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 لخصامل

هبدف تقييم قدرة بكترياي  .2021-2020أجريت دراسة حقلية يف حمطة األحباث والتجارب بكلية الزراعة، جامعة طرابلس، خالل املوسم الزراعي 
(Bactorr

S13
كسماد حيوي على إنتاجية الشعري من خالل زايدة توافر العناصر الغذائية وابلتحديد الفوسفور. مت حتقيق هذا النهج ابستخدام   (

(Bactorr
S13

 80، 40، 0حتت مستوايت خمتلفة من الفوسفور )صخر الفوسفات( ) (.Bacillus sp)احملتوي على خليط من أنواع البكترياي  (
مقارنة بشعري مزروع بدون إضافة بكترياي على انتاجية حمصول الشعري )صنف رحيان(، وذلك لتقليل احلاجة الستخدام مساد /هكتار( Pكجم  120و 

Bactorrأظهرت النتائج وجود استجابة معنوية كبرية للتلقيح ابلبكترياي الـ  لكيميائي وزايدة انتاجية النبات.الفوسفور ا
S13  ومعدالت صخر

حبة، إنتاجية احلبوب وإنتاجية التنب، حيث كان للنبااتت غري امللقحة استجابة حمدودة  1000نبات، طول السنبلة، وزن الفوسفات على طول ال
ة ابلنبااتت للغاية مقارنة ابلنبااتت اليت مت تلقيحها. أيًضا، كان للنبااتت اليت لديها معدالت عالية من صخر الفوسفات استجابة أكرب بكثري مقارن

/هـ( حدث اخنفاض يف االستجابة للصفات Pكجم  120)معدالت حمدودة من صخر الفوسفات. يف حني، عند املعدل العايل اليت لديها 
كجم  80)% يف النبااتت امللقحة ابلبكترياي مقارنة بغري امللقحة عند املعدل 49.2املدروسة. وكانت نسبة الزايدة يف إنتاجية الشعري تقدر بـحوايل 

Pيف النبااتت امللقحة ابلبكترياي مقارنتا بغري امللقحة عند نفس املعدل.12.4نسبة الزايدة يف إنتاجية التنب تقدر بـحوايل  /هـ(، بينما كانت % 

Bactorrالكلمات الدالة: 
S13 

- Bacillus  -  الشعري -صخر الفوسفات  -بكترياي. 

 املقدمة .1
يف املرتبة الرابعة بعد القمح واألرز والذرة من حيث أمهية حماصيل احلبوب على  (Hordeum vulgare)أييت الشعري 

، بينما يف ليبيا يعترب اثين أهم حمصول (Czembor & Czembor, 2002)مستوى العامل وذلك من حيث املساحة واإلنتاج 
على النشا، الربوتني، االمالح  ، وتتميز حبوب هذا احملصول ابحتوائها(Al-Idrissi, et al., 1996)حبوب بعد القمح 

املعدنية اليت منها احلديد والفوسفور والكالسيوم والبواتسيوم. كما يعترب الشعري من أكثر حماصيل احلبوب تكيًفا مع الظروف 
اتج البيئية، واليت ال تصلح لزراعة حماصيل حبوب أخرى، وتستخدم حبوبه )الغنية ابلكربوهيدرات( كغذاء لإلنسان، والتنب الن

 منه يف تغذية احليواانت، كما يزرع يف بعض األحيان الستخدامه كعلف اخضر.

http://www.misuratau.edu.ly/journal/jmuas


 

 
 

م2022الثالث العدد الثاني يونيو المجلد   
ISSN 2708-8588 

 

 

52 
http://www.misuratau.edu.ly/journal/jmuas   الثاني يونيوالمجلد الثالث العدد  م2022

 

 

. ومع ذلك، فإن توفره (Tigre et al., 2014)الفوسفور هو اثين أهم العناصر األساسية لنمو الشعري وتطوره بعد النيرتوجني 
ة وشبه اجلافة. ويلعب الفوسفور دورًا مهًما يف للنبااتت حمدود بسبب التفاعالت الكيميائية املختلفة خاصة يف الرتبة اجلاف

