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تأثري طريقة أضافة سالالت الرايزوبيا املستوردة  R.leguminosarumيف منو الباقالء Vicia faba
تركي مفتن سعد

حسني جاسم محمد التوبالني
غانم بهلول نوني الربكي
قسم علوم الرتبة واملوارد
كلية الزراعة – جامعة املثنى

املستخلص
نفذت تجربة اصص خالل املوسم الزراعي  2102- 2102يف كلية الزراعة – جامعة املثنى يف محافظة املثنى بتصميم التحليل العشوائي الكامل  ،CRDوذلك لدراسة
التأثريات املتداخلة للتلقيح بالساللتني املتخصصة عىل نبات الباقالء  Rhizobium le guminosarum bv. Viciaوهي تحمل األرقا م ( .) R467, R483تم الحصول
عىل سالالت بكرتيا الرايزوبيا املستورد ة من املركز الدويل لبحوث املناطق الجافة Inte rnational Ce ntre for Ag ricultural Re se arch of Dry Are a
) (ICARDAمع إضافة اللقاح البكتريي بثالث طرق هي (طريقة الحامل ،طريقة تنقيع البذور ،طريقة الحقن) .أجريت الفحوصات التشخيصية للتأكد من الخواص
الحيوية للسالالت البكتريية ،واستخدا م الصنف املحيل من بذور الباقالء.
تم إجراء القياسات بعد مرحلتني من النمو األوىل بعد  06- 01يوم من الزراعة واملرحلة الثانية بعد  016- 011يوم من الزراعة وتم خالل هذه املراحل حس اب عدد
التفرعات نبات  ،0-ارتفاع النبات ،عدد العقد نبات  ، 0-الوزن الجاف للمجموع الخرضي نبات  0-الوزن الجاف للمجموع الجذري نبات  .0-أظهرت النتائج تفوق
املعامالت امللقحة باملقارنة مع معاملة املقارنة يف جميع الصفات املدروسة ،تفوق طريقة إضافة اللقاح البكتريي بط ريقة الحامل عىل الطرق األخرى .سجلت معاملة
التداخل ( + R 483طريقة الحامل) أعىل متوسط لـــ عدد التفرعات نبات  ،0-ارتفاع النبات ،عدد العقد نبات  ، 0-الوزن الجاف للمجموع الخرضي نبات  0-الوزن
الجاف للمجموع الجذري نبات  0-عىل بقية املعامالت.
املقدمة
 .0دراسة قدرة السالالت املستورد ة من بكرتيا  R.le g uminosarumعىل
إصابة النبات العائل وتكوين العقد الجذرية الفعالة.
إن لألسمد ة النرتوجينية املضافة إىل الرتبة آثارا ً سلبية نتيجة التلوث البيئي
 .2دراسة تأثري طريقة إضافة اللقاح البكتريي يف تكوين العقد الجذرية ونمو
فضالً عن فقدان كميات منها من خالل عمليات التطاير والغسل وغريها وهذا
ما يشري إىل أهمية استخدا م األحياء الدقيقة املثبتة للنرتوجني يف هذا املجال.
وتعد البكرتيا العقدية (الرايزوبيا) أحد أهم هذه األحياء التي تقوم بعملية
تثبيت النرتوجني الجوي من خالل قيا م عالقة تعايشيه بينها وبني أحد
النباتات البقولية .أشار  Grahamوآخرون ) 2112( ،إىل دور البقوليات يف
أغناء الرتبة بالنيرتوجني .يعـد النرتوجـيـن مـن العـنارص الغذائيـة املهمـة
واألساسية لجـمـيع الكائنات الحيـة ،وتحتاجـه النباتات بكميات كبرية
تـفوق حاجتهـا مـن العناصــر األخرى (  .) 2002، Akundaوتأتي أهمية
عنرص النرتوجني كونــه يدخل يف تركيب األحما ض النووية  DNAوRNA
واألحما ض األمينية التـي تـعد الوحدات األساسية لبناء الربوتينات .وكذلـك
يـدخل فـي تركيب بعـض منظمات النمـو النباتية وعـــدد من
الفيتامينات وله دور مهـم فـي نشاط األنزيمات كـونـه يـدخل فـي تركيب
األنزيمات ومرافقاتها وهو يدخل يف معـظم الفعاليات الكيموحيويــة التــي
تديـم الحياة )Thomasوآخرون .) 1997 ،ويـوجــد النرتوجني بشكل غـاز
() N2خامل مما يجعله عديم الفائـد ة للنبات مالم يـتـحد مع الهيدروجني
لتـكـوين األمونيا ( ) NH3أو مع األوكسجني لتكوين النرتات( ،) NO3أن عملية
االتحاد هــذه يمكن ان تتم بعـد تحويـل النرتوجني إىل شكل قابل للدخول
يف التفاعالت األيض ية وعملية التحول هـــذه تسمى عملية التثبيت الحيوي
للنـرتوجني )) Biolog ical Nitrog e n Fixation) (BNFالتي تتم بمساعد ة
أنـزيم النيرتوجينز ) Aliوآخرون.(2002 ،
تعاني الرتب العراقية من قلة اإلصابة لنباتات الباقالء وعد م احتواء جذورها
عىل العقد البكتريية الفعالة .ويمكن أن يعزى سبب ذلك إىل مجموعة من
العوامل منها ارتفاع درجات الحرارة العالية للجو والرتبة يف مناطق العراق.
وامللوحة العالية يف الرتبة وكذلك تلوث الرتبة بامللوثات الكيميائية والبيولوجية
املؤثرة يف نمو امليكروبات.ومن املحتمل افرتاسها من قبل الربوتوزوا أو من قبل
البكترييوفاج  Bacte riophageوقلة املادة العضوية والغطاء النباتي .ومن
اهم االسباب هي يف بعض الحاالت فشل اللقاح البكتريي نتيجة عد م كفاء ة
املاد ة الحاملة للقاح او طريقة إضافة اللقاح وكذلك عد م االستمرار بزراعة
محصول الباقالء (الربكي .) 2102،
لذلك يهدف هذا البحث إىل دراسة ما يأتي:

