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وانعاقول  Prosopis Farctaحقييى انكًبوصج انًحضر ين نباحي انشوك  

Alhagi    َحايالCarrier  نهقاح بكخرياRhizobium trifolii انعقذيت 

 Trifolium Pratenseصنف  Red Cloverانبرصيى االحًرانًعزونت ين 

 

 نوري حًيذي دمحم انريهي                                       أ.د. عبذ انكريى عريبي صبع انكرطاني

 جايعت حكريج/ كهيت انزراعت/ قضى عهوو انخربت وانًوارد انًائيت

 (02/5/0209، قبل للنشر في  7/7/0209)قدم للنشر في 

 سلخص :ال

وألول مخة في العخاق لغخض الحرػل عمى العقج  Red Cloverٌزِرعت نباتات البخسيع األحسخ 
بيجف انتاج سساد حيػؼ مغ بكتخيا  Rhizobium trifolii spالبكتيخية الحاوية عمى بكتخيا 

 Prosopisالخايدوبيا العقجية السثبتة لمشيتخوجيغ, كسا وٌجسعت كسيات كافية مغ نباتات الذػك 
farcta  والعاقػلAlhagi  إلنتاج الكسبػستCompost  ناحية آشػر  -مغ مشصقة اسجيخه- 

, وشحشت السخمفات بساكشة تقصيع التبغ, وعسمت كػمة 8108 - 7 - 5قزاء الذخقاط بتأريخ 
م, وُأجخَيت  0281م وارتفاع  0285م وعخض  8مغ نباتي الذػك والعاقػل السصحػن بصػل 

افات السصمػبة مغ كخبػنات الكالديػم ) صخػر الكمذ ( السصحػنة  واليػريا وكسية عسميات االض
مغ التخبة ُنثخت فػق شبقات الكػمة, والتخشيب والتقميب بيجف صشاعة الكسبػست بصخيقة التحمل 

يػمَا, وٌقِجرت اعجاد السجاميع الحيػية البكتخيا والفصخيات  61اليػائي واستسخت عسمية التحمل 
يشػمايديتات في الكسبػست اسبػعيَا خالل عسمية التحمل, اضيخت الشتائج تفػق اعجاد واالكت

السدتعسخات البكتيخية عمى اعجاد األكتيشػمايديتات ثع الفصخيات في كل مخاحل التحمل عجا 
األسبػع الدادس الحؼ تفػقت فيو اعجاد األكتيشػمايديتات عمى البكتخيا والفصخيات اذ كانت 

عمى التتابع, ُأجِخيت تجخبة حقمية لتقييع  401*  6و  601*  7,   601 * 01اعجادىا 
العقجية السعدولة مغ نباتات  Rhizobium trifoliiلمقاح بكتخيا  Carriersالكسبػست حاماَل 

                                                           

 .لباحج االولاطروحة الدكتوراه لمستل من 
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ومقارنة كفاءتو مع البيت مػس  Trifolium Pratenseصشف  Red Clover البخسيع االحسخ
مجسػعتيغ مغ بحور البخسيع السمقحة بالمقاح البكتيخؼ , اذ ٌزِرعت Peat mossالتجارؼ 

Rhizobium trifolii  األولى كان الحاملCarrier  ىػ الكسبػستCompost  والسجسػعة
, واضيخت الشتائج تفػق Peat mossاالخخػ كان حامل المقاح البكتيخؼ ىػ البيت مػس 
في صفات الػزن الخزخؼ  Rhizobiaالكسبػست عمى البيتسػس كػنو حاماًل بكتيخيًا لمقاح 

الجاف و الػزن الجحرؼ الجاف وشػل الشبات وعجد التفخعات وعجد العقج البكتيخية, فكانت الشتائج 
عقجة نبات لمكسبػست  84فخع نبات و  89سع و  6126غع نبات و  88286غع نبات و  065

ية نبات, عقجة بكتيخ  88فخع نبات و  88سع  5828غع نبات و  88281غع نبات و  058و 
 لمبيت مػس عمى التتابع 2

 الكلسات السفتاحية : كسبهست . بيت مهس . حامل . لقاح .  سساد حيهي .

 

Evaluating compost Prosopis Farcta and Alhagi plants, and 

using Carrier for Inoculant for Rhizobium trifolii isolated 

from Red clover Trifolium Pratense 

 

N. H. M. Alramli                                     A. E. S. Alkurtany 

University of Tikrit/ College of Agriculture/ Department of Soil 

Science and Water Resource  

 

Summary : 

Red clover plants were cultivated for the first time in Iraq for the purpose 

of obtaining the bacterial nodules containing Rhizobium trifolii sp, with 

the aim of producing bio-fertilizer from nitrogen-fixing Streptococcus 

rhizobium, and sufficient quantities of Prosopis farcta and Alhagi plants 

were collected to produce compost-far compost from the Asdera area. 

Ashur sub-district - Sharqat district on the date of 5-7-2018, and the 

waste was milled with a straw cutting machine, and a pile of crushed 

thistle and brains plants was made, 2 m in length, 1.25 m in height and 
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1.20 m in height, and the required additions were made of crushed 

calcium carbonate (lime rocks), urea and a quantity of The soil was 

spread over the layers of the pile, moistening and stirring, with the aim of 

making compost by the method of aerobic decomposition, and the 

degradation process lasted 60 days, it was estimated that the biological 

groups of bacteria and fungi and Actinomycetes in compost weekly 

during the process of decomposition, The results showed that the number 

of bacterial colonies exceeded the number of Actinomycetes, then fungi, 

in all stages of decomposition, except for the sixth week, in which the 

number of Actinomycetes outperformed bacteria and fungi as their 

numbers were 10 * 10
6 

, 7 * 10
6
 and 6 * 10

4
 on the relay, A field 

experiment was conducted to evaluate the compost carrying Carriers of 

the Streptococcus Rhizobium trifolii vaccine isolated from the Red 

Clover cultivar Trifolium Pratense and compare its efficiency with the 

commercial peat moss. The other was the bearer of the bacterial pollen is 

Peat moss, and the results showed the superiority of compost over peat 

moss as it was a bacterial carrier of the Rhizobia vaccine in the 

characteristics of dry vegetative weight, dry root weight, plant length, 

number of branches, number of bacterial nodes, the results were 165 g 

plant, 38.36 g plant and 60.6 Cm, 39 plant branches, 24 plant knots for 

compost, 158 g of plants, 38.30 g of plants, 58.8 cm 38 cm branches and 

23 plant bacterial nodes, for peat moss respectively. 

