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 ويـالحيالسماد السماد العضوي )مخلفات األبقار( وبين ل دراسة تأثير التداخ
 القمح نتاجية نباتفي إ Burkholderia) ا ـ) بكتري

  (1*)ميرفت الطاهر بن محمود
 ، طرابلس، ليبيا.جامعة طرابلس، كلية الزراعة ،قسم التربة والمياه(. 1)

 (.dr.mbenmahmoud@yahoo.comإللكتروني: )*للمراسلة: د مرفت الطاهر بن محمود. البريد ا
 15/02/2019تاريخ القبول:    09/01/2019تاريخ االستالم: 

 الملخص
ين الزراعي ينفي الموسمليبيا  ،ء( شرق مدينة طرابلسبمنطقة وادي الربيع )تاجوار أجريت هذه الدارسة 

وي ـالحيالسماد ار( وتأثير السماد العضوي )مخلفات األبقا مفيهدرس  .2018و 2017المتتاليين
 على بقدرتها المعروفة األنواع من وهي ،(B. brasilensis) نوعلل تابعةال Burkholderia) ا ـبكتري)

 .(بلدي) صنف  (.Triticum aestivum L) الطري  القمح نبات في إنتاجية الجوي  النتروجين تثبيت
كسماد حيوي في وجود قبل الزراعة  Burkholderia  في هذه التجربة تم معاملة حبوب القمح ببكتيريا

من  هكتار/N كغ 100تعادل  النتروجينة من بيحتوي على نس (بقارات أمخلف) رمتخمعضوي  سماد
دور إيجابي في زيادة لها التسميد العضوي و أن معامالت التسميد الحيوي النتائج  أثبتتو سماد  اليوريا 

نسبة البروتين في و  %N الكلي  النتروجين كل مننسبة حبة )غرام( و  1000وزن و للنبات الوزن الجاف 
ل أفضكانت بالسماد العضوي مقارنة بالشاهد  والنباتات المعاملة  كذلكالملقحة و باتاتنلل بالحبو 

في الموسمين  ا  بالسماد العضوي والحيوي معلنباتات المعاملة ل التجربتينالنتائج المتحصل عليها  في 
 .   القمحنتاجية من لإل بالنسبةاألخرى المعامالت مقارنة بجميع  ا  معنوي تفوقتو 

              .القمح، التسميد الحيوي، التسميد العضوي : المفتاحيةت الكلما
:مةالمقد  

 السنوات في العالم اتجه حيث, دة الكيميائيةمألسلالمفرط  عماللتقليل من است خدمةديثة المستتعتبر األسمدة الحيوية إحدى التقنيات الح
 أثبتت حيث  النتروجينكفوسفور و  صرعض العناب من خواص التربة و محتوها لتحسين ، ةآمن و ةبديلطرق  استعمال إلى ةخير األ

 ,Osip ) صحيا   و اقتصاديا   أوفر  معدله زيادةو  هتحسين إمكانيةو  الجوي  النتروجين للتثبيت الحيوية الطرق  استخدام الحديثة الدارسات
 محمود، بن) Biofertilizers  الحيوية األسمدة باستخدام النشاط من النوع ذاهل األهمية تقييم إعادة ري الضرو  من صبحوأ(. 2000
 من لبعض لما Burkholderia جنس التربة في المعيشة حرة الالتكافلية البكتيريا استعمال كيفية تحديد تم البحث هذا فيو  .( 2016
  من النباتات لحماية الفطرية المضادات من كثير فرز على رةدقال لها لما التربة و  يف الجوي  النتروجين تثبيت على القدرة أنواعها

  المرضية المسببات
(2003(Dalmastri et al., 2003; De Souza et al.,   إنبات على تساعد التي النمو و المنشطات المركبات بعض زافر او 

يزيد نشاط هذه  وIAA  .،(1993,. .(Tabacchioni et al منها ناتواالوكسي والسايتوكينات الجبرليك كحمض و الجذور البذور
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 ربونالك عنصر توفر يعد ،ربونللك كمصدر الجذور إفرازات من تستفيد اـألنه تالنباتا جذور سطوح على تتواجد عندما البكتيريا
  إضافة فان لذلك لتغذيةالذاتية اغير يقة ة الدقالترب األحياء بواسطة روجينـالنيت تـتثبي لدـومع نشاط من تحدد التي الرئيسية لالعوام من

