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نفذت تجربة في أحد الحقول الواقعة في قضاء القرنة (الشرش) التي تبعد (17كم شمال محافظة البصرة)  ,لدراسة استجابة
ثالثة أصناف من الحنطة للقاح البكتيري  Azotobacter chroococcum.خالل الموسم الشتوي .2172- 2177
أجريت التجربة باستعمال ثالثة مستويات من السماد الحيوي (بدون لقاح ,وساللتين من األزوتوباكتر أحدهما محلية F1
واألخرى مستوردة  , F2وثالثة أصناف من الحنطة )بحوث 22و أبو غريب و إباء .)99أستعمل ترتيب األلواح المنشقة
باستعمال تصم يم القطاعات العشوائية الكاملة وبثالثة مكررات ,شغل السماد الحيوي األلواح الرئيسية أما األصناف فقد
شغلت األلواح الثانوية .زرعت بذور األصناف الثالثة بتاريخ  2177/77/72في تربة مزيجيه غرينيه ذات توصيل
كهربائي ( 7222ديسي سيمنز م  ,)7-تمت دراسة صفات النمو المختلفة  ,ومكونات الحاصل والحاصل الحيوي ونسبة
وحاصل البروتين .أظهرت النتائج أن األصناف اختلفت معنويا ً فيما بينها في معظم الصفات المدروسة .وقد تفوق الصنف
بحوث 22في حاصل الحبوب ( 099723كغم هـ  )7-والحاصل البايلوجي ( 7711921كغم هـ  .)7-أدت نتائج أضافة السماد
الحيوي إ لى زيادة في معظم الصفات المدروسة مع عدم وجود فرق معنوي بين عزلتي البكتريا (  F1و  )F2ألغلب
الصفات , ,وقد سجلت عزلتي البكتريا ,أعلى حاصل حبوب بلغ  091321و  090722كغم هـ  7-وأعلى حاصل بايلوجي
( 7772123و  7723727كغم هـ  )7-وأعلى حاصل بروتين ( 32223و  30121كغم هـ  7-للعزلتين المحلية والمستوردة
على التوالي .وقد تفوقت الساللة المحلية في وزن  7111حبة وتفوقت الساللة المستوردة في عدد األشطاء وعدد السنابل
في المتر المربع .أثر التداخل بين السماد الحيوي واألصناف معنويا ً في أغلب الصفات المدروسة وقد سجل الصنف
بحوث 22الملقح بالعزلة  F1أعلى متوسط لوزن  7111حبة ( 31271غم ) وأعلى متوسط لحاصل الحبوب (371322
كغم هـ  )7-وأعلى متوسط لحاصل البروتين بلغ  77120كغم ه .7-
Responses of three wheat Triticum aestivum L. cultivars to bacterial inoculation by chroococcum
Azotobacter
* Kadhem Hassan Ehthali, Agric. College, Al-Basra Univ.
Raghad Sabah Al-Hassan Agric. College, Al-Basra Univ.

Abstract
This study was conducted in Qurna, Basra to investigate the response of three wheat cultivars to bacterial
inoculation Azotobacter chroococcum during winter season (2015-2016). Three levels of bio fertilize (without
fertilize, and the two Azotobacter isolations (local F1 and exported F2 ), and three wheat cultivars (Buhooth 22,
Abu Ghraib and Ibba99) were applied. Split–plots within randomized completely block design was chosen.
The main plot represented by bio-fertilizes, while the sub-main plot the cultivars represented by cultivars, each
) treatment was replicated 3 times. Buhooth22 wheat cultivar excelled others in the grain yield (3991.4 kg h-1
and the biological yield (11889.8 kg h-1 ). Bacterial inoculation has recorded grain yields (3974.0 and 3931.6 kg
) h-1 ), the highest biological yield (11568.4 and 11645.5 kg h-1 ) and the highest protein (466.4 and 438.0 kg h-1
for two local and exported inoculants respectively. Local inoculant was the best in 1000 grain weight, while
the exported one was the best in the number of tillers and the number of spikes per meter square. The
Buhooth22 inoculated with local isolation recorded gave highest1000 grain yield (48.50 g), grain yield (4584.2
kg h-1 ) and protein (550.3 kg h-1 ).
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المقدمة