Key words : Compost . peat moss . carrier . inoculation . Bio fertilizer 
 

 

 السقدمة :

البخسيع األحسخ ىػ مغ نباتات األعالف البقػلية والحؼ تكثخ زراعتو في السشاشق السعتجلة مغ 
مغ نباتات األغحية واالعالف عالية  Red clover pratenusالعالع ويعج البخسيع االحسخ 

السشاشق الجافة وشبو الجافة الفقخ في محتػاىا مغ تعاني تخب  ( Patrick, 2018 2البخوتيغ ) 
السادة العزػية مسا يؤدؼ الى تجىػر صفات ىحه التخب بدبب ارتفاع الحخارة, ولتػافخ كسيات 

  Alhagiوالعاقػل Prosopis Farctaكبيخة ومشتذخة مغ نباتي الذػك ) اليشبػت ( او الغاف 
( يسكغ استخجاميا في  compostة عزػية ) ولديػلة جسعيا وبكمفة واشئة وتحػيميا الى ماد

العسميات الدراعية سسادًا عزػيًا كػن تمظ الشباتات مغ نباتات العائمة البقػلية, ويسكغ استخجاميا 
( بكتيخيًا لمقاحات بكتيخية, فزاًل عغ اضافتيا الى التخبة لتحديغ خػاصيا وال  carrierحاماًل ) 
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انو الدساد الحؼ يسكغ الحرػل عميو  Compostسبػست سيسا الخرػبية مشيا 2 كسا ويعخف الك
( 2 وبدبب ضعف  8108مغ تخسخ وتحمل السخمفات الحيػانية والشباتية ) عمػان والحسجاني, 

التخبة في السشاشق الجافة وشبو الجافة يتصمب اضافة جخعات اضافية مغ األسسجة الكيسياوية 
جية ومغ ثع اضافة تكاليف مالية مجيجة لمسدارعيغ, وبرػرة مدتسخة الى التخبة لخفع مقجرتيا اإلنتا

وما يخافقو مغ تأثيخ سمبي عمى البيئة لحا اتجيت الجراسات واألبحاث الحجيثة الى استعسال وسائل 
وشخق تؤدؼ الى جاىدية العشاصخ السغحية في التخبة وجعميا قابمة لالمتراص مغ قبل الشبات 

بة, ومغ ىحه الػسائل الفعالة استخجام االسسجة العزػية دون اؼ تأثيخ سمبي عمى الحامل او التخ 
والمتان تعجان مرادر مغحية لمشبات رخيرة الثسغ ومأمػنة الجانب  Bio-fertilizersوالحيػية 

مغ الشاحية البيئية اذا ما قػرنت مع األسسجة الكيسياوية, فزاًل عغ دورىا في زيادة كفاءة 
لشبات في التخب الفقيخة لمسػاد والعشاصخ السغحية 2 ) امتراص األسسجة الكيسياوية مغ قبل ا

االستخجام األساسي لدساد الكسبػست ىػ زيادة انتاج السحاصيل ( 2  8100الكخشاني والصائي, 
الدراعية نتيجة لديادة قجرتو عمى االحتفاظ بالساء والعشاصخ الغحائية, أؼ السحافطة عمى التخبة 

داعج عمى صيانة التخبة مغ عػامل التعخية سػاء بالساء أو وخرػبتيا كسا أن سساد الكسبػست ي
الخياح وعادة ما يدتخجم في الحجائق السشدلية بخمصو مع الصبقة الدصحية لمتخبة وفي السشاشق 
الجافة, وفي نطع الخؼ بالتشكيط عادة ما يزاف إلى الجػرة وفي نطع الخؼ الدصحي يزاف بيغ 

( لتجفئتيا والسحافطة عمى  Mulchكغصاء لمتخبة ) الخصػط أو قج يزاف حػل األشجار أو 
الشباتات مغ الركيع كسا أن الكسبػست قج يخمط بجدء مغ التخبة ويدتعسل كػسط زرعي فيػ 
مشاسب إلتسام نسػ البادرات لألشجار والخزخوات, كسا ويدتخجم الكسبػست كأحج افزل انػاع 

ان الجور والخئيدي والسيع  والتخبة Inoculant 2لمقاحات الحيػية لمبحور  Carrierمادة الحامل 
لمحامل البكتيخؼ ىػ تػفيخ الحساية واإلسشاد لمقاح السحسل وذلظ مغ خالل تػفيخ البيئة الجقيقة 
السشاسبة, جشبًا الى جشب مع الحساية الفيديائية لفتخة اشػل ويشبغي ان يكػن الحامل السشتقى 

ا الٌسحقشة في داخل التخبة وبقائيا برػرة حية ونذصة مرجرًا يسكغ االعتساد عميو مغ قبل البكتخي
( Rivera, 2008  2اشػل فتخة مسكشة وحتى تربح متاحة لمشبات السخاد تمكيحو عشج الحاجة ) 

وٌيعج التدسيج الحيػؼ والعزػؼ حجخؼ األساس الصبيعييغ الحؼ يشبغي وضعيسا في مقجمة 
ة لألراضي الدراعية واإلقالل مغ التمػث البيئي االىتسام مغ قيل الباحثيغ لخفع الكيسة اإلنتاجي

الشاتج مغ اإلسخاف في استخجام األسسجة السعجنية ) الكيسياوية ( ولحا فإن عسمية إعادة تجويخ 
السخمفات العزػية الستػفخة محميًا تعج احجػ اىع العػامل التي تؤدؼ إلى تػفيخ كسيات مغ 
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 ,Adaniباحتياجاتيا مغ السغحيات الدراعية ) األسسجة العزػية التي تفي بتجييد األراضي 
حطي انتاج الكسبػست باىتسام كبيخ في السجاليغ االجتساعي واالقترادؼ بدبب  2(  1999

الديادة السفخشة في اسعار االسسجة السعجنية والكيسيائية وزيادة استشداف خرػبة التخبة, ان اضافة 
لفقيخة بالسادة العزػية مثل التخب الجبدية ادػ الى األسسجة العزػية الى التخبة وال سيسا التخب ا

بانيا جسيع المقاحات  Bio-fertilizersوتعخف األسسجة الحيػية  تحديغ خػاصيا اإلنتاجية 2
البكتيخية والفصخية السزافة الى البحور او الى التخبة وبصخائق التمكيح الستعجدة بيجف االستفادة 