العديد من الوظائف احليوية للنبات مثل التمثيل الضوئي، وحتويل السكر إىل نشا ، وإنتاج احلمض النووي، وحتسني تثبيت 
 . (Illmer et al.,1995) النيرتوجني

كمية كبرية من تستخدم النبااتت بشكل أساسي كميات صغرية من األمسدة الفوسفاتية اليت يتم اضافتها، بينما  
Feالفوسفور املضاف كسماد يصبح غري متحرك من خالل تفاعالت الرتسيب مع 

Caو 2+
Mgو 2+

+2 (Awasthi et al., 

يؤدي هذا إىل احلاجة إىل ٪.  25 – 10مل ال تتعدى . لذلك، فإن كفاءة التسميد الفوسفايت يف مجيع أحناء العا(2011
االستخدام املتكرر لألمسدة الفوسفاتية، ولكن استخدامها على أساس منتظم أصبح أمرًا مكلًفا وغري مرغوب فيه من الناحية 

 . (Reddy et al., 2002)البيئية 
أصبح استخدام األساليب الفعالة واملمكنة للحصول على عائدات أفضل وتلبية الطلب العاملي على الغذاء ضروراًي 
بشكل متزايد. ومن ذلك، فإن إحدى هذه االساليب هي زايدة خصوبة الرتبة إبضافة األمسدة احليوية كبديل لألمسدة الكيماوية 

(Wu et al., 2005)عبارة عن خليط حيتوي على كائنات دقيقة قادرة على إمداد النبات  . حيث أن األمسدة احليوية
ابملغذايت املطلوبة من املصادر الطبيعية ويف نفس الوقت تقلل االعتماد على األمسدة الكيماوية املختلفة. وفًقا لذلك، فإن هذه 

ات النبااتت. كما أهنا تساعد النبااتت على األمسدة قادرة على إطالق العناصر الغذائية ابستمرار بكميات كافية لتغطية احتياج
 . (Mishra & Dash., 2014)امتصاص العناصر الغذائية من خالل التداخل مع منطقة اجلذر 

ميكن اعتبار صخر الفوسفات الطبيعي ذا قيمة كخيار آخر لألمسدة الفوسفاتية، لنظام الزراعة املستدامة عن طريق استخدام 
. ابإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يلعب (Reddy et al., 2002)الرتبة )الفطرايت أو البكترياي( الذوابن بواسطة ميكروابت 

أن البكترياي املذيبة  Richardson  (2001)صخر الفوسفات دورًا مهًما كمصدر أقل تكلفة للفوسفور للمحاصيل. أوضح
 للفوسفات تلعب دورًا رئيسًيا يف حركة الفوسفور يف الرتبة وتوافر الفوسفور للنبااتت. 

. ميكن أن يؤدي (Alam et al., 2002)مت اقرتاح أن البكترياي أكثر فعالية يف إذابة الفوسفات من الفطرايت 
 . (Verma., 1993)%  70نتاجية احملاصيل بنسبة تصل إىل استخدام الكائنات الدقيقة املذيبة للفوسفات إىل زايدة ا

  60بـ  (Bacillus megatherium)إىل أن التلقيح ابلبكترياي املذيبة للفوسفات  (Sahin et al., 2004)أشار 
/هكتار أدى إىل زايدة معنوية يف حمصول ومكوانت حمصول الشعري مقارنة ابلنبااتت غري امللقحة. كما أشار P2O5كجم 

Mehrvarz & Chaichi (2008)  إىل أن تلقيح البذور بواسطة الكائنات احلية الدقيقة اليت تذيب الفوسفات )مايكورايزا
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/ه زاد من الصفات P2O5كجم   60و 30& بكترياي( مع مستوايت خمتلفة من السماد الكيميائي الفوسفايت مبعدل 
 الفسيولوجية ومنو الشعري مقارنة ابلنبااتت غري امللقحة

أن التسميد احليوي مع حامض اهليوميك أدى إىل زايدة معنوية يف احملصول  (Khalil et al., 2013)أوضح 
وحمتوايت احلبوب من كل من النيرتوجني والفوسفور والبواتسيوم للحبوب، كذلك التنب يف حمصول الشعري مقارنة مع معاملة 