الباقالء.
 .2دراسة التأثري املتداخل بني السالالت الرايزوبية املستوردة وطريقة إض افة
اللقاح البكتريي يف صفات النمو للباقالء.
املواد وطرائق العمل
تهيئة السالالت البكتريية املستوردة
تم الحصول عىل سالالت بكرتيا الرايزوبيا املستوردة من املركز الدويل لبحوث
املناطق الجافة International Centre for Ag ricultural Re se arch of
) Dry Are a (ICARDAوهذه السالالت متخصصة عىل نبات الباقالء
 Rhizobium le g uminosarum bv. Viciaeوهي تحمل األرقا م (, R483
) R467
تم تنشيط وتنمية السالالت البكتريية املستوردة وذلك بنقل جزء من السالالت
املحملة داخل امبوالت إىل الوسط املغذي السائل وحفظهما ملد ة  84ساعة يف
درجة  24م . 1ثم خططت عىل وسط األكار املغذي ملالحظة إشكال املستعمرات
ولونها ودراسة خواصها الكيموحيوية ثم حفظت السالالت عىل األكار املغذي
املائل ) (slantوحفظت يف الثالجة لحني االستخدام ) Be ckوآخرون.) 0992 ،
تحضري اللقاح السائل
لغرض الحصول عىل اللقاح البكتريي السائل بكمية كافية تم تخطيط
الساللتني املختلفة لبكترييا الرايزوبيا ( ) R 467 ، R 483عىل وسط األكار
املغذي املائل وحضنت األنابيب يف  24م 1ملد ة  22ساعة ثم حصدت اللقاحات
بإضافة كمية من املاء املقطر واملعقم لكل أنبوبة حتى تصبح الكثافة الضوئية
لها  1.46قيست بجهاز الطيف الضوئي عىل طول موجي  011نانوميرت
وهذه الكثافة مساوية للعكارة القياسية التي تحتوي عىل  014× 0.6خلية مل
 . 0ثم لقحت بها القناني الحاوية عىل الوسط (مستخلص خمرية -مانيتول)
السائل املعقم ب( 0مل) من اللقاح أعاله  ) Be ckوآخرون .) 0992 ،حضنت
القناني يف  24م 1ملد ة  6أيام يف الحاضنة الرجاجة  011دورة دقيقة  0-حتى
تصبح كثافتها الضوئية النهائية  1.46ويستعمل هذا اللقاح الجديد يف تلقيح
البذور.
تجربة األصص.
نفذت التجربة يف كلية الزراعة – جامعة املثنى للموسم الزراعي (- 2102
 ) 2102باستخدا م التصميم العشوائي الكامل بثالث مكررات .إذ تم وضع
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تربة مجففة هوائي ا ً ومطحونة ومنخوله بمنخل قطر فتحاته  8ملم يف أصص
بالستيكية سعة  6كغم .تضمنت التجربة استخدا م ساللتني مستوردتني
وثالث طرق لإلضافة املختلفة باإلضافة إىل معاملة املقارنة .بعد تحضري
اللقاح السائل ل لساللتني تمت اإلضافة بالطرق التالية.
الطريقة األوىل تغليف البذور باللقاح اذ تضمنت وضع كمية مناسبة من
البذور وخلطها مع اللقاح البكتريي املحمل عىل حامل عضوي (البتموس) ملد ة
ساعة ونصف وتم استعمال بذور من األسواق املحلية (صنف محيل)
للساللتني كل عىل حده ويرمز لهذه املعاملة بالرمز ( .) T
الطريقة الثانية تضمنت تنقيع البذور باللقاح البكتريي ملد ة ساعة ونصف
ويرمز لهذه املعاملة بالرمز (.) K
الطريقة الثالثة تلقيح الرتبة وتضمنت زراعة البذور باألصص ومن ثم لقحت
الرتبة باللقاح البكتريي لها بشكل سائل وبكمية  0مل لكل سندانة وبرمز
لهذه املعاملة بالرمز ( .) P
تم زارعة األصص ببذور الباقالء بواقع سبع بذرات يف كل سندانة ثم تم خفها
إىل خمسة نباتات ،وتم إضافة السماد النرتوجيني بكمية  1.126غم N
سندانة  0-عىل هيئة سماد يوريا إىل املعامالت كسماد بادئة او ما يطلق عليه
 Starte rوبدفعة واحد ة قبل الزراعة.