بأكثر من  % 27من السعرات الحرارية والبروتين ويعد الغذاء

يُعد محصول الحنطة  Triticum aestivum L.من أكثر

الرئيسي ألكثر من  31بلدا ً في العالم وألكثر من  % 07من

محاصيل الحبوب الصغيرة اهمية في العالم فهو يزود األنسان
56

سكان العالم ( ,)(Bushak, 1997)2وتعود أهميته الحتواء

وتحسين كفاءة امتصاص المغذيات من خالل تشجيعها لنمو

حبوبهعلى الكلوتين وهو البروتين األساس إلنتاج نوعية مالئمة

الجذور وتساعد على زيادة مقاومة النباتات لألمراض والحشرات

لصناعةالخبز ,وعلى الرغم من كون العراق أحد المواطن األولى

(  Bahraniوجماعته  )2010أذ أنها تفرز بعض األنزيمات

لنشوء محصول الحنطة وتوافر عوامل اإلنتاج الرئيسية فيه كالتربة

كالفوسفاتيز والهرمونات ومنظمات النمو مثل السايتوكاينين

والماء والظروف المناخية إال إ نتاجية المحصول ال تسد الطلب

واألوكسينات والجبريلينات والثايمين والريبوفالفين ( Abd El-

عليه وهناك فجوه كبيرة بين كمية اإلنتاج والحاجة الفعلية وإن

 Lattiefوجماعته .)2170

نسبة االكتفاء الذاتي من هذا المحصول تبلغ حوالي  %01فقط

ولندرة الدراسات حول موضوع تسميد الحنطة حيويا ً في ترب

(الكليدار وجماعته . )2171 ,ومن الوسائل المتبعة لزيادة االنتاجية

جنوب العراق الكلسية المتأثرة بالـأمالح فقد أجريت هذه الدراسة

كما ً ونوعا ً هي تسجيل واعتماد أصناف من الحنطة جديدة ومتميزة

التي تهدف الى معرفة تأثير أضافة السماد الحيوي في نمو

بغلة عالية ومالئمة للظروف البيئية .

وحاصل ثالثة أصناف من محصول ومعرفة تأثير التداخل بين

إن المقدرة اإلنتاجية ألي صنف مهما كانت مواصفاته رهينة

العاملين في نمو وحاصل ونوعية األصناف المدروسة.