 الشاهد. 
Bactorr)رة بكترياي لذلك، كان اهلدف من هذه الدراسة هو تقييم قد

S13
احملتوي على خليط من أنواع البكترياي  (

(Bacillus sp.) ( )صخر الفوسفات( كجم  120و  80، 40، 0حتت مستوايت خمتلفة من الفوسفورP مقارنة )هكتار/
مساد الفوسفور بشعري مزروع بدون إضافة بكترياي على انتاجية حمصول الشعري )صنف رحيان(، وذلك لتقليل احلاجة الستخدام 

 الكيميائي وزايدة انتاجية النبات.

 املواد وطرائق البحث .2
اخلريف أجريت هذه الدراسة يف حمطة احباث كلية الزراعة ـ قسم احملاصيل، جامعة طرابلس خالل للموسم الزراعي 

نثرا. كان هناك كجم/هـ 100(م مبعدل 4×  2) (. زرعت بذور الشعري صنف رحيان يف كل وحدة جتريبية2021 - 2020)
Bactorr)( املعاملة ابلسماد احليوي 1عامالن يف هذه الدراسة: )

S13
لرتات من املاء لكل مرت مربع من  4جم مع  3مبعدل  (

وفق توصيات الشركة املصنعة )استخدم مستويني من هذه املعاملة = ملقحة وغري ملقحة(، مع زراعة البذور املساحة الزراعية 
الفوسفور املضافة  /هـ )مت حساب كميات Pكجم 120و  80، 40، 0لفوسفايت مبعدل أربع تركيزات = ( عامل التسميد ا2)

صنفت الرتبة موقع التجربة من حيث حمتواها من الفوسفور ابهنا و  ،(P2O5وليس خامس اكسيد الفوسفور ) (Pكعنصر )
حمصول الشعري دون إضافة  ذلك بنمومث قورن (، P2O5٪ 30كان مصدر الفوسفور هو صخر الفوسفات )و (، متوسطة

/هـ، حيث Nكجم  100( مبعدل N٪ 46البكترياي. ابإلضافة إىل ذلك، متت إضافة النيرتوجني لكل املعامالت يف صورة يوراي )
 طرد السنابل. مرحلة عند  (/هـNكجم  50) مع الزراعة والثانية( /هـNكجم  50)أضيفت على دفعتني حبيث كانت األوىل 

حسب )مبياه النهر الصناعي املتوفرة مبحطة احباث كلية الزراعة  املعامالت يف ثالث مكررات. مت ري النبااتت مت توزيع كل
مت حتليل البياانت احصائيا ابستخدام تصميم القطاعات العشوائية و . النبااتت وتوفر الرطوبة الكافية لنمو النبااتت(حاجة 

الدولية، نوتنغهام، اململكة املتحدة( لتقدير  VSN؛ 15.3.0.9425)اإلصدار  GenStat( يف برانمج RCBDالكاملة )
 .0.05( عند مستوى معنوية (LSD( واستعمل اقل فرق معنوي ANOVAمصادر التباين. حتليل التباين )
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Bactorr
S13  نوًعا خمتلًفا من  13٪ حيتوي على 100وفق الشركة املصنعة: هو عبارة عن منتج طبيعي  كسماد حيوي

)النشطة( واملعروفة بفائدهتا للنبااتت، ومعبأة أيًضا مبواد طبيعية أخرى مثل محض  (.Bacillus sp)البكترياي الصديقة للبكترياي 
اهليوميك والسيتوكينات واألوكسينات واجليربلينات جنًبا إىل جنب مع األمحاض األمينية والعناصر الصغرى كلها مشتقة من 

 ,The Nutrient Company (TNC) Ltd., Rochdale, Greater Manchester)البحرية الطبيعية  الطحالب

UK).  ( بعض خواص الرتبة يف موقع التجربة قبل الزراعة. 1ويوضح اجلدول ) 
 (: بعض خواص الرتبة يف موقع التجربة قبل الزراعة.1جدول )