كما أضيف السماد الفوسفاتي عىل هيئة فوسفات الكالسيوم الثالثي وبمعدل
 1.64غم  P 2O5سندانة  0-عىل هيئة سماد سوبر فوسفات الثالثي وأضيف
السماد البوتايس بمعدل  1.60غم  Kسندانة  0-وتمت اإلضافة بدفعتني األوىل
بعد الزراعة مبارشة والثانية بعد  86من اإلنبات
الصفات املدروسة
 .0ارتفاع النبات (سم) :تم قياس ارتفاع النبات من سطح الرتبة إىل أعىل قمة
يف الفرع الرئييس للنبات.
 .2عدد التفرعات لكل نبات.
 .2عدد العقد الجذرية.نبات  : 0-استخرجت الجذور نبات واحد لكل مكرر
اختريت بصورة عشوائية وبعناية فائقة وضعت يف منخل ثم وجه عليها تيار
ماء حنفية خفيف ،وتم حساب معدل عدد العقد الجذرية لكل نبات.
 .8الوزن الجاف للمجموع الخرضي :أخذت العينات يف مرحلتني االوىل بعد
( ) 06- 01والثانية ( ،) 016- 011وتم بقطع الساق من املنطقة القريبة
لسطح الرتبة ووضع يف أكياس ورقية يثبت عليها املعلومات الخاصة باملعاملة
ثم جففت بالفرن عند  06م °وملد ة  84ساعة ،بعدها وزنت الستخراج الوزن
الجاف للمجموع الخرضي لكل نبات.
 .6الوزن الجاف للمجموع جذري :أخذت العينات يف مرحلتني االوىل بعد
( ) 06- 01والثانية ( ،) 016- 011وتم بقلع املجموعة الجذرية للنبات وإزالة
الرتبة العالقة ووضعها يف أكياس ورقية يثبت عليها املعلومات الخاصة
باملعاملة ثم جففت بالفرن عند  06م °وملد ة  84ساعة ،بعدها وزنت
الستخراج الوزن الجاف للمجموع الجذري لكل نبات.
جدول ( )1بعض الصفات الكيميائية والفيزي ائية والحيوية لرتبة الدراسة
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تشري نتائج الجدول ( ) 2إن التلقيح البكتريي أدى إىل زياد ة معنوية عند
مستوى احتمال  1.16يف معدل عدد العقد الجذرية لنباتات الباقالء وقد
تفوقت الساللة  R483عىل املعامالت األخرى عند املرحلة األوىل () 06- 01
يوم إذ بلغ معدل عدد العقد الجذرية لنبات عند التلقيح بها  00.22عقد ة
نبات  0-يف حني بلغ اقل معدل  8.22عقد ة نبات  0-عند معاملة املقارنة بدون
تلقيح (معاملة السماد النرتوجيني ) وامتازت العقد يف باللون الوردي بالنسبة
ملعاملة الساللة  R483إ ن الزياد ة يف عدد العقد الجذرية لنباتات الباقالء
امللقحة بسالالت الرايزوبيا قد يعود إىل إن التلقيح بالرايزوبيا أدى إىل زياد ة
أعدادها يف الرتبة ومن ثم إمكانية حصول اإلصابة وتكوين العقد الجذرية ،
وهذا ما أشار اليه الباحث الربكي ( ) 2102ونعمة ( ) 2100عىل نباتات
الباقالء والتميمي ( ) 0994يف تجاربه حول محصويل الفاصوليا واللوبيا  ،إذ
أشار إىل أن هذه الزياد ة قد نتجت من استغالل النرتوجني املثبت بوساطة
البكرتيا من قبل النبات  ،كما اتفقت هذه النتائج مع ما توصل إليه حسن
( ) 2118إذ ذكر أن التلقيح البكتريي يؤدي إىل زياد ة عدد العقد الجذرية
ووزنها .كذلك يالحظ من الجدول ( ) 2إن إضافة اللقاح بطريقة الحامل
أعطت أعىل متوسط عدد العقد الجذرية لجذور الباقالء عند املرحة األوىل اذ
بلغت  01عقد ة نبات  0-ثم تلتها الطريقة الثانية وهي طريقة التنقيع إذ بلغت
 2.02عقد ة نبات  0-وأخريا معاملة إضافة اللقاح بطريقة الحقن اذ بلغت
 0.88عقد ة نبات .0-
جدول ( ) 2تأثري التلقيح البكتريي وطريقة إضافة اللقاح يف عدد العقد
الجذرية لنبات الباقالء عند مرحلتي النمو.
املعاملة
املقارنة
R483
R463
املعدل
L.S.D.

