....................................................................مجلة المثنى للعلوم الزراعٌة /المجلد/2:العدد 2114/1:

تأثٌر التلقٌح ببكترٌا  Rhizobium leguminosarumومستوٌات
مختلفة من صخر الفوسفات فً نمو وحاصل نبات الماش ( Vigna
.)radiata. L
صوفٍا جبار جاصى

تزكً يفتٍ صعذ
كلٌة الزراعة/جامعة المثنى
الخالصة:

اجرٌت تجربة اصص لدراسة تأثٌر دور التلقٌح ببكترٌا Rhizobium leguminosarum
ومستوٌٌن من صخر الفوسفات (60و)120كغم Pﮬ 1-والتداخل بٌنهم فً نمو وحاصل نبات
الماش ( .)Vigna radiata. Lتم الحصول على عزلتٌن من البكترٌا المثبتة للنتروجٌن
( )Rhizobium leguminosarumمن تربة كانت مزروعة بنبات الماش للموسم السابق
ورمز لها  .R1,R2اظهرت نتائج تجربة االصص تفوق العزالت البكتٌرٌة على معاملة الشاﮬد
ولكافة الصفات كما اشارت النتائج الى تفوق العزلة R1على العزلة R2فً معظم الصفات
المدروسة اذ سجل اعلى معدل فً عدد العقد بلغ 12.0عقدة نبات 1-كما بلغ الوزن الجاف
للعقد الجذرٌة 32.37ملغم نبات, 1-كما تفوقت فً صفتً عدد القرنات وعدد البذور فً القرنة
اذ بلغت المعدالت( 12.67قرنة نبات )1-و)7.47بذرة قرنة .)1-وأظهرت النتائج إٌجابٌة
فروق
اضافة صخر الفوسفات الى نباتات الماش ,اذ سجلت معامالت صخر الفوسفات
معنوٌة مقارنة بمعاملة الشاﮬد ,كما اظهرت النتائج تفوق المستوى  120كغمPﮬ-على المستوى
 60كغمPﮬ 1 -فً صفات عدد العقد الجذرٌة والوزن الجاف للعقد والوزن الجاف للمجموع
الخضري وكمٌة النتروجٌن والفسفور الممتص فً المجموع الخضري وعدد القرنات ,اذ بلغ
معدل عدد العقد الجذرٌة 11.33عقدة نبات1-بٌنما بلغ معدل الوزن الجاف للعقد  31.48ملغم
نبات1-كما سجلت اعلى معدل فً عدد القرنات بلغ 12.67قرنة نبات .1-وتفوقت معامالت
التداخل بٌن بكترٌا  Rhizobium leguminosarumوصخر الفوسفات فً كافة الصفات
المدروسة ,و قد سجل التداخل بٌن العزلة R1و المستوى  120كغمPﮬ 1-اعلى المعدالت فً
صفات النتروجٌن والفسفور الممتص وعدد القرنات وعدد البذور ,اذ بلغ معدل النتروجٌن
الممتص 13.96ملغم غم 1-بٌنما بلغ معدل عدد القرنات وعدد البذور فً القرنة (16.0قرنة
نبات) 1-و(8.7بذرة قرنة)1-على التوالً .
المقدمة:
ٌقتضً التطور الزراعً االستعمال االمثل لفعالٌة الكائنات الحٌة الدقٌقة ونشاطها الحٌوي فً
التربة وتجهٌز النبات ببعض العناصر الغذائٌة الضرورٌة كمصدر بدٌل ورخٌص وامن بٌئٌا
مقارنة باألسمدة الكٌمٌائٌة .وتعتبر البكترٌا العقدٌة (الراٌزوبٌا) احد اﮬم ﮬذه االحٌاء التً
تقوم بعملٌة تثبٌت النتروجٌن الجوي والتً تعد من العملٌات المهمة بواسطتها تستطٌع النباتات
1
/ AL – Muthanna Journal of Agricultural Sciences / Volume : 2 / No :1 / 2014