بعمليات الخدمة المطبقة وفق األسس العلمية الصحيحة ,ومن هذه

المواد وطرائق العمل

العمليات االهتمام بالتغذية لما تؤديه المغذيات من دور مهم في

حضرت التربة للزراعة وذلك بحراثتها حراثتين متعامدتين

الكثير من العمليات الحيوية والفسلجية داخل النبات مثل عمليتي

وتنعيمها

الشتوي

التمثيل الضوئي والتنفس وفي تكوين الكلوروفيل وإنتاج الطاقة

 . 2172- 2177وقسمت الى  73وحدة تجريبية وبلغت مساحة

والتفاعالت اإلنزيمية وبناء األحماض االمينية والدهنية والنووية,

الوحدة التجريبية  71م 2اشتملت  72خطا ً بطول  7م وعرض 2

فضال عن دورها في زيادة كفاءة نقل نواتج التمثيل الضوئي من

م للخط وبمسافة  77سم بين خط وأخر .طبقت التجربة بترتيب

أماكن تصنيعها إلى باقي أجزاء النبات والتي تعد أساسا ً مهما لنمو

األلواح المنشقة بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة بثالث

وتطور النبات (األلوسي.)2110 ,

مكررات الدراسة وتضمنت الدراسة عاملين األول يشمل ثالثة

يعد التلقيح البكتيري أحد األساليب المهمة المستعملة في المجال

أصناف من الحنطة هي (بحوث 22و أبو غريب و إباء)99

الزراعي وذلك ألهمية هذه التقنية في تحسين أنتاج المحاصيل كمأ

طبقت في األلواح الثانوية والعامل الثاني يشمل ثالث مستويات

ونوعا ,وتعد عملية التثبيت الحيوي للنتروجين من العمليات

من السماد حيوي والتي رمز لها  F0و F1و F2خلطت مع

الحيوية المهمة والتي تستطيع بواسطتها النباتات تلبية الجزء

البذور بعد معاملتها بمادة لصمغ العربي  .أخذت عينات عشوائية

األعظم من حاجته ا من عنصر النتروجين ,الذي يعد من أهم

ممثلة لتربة الحقل قبل الزراعة وبعمق ( )01- 1سم مزجت مع

العناصر المغذية األساسية لحياة الكائنات الحية ألنه يدخل في

بعضها لمجانستها جيدا ً وجففت هوائيا ً ومررت من منخل قطر

تركيب جزيئات البروتين ونظرا ً لحاجة النبات له يضاف إلى

فتحاته 2ملم وقدرت بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربة

ًّ
وأن نسبة كبيرة منه تفقد خالل
التربة بهيئة سماد نتروجيني

التجربة (جدول  .)7أضيف سماد  ) 72:72:72( NPKبشكل

عمليات تطاير األمونيا وعكس النترجة والتثبيت وعمليات الغسل

متسا ٍو لجميع الوحدات التجريبية قبل الزراعة (عند تحضير

للنترات مما يسبب مشاكل تلوث البيئة وأمراض تصيب اإلنسان

األرض) بمعدل  211كغم هـ  .7-وكانت الطريقة المتبعة في الري

والحيوان فضالً عن الخسائر االقتصادية ( Abd El- Lattief,

هي الري السيحي زرعت بذور الحنطة بعد تعقيمها بالكحول

 ) 2172وللحصول على مصادر متوفرة في الطبيعة وتقليل كلفة

األثيلي ووضعت البذور التي أضيفت لها اللقاحات البكتيرية في

السماد الكيميائي تستعمل األسمدة الحيوية ( ) Bio fertilizer

قناني زجاجية معقمة وأضيف اليها مزيج الصمغ العربي وتركت

التي لها القدرة تحويل العناصر الغذائية غير الجاهزة المهمة الى

لمدة ساعة وبعدها زرعت في يوم . 2177/77/72أجريت

أشكال جاهزة خالل عمليات بايولوجية مهمة ,منهذه األسمدة

عمليات الخدمة بإزالة األدغال بصورة مستمرة من الحقل

بكتريا األزوتوباكتر التي لها القدرة على تثبيت النتروجين الجوي

واستمرت خدمة المحصول والري طيلة بقاء المحصول في الحقل.
55

وتسويتها

خالل

الموسم

قيست بعض صفات النمو والحاصل خالل مراحل البحث المختلفة

جمعت البيانات وحللت باستخدام البرنامج اإلحصائي SPSS

والتي اشتملت على مساحة ورقة العلم وعدد األشطاء والسنابل في

وأستخدام أقل فرق معنوي ( )L.S.Dللمقارنة بين المتوسطات

وحدة المساحة ومكونات الحاصل وحاصل الحبوب والحيوي
وح اصل البروتين في الحبوب.

االيونات
السالبة

األيونات
الموجبة

نسجه
التربة

جدول ( .)7بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة التجربة قبل الزراعة
الصفة
األيصالية الكهربائية ()EC
درجة تفاعل التربة ()PH
المادة العضوية ()OM
الرمل Sand
الغرين Silt
الطينClay
صنف النسجة Texture
الكالسيوم Ca+2
المغنيسيوم Mg+2
الصوديوم Na+
البوتاسيوم K+
الكبريتات SO4 -2
البيكاربونات HCO 3 -
الكلورايد Cl-
النتروجين الجاهز ()N
الفسفور الجاهز()P
البوتاسيوم الجاهز()K

القيمة
7222
1221
7297
731211
222211
203211
مزيجية غرينية
1211
7212
23211
1293
7293
122
01221
72211
702111
791211

الوحدة
ديسسيمينز م
/
غم كغم  7-تربة
غم كغم  7-تربة
غم كغم  7-تربة
غم كغم  7-تربة
/
7مليمول لتر
7مليمول لتر
7مليمول لتر
7مليمول لتر
7مليمول لتر
7مليمول لتر
7مليمول لتر
7ملغم كغم
7ملغم كغم
7ملغم كغم

7-

النتائج والمناقشة:

العمليات الحيوية المهمة التي تستطيع بواسطتها النباتات تلبية

تأثير التسميد الحيوي:

الجزء األعظم من حاجتها من عنصر النتروجين الذي يعد أساسا ً

صفات النمو

للنبات ويمثل النتروجين المثبت بواسطة األحياء المجهرية أهم

أشارت نتائج جدول ( )2أن اضافة السماد الحيوي أثر معنويا ً في

طرائق التثبيت الحيوي للنتروجين الجوي ( Abd El- Lattief,

صفة مساحة ورقة العلم وتفوقت النباتات التي أضيف لها عزلتي

 )2012وهذا يتفق مع ما حصل عليه (سهيل ,واخرون

األزوتوباكتر معنويا ً عن نباتات المقارنة ,ولم تظهر العزلتين

2177وتشير نتائج جدول ( )2أن عزلة البكتريا  F2تفوقت في

فروقات معنوية بينهما في التأثير في هذه الصفة .سجلت النباتات

صفة عدد األشطاء في وحدة المساحة بلغ  01922شطأ م

2-

المسمدة بالعزلتين  F1و  F2أكبر مساحة لورقة العلم بلغت 0727

وبنسبة زيادة بلغت  % 7227مقارنة بالنباتات غير المعاملة

و  0327سم 2وبنسبة زيادة بلغت ( %71و  )% 221على التوالي

والتي سجلت أقل متوسط بلغ  21227شطأ م

مقارنة بالنباتات غير المسمدة ,أقل متوسط حيث تساهم بكتريا

زيادة عدد األشطاء ربما إلى التأثير اإليجابي لبكتريا الـ

 A.chroococcumفي زيادة محتوى النبات من النتروجين وأن

 Azotobacterفي المنطقة الجذرية وقابليتها في أفراز بعض

زيادة أعداد األزوتوباكتر له دور في تحقيق زيادة النتروجين

منظمات النمو مثل األوكسينات والهرمونات وهي مواد ذات

( سهيل ,واخرون  )2177وأن هذه البكتريا لها القدرة على أفراز

تأثيرات محفزة أو مثبطة لعمليات فسلجية وكيموحيوية معينة في

مواد منشطة للنمو مثل الجبرلينات والسايتوكينات واألوكسينات

النبات والكائنات الحية الدقيقة والتي لها دور في نمو وتطور

والفيتامينات التي تسهم في تحسين نمو المجموع الجذري وتؤدي

النبات بما يعكس أهمية هذه البكتريا ( Karthikeyan and

دور مهم في استطالة خاليا النبات وانقسام الخاليا النباتية

) )Sakthivel 2011فضالً عن تثبيت النتروجين والذي يدخل

وتعد عملية التثبيت الحيوي للنتروجين من

في بناء وتكوين األحماض النووية والبروتينات وبالتالي التأثير

(فرج.)2177.
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2-

ويعود السبب في

غير المباشر في زيادة أرتفاع النبات وعدد األشطاء ووزنه الجاف

ويعود السبب هنا إلى إن أضافة السماد الحيوي كان إيجابيا في

وهذا ما أشار اليه (الشمري .)2177 ,وأوضحت النتائج في

زيادة مكونات الحاصل (عدد الحبوب ووزنها) والذي انعكس

الجدول أيضا ً أنه لم يكن هنالك أي أثر معنوي في طول السنبلة.

إيجابيا في زيادة حاصل الحبوب ومعاملة البذور باللقاحات

صفات الحاصل ومكوناته وحاصل البروتين

البكتيرية تساعد في تحفيز النمو وزيادة حاصل الحبوب نتيجة

أوضحت النتائج في جدول ( )2أن أضافة السماد الحيوي قد أثر

أفراز هذه األحياء منظمات النمو( Arshed and Franken,

معنويا ً في صفة عدد السنابل في وحدة المساحة ,حيث سجلت

 .)1991وهذا يتفق مع ما حصل عليه (الشمري.)2177b ,

عزلتي البكتريا  F1و  F2أعلى عدد سنابل بلغ  23122و20127

أوضحت النتائج أيضا ً إن أضافة السماد الحيوي أثر معنويا ً في

وبنسبة زيادة بلغت ( %7129و )% 927على التوالي

صفة الحاصل الحيوي وحققت النباتات التي أضيف لها عزلتي

مقارنة بالنباتات غير الملقحة كذلك يشير الجدول أيضا ً أن أضافة

البكتريا تفوقا ً معنويا ً عن نباتات المقارنة ,ولم تظهر العزلتين

السماد الحيوي أثر معنويا ً في صفة وزن 7111حبة وتفوقت

فروقات معنوية بينهما في التأثير في هذه الصفة .سجلت النباتات

النباتات التي أضيف لها عزلتي البكتريا معنويا ً عن نباتات

المسمدة بالعزلتين  F1و  F2أعلى حاصل بايلوجي بلغ 7772123

المقارنة  ,سجلت النباتات المسمدة بالعزلة  F1أعلى متوسط لوزن

و 7723727كغم هـ 7-وبنسبة زيادة بلغت (  % 929و )%7122

 7111حبة بلغ  3720غم وبنسبة زيادة بلغت ( )% 321مقارنة

على التوالي مقارنة بالنباتات غير المعاملة ويعود السبب في زيادة

مع النباتات غير المعاملة ,وقد يعزى سبب الزيادة إلى زيادة كفاءة

الحاصل البايولوجي نتيجة التلقيح ببكتريا األزوتوباكتر لما لها من

عملية التمثيل الضوئي ونقل نواتج عملية التمثيل من مواقع

تأثير إيجابي في أفراز منظمات النمو (األوكسينات ,الجبرلينات,

تصنيعها في األوراق الى مواقع الخزن في الحبوب وكذلك زيادة

السايتوكاينينات) ومن ثم تشجيع الجذور المتصاص الماء

أنتاج الطاقة وتكوين  ATPوبناء السكريات والنشاء والبروتينات

والعناصر المغذية وهذا يؤثر أيجابيا ً في نمو النباتHo, (.