-

3

-

-

3

-

طني
299.11

غرين
292.11

رمل
214.92

مزيجية طينية

يبني الفحص املجهري أنها بكترييا عصوية مفرد ة كذلك ظهرت أشكال
املستعمرات النامية عىل الوسط الزرعي أنها ذات شكل محدب مخاطي ابيض
اللون عاكس للضوء سالبة لصبغة كرام واظهر اختبار النمو يف وسط الكونغو
الحمراء إن املستعمرات لم تمتص صبغة الكونغو الحمراء وظهرت بلون
ابيض أما باختبار الربوموثايمول فقد غريت املستعمرات لون وسط
مستخلص الخمرية – مانيتول الصلب املضاف له صبغة الربوموثايمول من
األخرض إىل األصفر وهذه الصفات تتطابق مع الوصف املجهري واملختربي
لجنس الرايزوبيا (  Be ckوأخرون Jordan; 0992،و) 0921، Alle n
- 1عدد العقد الجذرية

-

-

-

املناقشـة
الفحوصات املختربية

4

=

mg kg ¹

نسجة الرتبة
(غم.كغم )
-0

000

املعاملة

بعد مرور  06- 01يوم
طريقة اضافة اللقاح
P
K
T
4.13
4.33
4.53
10.00
10.33
13.33
5.00
8.33
12.33
6.38
7.66
10.06
للتداخل
طريقة
للسالالت
االضافة
3.28
2.2
1.59
بعد مرور  016- 011يوم
طريقة اضافة اللقاح
K
T
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4.33
11.22
8.56

املعدل
P
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املقارنة
R483
R463
املعدل
L.S.D.

7.60
17.70
15.00
13.30
للسالالت
2.11

7.00
13.70
12.30
11.00
طريقة
االضافة
1.66

7.30
12.00
10.70
10.00
للتداخل

7.30
14.47
12.67

2.8

وعند املرحلة الثانية كان لتأثري طرق إضافة اللقاح عىل عدد العقد الجذرية
لنبات اخذ نفس التأثري إذ بلغ أعىل معدل عند املعاملة إضافة اللقاح بطريقة
الحامل أعطت اعيل متوسط لعدد العقد الجذرية لنبات الباقالء اذ بلغت
 02.22عقد ة نبات  0-ثم تلتها الطريقة الثانية وهي طريقة التنقيع إذ
بلغت 00.0عقد ة نبات  0-وأخريا معاملة إضافة اللقاح بطريقة الحقن إذ بلغت
 01عقد ة نبات  .0-ومن خالل التحليل اإلحص ائي للجدول ( ) 2يظهر إن
التداخل بني التلقيح بالسالالت الرايزوبية املختلفة وطريقة إضافة اللقاح
البكتريي قد أثر معنوي ا ً يف زيادة عدد العقد الجذرية لنبات عند املرحلة األوىل
اذ كان أعىل معدل  02.22عقد ة نبات  0-بتأثري معاملة التلقيح البكتريي
بالساللة  R483وطريقة الحامل يف حني كان اقل معدل لعدد العقد الجذرية
 8.02عقد ة نبات  0-ملعاملة املقارنة غري امللقحة وطريقة التحميل وطريقة
الحقن للرتبة .كذلك تفوقت نفس املعاملة أعاله معاملة التلقيح البكتريي
بالساللة  R483وطريقة الحامل عند املرحلة الثانية إذ بلغ معدل 02.2
نبات  0-أم ا بالنسبة ألقل معدل  2.1عقد ة نبات  0-عند معاملة املقارنة غري
امللقحة وطريقة تنقيع البذور (الغمس).
- 2عدد التفرعات
من خالل نتائج جدول (  ) 2وجد إن للتلقيح البكتريي تأثريا معنويا عند
مستوى احتمال  1.16يف معدل عدد تفرعات نبات الباقالء وقد تفوقت
الساللة  R483عىل املعامالت األخرى عند املرحلة األوىل إذ بلغ معدل عدد
التفرعات عند التلقيح بها  2.88يف حني بلغ اقل معدل  0.6عند معاملة
املقارنة بدون تلقيح إن الزياد ة يف عدد تفرعات نباتات الباقالء امللقحة
بسالالت الرايزوبيا قد يعود إىل إن التلقيح بالرايزوبيا أدى إىل زياد ة أعدادها
يف الرتبة ومن ثم إمكانية حصول اإلصابة وتكوين العقد الجذرية وقدرتها
العالية يف تثبيت النرتوجني الذي يستغل لصالح النبات مما يؤدي إىل زياد ة
نموه  ،واتفقت هذه النتيجة مع ما توصل إليه كل من الربكي  ) 2102(،عىل
نبات الباقالء  ،وحسن ( ) 2118إذ ذكر أن الت لقيح البكتريي يؤدي إىل زياد ة
عدد التفرعات .وهذه النتائج تتطابق مع ما تم الحصول علية يف املرحلة
الثانية إذ تفوقت الساللة  R483إذ بلغ  2.02ثم تلتها الساللة 0.92 R463
ثم معاملة املقارنة  .0.62كذلك يالحظ من الجدول ( ) 2إن إضافة اللقاح
بطريقة الحامل أعطت أعىل م عدل عدد تفرعات لنبات الباقالء عند املرحة
األوىل إذ بلغ متوسطها  2.21ثم تلتها الطريقة الثانية وهي طريقة التنقيع إذ
بلغ متوسطها  0.42وأخريا معاملة إضافة اللقاح بطريقة الحقن إذ بلغ
 .0.21وعند املرحلة الثانية كان لتأثري طرق إضافة اللقاح عىل عدد التفرعات
اخذ نفس التأثري اذ بلغ أعىل معدل عند املعاملة إضافة اللقاح بطريقة الحامل
اذ بلغ متوسطها  2.29ثم تلتها طريقة التنقيع إذ بلغ متوسطها  2.14وأخريا ً
طريقة الحقن إذ بلغ . 0.62ومن خالل التحليل اإلحصائي للجدول ( ) 2يظهر
إن التداخل بني التلقيح بالسالالت الرايزوبية املختلفة وطريقة إضافة اللقاح
البكتريي قد أثر معنوي ا ً يف زيادة عدد تفرعات النبات عند املرحلة األوىل اذ كان
أعىل معدل  2.11بتأثري معاملة التلقيح البكتريي بالساللة  R483وطريقة
الحامل يف حني كان اقل معدل لعدد تفرعات النبات  0.88بتأثري معامالت
املقارنة.كذلك تفوقت نفس امل عاملة أعاله معاملة التلقيح البكتريي بالساللة
 R483وطريقة الحامل عند املرحلة الثانية إذ بلغ أعىل عدد تفرعات لها 2.21