 القيمة اخلاصية
 pH 7.8درجة التفاعل 

 ميكروموز/سم  EC 0.33درجة التوصيل الكهريب 
 3جم / سم  1.39 الكثافة الظاهرية للرتبة

 % O.M 0.52املادة العضوية 
 مليجرام/ كيلوجرام العناصر املتيسرة

 18.5 نيرتوجني

 14.3 فوسفور

 165 بواتسيوم

 
  النتائج .3

Bactorrأظهرت النتائج أثرا اجيابيا للتلقيح ابلبكترياي الـ 
S13  ومعدالت صخر الفوسفات على طول النبات، طول السنبلة، وزن

حبة، إنتاجية احلبوب وإنتاجية التنب، حيث كان للنبااتت غري امللقحة استجابة حمدودة للغاية مقارنة ابلنبااتت اليت مت  1000
بكثري مقارنة ابلنبااتت اليت لديها  تلقيحها. أيًضا، كان للنبااتت اليت لديها معدالت عالية من صخر الفوسفات استجابة أكرب

/هـ( حدث اخنفاض يف االستجابة للصفات Pكجم 120)معدالت حمدودة من صخر الفوسفات. يف حني، عند املعدل العايل 
 املدروسة.
 طول النبات )سم( 1.3
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/هـ( يف Pكجم  120و  40، 0/هـ على ابقي الرتكيزات املطبقة )Pكجم 80أظهرت النتائج تفوق تركيز صخر الفوسفات 
مث اخنفض عند املعدل  (P<0.001)أتثريه على طول النبات، حيث زاد طول النبات مع زايدة معدالت صخر الفوسفات 

(. ابإلضافة إىل ذلك، كان 1)/هـ( الشكلPكجم 120، 40، وال توجد فروقات معنوية بني املعدالت )/هـPكجم 120
Bactorrللنبااتت امللقحة بـواسطة 

S13  أطول بكثري من النبااتت غري امللقحة(P=0.030) (. مل يكن هناك 2)الشكل
Bactorrتداخل معنوي بني معدالت صخر الفوسفات والتلقيح بـواسطة 

S13  ،حيث كانت االستجابة للتلقيح متشاهبة
 بغض النظر عن تطبيقات صخر الفوسفات.

 
 (LSD(0.05)=4.504): أتثري معدالت صخر الفوسفات على طول النبات (1) الشكل

 
 (LSD(0.05)=3.185): أتثري التلقيح ابلبكترياي على طول النبات (2)الشكل
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 طول السنبلة )سم(  2.3
/هـ( على طول السنبلة، حيث زاد Pكجم 120و  80، 40، 0بينت النتائج استجابة قوية ملعدالت صخر الفوسفات املطبقة )

ومل يكن هناك أتثري معنوي على طول السنبلة مع املعدالت  (P<0.001)طول السنبلة مع زايدة معدالت صخر الفوسفات 
Bactorr(. ابإلضافة إىل ذلك، كان للنبااتت امللقحة بـواسطة 3/هـ( )الشكلPكجم 120،  80)املرتفعة 

S13  سنابل أطول
(. ومل يكن هناك تداخل معنوي بني معدالت صخر الفوسفات والتلقيح بـ 4)الشكل (P=0.005)من النبااتت غري امللقحة 

Bactorr
S13 .حيث كانت االستجابة للتلقيح متشاهبة، بغض النظر عن تطبيقات صخر الفوسفات 

 
 (LSD(0.05)= 0.1427): أتثري معدالت صخر الفوسفات على طول السنبلة (3) الشكل
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 (LSD(0.05)= 0.1009): أتثري التلقيح ابلبكترياي على طول السنبلة (4) الشكل

 حبة )جرام( 1000وزن   3.3

Bactorrأوضحت النتائج ان هناك تداخل معنوي بني معامالت 
S13  ومعدالت صخر الفوسفات(P=0.005) حيث زاد ،