وبناء اللبيدات وتكوين األحماض النووية التي تخزن في الحبوب

 .)1988وهذا يتفق مع ما حصل عليه(الشمري .)2177b ,كذلك

مما يؤدي الى زيادة وزنها ( )Havlin, et al .2005وهذا يتفق

يبين الجدول ( )2إلى أن أضافة السماد الحيوي أثر معنويا ً في

مع ما حصل عليه (الشمري .)2177 ,حقق السماد الحيوي زيادة

حاصل البروتين وتفوقت النباتات الملقحة بالعزلة  F1معنويا ً

سنبلة م

2-

7-

معنوية في حاصل الحبوب ,وتفوقت النباتات التي أضيف لها

بأعلى متوسط بلغ  32223كغم هـ

عزلتي األزوتوباكتر معنويا ً عن نباتات المقارنة ,ولم تظهر

 )%مقارنة بالنباتات غير الملقحة والتي سجلت أقل متوسط بلغ
7-

وبنسبة زيادة بلغت (2227

العزلتين فروقات معنوية بينهما في التأثير في هذه الصفة .إذ

 01721كغم هـ

سجلت النباتات المسمدة بالعزلتين  F1و  F2أعلى حا صل حبوب

الشمري .)2177 ,لم يكن هنالك تأثيرات معنوية ألضافه السماد

بلغت  090722و 091321كغم هـ

7-

وبنسبة زيادة بلغت (7022

وهذا يتفق مع ما حصل عليه (بشير  2110و

الحيوي في صفة عدد الحبوب بالسنبلة.

 %و ) %7229و على التوالي مقارنة بالنباتات غير المعاملة
جدول ( .)2تأثير التسميد الحيوي في بعض صفات النمو والحاصل ومكوناته وحاصل البروتين
حاصل الحبوب
وزن7111
عدد
عدد
عدد
مساحة
السماد
72كغم هـ
حبة
الحبوب
األشطاء السنابل م
ورقة
الحيوي
2غم
بالسنبلة
م
العلم
2
سم
037922
3022
2221
27121
21227
0220
F0
091321
3720
2122
20127
21221
0727
F1
090722
3029
1121
23122
01922
0327
F2
792231
1217
N.S
9213
27211
2272
L.S.D

الحاصل
البايولوجي
7كغم هـ
7172221
7772123
7723727
292219

حاصل
البروتين
7كغم هـ
01721
32223
30121
01207

تأثير األصناف

اشارت النتائج في جدول ( )0اختالف األصناف معنويا ً في مساحة

صفات النمو

ورقة العلم وأظهر الصنف إباء 99تفوقا ً على الصنفين اآلخرين
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(بحوث 22وأبو غريب) بأعلى متوسط بلغ  0223سم 2وبنسبة