 ,.Trân et al) ) أشار. (1987الراشدي, )  والالهوائية الهوائية الظروف تـتح تـالتثبي عملية تنشيط  إلى تؤدي العضوية المخلفات
2000  Burkholderiaربونك من تحتاجه ما يرتوف في وتكاثرها معيشتها في تعتمد لكونها غير ذاتية التغذية التربة  أحياء من 
 الحيوي التثبيت عملية تنشيط إلى تؤدي العضوية المخلفات إضافة فان لذا تربة،ال يـف ويةـالعض للمركبات أكسدتها لخال وطاقة

 بالتالي والمتوفرة   ويةـالعض اتـالمركب وعـن ىـعل كثيرا يعتمد المتوفرة العضوية المواد من Burkholderia البكتيريااستفادة و
 زيادة في Burkholderia لبكتيريا با التلقيح من فائدة هناك يكون لكي .(Trân et al., 2000) ين إنتاجيتهتحسو  اتـالنب نمو زيادة

 إن Salles et al., 2006ت أشاركما  نيتروجيني أو عضوي مصدر  بإضافة التلقيح يقترن  إن يجب فانه  ونوعا  كما لالمحصو
 تسببها التي البيئة تلوث لمشاك من قليلللت و حيويا التربة زيادة خصوبة في ماهتس ويـحيكسماد   Burkholderia بكتريا لاستعما

 إلى البحثيهدف هذا  ذاـله.  ويـالعض التسميد و الحيوي  التلقيح تقنيات ستخدامأب حيوي ال النشاط تعزيز يجب الكيميائية  مدةـاألس
    . القمح نبات و إنتاجية  نمو في  األبقار( مخلفات)العضوي ماد الس و Burkholderia) )ببكتيريا السماد الحيوي  بين لالتداخ دراسة

 طرائقه:مواد البحث و 
 .2018و 2017 ن المتتاليين يالزراعي ينفي الموسم ،ليبيا ،)تاجوارء( شرق مدينة طرابلس جربة حقلية في منطقة وادي الربيعأجريت ت

السماد العضوي و  Burkholderiaلدراسة تـأثير السماد الحيوي ببكتيريا  RCBDلعشوائية الكاملة تصميم القطاعات ا اماتبع في تنفيذه
( يبين بعض من الخواص 1الجدول )و  نها رمليةأبفي تربة صنفت نبات القمح  في إنتاجيةالمتمثل في بقايا مخلفات األبقار المتخمرة 

 100بمعدل  (البلدي) صنف  (.Triticum aestivum L)الطري  ربة القمحاستخدم في هذه التجو  .الكيميائية للتربة قبل الزراعة
 عينة تربةو  ي + سماد عضوي تربة + سماد حيو  ،تربة + سماد حيوي  ،+ سماد عضوي  )تربةمعامالت  4كغ/هكتار. تضمنت التجربة 

 .2متر 3×2تجريبية  تبلغ مساحة كل قطعة .قطعة تجريبية 12مرات لكل معاملة لتصبح  3كررت المعامالت و  الشاهد(
 تمو  ،بها المزروعة راألشجاطقة جذور بعض النباتات و من مناطق مختلفة من من سم( 40 - 0) عمق على التربة عينات عتمج

ستخدام اب ،من هذه التربة Burkholderia بكتيريا عزلت. للحقل لةممث عينة لتكون  العينات أخذ في التجانس لضمان بعضها مع خلطها
 Burkholderiaكونه وسط مالئم لنمو بكتيريا   Burk's mediaالنتروجينالغذائي الخالي من  لو لتر من المحل 1في  تربةغرام 10

ثم حضنت ثالثة أيام عند  ،اج لمدة ساعةت في الرج  و رج   7.0عند  pH المحلول حموضة درجةثم عدلت  ،(2016 ،)بن محمود
 النامي البكتيري  الغشاء على الحاوية الزجاجية ئحار للش والمجهرية المزرعية تالصفا دارسة خالل من مئوية. درجة 30درجة حرارة 

 B. brasilensis (1994 (Bergey's Manual of Determinative  للنوع تابعة و  Burkholderia بكتريا لنمو واضحة كانت
Bacteriology, و(Bergey’s Manual Systematic Bacteriology, 2004) تثبيت ىبقدرتهاعل المعروفة عاألنوا  من وهي 