أما بالنسبة ألقل معدل لعدد التفرعات للنبات كان  0.61بتأثري معاملة
املعاملة غري امللقحة وطريقة حقن الرتبة.
جدول ( ) 2تأثري التلقيح البكتريي و طريقة إضافة اللقاح يف عدد التفرعات
لنبات الباقالء عند مرحلتي النمو.
بعدد مرور 06- 09
طريقة اضافة اللقاح

املعاملة
املقارنة
R483
R463
املعدل
L.S.D.
1.16
املعاملة
املقارنة
R483
R463
املعدل
L.S.D.
1.16

املعدل
P
0.88
2.11
0.02
0.21
للتداخل
0.14

K
T
0.61
0.60
2.22
2.11
0.02
2.22
0.42
2.21
طريقة االضافة
للسالالت
1.28
1.820
بعد مرور  016- 011يوم
طريقة اضافة اللقاح
P
K
T
0.61
0.62
0.60
0.21
2.21
2.21
0.61
2.11
2.21
2.29
للسالالت
N.S

2.14
طريقة
االضافة
1.90

0.61
2.88
0.49

املعدل
0.62
2.02
0.92

0.62
للتداخل
0.02

- 3ارتفاع النبات
تشري نتائج الجدول (  ) 8إن التلقيح البكتريي أدى إىل زياد ة معنوية عند
مستوى احتمال  1.16يف معدل ارتفاع نباتات الباقالء وقد تفوقت الساللة
 R483عىل املعامالت األخرى عند املرحلة االوىل ( ) 06- 01يوم إذ بلغ اعىل
معدل الرتفاع النبات عند التلقيح بها  00.64سم يف حني بلغ اقل معدل
 02.41سم عند معاملة املقارنة بدون تلقيح إن الزياد ة يف ارتفاع نباتات
الباقالء امللقحة بسالالت الرايزوبيا قد يعود إىل إن التلقي ح بالرايزوبيا أدى إىل
زياد ة أعدادها يف الرتبة ومن ثم إمكانية حصول اإلصابة وتكوين العقد
الجذرية وقدرتها العالية يف تثبيت النرتوجني الذي يستغل لصالح النبات مما
يؤدي إىل زيادة نموه  ،واشار الربكي  ) 2102(،عىل نبات الباقالء والتميمي
( ) 0994يف تجاربه حول محصويل الفاصوليا واللوبيا إىل أن هذه الزياد ة قد
نتجت من استغالل النرتوجني املثبت بوساطة البكرتيا من قبل النبات  ،كما
اتفقت هذه النتائج مع ما توصل إليه حسن ( ) 2118إذ ذكر أن التلقيح
البكتريي يؤدي إىل زياد ة عدد العقد الجذرية ووزنها مما يزيد من عملية
التثبيت الحيوي ل لنرتوجني ،ومن ثم زياد ة نمو وارتفاع النبات (األمني
 ;0999،يوسف وسعد  ; 0999،سعد  ; 0999،عبد الرضا .) 0948 ،
وهذه النتائج تتطابق مع ما تم الحصول علية يف املرحلة الثانية إذ تفوقت
الساللة  R483يف زياد ة ارتفاع النبات إذ بلغ  21.21سم ثم تلتها الساللة
 R463ب ارتفاع بلغ  04.21سم ثم معاملة املقارنة  08.01سم .كذلك
يالحظ من الجدول ( ) 8إن إضافة اللقاح بطريقة الحامل أعطت أعىل ارتفاع
لنبات الباقالء عند املرحة األوىل إذ بلغ متوسط ارتفاعها  00.09سم ثم تلتها
طريقة التنقيع إذ بلغ متوسطها  08.14سم وأخريا طريقة الحقن إذ بلغ
 08.14سم.
جدول ( )4تأثري التلقيح البكتريي وطريقة إض افة اللق اح يف ارتف اع نب ات ات
الب اقالء عند مرحلتي النمو.
بعد مرور  06- 01يوم
املعدل
طريقة اضافة اللقاح
املعاملة
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املقارنة
R483
R463
املعدل
L.S.D.
0.05