 120)حبة )جرام( بزايدة معدالت الفوسفور يف النبااتت امللقحة، بينما اخنفضت االستجابة عند املعدل املرتفع  1000وزن 
حبة يف النبااتت غري امللقحة بزايدة معدالت الفوسفور، ولكن بكمية اقل مقارنة  1000/هـ(. ومع ذلك، زاد وزن Pكجم

 80)حبة كان عند كان معدل صخر الفوسفات  1000(. اظهرت النتائج أيضا، ان اعلى وزن للـ 5)ابلنبااتت امللقحة الشكل
 .(P<0.001)، وايضا كان ذلك يف النبااتت امللقحة (P<0.001)/هـ( Pكجم
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Bactorr: التداخل بني صخر الفوسفات والتلقيح ابلبكترياي (5)الشكل
S13  حبة  1000على وزن 

(L.S.D (0.05) = 2.588) 
 إنتاجية احلبوب )طن/هـ(  4.3

Bactorrبينت النتائج ان هناك تداخل معنوي بني معاملة 
S13  ومعدالت صخر الفوسفات(P=0.024)  على إنتاجية

 120)، حيث زادت إنتاجية احلبوب )طن/هـ( بزايدة معدالت الفوسفور، واخنفضت االستجابة عند املعدل املرتفع احلبوب
إنتاجية احلبوب يف النبااتت غري امللقحة بزايدة معدالت الفوسفور، ولكن بكمية اقل من /هـ(. ومع ذلك، زادت Pكجم

 80)كانت عند معدل صخر الفوسفات   إنتاجية للحبوبالنتائج أيضا، أن أعلى  أظهرت(. 6)النبااتت امللقحة الشكل
% يف النبااتت امللقحة مقارنة 49.2. وقدرت نسبة الزايدة مبعدلـ (P=0.024)/هـ(، وكان ذلك يف النبااتت امللقحة Pكجم

/هـ(. كذلك أظهرت النتائج زايدة معنوية يف إنتاجية احلبوب )طن/هـ( بزايدة معدالت Pكجم 80)بغري امللقحة عند املعدل 
/هـ(، واإلنتاجية كانت اعلى يف Pكجم 120)واخنفضت اإلنتاجية عند املعدل املرتفع  ،(P<0.001)التسميد الفوسفايت 

Bactorrالنبااتت امللقحة بواسطة 
S13  مقارنة بغري امللقحة(P=0.005). 

 
Bactorr: التداخل بني معدالت صخر الفوسفات والتلقيح ابلبكترياي (6)الشكل 

S13  )على إنتاجية احلبوب )طن/هـ
(L.S.D (0.05) = 0.867) 

 إنتاجية التنب )طن/هـ(  5.3
Bactorrاظهرت النتائج ان هناك تداخل معنوي بني اللقاح بواسطة 

S13  ومعدالت صخر الفوسفات(P=0.003)  على
 120)التنب عند املعدل املرتفع إنتاجية التنب )طن/هـ( بزايدة معدالت الفوسفور، واخنفضت إنتاجية التنب، حيث زادت إنتاجية 
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كمية اقل من النبااتت النبااتت غري امللقحة بزايدة معدالت الفوسفور، ولكن بالتنب يف إنتاجية /هـ(. ومع ذلك، زادت Pكجم
/هـ(، وكان Pكجم 80)للتنب كانت عند معدل صخر الفوسفات إنتاجية (. بينت النتائج أيضا، أن أعلى 7)شكلامللقحة 

% يف النبااتت امللقحة مقارنتا بغري امللقحة عند 12.4. وكانت نسبة الزايدة تقدر مبعدلـ (P=0.003)ذلك يف النبااتت امللقحة 
 /هـ(.Pكجم 80)املعدل 

 
Bactorr: التداخل بني معدالت صخر الفوسفات والتلقيح ابلبكترياي (7)الشكل 

S13  )على إنتاجية التنب )طن/هـ 
(L.S.D (0.05) = 0.718) 

 املناقشة . 4
Bactorrأوضحت نتائج هذه الدراسة وجود استجابة إجيابية كبرية للتلقيح بواسطة 

S13  ومعدالت صخر الفوسفات على طول
حبة، إنتاجية احلبوب، إنتاجية التنب، حيث كان للنبااتت غري امللقحة استجابة حمدود  1000النبات، طول السنبلة، وزن الـ 