 (.(Reis et al., 2000 الجوي  النتروجين
نسبة كل من و  E.Cدرجة ملوحته و  pHختبارت الكيميائية للسماد العضوي المستخدم لمعرفة درجة حموضته االأجريت بعض التحاليل و 

 البقر المتخمر( لتربة القطعلعضوي )مخلفات سماد اضيف الأ (.2كما مبين في الجدول )البوتاسيوم و  الكلي الفوسفورو  الكلي النيتروحين
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على نسية من يحتوي بمعدل و   Hanafy et al., 2002 ) ) يوم قبل الزراعة 15خصصة للمعاملة بالتسميد العضوي التجريبية الم
  .اليوريا من سمادهكتار /N كغ 100تعادل  النتروجين

تركت البذور المخصصة و هكتار( كغ/100ية )بمعدل لكل قطعة تجريب غ60ي حوال تقدرو  المراد زراعتهاالقمح  حبوبحساب وزن تم 
مزجها بالمحلول البكتيري مع  المخصصة للقطع المعاملة فقد تم أما البذور، لة بدون إضافة المزيج البكتيري معام الغيرالتجريبية للقطع 

 .ق القمحيدق
كذلك تعتبر مصدر ليست بمادة كيميائية و ية و مادة الصقة طبيع رهباعتابلعدة أسباب  المزج دقيق القمحاستخدم في عملية الخلط و 

بحيث كل بذرة من بذور القمح مغطاة تماما بالمزيج  جيدا  تم خلطها و  للكربوهيدرات في األيام األولى للبكتيريا حتى تتأقلم مع الوسط
 .(1998 ،)بن محمود رةاشعن الشمس المب عيدا  بساعة في الهواء لتجف و  12تركت البذور المعاملة حوالي و 

نمو النباتات أجريت عمليات ثناء فترة الزراعة و أو  عشوائيا   هاحيث تم توزيعملقحة حسب المعامالت الغير تمت زراعة البذور الملقحة و 
عن  تروجين التربةن فقد جزء منلتجنب عملية الصرف التي قد تؤدي إلى و  ،حسب حاجة المحصولذلك و الري بالرش  ملياتعو الخدمة 
 . لالغسيعملية طريق 

فصل الحبوب تم . اتم تجميع النباتات من كل القطع التجريبية على حد ،نللموسمين الزراعيي )فترة الحصاد(موسم النمو  كل في نهاية
ستخدام اببها لي الك النتروجينتقدير نسبة ن تم تحليلها و أيكية إلى تتعبئتها في أكياس بالسلة كهربائية و آب من ثم طحنهاو  ،و وزنهامنها 
كذلك تم تجفيف النباتات في و  ( 1998 ،)بن محمود (1) معادلةحسب السبة البروتين في الحبوب ن كذلك تم تقديرو  ،ة كلداهلطريق

 ساعة لحساب الوزن الجاف للنبات 48درجة مئوية لمدة  80الفرن عند 
  6.25× الكلي في الحبوب  النتروجيننسبة البروتين في الحبوب = نسبة  •
 تحديد داللةل التباين ثالثي تحليل وكذلك Minitab15 برنامج باستخدام إحصائيا ، التجربتين من عليها المتحصل البيانات تحليل تم

 .P)=  0.05) عندTukey's test توكي  اختبار باستخدام المتوسطات بين الفروق 
 :المناقشةالنتائج و 

السماد الحيوي ببكتيريا األبقار( و خل السماد العضوي )مخلفات ر األيجابي لتدالتأثيمدى اللموسمين الزراعيين رت نتائج التجربة هأظ
Burkholderia sp  وزن الحبوب القمحكل من الوزن الجاف للنبات و ث استخدمت حيعلي إنتاجية القمح. المثبتة للنيتروجين الجوي  

   نتاجية.اإل في دى التأثيرت يستدل بها على مشراكمؤ لحبوب الكلي و نسبة البروتين في ا النتروجينكذلك نسبة كل من و 
أدى إلى زيادة معنوية في الوزن الجاف للنبات  Burkholderia spأن إضافة السماد الحيوي ببكتيريا في الموسمين أظهرت النتائج 

