحت ب C/Nاقل معدل انخفاض في نسبة 
يوم  ويدلل اQنخفاض الشديد في  ٤٠و ٢٠خ0ل مدتي التخمير 

الى عملية التحلل السريع وزيادة عملية المعدنة   C/Nنسبة 
لعنصري النتروجين والكاربون في التربة  والتي ارتبطت 

في التربة   C/Nبمكونات الخلطات  ا�ساسية ، بينا بلغت نسبة 
بعد مدة   ٣٥:١ PsWضافة المعاملةبتاثير ا ٢٠:١و ٢٢:١

  .يوم على الترتيب  ٤٠و ٢٠الحضن 
كذلك وجد ان الكثافة المكروبية في التربة بلغت أعلى معدل 

و   AzWU   (23:1)من اثر المعاملة    Logcfu/g ٨.٧٢لھا 
٨.٢٣ Logcfu/g   لمعاملةPsWC  (28:1).  وتلعب بعض

ته للنتروجين دوراً مھما اQحياء المجھرية المحللة للمركبات المثب
في زيادة كمية النتروجين في ا�سمدة العضوية ع0وة عن تحليلھا 

و ١٩٨٢، الكسندرو٢٠٠٨،العسافي ( الى مركبات مفيدة وسھلة 
Marcos,et.al.،1994.(  

  

  :ا1حماض الدبالية
  

  

تأثير نوع الخلطات المستعملة  في كميات حامض ) ٥- جدول(بين 
ت حسب مدة الحضن، حيث تفوقت مدة الفولفيك  التي اختلف

كغم من حامض  \غم  ٣.٣يوم بأعلى معدل بلغ  ٢٠الحضن 
 ٢.٢الفولفيك ،وانخفضت الكمية بتقدم مدة الحضن لتصل معدل 

تفوق معاملة   ٥يوم ،ولوحظ من الجدول  ٤٠كغم بعد مدة  \غم 
بتكوين اعلى )  ٢٨:١(  PsWC و) ٢٣:١(   AzWUالخلطتين 

كغم  بعد مدة  \غم  ٣.٥و  ٣.٦لفولفيك بلغت  كمية من حامض ا
يوم على الترتيب ، وانخفضت الكمية من الحامض  ٢٠الحضن 

رغم .كغم  \غم  ٢.٤و ٢.٣يوم لتصل  ٤٠بعد مدة الحضن 
 .اخت0ف مكونات الخلطتين 
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 المنطلقة التجميعية خ9ل مدة التخمير  CO2كمية : ٢-شكل
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 ١٥

 PsW  (35:1)و  AzW   (30:1)ولوحظ ان المعاملتين  
كغم   \غم  ٢.٧و  ٢.٨كونت اقل كمية مقدرة من الحامض  بلغت  

واتضح من المعام0ت . يوم على الترتيب  ٢٠بعد مدة  الحضن 
السابقة  ان كميات حامض الفولفيك وصلت أعلى معدQتھا خ0ل 

يوم ثم انخفضت ربما بفعل عملية البلمرة والتدبل   ٢٠مدة الحضن 
للحامض الى صورة أكثر تطوراً من ا�جزاء الھيومكية  خ0ل 

 Jacquin(يوم وھذا ما أشــار اليه ٤٠مدة الحضن 
et.al،1979وStevenson & Bulter).، 1969 ( تباينت كمية

حامض الھيومك بين أنواع المعـــــام0ت المستعملة خ0ل مـــــدة 
و  AzWU   (23:1)وتفوقت المعاملتين  يـــوم ٢٠الحضن 

PsWC  (28:1)   ربما يعود ذلك الى ان عملية التدبل ارتبطت

لمعدل   C/Nعملية المعدنة التي انتھت بوصول معدل بمعدل 
تأثير المعام0ت  في كمية  ٥كما يتبين من الجدول . ١٤:١

 ٤٠و ٢٠حامض الھيومك المتكونة في التربة عند مدتي الحضن 
يوم تحت جميع المعام0ت  ٤٠يوم ، اذ تبين ان مدة حضن 

دھا سجلت اعلى كمية لحامض الھيومك وبلغ معدل المعام0ت عن
 ٢٠كغم عند \غم  ٤.٨كغم  مقارنة بمعدل  \غم  ٦.٨من الحامض 