....................................................................مجلة المثنى للعلوم الزراعٌة /المجلد/2:العدد 2114/1:

البقولٌة تلبٌة الجزء االعظم من حاجتها من عنصر النتروجٌن الذي ٌعد من اﮬم العناصر
المعدنٌة الرئٌسٌة فً تغذٌة االنواع النباتٌة المختلفة وٌرجع ذلك الى دوره الكبٌر فً العملٌات
الحٌوٌة المختلفة والتً منها تخلٌق االحماض النووٌة واالنزٌمات والهرمونات النباتٌة
).)1ازدادت االﮬمٌة االقتصادٌة لصخر الفوسفات فً السنوات االخٌرة لكونه متوفر بكمٌات
ﮬائلة فً بلدنا وفً الكثٌر من البلدان االخرى ,اضافة الى انه رخٌص الثمن مقارنة مع الكلفة
العالٌة لعملٌات تصنٌع االسمدة الفوسفاتٌة .اال ان المشكلة التً تواجه استعماله كمصدر
للفسفور ﮬً ان ﮬذه الصخور الفوسفاتٌة تكون غٌر جاﮬزة للنبات .ومن االسالٌب المتبعة فً
زٌادة ذوبان الصخر الفوسفاتٌة ﮬً اضافتها مع االحٌاء المجهرٌة المذٌبة لها و منها
 ،Rhizobiumفقد وجد ) )8ان بعض سالالت البكترٌا المثبتة للنتروجٌن  Rhizobiumتلعب
دوراً ﮬاما ً فً اذابة الصخر الفوسفاتًٌ .عد الماش ( ) Vigna radiataمن المحاصٌل
البقولٌة المهمة  .فهو ٌحتوي على نسبة بروتٌن عالٌة قد تصل الى  , %28وبالرغم قلة مثل
ﮬذه الدراسات على نبات الماش رغم اﮬمٌته والمساحات الوسط المزروع بها جاءت ﮬذه
الدراسة حول تأثٌر التداخل بٌن بكترٌا الراٌزوبٌا و صخر الفوسفات فً صفات النمو واالنتاج
للنبات حٌث تفتقر ﮬذه المنطقة لمثل ﮬذه الدراسات رغم اﮬمٌة محصول الماش الذي ٌزرع
سنوٌا بمساحات ال بأس بها فً المنطقة الجنوبٌة من العراق.
المواد وطرائق العمل (: ) Materiales and Methods
عزل وتشخٌص بكترٌا.Rhizobium :
تم عزل وتشخٌص بكترٌا النتروجٌن التعاٌشٌه  Rhizobiumمن تربة كانت مزروعة بنبات
الماش للموسم السابق فً منطقة الوركاء والرمٌثة ورمز لها ﺒ R2و, R1اتبعت طرٌقة التخافٌف
dilution methodفً عزل البكترٌا ,حضرت تخافٌف التربة باإلضافة التربة الى 10غم
من عٌنات التربة المختارة الى  90مل من الماء المعقم فً دورق سعة 250مل مزجت جٌدا
واجرٌت تخافٌف متسلسلة  10-5-101-وذلك بنقل 1مل من عالق التربة الى انابٌب اختبار
تحتوي 9مل من المحلول الملحً المعقم ولكل عٌنة من التربة ,اخذ 1مل من كل تخفٌف
ولقحت انابٌب اختبار تحتوي 9مل من الوسط الغذائً ()Yest extract Mannital broth
والموصوف منقبل()5بوقع ثالث مكررات لكل تخفٌف ,حضنت االنابٌب على درجة حرارة
28م ºولمدة 48ساعة اخذ 0.1مل من االنابٌب ونشرت على سطح طبق بتري ٌحتوي على
الوسط ( ) Yest extract Mannital agarحضنت على درجة حرارة28م ºولمدة
48ساعة اذ ظهرت المستعمرات بٌضاء محدبة مخاطٌة .كما اجرٌت اختبار( congo red
)testلتمٌزﮬا عن بكترٌا التربة االخرى اذ ظهرت المستعمرات بلون وردي .وتحول الوسط
من االخضر الى االصفر عند اجراء الفحص . Bromothmeol blue
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تحضٌر اللقاح:
تم تحضٌر لقاح من بكترٌا الراٌزوبٌا المثبتة للنتروجٌن بزراعة العزلتٌن  R1و R2فً دورق
سعة  500مل تحتوي على البٌئة الغذائٌة ( )Yest extract Mannital brothمعقمة
بجهاز Autoclaveوعلى درجة حرارة 121م ºوضغط 15باوند/انج2ولمدة 20دقٌقة وحضنت
على درجة حرارة 28م ºو لمدة 6اٌام وقد وصلت الكثافة العددٌة للبكترٌا .108cfug-1
صخر الفوسفات :
تم الحصول على صخر الفوسفات من كلٌة الزراعة جامعة بغداد والذي كان مصدره مناجم
صخر الفوسفات فً منطقة عكاشات ,جفف فً الفرن وعلى درجة حرارة  105م °لمدة
24ساعة لغرض التخلص من الرطوبة ثم طحن ومرر من منخل قطر فتحاته  2ملم والجدول
(ٌ)1وضح بعض الصفات الكٌمائٌة له :
جدول ()1بعض الصفات الكٌمٌائٌة للصخر الفوسفاتً المستخدم فً الدراسة
Mg++