متوسط بلغ  2722حبة سنبلة

زيادة بلغت ( ) % 7722عن الصنف أبو غريب الذي سجل

في عدد الحبوب بالسنبلة إلى كون هذه ال صفة عدد الحبوب بالسنبلة

متوسطا ً أقل بلغ  0727سم . 2ويعود سبب اختالف األصناف في

من الصفات الكمية المحددة وراثيا ً والتي يكون معامل توريثها

هذه الصفة إلى اختالفها في التركيب الوراثي مما أدى الى تباينها

عالي ( )Scott, 1983وهذا يتفق مع ما حصل عليه

في صفات النمو واتفقت هذه النتيجة مع ما توصل إليه (دمحم,

(الحبيب 2113,و جردات .)7991 ,يشير جدول ( )0ان

 2111والشبيب )2170,إذ أشاروا الى اختالف مساحة ورقة

األصناف اختلفت معنويا ً في وزن  7111حبة ,وقد سجل الصنف

العلم بين األصن اف المستخدمة في تجاربهم .اختلفت األصناف

بحوث 22أعلى متوسط بلغ  3221غم وبنسبة زيادة بلغت

معنويا ً في عدد األشطاء في وحدة المساحة وقد سجل الصنف أبو

( )%7722عن الصنف ابو غريب الذي سجل أقل متوسط بلغ

غريب أعلى متوسط بلغ  01221شطأ م  2-والذي لم يختلف معنويا ً

 3729غم  ,ويعود السبب في اختالف األصناف إلى عالقة

عن الصنف إباء 99وسجل زيادة أكثر من ( )%7122عن

المصدر والمصب الذي يمثل الحبوب أي بعبارة أخرى إن

الصنف بحوث 22الذي سجل أقل متوسط بلغ  21222شطأ م ,2-

انخفاض عدد الحبوب في السنبلة للصنف بحوث قلل التنافس بين

ويعود سبب اختالف األصناف في عدد األشطاء إلى التركيب

الحبوب على مواد التمثيل الضوئي وهذا أدى بدوره إلى زيادة في

الوراثي وهو العامل األساسي لقابلية النبات للتفريع (

معدل انتقال المواد إلى الحبة مما أدى الى زيادة في وزن الحبة

 )Evans,7992ويعزى السبب أيضا ً في زيادة عدد التفرعات الى

فضالً عن االختالفات الوراثية الموجودة أصالً بين األصناف

زيادة جاهزية النتروجين في التربة وامتصاصه وزيادة محتواه في

(الحلفي )2177 ,وهذا يتفق مع م ا حصل عليه (ال شبيب.)2170,

النبات الذي بدوره يؤدي الى زيادة نشاط الفعاليات الحيوية وزيادة

اختلفت األصناف معنويا ً في حاصل الحبوب وسجل الصنف

والذي يعطي نموا ً خضريا ً

بحوث 22أعلى حاصل حبوب بلغ  099723كغم هـ  7-وبنسبة

وجذريا ً ذو كفاءة عالية في أمتصاص المغذيات ا ألخرى ومن ثم

زيادة بلغت ( )%920عن الصنف إباء 99والذي سجل متوسطا ً

زيادة عدد التفرعات ( ,)Al – Barazanji,1981وتتشابه هذه

أقل بلغ  027121كغم هـ  .7-ويعزى سبب تفوق الصنف

النتائج مع ما توصل اليه (فالح ,واخرون  2110و

بحوث 22على األصناف الداخلة في الدراسة إلى تفوقه في وزن

الشبيب.)2170,

 7111حبة وهي من المكونات المحددة لحاصل الحبوب النهائي

انقسام ونمو الخاليا المرستيمية

في الحنطة ( ,)Evans, 1976وهذا يتفق مع ما حصل عليه

صفات الحاصل ومكوناته وحاصل البروتين

الحبيب )  )2113و. Zamir, et al (2010

أوضحت النتائج في جدول ( )0اختالف األصناف معنويا ً في عدد

وفي صفة الحاصل البايلوجي بينت نتائج الجدول ( )0أن الصنفين

السنابل في وحدة المساحة وأظهر الصنف ابو غريب تفوقا ً على
الصنفين اآلخرين بأعلى متوسط بلغ  23923م

7-

 .ويعود سبب اختالف األصناف

2-

بحوث 22والصنف إباء 99لم يختلفا معنويا ً عن بعضهما وقد

وبنسبة زيادة

أعطيا أعلى حاصل بايلوجي بلغ  7711921و  7721721كغم

قدرها %7220عن الصنف إباء 99الذي سجل أقل متوسط بلغ

هـ  7-على التوالي وسجل الصنف بحوث 22زيادة بلغت أكثر من

 27320م  , 2-ويعود سبب اختالف األصناف لعدد السنابل إلى

( )%7227مقارنة مع الصنف ابو غريب الذي سجل أقل متوسط

االختالفات الوراثية بين األصناف وقابلية كل صنف على تحويل

بلغ  7172721كغم هـ  . 7-وقد يعود سبب ذلك الى الزيادة التي

التفرعات إلى تفرعات حاملة للسنابل الخصبة اعتمادا على قدرته

أحرزتها األصناف المتفوقة في حاصل الحبوب

على أنتاج أكبر قدر من مواد التمثيل ( Hucl, and Baker.

مكوناته المتأتي أصالً من تفوق هذه األصناف في بعض صفات

 )1988وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل اليه (الحبيب  2113,و

النمو ,األمر الذي وفر فرصة أفضل لزيادة كفاءة عملية البناء

 .)Zamir et al, 2010اختلفت األصناف عن بعضها معنويا ً في

الضوئي وبالتالي زيادة في معدالت األنتاج وتراكم المادة الجافة

عدد الحبوب بالسنبلة ,وقد أظهر الصنف إباء 99تفوقا ً على
الصنفين اآلخرين بأعلى متوسط بلغ  1727حبة سنبلة

7-

بفعل زيادة

مما أنعكس على تحسين قيم متوسطات الحاصل الحيوي (حبوب +

وبنسبة

قش) ,واتفقت هذه النتيجة مع (الحبيب ).2113,لم يكن هنالك

زيادة بلغت ( )%2020عن الصنف ابو غريب والذي سجل أقل
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تأثيرات معنوية بين األصناف في صفة حاصل البروتين في

نسبة البروتين وبالعكس مما أدى بالنتيجة النهائية الى عدم وجود

الحبوب .يبدو أن هناك حالة من التوازن بين نسبة البروتين في

اختالفات معنوية بين األصناف في حاصل البروتين.