أوزان  يادة معنوية فيهناك ز كانت  كذلكو  ،بغض النظر عن إضافة السماد العضوي و  )عينة الشاهد( مقارنة بعدم إضافة السماد الحيوي 
بالسماد العضوي جافة المعاملة سجل أعلى زيادة في األوزان النباتات ال مقارنة بعينة الشاهد.  المعاملة بالسماد العضوي  النباتات

 ،غ 930.45عا السماد العضوي مالمعاملة بالسماد الحيوي و جافة % حيث كانت أوزان النباتات ال 55بزيادة معنوية قدرها معا الحيوي و 
 غ 666 فقط سماد الحيوي المعاملة بال النباتاتو   غ568.5عضوي فقط بالسماد ال عاملةالنباتات المو غ 496.8 في عينة الشاهدات النباتو 

  .(3) كما مبين في الجدول
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زيادة معنوية ت ( حيث كان3في الجدول ) كان واضحا  حيث للموسمين  حبة 1000وزن  متوسطفي زيادة الن إيمكن مالحظة كذلك و 
وزان الحبوب أأيضا  و  غ(31.2) عينة الشاهدبالنباتات  مقارنة غ(33.26) بالسماد الحيوي  المعاملة للنباتاتحبة  1000وزان بين أ

ن هناك زيادة معنوية بين أوزان أتحليل التباين بين المتوسطات لوحظ عند إجراء  .غ(35.12)لنباتات المعاملة بالسماد العضوي فقط ا
 سجلتو  الحيوي معا  السماد العضوي و فقط  و  و السماد الحيوي  بالسماد العضوي فقطلمعاملة اأوزان الحبوب و  لحبوب للعينة الشاهدا
تأثير كبر بحيث كان لها أغ 60.29 حوالي تبلغ الحيوي معا  اد العضوي و المعاملة بالسم للنباتات وزان الحبوبعلى نسبة زيادة في األأ 

 الحيوي لتداخل بين السماد العضوي و تبين وجود تأثير معنوي ل% 5عند داللة حصائي اإل بالتحليلو  ى.مقارنة بالمعامالت األخر  معنوي 
 .حبة 1000وزن  في

في النباتات المعاملة بالسماد  معنويا   تتفوقللموسمين الكلي في الحبوب  % N النتروجيننسبة  متوسط نأ تبين أيضا  ي( 3في الجدول )
 % N معنوية في ةكانت هناك زيادكذلك و %  2.89بها  % N بلغحيث  ،لمعامالت األخرى ا على باقي الحيوي معا  عضوي و ال
في حبوب عينة  % Nالمعاملة بالسماد الحيوي فقط مقارنة بنسبة و سواء النباتات المعاملة بالسماد العضوي فقط  ى ر لمعامالت األخل

بة الكربون في الحبوب تعبر دائما  عن نسن نسبة البروتين حيث من المعروف أ،في الحبوب  نسبة البروتين فيهذا يؤثر و  .الشاهد
( 3من النتائج الواردة في الجدول ) وهي تعتبر من أهم المقاييس المستخدمة في تقييم إنتاجية القمح. ،في الحبوب ةالمتراكم النتروجينو 

نسبة البروتبن زيادة معنوية بإضافة السماد حيث تزداد  ،بروتين في الحبوبنسبة ال فيالحيوي توضح تأثير أضافة السماد العضوي و 
قد بلغت هذه الزيادة أقصاها عند النباتات ة بنسبة البروتين في حبوب عينة الشاهد، و كذلك بإضافة السماد الحيوي مقارنالعضوي و 

روتين في الحبوب إلي رتفاع  نسبة الباقد يرجع سبب و  % 18.10ت نسبة البروتين حيث بلغ الحيوي معا  المعاملة بالسماد العضوي و 
السيقان من األوراق و  النتروجينالنبات في إنتقال الكفاءة في مرحلة ملء الحبوب و  النتروجينتمثيل متصاص و اقدرة النبات العالية على 

 إلى الحبوب.
و لما لها من دور في  توى التربة من المادة العضويةإلى دور السماد العضوي في زيادة محإنتاجية القمح   زيادةيرجع السبب في د قو 

فضال  عما ذكر قد . و (Neweigy et al., 1997) للتربةالحيوية الكيميائية و فيزيائية و في تحسين الخواص الزيادة النشاط الميكروبي 
د ر السمادو  إلىوتين في الحبوب نسبة البر الكلي و  النتروجيننسبة كل من  ،حبة 1000، وزن في الوزن الجاف للنباتيعزي الزيادة 