ولوحظ  ان اكبر كمية من حامض الھيومك تكونت من . يوم 
 PsWCو  AzWU (23:1)و AzWC (23:1المعام0ت

)٢٨:١ (PsWF  (26:1)   غم  ٧.٤و ٧.٦و ٧.٧و ٨.٠اذ بلغت
  يوم  ٤٠كغم وخ0ل مدة الحضن  \

  
  

ميكروبية   الكثافة ال المعام9ت
Log cfu/g 

C / N      حامض الفولفك
  كغم \غم

  

حامض 
الھيومك    

 كغم \غم

النتروجين 
الكلي  

 كغم\ملغم

الفوسفور الجاھز 
 كغم\ملغم

٤٠ ٢٠ ٤٠ ٢٠ ٤٠ ٢٠ ٤٠ ٢٠ ٤٠ ٢٠ ٤٠ ٢٠ 

٣٠:١ AzW ٣٤ ٣٥ ٦٨ ٨١ ٥.٨ ٤.٠ ٢.٠ ٢.٨ ١٤:١ ١٣:١ ٦.٨١ ٨.٦١ 

٢٣:١ AzWC ٣٤ ٣٦ ٨٧ ٩٥ ٨.٠ ٦.٠ ٢.٢ ٣.١ ١٠:١ ١٢:١ ٧.٢٢ ٨.٢٠ 

٢١:١ AzWF ٣٤ ٣٥ ٧٦ ٨٥ ٦.٩ ٥.٠ ٢.١ ٣.٠ ١١:١ ١١:١ ٧.٤١ ٨.٣١ 

٢٣:١ AzWU ٣٥ ٣٦ ٨٦ ٨٨ ٧.٧ ٥.٠ ٢.٣ ٣.٦ ١٢:١ ١٣:١ ٨.٦٣ ٨.٧٢ 

٣٥:١ PsW ٣٤ ٣٦ ٥٨ ٥٦ ٥.٣ ٤.٧ ٢.٣ ٢.٧ ٢٠:١ ٢٢:١ ٨.٢١ ٧.٧٢ 

٢٨:١ PsWC ١٧:١ ١٤:١ ٨.٤١ ٨.٢٣ 3.5 ٣٩ ٦٠ ٧٨ ٧.٦ ٦.٦ ٢.٤ 37 

٢٦:١ PsWF ٣٨ ٧٠ ٧٥ ٧.٤ ٤.٠ ٢.٥ ٣.٢ ١٥:١ ١٣:١ ٨.٢١ ٨.٣١ 36 

٣٠:١ PsWU ٣٥ ٣٥ ٧٥ ٧٤ ٥.٢ ٤.١ ٢.٤ ٢.٩ ١٧:١ ١٨:١ ٧.٧١ ٨:٤١ 

 ١٤:١ ١٤:١ ٧.٦٦ ٨.٣٢ المعدل
٣٤.٨ ٣٦.٢ ٧٢ ٨٠ ٦.٨ ٤.٨ ٢.٢ ٣.٣ 

LSD( p< 0.05, 
tret, tim,inter 

٠.٢٣,0.24,0.25 ns ٠.٥  ،
٠.٤١,٠.٥٤ 

٠.٤ ،
٠.٤٥,٠.٤٥ 

٦.١ ،
١١.٦,١٢.٥ 

Ns. 3.1 
٣.٣٢ 

  
 ٥.٨و  ٥.٢ووجد ان اقل كمية من حامض الھيومك تكونت 

 )AzWو PsWU (30:1)كغم  تحت تاثير المعاملتين  \غم 
وتبين ان معدل كمية حامض الھيومك .على الترتيب  (30:1

يوم لجميع  ٤٠الى  ٢٠تزداد في التربة بتقدم مدة الحضن من 
ويعود سبب ذلك الى زيادة بلمرة المواد الھيومكية ، المعام0ت ، 

بمعنى تحول حامض الفولفيك  الى حامض الھيومك  بفعل اQحياء 
 Jacquin(المجھرية التي تقوم بعملية التدبل 

et.al،1979وStevenson & Bulter،1969 ( يعود وربما
اخت0ف المعام0ت في مقدار الكمية المنتجة من ا�حماض الى 

ف محتوى المعام0ت من النتروجين الذي يعد توفره من اخت0
الشروط ا�ساسية في زيادة عملية التدبل ، وكلما زادت سرعة 