pH
1:1
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1:1
ds.m-1

الفسفور%

%Ca

Na
ملغم
1كغم

ملغم
كغم1-

7.5

5.9

10.22

29.25

310

280

K
1ملغم كغم

278

تهٌئة التربة والبذور:
جلبت التربة من حقول كلٌة الزراعة (ال بندر) القرٌبة من نهر الفرات فً مدٌنة السماوة علما
ان الحقل لم ٌزرع بمحصول الماش منذ سنوات جففت التربة ﮬوائٌا ونخلت باستخدام منخل
قطر فتحاته(4ملم)جدول)ٌ(2بٌن بعض الصفات الكٌمٌائٌة والحٌوٌة للتربة ثم وضعت فً
اصص بالستكٌة سعة 7كغم بعد ان عقمت االصص بقطعة قطن طبً مشبعة بالكحول االثٌلً .
.زرعت بذور الماش الصنف المحلً تم الحصول علٌه من المكاتب الزراعٌة المخصصة فً
بٌع البذور  .بعد ان عقمت باستخدام الكحول االثٌلً  %95ومحلول ﮬاٌبوكلورات البوتاسٌوم
 %15ثم غسلت بالماء المعقم عدة مرات للتخلص من المحلول المعقم.
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تجربة االصص:
نفذت تجربة عاملٌه بتصمٌم القطاعات تامة التعشٌة ()RCBCوبثالثة مكررات وبالتالً كان
عدد االصص المستخدمة إلتمام التجربة 27=3x9أصٌصا ونبٌن فٌما ٌلً توزٌع المعامالت
المختلفة .
R2P0
R1P0
R0P0
R2P1
R1P1
R0P1
R2P2
R1P2
R0P2
وضعت كمٌة من البذور فً السائل لكل معاملة حٌوٌة لمدة ساعة ونصف لغرض تلوٌثها
باللقاح بعد الترطٌب بمحلول الصمغ العربً بتركٌز  %20وتركت بعض البذور بدون تلقٌح
بمعدل  7بذور لكل اصص مع بكترٌا  .زرعت األصص ببذور الماش الملقحة وغٌر الملقحة
بمعدل7بذور لكل اصص مع اضافة احدى معاملتً صخر الفوسفات وسقٌت بالماء وبعد
اسبوع من االنبات خفت النباتات بمعدل ثالثة نباتات لكل اصص تم متابعة نمو النباتات اخذت
قٌاسات طول النباتات ,تركٌز النتروجٌن ,تركٌز الفسفور ,عدد التفرعات ,وعدد العقد
الجذرٌة والوزن الجاف للعقد الجذرٌة ,الوزن الجاف للمجموعة الخضرٌة عند  50%من
تزﮬٌر النبات أي بعد ٌ65وم من الزراعة .اما تقدٌر صفات عدد القرنات وعدد البذور فً
القرنة وحاصل البذور فً النبات اخذت فً نهاٌة الموسم الزراعً أي عند الحصاد وذلك
بتارٌخ  8/15أي بعد ٌ85وما من الزراعة.
النتائج والمناقشة:
جدول()2بعض الصفات الكٌمائٌة والفزٌائٌة والحٌوٌة لتربة الدراسة قبل الزراعة
pH
1:1