س العشاصخ الغحائية الزخورية لتحديغ نسػ وانتاجية الشبات مغ كفاءة تمظ األحياء في تجييد بع
2 ويعج التدسيج الحيػؼ مغ خالل التمكيح البكتيخؼ مغ الصخائق الحجيثة التي تيجف الى الحج مغ 
االستعسال السفخط لألسسجة الكيسياوية والتقميل مغ مرادر التمػث البيئي ومجابية ارتفاع األسعار 

عمى  Inoculant( 2 ويتػقف نجاح التمكيح  Bashan, 2015ياوية ) الستدايج لألسسجة الكيس
( 2  0980واخخون,  Islamالسدتخجم في المقاح )  Carrierعجة عػامل مشيا نػع الحامل 

كسادة اولية  Alhagiوالعاقػل  Prosopis Farctaاستخجمت في ىحه الجراسة نباتات الذػك 
بيجف استخجامو كدساد عزػؼ وسسادُا حيػيًا  ورئيدية في صشاعة الكسبػست السخسخ ىػائياً 

واليجف  Rhizobium trifolii spبكتيخيُا لمبكتخيا العقجية ) المقاح (  Carrierكػنو يعج حاماًل 
مغ ىحه الجراسة ايجاد حامل بكتيخؼ جيج ومتػفخ محميَا لغخض تمكيح بحور محرػل البخسيع 

 والسحاصيل الدراعية البقػلية األخخػ Red clover (Trifolium Pratense  )2األحسخ 

 السهاد وطرائق العسل :

 تحزير الكسبهست من نباتي الذهك والعاقهل :

 جسع الشباتات :

ٌجِسَعت نباتات الذػك والعاقػل يجويًا الجدء الخزخؼ كاماًل ك, السشتذخة والستػفخة بكسيات كبيخة  
2 وتخكت الشباتات تحت  8108/  7/  5 – 8في اراضي مشصقة اسجيخه قزاء الذخقاط مغ 

ايام ثع شحشت باستخجام الساكشة القارضة لسخمفات الحشصة )  01اشعة الذسذ لتجف ىػائيًا مجة 
ماكشة التبغ (, وجسعت في اكياس نايمػن ) كػاني ( ونقمت الى مػقع تحزيخ الكسبػست, 

حدب ما ورد في و  Aerobicوأجخيت ليا عسميات ترشيع الكسبػست بصخيقة التحمل اليػائي 
 ( 02( مشطػر ) FAO, 2002وحدب ما ورد في ) 
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 التحلل الههائي لسكهنات الكسبهست :

تع عسل كػمة مغ مخمفات نباتي الذػك والعاقػل ومكػنات ترشيع  05/7/8108بتاريخ      
كغع قر العاقػل, وفخشت  011كغع شػك و 011الكسبػست األخخػ, اذ تكػنت الكػمة مغ 

كغع كخبػنات الكالديػم ) صخػر الكمذ (  5سع لمصبقة مع اضافة 05بدسظ  عمى شكل شبقات
كغع تخبة, 01كغع مخمفات ابقار و  81كغع مخمفات اغشام و  81كغع يػريا و  5السصحػنة و 

م ورشبت وكسخت  0281م وارتفاع  8م عخض وشػل  0285وبيحا تذكمت كػمة ذات ابعاد 
ة التحمل والشزػج التي بمغت مجتيا شيخيغ  مع التقميب بالصخيقة اليػائية ولحيغ اكتسال عسمي

 والتخشيب اسبػعيًا 2

 ( تحزيخ كسبػست نباتي الذػك والعاقػل 02مشطػر )

 

 التحاليل الحيهية للكسبهست :

تست متابعة عسمية التحمل لمكسبػست ومشح االيام األولى لمتحمل الحيػؼ, اذ اجخيت تحاليل  
الحيػية السيسة في تحمل السادة العزػية وتكػيغ الكسبػست ومغ ىحه الرفات اسبػعيًا لمسجاميع 

, تزسشت الرفات الحيػية 5:0األحياء ) البكتخيا, الفصخيات, األكتيشػمايديتات ( وبتخفيف 
السجروسة العجد الكمي التقخيبي لالحياء السجيخية 2 اذ اجخيت عسمية العدل بأخح عيشات نسحجة 

غع كسبػست ومدج مع  01ػمة الكسبػست كاًل عمى حجه, اذ ٌأِخَح مغ ) اعمى ووسط واسفل ( ك
مل ماء مقصخ لتخفيف السحمػل,  9مل مغ الخميط واضيف الى  0مل ماء مقصخ, سحب  91

 Nutrient agarمل واضيف الى الػسط 0الخامذ, ثع اخح 015وحتى وصمشا الى التخفيف 
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مل واضيف الى وسط  0ية, ثع ُاخح السحزخ مدبقًا لغخض عج السدتعسخات البكتيخية الشام
PDA Potato Dextrose agar  مل مغ السحمػل واضيف الى  0لشسػ الفصخيات, وُسحب

السخرز لتشسية األكتيشػمايديتات 2 ُحزشت  SDA Sabouraud Dextrose agarوسط 
 ( 02ايام, ججول ) 7 -8ولسجة  ◦م 88بجرجة حخارة 

 السجيخية في الكسبػست( معجل اعجاد مدتسخات االحياء 0ججول )

 اكخينويايضيخاث نفطرياث بكخريا االصبوع

 5 3 7 انثاني

 6 9 8 انثانث

 7 2 01 انرابع

 8 3 8 انخايش

 01 6 7 انضادس

 7 2 03 انضابع

 9 3 00 انثاين

 7 4 9 انًعذل

 

 التحاليل الكيسيائية :

لتقجيخ بعس  5:0مدتخمز ُأخحت عيشات السػاد العزػية البيت مػس والكسبػست وحممت في  
, رقع اأُلس الييجروجيشي لمتخبة  لمكسبػست والبيتسػس تقجيخ الكاربػن العزػؼ  الرفات ومشيا

pH التػصيل الكيخبائي ,EC الدعة التبادلية الكاتيػنية ,CEC ,الشيتخوجيغ, الفدفػر ,
 2 ( 0988, وآخخون, Page( وحدب ما َورد في ) 0البػتاسيػم 2 الججول )