للغاية مقارنة ابلنبااتت اليت مت تلقيحها. أيًضا، كان للنبااتت اليت لديها معدالت عالية من صخر الفوسفات استجابة أكرب 
/هـ( Pكجم 120). يف حني، عند املعدل العايل بكثري مقارنة ابلنبااتت اليت لديها معدالت حمدودة من صخر الفوسفات

% يف النبااتت امللقحة 49.2حدث اخنفاض يف االستجابة للصفات املدروسة. وكانت نسبة الزايدة يف إنتاجية الشعري تقدر بـ 
% يف 12.4بـ /هـ(، بينما كانت نسبة الزايدة يف إنتاجية التنب تقدر Pكجم 80)ابلبكترياي مقارنة بغري امللقحة عند املعدل 

 النبااتت امللقحة ابلبكترياي مقارنة بغري امللقحة عند نفس املعدل.
Bactorrقد ترجع استجابة الشعري إىل 

S13  إىل مسامهة البكترياي يف حتسني منو النبات من خالل زايدة توافر الفوسفات القابل
الرتبة أو إطالق إنزميات الفوسفاتيز أو حتسني تثبيت للذوابن عن طريق إنتاج األمحاض العضوية وإطالق الربوتوانت يف حملول 
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. أيًضا، قد تكون استجابة الشعري لألمسدة احليوية انجتة عن وجود املكوانت املساعدة يف (Illmer et al.,1995)النيرتوجني 
Bactorr

S13  مثل البكترياي املثبتة للنيرتوجني. على سبيل املثال: )محض اهليوميك(، وكذلك السيتوكينات واألوكسينات
 (. Khalil et al., 2013واجليربلينات جنًبا إىل جنب مع األمحاض األمينية، ويتوافق هذا الرأي مع ما اشار اليه )

وله أتثري مباشر على منو الشعري، حيث وجد أن استجابة الشعري لـ ووفًقا هلذه النتائج، ميكن القول أن الفسفور مهم جًدا 
 مقارنة ابلنبااتت غري امللقحة.  (.Bacillus sp)صخر الفوسفات كسماد أقوى بكثري عند التلقيح ابلبكترياي 

النشطة املعزولة من نفس منطقة التجربة ودراسة أتثري هذه  (.Bacillus sp)لذلك توصي الدراسة بتكرار التجارب مع بكترياي 
 البكترياي على احملصول مع تقدير التكاليف ومقارنتها ابألمسدة الكيماوية.
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Abstract 
A field study was conducted at the Research and Experiment Station of the Faculty of Agriculture, University 

of Tripoli, during the growing season 2020-2021. With the aim of evaluating the ability of (Bactorr
S13

) bacteria 

as a biofertilizer on barley productivity by increasing the availability of nutrients, specifically phosphorous. 

This approach was achieved by using (Bactorr
S13

) containing a mixture of bacteria (Bacillus sp.) under different 

levels of phosphorous (phosphate rock) (0, 40, 80 and 120 kg p/ha) compared to barley grown without adding 

bacteria on yield of barley (Rayhan variety), in order to reduce the need to use chemical phosphorus fertilizer 

and increase plant productivity. The results showed a significant response to inoculation with Bacterr
S13

 

bacteria and phosphate rock rates (plant length, spike length, 1000-grain weight, grain yield, hay yield), where 

the uninoculated plants had a very limited response compared to the inoculated plants. Also, plants with high 

levels of phosphate rock had a much greater response compared to plants with limited levels of phosphate rock. 

Whereas, at the higher rate (120 kg P/ha), there was a decrease in the response to the studied traits. The 

percentage of increase in the productivity of barley was estimated by 49.2% in plants inoculated with bacteria 

compared to the uninoculated at the rate (80 kg P/ha), while the percentage of increase in the productivity of 

hay was estimated by 12.4% in plants inoculated with bacteria compared to the uninoculated at the same rate. 

Key words: Bactorr
S13

 – Bacillus - Bacteria - Rock phosphate - Barley. 
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