وكسينات األو السايتوكينات و  مواد منشطة للنمو مثل الجبرلينات إفرازب  Burkholderiaالملقحة  بكتيرياال حيث تقوم  الحيوي 
ى النشاط الميكروبي مما ينعكس علنمو النبات و في تحفيز  مهما   التي تؤدي دورا  و ( Dobbelaere et al., 2003)والفيتامينات 

وهذا يلبي بعض حاجة لها القدرة على تثبيت النتروجين الجوي بصورة حرة  أيضا  و   (2016 ،بن محمود) األنتاجتحسين بيئة النمو و 
األحماض في تركيب األحماض األمينية والبروتينات و و جزيئية الكلوروفيل الذي يدخل في بناء النبات من هذا العنصر الغذائي المهم و 

التي تزيد من قدرة  زيادة كثافتهأن البكتيريا لها القدرة على تحسين نمو المجموع الجذري و  هذافضال  عن  ،نباتلل  DNA ،RNA النووية
  (.(Selvakumar et al., 2009 حيط بالجذورالعناصر الغذائية من محلول التربة المو امتصاص الماء  النبات في

و  Burkholderia ببكتريا الحيوي  السماد بين يجابياإل داخلللت نتيجة تحققت قد نبات القمح إنتاجية في الحاصلة الزيادة أن تبين
 إنتاجيته.و  القمح نبات نمو على السماد العضوي )مخلفات األبقار(
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 قبل الزراعة الكيميائية للتربةبعض الخواص  .1 جدولال

 التركيز صورة العنصر

pH 8.0 

ECe dS/m 0.15 

meq/L ++Ca 0.69 

meq/L ++Mg 0.45 

meq/L+ Na 0.73 

meq/L +K 0.18 

meq/L -CL 0.12 

meq/L --
4SO 0.46 

meq/L -3HCO 1.5 

P av.mg/kg 12.8 

N min.mg/kg 6.84 

 الكيميائية للسماد العضوي )مخلفات األبقار( قبل الزراعةالخواص . 2جدول ال

pH 7.9 

ECe dS/m 2.54 

Mg mg/kg 270 

Mn mg/kg 340 

Fe mg/kg 920 

O.M % 66.5 

N % 1.02 

% 5O2P 3.20 

O %2K 1.0 

 
  2018و 2017في الموسميين الزراعيين الحيوي على نبات القمح سمادالالعضوي و سمادتأثير ال. 3الجدول 

 حيويالتربة + سماد  تربة + سماد العضوي  تربة الشاهد المعامالت
تربة + سماد العضوي+ 

 حيويالسماد 

 a  .5568d 666b 9.4530c 96.84 غ(وزن الجاف للنبات )

 31.2f 35.12e 33.26p 60.29m حبة )غ(1000وزن 

% N  3 1.3 الكلي في الحبوبv 1.74x 2.12n 2.89g 

 8.3h 10.87j 13.25k 18.10r % البروتين في الحبوب

 معنوية روقاتف بينهم توجد ال لاألق على مشابه واحد حرف تحمل التي المتوسطات، للموسمين مكررات 3كل قيمة بالجدول متوسط 
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Abstract 

The field experiment was conducted at a farm in Wadi Elrabie area (Tajura), 

which located at the east of Tripoli, Libya, during 2017 and 2018 seasons (loam 

sandy soil,  pH 8), to study the effect of interaction between organic (Dung) and 

bio fertilizers (Burkholderia sp), that isolated from Libyan soil (Wadi Elrabie 

soil) on soft wheat (Triticum aestivum L.) (Balady var.) productivity. 

Burkholderia brasilensis species belonging to the genus Burkholderia have the 

ability to improve crop production and fix nitrogen. The results showed that the 

highest percentage of productivity was achieved when the plants inoculated 

with bacteria Burkholderia and organic fertilizer treatments. In terms of plant 

dry weight, weight of 1000 grains and percentage of N and protein in grains, 

the results showed significant differences comparing to the control treatment. 

Thus, it can be concluded that the use of a bacterial inoculation with organic 

fertilizer is effective on wheat productivity. 

Key words: Organic fertilizer, Biofertilizer, Wheat. 
  