 ( بعس الخػاص الكيسيائية لحػامل المقاح 82)ججول 

 pH انًادة

0:5 
EC 

ds.m
-1 

0:5 

N  
% 

P 

% 
K 

% 
انًحخوى 

انرطوبي 

% 

C 
 انعضوي

% 

C\N 

 24 46 6.84 1.35 1.54 0.32 0.14 7.2 بيج يوس

 22 38 9.72 1.42 1.89 0.66 2.49 7.3 كًبوصج

 

 : Seeds sterilizationتعقيم البذور 
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السحمية السدتخجمة في البحث مخات عجة تحت تياٍر ىادغ مغ ماء الرشبػر ُغِدمت البحور 
االعتيادؼ لمتخمز مغ الذػائب, ثع وضعت البحور في دوارق مخخوشية زجاجية معقسة سعة 

% مغ الجورق لزسان نجاح وزيادة كفاءة عسمية التعكيع 85مل وبكسيات ال تتجاوز  511
األلسشيػم ) الدمفيػن ( لغخض الخج, ومغ ثع فتحت وغصيت فػىات الجوارق بالقصغ السعقع و 

ثػاِن, وغدمت بالساء ثع ُنقعت البحور مخة  01% لسجة 95الجوارق وغسخت البحور باإليثانػل 
 NaClO hypochlorite  Sodiumاخخػ بسحمػل السبَيس ليابػ كمػريج الرػديػم القاصخ 

مخات إلزالة  5ء السقصخ اكثخ مغ دقائق مع التحخيظ اليادغ ثع غدمت بالسا 8ولسجة  2.5%
( 2 ولسعخفة حيػية البحور السمقحة  Hoben . 1985و  Somasegaranآثار القاصخ )  

وندبة انباتيا قبل الدراعة الحقمية, ُزرعت البحور في اشباق تحتػؼ شاش ابيس رشب وتخكت 
 ايام 2  8درجة مئػية ولسجة  85لتشبت داخل الحاضشة عمى 

 : Preparing gum Arabicربي تحزير الرسغ الع

ُجِيدت السادة الالصقة السدؤولة عغ تثبيت المقاح البكتيخؼ والحامل عمى سصح البحور مغ مادة 
% مغ الساء الحار, وذلظ بتدخيغ 41السسدوج او السحاب في  Gum Arabicالرسغ العخبي 

بذكل تجريجي  GAغع مغ  41مل مغ الساء والسحافطة عميو تحت درجة الغميان, يزاف 011
 مع التحخيظ السدتسخ لحيغ تجانذ السحمػل وٌتِخَك ليبخد قبل االستعسال 2

 : Preparing the bacterial Carrierتحزير الحامل البكتيري 

ُجففت كسية كافية مغ كسبػست نباتي الذػك والعاقػل ثع ُشحشت الى مدحػق ناعع ججًا في 
عسمية التراق دقائق الكسبػست ) الحامل ( شاحػنة كيخبائية داخل السختبخ لغخض تدييل 

 والبحور صغيخة الحجع, وضع السدحػق في اكياس نايمػن معقسة واغمقت بإحكام 2

 : Collect bacteria isolationجسع ٌعزل البكتريا  

 Rhizobium trifolii spُجسعت عيشات ونساذج الجراسة الخاصة ببكتخيا العقج الجحرية   
صشف  Red Cloverالعقج البكتيخية عمى جحور نباتات البخسيع األحسخ الستخررة بتكػيغ 

Trifolium pratenus  اسجيخه ) الفياض  –الذخقاط  –السدروع في حقػل محافطة صالح الجيغ
(, بعشاية وىجوء لمسحافطة عمى العقج مغ الدقػط وعمى الذعيخات الجحرية الجقيقة مغ التمف 

2 ثع وضعت العيشات والتخبة غيخ   Rhizosphereة بالجحور وبذكل عذػائي مع التخبة السحيص
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وسجمت السعمػمات الخاصة بكل (بػلي أثميغ( السدروعة بذكل مدتقل في أكياس بالستيكية 
في السختبخ  ◦م 4عيشة عمى الكيذ الخاص بيا, ثع نقمت العيشات وحفطت في الثالجة بجرجة  

 لحيغ السباشخة بخصػات العدل والتذخيز 2

 ساط الغذائية الحيهية :األو 

مدتخمز الخسيخة  Yeast Extract Manitol Agar (YEMAُحزخ وسط ):  YEMAوسط 
,  Vincentوحدب ما ورد في ) Rhizobiumمانيتػل الرمب  الخاص بعدل وتشسية بكتخيا  –

1970 2 ) 

 غع مغ الػسط الجاىد في لتخ 85ُحزخ بإذابة :  Nutrient brothالهسط السغذي الدائل 
 مغ الساء السقصخ واستخجم لغخض تشذيط العدالت البكتيخية2

 Gram stainاستخجمت صبغتي ممػن كخام  : Gram stain testاختبار ملهن  كرام 
لمتعخف عمى شكل البكتخيا السعدولة تحت السجيخ الزػئي, وتختيب تمظ الخاليا وىل البكتخيا 

( والسعجلة مغ  Gram  ,1884مغ قبل )  مػجبة أو سالبة لسمػن كخام وفقا لمصخيقة السػضحة
 ( Vincent  ,1970 2قبل ) 

حزخت صبغة الكػنغػ الحسخاء :  Congo red stain testاختبار صبغة الكهنغه  الحسراء 
Diphenyldiazo - bis-α-naphthylaminesulfonate  الخاصة بيحا االختبار عغ شخيق

مل مغ السحمػل  01أخح  السقصخ, ثعمل مغ الساء  011غع مغ الربغة في  1285إذابة 
السحزخ في  YEMAلمربغة الجاىدة واضيف إلى وسط الخسيخة  Stock solutionالكياسي 

 دوارق زجاجية مخخوشية نطيفة وبعجىا أكسل حجع الػسط إلى المتخ 2

 : Preparation of Inoculantتحزير لقاح بكتريا الرايزوبيا 

السعقسيغ كاًل عمى Peat mossوالبيتسػس   Compostٌجيدت األكياس السعبأة بالكسبػست 
 851% , وٌحقغ المقاح بسقجار 71حجه, وعقست مشصقة الحقغ في مشترف الكيذ بسادة الكحػل 

مل بصخيقة متتالية وبرػرة مائمة  81سعة  Injection needleمل تجريجيًا باستخجام حقغ شبية 
امل ولحيغ تخشيب االكياس بالمقاح لزسان عجم حجوث ثقب مباشخ بيغ ججار الكيذ والح