T
12.80
20.67
15.10
16.19
للسالالت
1.96

12.80
16.58
15.17

املعاملة

T
14.60
25.50
19.40
19.80
M

بعد مرور  016- 011يوم
طريقة اضافة اللقاح
K
14.60
18.10
18.30
17.00
R

P
14.60
17.00
17.30
16.30
M*R

2.7

1.27

2.84

املعاملة
املقارنة
R483
R463
املعدل
L.S.D.
1.16

K
11.90
15.67
14.67
14.08
طريقة االضافة
1.4

P
13.70
13.40
15.75
14.28
للتداخل
2.46

املعدل
14.60
20.20
18.30

وعند املرحلة الثانية كان لتأثري طرق إضافة اللقاح عىل ارتفاع النبات اخذ
نفس التأثري إذ بلغ أعىل معدل عند املعاملة إضافة اللقاح بطريقة الحامل
أعطت اعيل ارتفاع لنبات الباقالء اذ بلغ متوسط ارتفاعها  09.41سم ثم تلتها
الطريقة الثانية وهي طريقة التنقيع إذ بلغ متوسطها  02.11سم وأخريا
معاملة إضافة اللقاح بطريقة الحقن إذ بلغ  00.21سم.ومن خالل التحليل
اإلحصائي للجدول ( ) 8يظهر إن التداخل بني التلقيح بالسالالت الرايزوبية
املختلفة وطريقة إضافة اللقاح البكتريي قد إثر معنوي ا ً يف زيادة ارتفاع النبات
عند املرحلة األوىل اذ كان أعىل معدل  21.02سم بتأثري معاملة التلقيح
البكتريي بالساللة  R483وطريقة الحامل يف حني كان اقل معدل لالرتفاع
الن بات  02.41سم لجميع معامالت املقارنة.وكذلك تفوقت نفس املعاملة أعاله
معاملة التلقيح البكتريي بالساللة  R483وطريقة الحامل عند املرحلة الثانية
إذ بلغ أعىل ارتفاع لها  26.61سم أما بالنسبة ألقل معدل لالرتفاع النبات
 08.01سم معاملة املقارنة غري امللقحة.
- 4الوزن ا لجاف للمجموع الخرضي (غم)
تشري نتائج الجدول (  ) 6إن التلقيح البكتريي أدى إىل زياد ة معنوية عند
مستوى احتمال  1.16يف معدل الوزن الجاف لنباتات الباقالء وقد تفوقت
الساللة  R483عىل املعامالت األخرى عند املرحلة األوىل ( ) 06- 01يوم إذ
بلغ معدل الوزن الجاف لنبات عند التلقيح بها  0.29غم نبات يف حني بلغ
اقل معدل  0.08غم نبات عند معاملة املقارنة بدون تلقيح (معاملة السماد
النرتوجيني ) إن الزيادة يف ارتفاع نباتات الباقالء امللقحة بسالالت الرايزوبيا
قد يعود إىل إن التلقيح بالرايزوبيا أدى إىل زياد ة أعدادها يف الرتبة ومن ثم
إمكانية حصول اإلصابة وتكوين العقد الجذرية وقدرتها العالية يف تثبيت
النرتوجني الذي يستغل لصالح النبات مما يؤدي إىل زيادة نموه  ،وهذا ما جاء
يف الدراسة التي قا م بها الباحث الربكي  ) 2102(،ونعمة  ) 2100(،عىل
نباتات الباقالء والتميمي ( ) 0994يف تجاربه حول محصويل الفاصوليا
واللوبيا  ،إذ أشار إىل أن هذه الزيادة قد نتجت من استغالل النرتوجني املثبت
بوساطة البكرتيا من قبل النبات  ،كما اتفقت هذه النتائج مع ما توصل إليه
حسن ( ) 2118إذ ذكر أن التلقيح البكتريي يؤدي إىل زياد ة عدد العقد
الجذرية ،ومن ثم زياد ة نمو وارتفاع ا لنبات .
جدول ( ) 5تأثري التلقيح البكتريي وطريقة إضافة اللقاح يف الوزن الجاف للمجموع
الخرضي(غم) لنبات الباقالء عند مرحلتي النمو .