في المكونات   C/Nتحلل والتي تزداد بتوفر نسبة جيدة من 
المتحللة وتوفر المركبات سھلة التحلل  اQمر الذي ينعكس على 

 Jacquin( كمية ا�حماض الدبالية المتكونة في التربة
et.al،1979. (  
  
 

  عنصري النيتروجين والفسفور
حصول زيادة معنوية في كمية )  ٥- جدول (بينت النتائج في 

 ٨٠يوم ليصل  ٢٠النتروجين الكلي في التربة عند مدة حضن 
كغم  \ملغم  ٧٢يوم لتصل  ٤٠كغم  وانخفضت عند مدة  \ملغم 

لكمية النتروجين ،بينما ادى تنوع المعام0 ت الى زيادة معنوية 
كغم  ٤٧.٥(كغم  \ملغم  ٩٥الكلي والذي بلغ اعلى معدQته 

)  ٢٣:١(AzWCبتاثير اضافة المعاملة )دونم  \نتروجين
وتراوح معد ل كمية النتروجين بفعل معام0ت العزلة 

Azotobacter sp.    ٧٠كغم  ، بينما تراوح  \ملغم  ٧٩و  ٨٧ 
  Pseudomonas sp كغم بفعل معام0ت  عزلة \ملغم   ٦٥و

كغم من \ملغم  ٥٨،وبلغ اقل معدل للنتروجين الكلي في التربة 
من جانب .يوم حضن  ٤٠بعد مدة ) PsW٣٥:١(  تاثير المعاملة 

 ٣٦.٢اخر  وجد ان معدل الفوسفور الجاھز في التربة بلغ 
يوم على  ٤٠و ٢٠كغم تربة بعد مدتي حضن \  Pملغم  ٣٤.٨و

في Pseudomonas sp بكتريا   الترتيب ،وتميزت معام0ت
  Pملغم  ٣٥.٥و  ٣٧زيادة كمية الفوسفور الجاھز بمعدل تراوح 

كغم   بفعل معام0ت بكتريا \ Pملغم ٣٥و  ٣٧كغم  وبلغ معدل \

 يوم تحت ظروف الحاضنة ٤٠و  ٢٠بعض صفات التربة المعاملة من الخ9ئط المخمرة لمدة تخمير : ٥-جدول
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 ١٦

Azotobacter sp. ) في ضوء ھذه النتائج التي تؤكد  ).٥- جدول
 زيادة كمية النتروجين في التربة  بفعل معام0ت عزلة بكتريا

Azotobacter sp.  برھنت على قدرة العزلة فى تثبيت العنصر
من الھواء الجوي بفعل عملية التثبيت الحيوي ، كذلك اكدت  
زيادة كمية الفوسفورالجاھز بفعل معام0ت العزلة  

Pseudomonas sp   لقدرة العزلة على اذابة مركبات الفوسفات
ي تزيد من و تحلل المادة العضوية وتكون اQحماض العضوية الت

  )Marcos et.al،1994(جاھزية الفوسفور في التربة
 

 بعض صفات النمو والحاصل للنبات
  

   RAzWCو RPsWCتفوق نتائج المعاملتين ) ٦-جدول(يبين 
لتكوين العقد الجذرية في جذور   (P<0.05(باعلى معدل معنوي

نبات وتراوحت نسب العقد الفعالة \عقدة  ٢٢و  ٢٦النبات بلغت 
للمعاملتين على الترتيب، وانعدم ) ١٦%(٧٢و ) ١٨% (٦٨

تكوين العقد الجذرية في جــــــذور النباتات التي لم تلقح من 
نبات  \عقدة ٨تكونت  ، بينما R leguminosarumبكتريا 
 .R من العقد الفعالة  مع استعمال لقـــاح من بكتريا % ٥٠وبنسبة 

leguminosarum  املتين ووجدت استجابة لتاثير المع
RPsWC   وRAzWC  اذ بلغ   في معدل الوزن الجاف للجذور

كما وجد . نبات  \غم ٤٦و  ٥١)  P<0.05(اعلى معدل معنوي
 ٤٢ايضاً زيادة معنوية في اطوال النبات تراوحت معدQتھا بين 