% مغ كتمة الحامل 2 وبعج انتياء العسمية اغمقت مشصقة الحقغ بذخيط  61 – 51وبشدبة رشػبة 
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ورقي الصق ُسجمت عميو معمػمات التجخبة 2 وبعجىا تع تحخيظ األكياس وبيجوء لزسان تجانذ 
ايام مع التقميب  7م ولسجة ◦ 88تػزيع المقاح عمى الحامل ووضعت في الحاضشة وبجرجة حخارة 

اليػمي السدتسخ 2 وقبل الذخوع بعسمية تمكيح البحور ٌقجر عجد الخاليا البكتيخية الحية في الحامل 
 081غع مغ المقاح الٌسحسل الى  81السمقح وبصخيقة التخفيف والعج في األشباق وذلظ بإضافة 

دقيقة حتى اصبح معمق  81 مل مغ الساء السقصخ وتحت ضخوف التعكيع, ٌحخك الخميط لسجة
ونذخت باستخجام الشاقل ) المػب ( السعقع  8-01مل مغ التخفيف  120متجانذ, اخح مقجار 

 Yeast Extractعمى سصح اشباق تحػؼ وسط مدتخمز الخسيخة مانيتػل التخرري 
Manitol Agar, YEMA  7 – 5ثع ٌحزشت لسجة  ( ايامAlkurtany ,8108, وآخخون  ) 2

خمية بكتيخية,  8-01*  421افة العجدية لبكتخيا الٌعقج الجحرية لشبات البخسيع األحسخ وبمغت الكث
 Rhizobium Trifolii    2والتي اثبتت نتائج التذخيز انيا عائجة الى الجشذ 

 الشتائج والسشاقذة :

 : Red Cloverالتجربة الحقلية للبرسيم األحسر 

حسخ السمقحة ببكتخيا الخايدوبيا وذلظ مغ خالل اجخيت تجخبة زراعة بحور محرػل البخسيع اال
عمى كسبػست  Carrierالسحسل  Rhizobium trifolii spمقارنة كفاءة المقاح البكتيخؼ 

Compost  نباتي الذػك والعاقػل السرشع خريرًا ليحه الجراسة مغ الشباتات غيخ السمقحة
ع وجػد عاممي التعكيع والتمكيح , مPeat mossوبحور ممقحة بالبكتخيا السحسمة عمى البيتسػس 

وكحلظ لزسان عجم  Indigenousلزسان عجم اصابة الشباتات مغ قبل بكتخيا التخبة السدتػششة 
2 فقدست  Inoculantمع البكتخيا السزافة ) المقاح (  Rhizosphereالتشافذ البكتيخؼ لبكتخيا 

ل, فتزسشت السعاممة التجخيبية الحام Cعامل التمكيح,  Bعامل التعكيع,  Sعػامل التجخبة الى 
S1  ,غيخ معقسةS2  ,معقسةB1  ,غيخ ممقحةB2  ,ممقحةC1  الحامل األولPeat, C2 

( تخبة غيخ معقسة غيخ S1B1C1) 2T1 وبيحا تكػن السعاممة  Compostالحامل الثاني 
( غيخ معقسة غيخ ممقحة الحامل الثاني S1B1C2) Peat moss . T2ممقحة الحامل األول 

Compost, T3 (S1B2C1 ,غيخ معقسة ممقحة الحامل األول )T4 (S1B2C2 غيخ معقسة )
T6 (S2B1C2 )( معقسة غيخ ممقحة الحامل األول, S2B1C1) T5ممقحة الحامل الثاني, 

 T8( تخبة معقسة ممقحة الحامل االول, S2B2C1) T7معقسة غيخ ممقحة الحامل الثاني, 
(S2B2C2 تخبة معقسة ممقحة الحامل ) وحجات تجخيبية  5الثاني 2 وشسمت التجخبةR1 – R5 
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واضيخت الشتائج بعس الفخوقات في الرفات الخزخية والخرػبية واعجاد واوزان العقج البكتيخية 
الجحرية وبعس العشاصخ السغحية لسحرػل البخسيع االحسخ وبعس الفخوقات التي احجثتيا عسمية 

لجحرية وتػاججىا عمى جحور الشباتات 2 فرمت االجداء التمكيح في تكػيغ ونسػ العقج البكتيخية ا
 –الخزخية عغ الجحور ونطفت مغ الذػائب وجسعت في اكياس ورقية كاَل عمى حجه ) الجحر 

درجة  مئػية وٌتخكت لتجف  65الجدء الخزخؼ ( ووضعت في الفخن لتجف وعمى درجة حخارة 
الػزن الجاف لمجدء الخزخؼ والجدء  مجة ثالثة ايام واستخخجت العيشات مغ الفخن لغخض قياس

 2 0-الجحرؼ وبػحجة غع2نبات

 :Green properties of red cloverالخرائص الخزرية للبرسيم االحسر

 : Dray plant weightالهزن الخزري الجاف 

ٌجسعت نباتات البخسيع عذػائيَا في مخحمة الشزج وبػاقع خسدة نباتات لكل معاممة, ويتزح مغ  
ادناه ان عسمية قياس الػزن لمجدء الخزخؼ مغ البخسيع اعصت نتائج متفاوتة بيغ  (8الججول )

السعامالت في الػحجات التجخيبية, اذ يالحع ان معاممتي  التخبة السعقسة وبجون تمكيح والبحور 
بجون لقاح 2 ومعاممة التخبة السعقسة وغيخ ممقحة فقط معفخة  Peatمعفخة فقط بالحامل األول 

قج اعصيتا اقل قيع مغ حيث الػزن الخزخؼ الجاف كميًا لشبات  Compostلثاني بالحامل ا
غع, في حيغ بمغت  58البخسيع فكان معجل وزن الشبات لمسعاممة السعقسة غيخ السمقحة بمغت 

قيسة متػسط الػزن الخزخؼ الجاف لمبخسيع في معاممة التخبة السعقسة وبجون تمكيح فقط البحور 
الذػك والعاقػل, اذ اعصت معجل وزن خزخؼ جاف  Compostمل الثاني معفخة في مادة الحا

 ,T5R4غع 2 ضسغ السعاممة  41غع 2 ولػحع ان اقل قيسة بيغ السعامالت بمغت  68بمغ 
S2B1C1  غع, في السعاممة  811واعمى قيسة وزن في السعامالت بمغتT8R2, S2B2C2  2