Ec
1:1
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m
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1كغم
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Pالجاﮬز
ملغم.
1
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1
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طٌن

380

غرٌن

390

رمل

230

البكترٌا
الكلٌة

7

2.6x10

Silty clay

عدد العقد الجذرٌة(عقدة نبات.)1-
تشٌر نتائج الجدول ( )3الى وجود فروق معنوٌة فً عدد العقد عند التلقٌح ببكترٌا الراٌزوبٌا
للمرحلة( )85-80من النمو  .اذ بلغ معدل عدد العقد(10.0و )12.0عقدة نبات 1-عند استعمال
العزلتٌن (R2و )R1بالتتابع ٌ ,عود السبب الى أن التلقٌح ببكترٌا العقد الجذرٌة ادى الى زٌادة
البكترٌا العقدٌة الفعالة فً التربة التً لها القابلٌة على اصابة واختراق الجذور وقد توصل الى
ﮬذه النتٌجة ( )4كما تشٌر النتائج الى تفوق العزلة R1فً صفة العقد الجذرٌة  .وتشٌر
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معطٌات الجدول ( )3الى حصول زٌادة معنوٌة فً عدد العقد بزٌادة مستوى صخر الفوسفات.
فقد سجل المستوى 120كغم Pﮬ 1-اعلى معدل فً اعداد العقد الجذرٌة بلغ ()11.33عقدة
نبات 1-وربما ٌعزي ذلك الى دور الفسفور الذي وفره صخر الفوسفات و الذي ٌؤدي دورا
اساسٌا فً زٌادة العقد الجذرٌة اذ أن العقد الجذرٌة غالبا ما تحتوي على الفسفور .واعطت
معاملة التداخل الثنائٌة بٌن الراٌزوبٌا وصخر الفوسفات زٌادة معنوٌة فً معدل عدد العقد اذ
سجلت العزلتٌن R1و R2مع مستوى 120كغم Pﮬ1-من صخر الفوسفات اعلى معدل فً عدد
العقد بلغ ()17.00عقدة نبات .1-وٌعزى السبب الى قابلٌة بكترٌا  Rhizobiumالى زٌادة اذابة
الفوسفات ( )2الذي بدوره ٌدخل فً اﮬم واكثر الجزٌئات المشتركة فً نمو البكترٌا وانقسامها
مثل جزٌئة (RNAوDNAو )ATPواالنزٌمات الضرورٌة.
جدول ( )3تأثٌر التلقٌح البكتٌري ومستوى صخر الفوسفات فً اعدد العقد الجذرٌةلنبات الماش(عقدة
نبات( ) 1-للمرحلة ٌ 65وما)

R
R0
R1
R2
المعدل

مستوى صخر الفوسفات كغم . Pﮬ
60
0
0.0
0.0
11.0
8.0
8.0
5.0
6.33
4.33
,1.001=R L.S.D
1.249=R+P