املعاملة
T

بعد مرور  06- 01يوم
طريقة اضافة اللقاح
K

املقارنة
R483
R463
املعدل
L.S.D.

املعدل
P

املقارنة
R483
R463
املعدل
L.S.D.

1.14
0.77
1.26
1.05
للتداخل
N.S

1.14
1.14
1.27
2.12
0.98
1.56
1.13
1.61
طريقة االضافة
للسالالت
0.44
0.28
بعد مرور  016- 011يوم
طريقة اضافة اللقاح
P
K
T
0.7
1.1
1.5
1.3
2.4
2.8
1.7
1.8
2
1.3
1.7
1.9
للتداخل
طريقة االضافة
للسالالت
0.33
0.22
0.18

1.14
1.39
1.26

املعدل
1.1
2.1
1.8

كذلك يالحظ من الجدول ( ) 6إن إضافة اللقاح بطريقة الحامل أعطت أعىل
متوسط الوزن الجاف لنبات الباقالء عند املرحة األوىل اذ بلغ متوسطها 0.00
غم نبات  0-ثم تلتها الطريقة الثانية وهي طريقة التنقيع إذ بلغ متوسطها
 0.02غم نبات  0-وأخريا معاملة إضافة اللقاح بطريقة الحقن إذ بلغ  0.16غم
نبات . 0-وعند املرحلة الثانية كان لتأثري طرق إضافة اللقاح عىل الوزن الجاف
للباقالء قد اخذ نفس التأثري إذ بلغ أعىل معدل عند املعاملة إضافة اللقاح
0بطريقة الحامل إذ أعطت اعىل وزن جاف لنبات الباقالء اذ بلغ  2.0غم نبات
0ثم تلتها الطريقة الثانية وهي طريقة التنقيع إذ بلغ متوسطها  0.4غم نبات
وأخريا معاملة إضافة اللقاح بطريقة الحقن إذ بلغ  0.22غم نبات .0-
ومن خالل التحليل اإلحصائي يف جدول ( ) 6يظهر إن التداخل بني التلقيح
بالسالالت الرايزوبية املختلفة وطريقة إضافة اللقاح البكتريي قد إثر معنوي ا ً
يف زياد ة الوزن الجاف لنبات عند املرحلة الثانية اذ كان أعىل معدل  2.4غم
نبات  0-بتأثري معاملة التلقيح البكتريي بالساللة  R483وطريقة الحامل يف
حني كان اق ل معدل للوزن الجاف  1.21غم نبات  0-بتأثري معاملة املقارنة غري
امللقحة وطريقة الحقن.
- 5الوزن الجاف للمجموع الجذري (غم)
تشري نتائج الجدول ( ) 0إن التلقيح البكتريي أدى إىل زياد ة معنوية عند
مستوى احتمال  1.16يف معدل الوزن الجذري لنباتات الباقالء وقد تفوقت
الساللة  R483عىل املعامالت األخرى عند املرحلة األوىل ( ) 06- 01يوم إذ
بلغ معدلها  0.00غم نبات  0-يف حني بلغ اقل معدل  0.12غ م نبات  0-عند
معاملة املقارنة بدون تلقيح (معاملة السماد النرتوجيني) إن الزيادة يف وزن
جذور الباقالء يف املعامالت امللقحة بسالالت الرايزوبيا قد يعود إىل إن التلقيح
بالرايزوبيا أدى إىل زيادة أعدادها يف الرتبة ومن ثم إمكانية حصول اإلصابة
وتكوين العقد الجذرية وقدرتها العالية يف تثبيت النرتوجني الذي يستغل
لصالح النبات مما يؤدي إىل زياد ة نموه او اىل افراز بعض الهرمونات
ومنظمات النمو من قبل بكرتيا الرايزوبيا مما ادى اىل زيادة نمو الجذور ومن
ثم زياد ة وزنها الجاف (الربكي 2102،ونعمة .) 2100،
جدول ( )6تأثري التلقيح البكتريي وطريقة إضافة اللقاح يف الوزن الجاف للمجموع
الجذري(غم) لنبات الباقالء عند مرحلتي النمو .