في حيغ  T1غع ضسغ معاممة  61 اعصت اقل وزن خزخؼ جاف T1R4ويالحع ان السعاممة 
اعصت اعمى قيسة وزن مغ باقي نتائج  T1R2في الػحجة التجخيبية الثانية  T1ان لسعاممة األولى 

 T1غع, وبمغ معجل الػزن الخزخؼ الجاف لمسعاممة  91تمظ السعاممة بػزن نباتي خزخؼ جاف 
قيسة وزن ضسغ الػحجة اقل  T2, S1B1C2غع 2 واعصت معاممة الحامل الثاني بجون لقاح  76

وبمغ  T2R3واعمى قيسة كانت في الػحجة التجخيبية الثالثة  65قيسة وزن جاف  T2R1التجخيبية 
غع 2 اما فيسا يخز  90ىػ  T2( غع 2 ومعجل الػزن لمسعاممة الثانية 081الػزن فييا )

الػزن  فقج تفػقت عمى غيخ السمقحة فبمغ معجل S1B2C1السعامالت السمقحة وغيخ السعقسة 
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 T4غع لمحامل الثاني في السعاممة  086غع لمحامل األول وبمغت قيستو  T3 119فييا لمسعاممة 
ذات التخبة السعقسة  T5 T6, ولػحع انو في السعامالت S1B2C2السمقحة والتخبة غيخ معقسة 

 58اعصت اقل معجل وزن خزخؼ جاف  Compostو  Peat mossوغيخ السمقحة بالحامميغ 
ذوات التخبة السعقسة والسمقحة بالمقاح  T8و  T7عمى التػالي 2 اما معامالت غع 2  68و

والسحسميغ عمى البيتسػس السرشع والكسبػست السحمي  Rhizobium trifoliiالبكتيخؼ 
S2B2C1  وS2B2C2  غع 2 عمى 065و 058فقج بمغ معجل الػزن الخزخؼ الجاف ليسا

 2 ( 8108, التػالي 2 وىحا يشصبق مع ما ذكخه ) الصاىخ

 ( الػزن الخزخؼ الجاف لشبات البخسيع/ غع 82ججول )

انًعذل  وحذاث انخجربت انًعايالث انريز

غى.نباث
-0 

R1 R2 R3 R4 R5 

T1  غير يعقًت وغير يهقحت

 0حايم

S1B1C1 81 91 65 61 85 76 

T2  غير يعقًت غير يهقحت

 2حايم
S1B1C2 65 81 021 011 91 90 

T3  0يهقحت حايمغير يعقًت S1B2C1 91 005 031 015 055 009 

T4 2غير يعقًت يهقحت حايم S1B2C2 001 045 015 041 081 036 

T5 0يعقًت غير يهقحت حايم S2B1C1 61 65 55 41 71 58 

T6 2يعقًت غير يهقحت حايم S2B1C2 51 75 65 51 75 63 

T7 0يعقًت يهقحت حايم S2B2C1 061 045 091 021 075 058 

T8 2يعقًت يهقحت حايم S2B2C2 031 211 065 041 091 065 

.. 

 : Dray root weightوزن الجذر الجاف 

اقُتِمعت نباتات البخسيع بيجوء وروية لزسان السحافطة عمى الجحور وتفخعاتيا متكاممة ٌنطفت مغ 
عيشة ووضعت نباتات لكل  5التخبة والسػاد العزػية العالقة ثع جسعت في اكياس ورقية وبػاقع 

ساعة 2 ثع ُأخِخجت مغ الفخن  78وتخكت لتجف لسجة  ◦م 65داخل الفخن وعمى درجة حخارة 
ووزنت جحور كل معاممة عمى حجه في السيدان الكيخبائي بعج اخخاجيا مغ األكياس وكسا 

(  2 واضيخت نتائج الكياس اوزان جحور متفاوتة بيغ معاممة 4مػضحة الشتائج في الججول )
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 4428و  8628ذ تخاوحت كسية اوزان الجحور الجافة لسعامالت التجخبة كافة بيغ واخخػ ا
, اذ كانت اقل قيسة في كسية وزن السجسػع الجحرؼ الجاف ضسغ الػحجة التجخيبية  0-غع2نبات

S2B1C1, T5R1 في حيغ اضيخت الشتائج اعمى كسية وزن في  0-غع2نبات 8628وبمغت
مدجمة  0-غع2نبات 4428ية الػزن الجحرؼ الجاف فييا اذ بمغت كس T7R5, S2B2C1معاممة 

تفػق في السعامالت السشفخدة 2 اما في السعجل الػزني لسجسػع السعامالت مقدػمًا عمى عجدىا 
 88204واعصت معجل كتمة جحر جاف  T5 S2B1C1فكانت اقل قيسة معجل ضسغ السعاممة 

 T8في معاممة  0-غع2نبات 88286, وبمغت اعمى قيسة معجل وزني لمجحور  0-غع2نبات
S2B2C2   تخبة ممقحة معقسة الحامل الثانيCompost ( ان 24 ويالحع مغ الججول )

لمبيتسػس والكسبػست مع  T8 S2B2C2و  T7 S2B2C1الػحجات التجخيبية لمسعامالت 
المقاح البكتيخؼ والتعكيع اعصت اعمى نتائج وزن جحرؼ وىحا يتشاسب شخديًا مع الػزن الخزخؼ 

جاف لمشبات 2 وقج يعػد الدبب في تجاوب الشباتات والبكتخيا في التعاير وانتاج العقج البكتيخية ال
الالزمة لتثبيت الشيتخوجيغ وتجييد الشبات بالعشاصخ السغحية الالزمة لمشسػ الى انو تع الحج مغ 

 Competitiveوالتي قج يكػن ليا تأثيخ تشافدي  Indigenousنذاط البكتخيا الغخيبة السدتػششة 
عمى مػاقع العقج البكتيخية في الجحور, او يكػن ليا تأثيخ عجائي او افتخاسي لبكتخيا 

Rhizobium trifolii sp  وبحلظ تحج مغ امكانية نجاح المقاح او التقميل مغ فخص تكػيغ عقج
, وبيحا يكػن التعكيع مع التمكيح قج قػػ امكانية حجوث Specificبكتيخية خالرة متخررة 

صابة البكتيخية مغ خالل الذعيخات الجحرية والتغمغل الى اندجة الجحر لتكػيغ العقج البكتيخية اإل
عمى الجحور وزيادة فخص التػاجج والبقاء والتشافذ ألشػل فتخة مسكشة لبكتخيا المقاح 