الحبوب وحاصل الحبوب وهي أن زيادة الحاصل أدت الى خفض

جدول ( .)0تأثير األصناف في بعض صفات النمو والحاصل ومكوناته وحاصل البروتين

األصناف
بحوث22
أبو غريب
إباء99
L.S.D

مساحة
ورقة العلم
2
سم
0323
0727
0223
7221

عدد
السنابل
2م
22321
23923
27320
22.17

عدد
األشطاء
2م
21222
01221
21727
21293

عدد الحبوب
بالسنبلة

وزن7111
حبة غم

2921
2722
1727
0297

3221
3729
3021
1291

تأثير التداخل بين التسميد الحيوي واألصناف

الحاصل
البايلوجي
7كغم هـ
7711921
7172721
7721721
101219

حاصل
الحبوب
7كغم هـ
099723
012221
027129
729297

حاصل
البروتين
7كغم هـ
33121
37227
32121
N.S

بالعزلة  F1أو  F2أعلى متوسط لوزن  7111حبة بلغ 3127
في حين سجل الصنف أبو غريب

صفات النمو

و 3121غم على التوالي

أوضحت نتائج جدول ( )3أن التداخل بين السماد الحيوي

والمسمد بالعزلة  F1أقل متوسط بلغ  3121غم .أثر التداخل بين

واألصناف أثر معنويا ً في مساحة ورقة العلم وسجل الصنف

السماد الحيوي واألصناف معنويا ً في حاصل الحبوب وسجل

إباء 99المسمد بالعزلة  F1أكبر مساحة ورقة علم بلغت 0921

الصنف بحوث 22المسمد بالعزلة  F1أعلى حاصل حبوب بلغ

سم 2في حين سجل الصنف أبو غريب غير المسمد أقل متوسط

 371322كغم هـ  7-في حين سجل الصنف إباء 99غير المسمد أقل
7-

بلغ  2922سم .2حيث أن األصناف تختلف في مدى استجابتها

متوسط بلغ  071120كغم هـ

واستفادتها من النتروجين المثبت ,إذ بسبب اختالفاتها الوراثية فأن

(التميمي .)2117 ,حيث أن بكتريا األزوتوباكتر باإلضافة الى

حجم وانتشار المجموع الجذري يختلف من صنف آلخر ,كذلك

أنها تثبت النتروجين الجوي فأنها تفرز األمونيوم وكذلك منظمات

فأنه يختلف في قابليته ألمتصاص العناصر المختلفة ومنها

النمو وبالتالي زيادة نمو الجذور ومن ثم زيادة النمو الخضري

النتروجين ولذلك فأن هذه األصناف أظهرت أستجابة مختلفة

وزيادة عملية التركيب الضوئي أي زيادة المواد المصنعة الى

لألستفادة من هذا العنصر المهم في العمليات الحيوية المختلفة

الحبوب ,وتختلف أصناف الحنطة في طبيعة إفرازات الجذور

للنبات والتي ظهرت واضحة وجليه في بعض صفات النمو ومنها

وبالتالي تختلف في تأثيرها على بكتريا األزوتوباكتر حيث أن

المساحة الورقية التي أختلفت زيادتها حسب الصنف وكذلك حسب

الصنف بحوث 22عمل على زيادة نشاط البكتريا وبالتالي زيادة

الساللة البكتيرية التي لقح بها الصنف .ويبين الجدول أيضا ً أنه لم

النتروجين الذي أدى الى زيادة النمو الخضري وتوفير المغذيات

يكن هنالك تأثيرات معنوية للتداخل الثنائي بين التسميد الحيوي

الى الحبوب .أظهر التداخل بين السماد الحيوي واألصناف تأثيرا ً

واألصناف في صفة عدد األشطاء في وحدة المساحة.

معنويا ً في حاصل البروتين وقد سجل الصنف بحوث 22الملقح

وهذا يتفق ما حصل عليه

بالعزلة  F1أعلى متوسط بلغ  77120كغم هـ  7-في حين سجل

صفات الحاصل ومكوناته وحاصل البروتين

الصنف إباء 99غير الملقح أقل متوسط لهذه الصفة بلغ 07323

تشير نتائج الجدول( )3أن التداخل بين السماد الحيوي واألصناف

كغم هـ  7-وهذا يتفق مع ما حصل عليه (سهيل ,واخرون .)2177

أثر معنويا ً في وزن  7111حبة وسجل الصنف بحوث 22المسمد

جدول ( .)3تأثير التسميد الحيوي واألصناف والتداخل بينهم في بعض صفات النمو والحاصل ومكوناته وحاصل البروتين
السماد
الحيوي