سم  لجميع المعام0ت عدا معاملتي السطرة واللقاح  ٣٨و
انعكست استجابة  سم ، ٣٦و ٣٠الرايزوبي لوحده بمعدل بلغ 

النبات لتاثير ھذه المعام0ت في الوزن الجاف للمجموع الخضري 
 RPsWCووزن الحاصل من الحبوب ، حيث سجلت المعاملتين 

غم  ٩٦و  ٨٨نبات و  \غم ١١٥و RAzWC   117و  
غم  ٦٢و ٥٦نبات ، ووصل اقل معدل ل0نتاج من الحبوب \حبوب

ح الرايزوبي نبات في معاملتي السطرة واللقا \حبوب 
 R. leguminosarum، وقد ادت اضافة اللقاح )٦جدول (لوحده

المعام0ت الى زيادة معدل تحقيق اQصابة وتكوين العقد  مع
الجذرية لبكتريا الرايزوبيا ، مما عزز توفير ما يحتاجه النبات من 
قدرة عزلة الرايزوبيا من تثبيت النتروجين الجوي حيويا بطريقة 

والعسافي  ٢٠٠٣العسافي وجماعته، (ر النبات التعايش مع جذو
  ).Marcos et.al،1994و  ٢٠٠٨وجماعته،

  
  

وزن الجذور  العقد الفعالة عدد العقد المعام9ت  
 نبات\غم

ارتفاع النبات 
 سم

الوزن الجاف 
 نبات\غم

وزن الحاصل 
 نبات\غم 

 ٥٦ ٧٤ ٢٦ ٣٠ - - سيطرة

R. ٦٢ ٨٦ ٣٠ ٣٦ ٤ ٨ 

R.PsWC ٨٨ ١١٧ ٤٠ ٥١ ١٨ ٢٦ 

R.AzWU ٩٦ ١١٥ ٤٢ ٤٦ ١٦ ٢٢ 

PsWC ٧٦ ١٠٢ ٣٨ ٤٥ ٧ ١٣ 

AzWU ٧٩ ١٠٥ ٣٨ ٤٢ ٩ ١٥ 

LSD P<0.05 ٤.٤ ٤.٣ ٣.١٢ ٤.٧ ٤.٢ ٣.٥ 

  

 :بعض صفات وخصائص التربة المقدرة
  

الزيادة المعنوية في كمية  ٧أظھرت النتائج في الجدول 
 ١٦٨و  ١٥٢( النتروجين الكلي  بعد الحصاد وتراوحت بين 

كغم  تحت المعام0ت المستعملة مقارنة بمعاملتي السيطرة  \ Nغم
غم  ٨٠و  ٦٠اذ بلغتا  R. leguminosarumومعاملة اللقاح 

كغم  ووجد أيضا ان أعلى كمية من الفوسفور الجاھز  \نتروجين 
كغم  بتأثير استعمال  \Pملغم  ١٧و ١٤في التربة تراوحت بين 

كغم تربة  \   Pملغم  ٩و ٨ المعام0ت مقارنة بمعدل تراوح بين
 R. leguminosarumمن  معاملتي السيطرة  ومعاملة اللقاح 

 .Rعلى الترتيب ، ولوحظ تميز التربة المعاملة ببكتريا 
leguminosarum   اوAzotobacter sp.  اذ تميزت باعلى

العزلة  محتوى للنتروجين بينما تميزت التربة المعاملة من لقاح
Pseudomonas sp.   ، باعلى محتوى من الفوسفور الجاھز

ويعود ذلك لقدرة العزQت على تثبيت النتروجين من الھواء 
الجوى بالطريقة الحرة او التثبيت التعايشي وكذلك قدرة بعضھا 
على اذابة مركبات الفوسفور في التربة  ع0وة على ما تكون من 

  .ا�حماض الدبالية بفعل إضافة المواد العضوية المخمرة
وتؤكد نتائج الكثافة الميكروبية في التربة النشاط والفعالية  

ل0حياء المجھرية بفعل المعام0ت المضافة اذ تراوح عدد الخ0يا  

 و R.AzWUللمعاملتين    Log cfu/g ٦.٥١و  ٦.٤٢بين 
R.PsWC  على الترتيب .  