Rhizobium trifolii ضسغ نصاق مشصقة الخايدوسفيخRhizosphere  او السشصقة السحيصة
خبة الدراعة تكػن جاىدة إلحجاث اإلصابة في اؼ الػقت السشاسب2 وىحا يشصبق مع بالجحور في ت

 ( Ahmad . 2008 2ما ذكخه ) 

 2  0-( وزن السجسػع الجحرؼ الجاف /غع2نبات4ججول )

 انًعذل وحذاث انخجربت انًعايالث انريز

R1 R2 R3 R4 R5 

T1  غير يعقًت وغير يهقحت

 0حايم
S1B1C1 21.3 32.2 29.7 27.5 30.2 28.08 

T2  غير يعقًت غير يهقحت

 2حايم
S1B1C2 25.8 30.3 33.0 29.7 28.7 29.72 
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T3 0غير يعقًت يهقحت حايم S1B2C1 32.0 33.1 30.8 31.6 34.3 32.36 

T4 2غير يعقًت يهقحت حايم S1B2C2 31.9 32.5 29.9 35.3 35.1 35.46 

T5 0يعقًت غير يهقحت حايم S2B1C1 26.8 29.9 28.6 27.5 27.9 28.04 

T6 2يعقًت غير يهقحت حايم S2B1C2 27.5 31.0 27.9 27.4 29.8 28.51 

T7 0يعقًت يهقحت حايم S2B2C1 35.4 32.2 46.3 33.4 44.2 38.31 

T8 2يعقًت يهقحت حايم S2B2C2 43.1 34.8 32.7 39.0 42.2 38.36 

 

 : High Plantطهل الشبات  4-2-3-1-2

( ان اشػال الشباتات لمبخسيع األحسخ وارتفاعاتيا انحرخت قياساتيا 5الججول )يالحع مغ نتائج 
و  70لكل العيشات السأخػذة لمتحميل وبمغ معجل ارتفاع الشباتات بيغ  0-سع2نبات 97و  65بيغ 
واعمى  T6  S2B1C2اذ جاءت اقل قيسة معجل شػل نباتي ضسغ السعاممة  0-سع2نبات 90

2 ويالحع ان اشػال نبات  T8 S2B2C2جاءت ضسغ السعاممة  قيسة لكياس اشػال الشبات
التخبة غيخ السعقسة وبجون تمكيح مغ المقاح البكتيخؼ والبحور  T1البخسيع االحسخ ضسغ معاممة 

قج اعصت اشػال نبات بخسيع  Peat moss, S1B1C1معفخة بػاسصة الحامل االول البيتسػس 
التخبة غيخ السعقسة وبجون تمكيح مغ المقاح  2T2 ومعاممة  0-سع2نبات 80و  69تخاوحت بيغ 

اعصت نتيجة  Compost, S1B1C2البكتيخؼ والبحور معفخة بػاسصة الحامل الثاني الكسبػست 
, اما في الػحجات التجخيبية الػاقع ضسشيا 0-سع2نبات 88و  67اشػال نباتات تخاوحت بيغ 

السحسمة عمى  Rhizobium trifolii spالتخبة غيخ السعقسة وممقحة بمقاح بكتخيا  T3معاممة 
, في 0-سع2نبات 89 – 70فقج تخاوحت اشػال نباتات البخسيع فييا  Pest mossالحامل األول 

وتخبتيا غيخ  Compostحيغ لػحع ان السعامالت السمقحة بالمقاح السحسل عمى الحامل الثاني 
 T4مقحة فأعصت السعاممة معقسة اعصت فخقَا واضحَا في اشػال الشباتات عغ تمظ التي غيخ م

S1B2C1  2 اما السعامالت ذات التخب  0-سع2نبات 90و  79اشػال نباتات تبايشت بيغ
والبحور  Rhizobium trifolii spوغيخ ممقحة بالمقاح البكتيخؼ  Autoclaveالسعقسة بالسػصجة 

مغ فقج انخفزت ارتفاعات الشبات فييا  Peat moss, T5 S2B1C1معفخة بالحامل األول 
وغيخ ممقحة  Compost, ونفذ السعاممة السعفخة بحورىا بالكسبػست 0-سع2نبات 78الى  66

 80و  65فقج اعصت نتائج ارتفاعات نباتية تخاوحت بيغ  T6, S2B1C2ومعقسة تخبتيا 
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ذات  T8و  2T7 في حيغ لػ شاىجنا نتائج الججول آنف الحكخ لػججنا ان السعامالت  0-سع2نبات
والسعقسة  T7 S2B2C1السمقحة بالمقاح البكتيخؼ ومحسمة عمى الحامل االول التخب السعقسة و 

قج اعصت  T8 S2B2C2وممقحة بالمقاح البكتيخؼ ومحسل المقاح عمى البحور بالحامل الثاني 
, ومعاممة 0-سع2نبات 96و  78بيغ  T7اعمى اشػال نباتات ضسغ التجخبة فكانت قياسات 

2 وىحه الشتائج  0-سع2نبات 96و  88اشػال الشبات فييا بيغ تخاوحت قياسات T8الحامل الثاني 
قج تعػد الى ان التخبة السعقسة قج تخمرت مغ الكائشات السسخضة واالحياء التشافدية لمقاح 

 ( George . 2005  2البكتيخؼ السزاف وىح يتصابق مع ما ذكخه ) 

 خ  2( ارتفاع السجسػع الخزخؼ / سع, لشبات البخسيع االحس5ججول )  

 انًعذل وحذاث انخجربت انًعايالث انريز

R1 R2 R3 R4 R5 

T1  غير يعقًت وغير يهقحت

 0حايم

S1B1C1 69 72 70 75 80 75 

T2 2غير يعقًت غير يهقحت حايم S1B1C2 83 78 67 80 74 76 

T3 0غير يعقًت يهقحت حايم S1B2C1 79 72 89 77 82 81 

T4 2غير يعقًت يهقحت حايم S1B2C2 80 76 86 90 79 83 

T5 0يعقًت غير يهقحت حايم S2B1C1 65 71 70 78 74 72 

T6 2يعقًت غير يهقحت حايم S2B1C2 67 69 75 72 70 70 

T7 0يعقًت يهقحت حايم S2B2C1 94 96 78 85 90 89 

T8 2يعقًت يهقحت حايم S2B2C2 96 89 83 97 88 90 

 