املعاملة
املقارنة
R483
R463

بعد مرور  06- 01يوم
طريقة اضافة اللقاح
P
K
T
0.98
1.02
1.05
0.78
1.5
2.54
0.99
1.07
1.87
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املعدل
1.02
1.61
1.31
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. الكتاب العميل يف أساسيات علم البكرتيا. ) 0942( . هديل توفيق،ألحديثي
.مطبعة جامعة البرصة
 دور العزالت ا ملحلية والسالالت.) 2102( . غانم بهلول نوني،الربكي
 يف نمو وإنتاجيةR.le g uminosarum املستورد ة لبكترييا العقد الجذرية
 كلية الزراعة – جامعة. رسالة ماجستري. (Vicia Faba) نباتات الباقالء
قسم علوم الرتبة واملوارد املائية- البرصه
 تأثري امللوحة يف كفاء ة بكرتيا الـ.) 2118( . عالء عيدان،حسن
–  كلية الزراعة. أطروحة دكتوراه. يف نبات أملاشBradyrhizobium spp.
.جامعة بغداد
 دور التلقيح البكتريي يف حاصل بعض. ) 0999( . تركي مفتن،سعد
. 36 – 29:) 2(  العدد4  مجلد. مجلة الزراعة العراقية.البقوليات البذرية
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) ) إن إضافة اللقاح بطريقة الحامل (البتموس0( كذلك يالحظ من الجدول
أعطت أعىل متوسط الوزن الجاف لجذور الباقالء عند املرحة األوىل اذ بلغ
 ثم تلتها الطريقة الثانية وهي طريقة التنقيع إذ0-  غم نبات0.42 متوسطها
 وأخريا معاملة إضافة اللقاح بطريقة الحقن0-  غم نبات0.21 بلغ متوسطها
وعند املرحلة الثانية كان لتأثري طرق إضافة اللقاح. 0-  غم نبات1.92 اذ بلغ
عىل الوزن الجاف للجذور النبات اخذ نفس التأثري إذ بلغ أعىل معدل عند
 ثم تلتها الطريقة0-  غم نبات2.8 املعا ملة إضافة اللقاح بطريقة الحامل
 وأخريا ً معاملة0-  غم نبات2.04 الثانية طريقة التنقيع إذ بلغ متوسطها
 ومن خالل التحليل.0-  غم نبات0.80 إضافة اللقاح بطريقة الحقن إذ بلغ
 ) يظهر إن التداخل بني التلقيح بالسالالت الرايزوبية0( اإلحصائي للجدول
املختلفة وطريقة إضافة اللقاح البكتريي قد أثر معنوي ا ً يف زيادة الوزن الجاف
 بتأثري معاملة0-  غم نبات2.68 لنبات عند املرحلة األوىل اذ كان أعىل معدل
 وطريقة الحامل يف حني كان اقل معدلR483 التلقيح البكتريي بالساللة
 وطريقة االضافةR483 عند التلقيح بالساللة0-  غم نبات1.24 للوزن الجاف
كذلك تفوقت نفس املعاملة أعاله معاملة التلقيح البكتريي بالساللة.بالحقن
 غم2.88 وطريقة الحامل عند املرحلة الثانية إذ بلغ أعىل معدل لهاR483
R483 عند التلقيح بالساللة0-  غم نبات0.10  أما بالنسبة ألقل معدل0- نبات
.وطريقة االضافة ب الحقن
املصادر
 تأثري محتوى الرتبة من الطني يف.) 0999( . صادق صاحب هادي،األمني
. جامعة بغداد. كلية الزراعة. رسالة ماجستري.نشاط بكرتيا اللقاح العقدية
 دراسة العوامل املؤثرة يف. ) 0994( . جميل ياسني عيل الكهف،ألتميمي
 اطروحة.التثبيت البيولوجي للنرتوجني الجوي يف نباتات الخرض البقولية
. كلية الزراعة – جامعة بغداد.دكتوراه

Effect of Application of Stains of Rhizobium leguminosarum on the Broad Bean (Vicia faba )
Turki M. Saad

Ghanim B. Albarky Hussein J. Mohammed
Dep. Soil and resources water
College of Agriculture
Al-Muthana U niversity

Abs tract
The pots experiment carried out under greenhouse conditions at College of Agriculture of Al-Muthana University during 2013. to investigate the interaction e ffe cts
o f using two foreign strains of bacteria R.leguminosarun were obtained from International Centre for Agriculture Research in the Dry Lan d (ICARD), an d thre e
me thods for application the inoculant (carrier, infusion seeds, soil inoculation), by using plas tic po ts o f 5 kg capacity re s e arch amid to e valuate the e ffe ct o f
in oculation broad bean plants. A strains diagnosed by biochemical testes, microscopically and morphological characteristics. The parameters recording at two stages
(65 an d 105) day the number of nodule and dry matter weight of shoot, dry matter weight of roots, plant height recorded. The treatments means compared by us in g
L.S.D. an d thre e re plicatio n s fo r e ach tre atme n t an d the co mple te ly ran do mize d de s ig n (CRD).
The results obtained from experiments the biochemical test prove d that the two s train s be lo n g to the g e n us Rhizo bium the in o culate d plan ts had hig he r
me asurements in all examined plant parameters than the un in o culate d o n e s . The in te ractio n e ffe cts o f in o culan t (R483+ Carrie r) s ho we d the hig he s t
in flue n ce o n in cre as in g all characte rs .
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