ولم تؤدي اضافة المعام0ت الى أي فروق معنوية في قيم 
  .بائية ورقم تفاعل التربة بعد الحصاداQيصالية الكھر

وتبين القيم المقدرة لبعض الصفات الفيزيائية للتربة بعد 
معنويا بفعل معام0ت  الحصاد ، انخفاض معدل الكثافة الظاھرية
 \ميكاغم ١.٢٩و  ١.٢٦المادة العضوية المخمرة  وتراوحت بين 

ى للمعاملتين ا�خر ٣سم  \ميكاغم ١.٣١مقارنة بمعدل  ٣سم 
والتي تعطي دلي0 على تھوية التربة وقابليتھا على اQحتفاظ بالماء 
، كما ادت المعام0ت الى زيادة في قيم اQيصالية المائية وتراوح 

ساعة مقارنة بمعاملتي  \سم  ٥.٧٨و  ٥.٥٨معدل اQيصالية بين 
 \سم  ٤.٢٨و  ٤.٣٦السيطرة ومعاملة اللقاح الرايزوبيا الذي بلغ 

  .ترتيب ساعة على ال
  

وادت معاملة التربة من المواد العضوية المخمرة بانخفاض 
كيلو ياسكال  ٠.٨٥و ٦٤معامل اختراق التربة  والذي تراوح بين 

 ٧جدول (في المعاملتين ا�خرى  ١.١٨و  ١.٢٢بينما بلغ   ٢سم\
كذلك أدت المعام0ت الى تحسين كنسبة الماء الجاھز للنبات ) . 

تھا على اQحتفاظ بالماء اذ تراوحت نسبة في التربة وزيادة قدر
الماء الجاھز في التربة المعاملة بالمادة العضوية المخمرة  بين 

 معدل بعض صفات نمو النبات والحاصل :٦–جدول 
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 ١٠

بينما بلغ في المعاملتين اQخرى %  ١٨.٤و % ١٧.٥
على الترتيب وھذا يعـــــود لتحسن % ١٣.٨و%١٣.٦

من خ0ل تحلل ھذه المواد  خـــــواص التربة المعــاملة بالمواد
ن ا�حماض الدبالية وزيادة عملية المعدنة  والمجتمع وتكوي

الميكروبي اQمر الذي انعكس على زيادة حاصل النبات وتحسين 

اداء التربة بتجھيز النبات باحتياجاته المائية والغذائية   ويتوفر 
بفعل ھذه المعام0ت للمواسم ال0حقة من تحسين صفات التربة 

 Hayes(ا�حماض الدبالية  ومحتواھا من العناصر الغذائية و
et.،1975 وBlack ،1965 وBlack,C.A.،1965.( 

 

  
  

  EC المعام9ت
دي سيمنز 

 م\

pH N 
 كغم\ملغم

P  ملغم
 كغم\

TM 
Log 
cfu/g 

كثافة ظاھرية 
 ٣سم \ميكاغم

ايصالية 
  مائية

 ساعة\سم

معامل 
  ا1ختراق

  كيلوباسكال
 ٢سم\

الماء 
  الجاھز
% 

 ١٣.٦ ١.٢٢ ٤.٣٦ ١.٣١ ٣.٦٠ ٨ ٦٠ ٧.٦٥ ٣.١٦ سيطرة

R. ١٣.٨ ١.١٨ ٤.٢٨ ١.٣١ ٤.٥٩ ٩ ٨٠ ٧.٦٥ ٣.٠٥ 

R.PsWC ١٨.٤ ٠.٦٥ ٥.٦٦ ١.٢٧ ٦.٥١ ١٧ ١٦٠ ٧.٥٠ ٣.٨٢ 

R.AzWU ١٧.٨ ٠.٨٣ ٥.٤٨ ١.٢٩ ٦.٤٢ ١٤ ١٦٨ ٧.٤٨ ٣.٥١ 

PsWC ١٨.٣ ٠.٦٤ ٥.٧٨ ١.٢٦ ٥.٨٩ ١٦ ١٥٢ ٧.٥٧ ٣.٨٠ 

AzWU ١٧.٥ ٠.٨٥ ٥.٥٨ ١.٢٨ ٥.٦٠ ١٦ ١٦٠ ٧.٥٢ ٣.٦٤ 

LSD P<0.05 Ns. ns. ٠.٩٣ ٠.٢٦ ٠.٤٣ ٠.١٤ ٠.٦٨ ٢.١٢ ٦.٧ 
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