 : The number branches of red cloverعدد افرع البرسيم 

( ان معاممتي المقاح البكتيخؼ لمتخب السعقسة والسحسمة عمى حاممي 6اضيخت نتائج الججول )
Beat moos T7 S2B2C1  وT8 Compost S2B2C2  قج تفػقت متػسصات عجد االفخع

لمشباتات فييا عمى باقي السعامالت االخخػ, اذ بمغت متػسصات عجد االفخع لشباتات البخسيع 
عمى التػالي مقارنة بستػسصات السعامالت السعقسة وبجون تمكيح  0-فخع2نبات 89و  88االحسخ 

T5 S2B1C1  ومعاممةT6 S2B1C2  في 0-فخع2نبات 85و 86والتي بمغ عجد األفخع فييا ,
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حيغ بمغت قيع متػسصات السعامالت لمتخب غيخ السعقسة وممقحة بالمقاح البكتيخؼ ومحسمة عمى 
 0-فخع2نبات 86و  T4 S1B2C2 35و  T3 S1B2C1والكسبػست حاممي البيتسػس 

السعامالت  T2 S1B1C2و  T1 S1B1C1لمسعاممتيغ عمى التػالي 2 وبمغت قيع متػسصات 
 Rhizobium trifolii spذات التخبة غيخ السعقسة وبحور بخسيع احسخ غيخ ممقحة بمقح بكتخيا 

 81و  Compost 28الحامل و  Peat mossالبيتسػس  Carrierالسحسل عمى الحامل 
 248 كسا وبمغت اعمى قيسة ضسغ الكيع السجروسة  في معامالت الػحجات التجخيبية  0-فخع2نبات
2 وبمغت اقل قيسة عجد  R3التابعة لمػحجة التجخيبية  T8, وكانت ضسغ السعاممة  0-فخع2نبات

ل اليو  ) سعج, 2 وىحه الشتيجة تتفق مع ما تػص 0-فخع2نبات T6 R2 22افخع في معاممة 
8100 2 ) 

 

 02-( عجد التفخعات الخزخية لشباتات البخسيع األحسخ 2 فخع2نبات6ججول )

 انًعذل وحذاث انخجربت انًعايالث انريز

R1 R2 R3 R4 R5 

T1  غير يعقًت وغير يهقحت

 0حايم
S1B1C1 26 29 25 30 29 28 

T2 2غير يعقًت غير يهقحت حايم S1B1C2 28 27 35 27 33 31 

T3 0غير يعقًت يهقحت حايم S1B2C1 37 34 36 33 35 35 

T4 2غير يعقًت يهقحت حايم S1B2C2 35 39 36 34 36 36 

T5 0يعقًت غير يهقحت حايم S2B1C1 29 27 23 26 25 26 

T6 2يعقًت غير يهقحت حايم S2B1C2 24 22 28 25 26 25 

T7 0يعقًت يهقحت حايم S2B2C1 36 38 40 41 35 38 

T8 2يعقًت يهقحت حايم S2B2C2 41 37 43 39 36 39 

 

 : The number of bacterial nodesعدد الٌعقد البكتيرية 

( ان الٌعقج البكتيخية الستػاججة عمى جحور نبات البخسيع االحسخ 7يالحع مغ نتائج الججول )
Red clover Trifolium Pratense L السمقحة بالمقاح 2 كانت اعجادىا متفاوتة بيغ السعامالت

معاممة التخبة  T8 S2B2C2اذ يالحع تفػق السعاممة , Rhizobium trifolii spالبكتيخؼ 
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كسبػست الذػك والعاقػل  Carrierالسعقسة والبحور ممقحة بالمقاح البكتيخؼ ومحسمة عمى 
Compost  ي , وبمغ معجل عجد العقج ف0-عقجة2نبات 84والتي بمغ معجل عجد الُعقج البكتيخية

 Peatالسعاممة معقسة ممقحة بمقاح بكتيخؼ محسل عمى الحامل البيتسػس  T7 S2B2C1معاممة 
moss 23 2  0-عقجة2نبات 

 2 0-2 عقجة نبات Rhizobium trifolii( عجد العقج الجحرية لبكتخيا 7ججول )

 انًعذل وحذاث انخجربت انًعايالث انريز

R1 R2 R3 R4 R5 

T1 غير يعقًت وغير يهقحت 

 0حايم

S1B1C1 7 8 6 2 7 6 

T2 2غير يعقًت غير يهقحت حايم S1B1C2 4 6 2 5 8 5 

T3 0غير يعقًت يهقحت حايم S1B2C1 20 07 09 23 21 21 

T4 2غير يعقًت يهقحت حايم S1B2C2 28 06 23 08 25 22 

T5 0يعقًت غير يهقحت حايم S2B1C1 2 3 0 3 0 2 

T6 2يعقًت غير يهقحت حايم S2B1C2 4 5 2 0 3 3 

T7 0يعقًت يهقحت حايم S2B2C1 29 22 06 25 23 23 

T8 2يعقًت يهقحت حايم S2B2C2 22 08 33 20 26 24 

 

والسعامالت السمقحة بالمقاح البكتيخؼ في التخبة غيخ السعقسة ومحسل المقاح عمى حاممي البيت  
بكتيخية  اعصت الشتائج معجل عجد عقج T4 S1B2C2و  T3 S1B2C1مػس والكسبػست 

عقجة نبات 2 وبيحا يتزح ان السعامالت  88و  81يمغ  Rhizobium Trifoliumلبكتخيا 
السمقحة في التخب السعقسة تفػقت معشػيَا عمى باقي السعامالت, وقج يعػد الدبب الى الشذاط 
البكتيخؼ الفعال لمقاح في تمظ السعامالت خرػصَا في ضل بيئة نكية ومعقسة خالية مغ باقي 

شات التخبة الحية الجقيقة األخخػ والتي قج تعسل عسل تشافدي مع المقاح اضافة الى كػنيا قج كائ
الجحور  Rhizosphereتكػن مفتخسة لمقاح او مثبصة لشذاشو الحيػؼ نتيجة استغالل مشصقة 

السدتػششة والتي تكػن ليا الديادة في اغمب  Indigenousمغ قبل احياء التخبة السجيخية 
سقاومتيا لمطخوف وكػنيا تعج سكانًا محميًا مقاومَا ومعاديَا ألؼ كائغ حي ججيج مزاف االوقات ل

 ( 2 8116وآخخون,  Ellisonفي التخبة 2 وىحه الشتائج تتفق مع ما تػصل اليو ) 
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