األصناف

مساحة
ورقة العلم
2
سم

عدد
األشطاء
2
م

عدد السنابل
2م

عدد
الحبوب
بالسنبلة

F0

بحوث22

0321

21120

27220

2127
67

وزن
7111
حبة
غم
3021

حاصل
الحبوب
7كغم هـ

الحاصل
البايلوجي
7كغم هـ

حاصل
البروتين
7كغم هـ

020121

7771720

31329

أبو غريب
إباء99
بحوث22
F1
أبو غريب
إباء99
بحوث22
F2
أبو غريب
إباء99
L.S.D

2922
0222
0320
0222
0921
0322
0227
0121
2292

21321
21020
27121
07221
21720
29720
00121
01221
N.S

2122
1221
2122
2321
1020
1220
7927
1127
N.S

22120
79020
22720
27921
21720
20120
22120
23322
N.S
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الشمري ,أسماء سليم حسين  .2177تأثير التسميد الحيوي
( ) Azotobacter chroococcumوالتسميد العضوي
والمعدني في نمو وحاصل حنطة الخبز ومحتواها من
المغذيات .
الكليدار ,قصي سعد عزيز ناصر وأحالم كامل أسماعيل .2171
تحليل اقتصادي للتوقعات المستقبلية إلنتاج واستهالك القمح
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المالئمة .مجلة األنبار للعلوم الزراعية211 - 223 :)3(1 .
عدد خاص بالمؤتمر.
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 Triticum aestivumوالقمح الشيلمي في مواقع مختلفة
من األراضي المستصلحة في محافظة البصرة .مجلة
الزراعة العراقية .عدد خاص .1- 7 :1,7
فرج ,حسين عرنوص . 2177التأثير المتداخل بين عزالت محلية
من بكتريا  Azotobacter chroococcumوالفطر
 Trichoderma harzianumفي تثبيت النتروجين
وجاهزية بعض المغذيات لنبات الشعير .رسالة ماجستير -
كلية الزراعة  -جامعة بغداد.
لطيف ,أحمد عبد الرحيم . 2112استجابة بعض أصناف من
الحنطة إلضافة الكبريت الزراعي والفسفور. .أطروحة
دكتوراه  .كلية الزراعة_ جامعة بغداد
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أصناف من حنطــــة الخبــ ز بتأثير مواعيد الزراعة .
أطروحة دكتوراه  -كلية الزراعة  -جامعة بغداد.
Al – Barazanji A. F., Al – Karagheli, R., Paliwol,
K. V. and Abbas, H. A., 1981. Response of
wheat crop to fertilizers N, P, K on the
gypsifrerrous soil of AL – Dour region.
Tech. Bull. No. 96 State organization for
land reclamation.
Arshad, M. and Franken Berger, W. T., 2012,
December. Microbial production of plant
hormones. In The Rhizosphere and Plant
Growth: Papers presented at a Symposium
held May 8–11, 1989, at the Beltsville
Agricultural Research Center (BARC),
67

El-Fattah, D.A.A., Eweda, W.E., Zayed, M.S. and
Hassanein, M.K., 2013. Effect of carrier
materials, sterilization method, and storage
temperature on survival and biological
activities of Azotobacter chroococcum
inoculant. Annals of Agricultural Sciences,
58(2), Pp.111-118.
El-Lattief, A., 2012. Improving bread wheat
productivity and reduce use of mineral
nitrogen by inoculation with Azotobacter
and Azospirillum under arid environment in
Upper Egypt. In International Conference
on Applied Life Sciences. InTech.
Evans, L., 1976. Aspects of the comparative
physilogy of grain yield in cereals. In
Advances in Agronomy, (28), Pp. 301-359).
Academic Press.
Evans, L.T., 1996. Crop evolution, adaptation and
yield. Cambridge university press.
Havlin, J. L., Beaton, J. D., Tisdale, S. L. and
Nelson, W. L., 2005. Soil fertility and
fertilizers: An introduction to nutrient
management, (515), Pp. 97-141. Upper
Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
Ho, I., 1988. Interaction between VA-mycorrhizal
fungus and Azotobacter and their combined
effects on growth of tall fescue. Plant and
Soil, 105(2), Pp.291-293.
Hucl, P. and Baker, R. J., 1988. An evaluation of
common spring wheat germplasm for
tillering. Canadian Journal of Plant
Science, 68(4), Pp.1119-1123.
Karthikeyan, A. and Sakthivel, K. M., 2011.
Efficacy of Azotobacter chroococcum in
rooting
and
growth
of
Eucalyptus
camaldulensis stem cuttings.
Research
Journal of Microbiology, 6(7), p.618.
Scott, W. R., Appleyard, M., Fellowes, G. and
Kirby, E. J. M., 1983. Effect of genotype
and position in the ear on carpel and grain
growth and mature grain weight of spring
barley. The Journal of Agricultural Science,
100(2), Pp.383-391.
Zamir, M. S. I. and Javeed, H. M. R., 2010.
Comparative performance of various wheat
(Triticum aestivum L.) cultivars to different
tillage practices under tropical conditions.
African Journal of Agricultural Research,
5(14), Pp.1799-1803.

67