1-

120
0
17.0
17.0
11.33

المعدل
0
12.0
10.0
7.33
1.001=P

وزن العقد الجذرٌة (ملغم نبات.)1-
تبٌن نتائج الجدول ()4الى حصول زٌادة معنوٌة فً وزن العقد الجذرٌة عند تلقٌح نبات الماش
بعزلتً  R1وR2مقارنة بمعاملة المقارنة ,تفوقت العزلة R1على العزلة R2اذ سجلت معدل
بلغ32.37ملغم نبات ,1-ادت اضافة صخر الفوسفات الى استجابة اٌجابٌة فً اوزان العقد
الجذرٌة وسجل المستوى 120كغمPﮬ1-اعلى معدل فً اوزان العقد الجذرٌة بلغ31.48ملغم
نبات 1-سجلت معاملة التداخل الثنائٌة بٌن الراٌزوبٌا وصخر الفوسفات زٌادة معنوٌة مقارنة
بمعاملة المقارنة ,وسجلت العزلتٌن R2وR1والمستوى 120كغمPﮬ1-اعلى المعدالت بلغت
)47.0و)47.43ملغم نبات 1-على التوالً..
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جدول ( )4تاثٌر التلقٌح البكتٌري ومستوى صخر الفوسفات فً الوزن الجاف للعقد الجذرٌة لنبات
1الماش(ملغم نبات ) (للمرحلة ٌ 65وما)
1-

مستوى صخر الفوسفات كغم. Pﮬ
R
60
0
0.0
0.0
R0
27.55
22.13
R1
20.74
11.23
R2
المعدل
16.10
11.12
,1.590=R L.S.D
1.983=R+P

المعدل
120
0
47.43
47.00
31.48

0
32.37
26.32
19.56
,1.590=P

الوزن الجاف للمجموع الخضري (غم نبات.)1-
ان دور التلقٌح البكتٌري واضح فً زٌادة الوزن الجاف للمجموع الخضري ,اذ تشٌر نتائج
الجدول ()5الى تفوق النباتات الملقحة بالعزلتٌن R2وR1على معاملة المقارنة .اذ سجلت
العزلتٌن معدالت بلغت (5.12و)4.68غم نبات1-على التوالً .قد ٌعود السبب الى أن الزٌادة
جاءت نتٌجة تثبت النتروجٌن الجوي من خالل العالقة التعاٌشٌة بٌن البكترٌا وجذور النباتات
التً تؤدي الى زٌادة نمو النبات من خالل تراكم المادة الجافة فضال عن زٌادة عدد التفرعات
النبات االمر الذي ادى الى زٌادة الوزن الجاف للمجموع الخضري وقد اتفقت ﮬذه النتائج
مع من تواصل الٌه ( .)10كما سجلت معامالت صخر الفوسفات زٌادة معنوٌة فً الوزن
الماش عند زٌادة مستوى صخر الفوسفات ,فقد سجل
الجاف للمجموع الخضري لنبات
المستوى 120كغم Pﮬ1-اعلى معدل فً الوزن الجاف للمجموع الخضري بلغ ()4.71غم نبات
 ,1وقد ٌعود الى قابلٌة صخر الفوسفات على تجهٌز التربة بالفسفور وبالتالً زٌادة جاﮬزٌته مما
ادى الى تكوٌن مجموع جذري جٌد كفوء وقادر على امتصاص المغذٌات ونقلها الى
االجزاء العلٌا مما أنعكس اٌجابٌا على الوزن الجاف للنبات وﮬذا ٌتفق مع ما وجده (.)9
اعطت معاملة التداخل الثنائٌة بٌن الراٌزوبٌا والمستوى 120كغم Pﮬ1-من صخر الفوسفات
زٌادة معنوٌة فً الوزن الجاف للمجموع الخضري مقارنة بمعاملة المقارنة ,اذ سجلت العزلتٌن
R2وR1والمستوى120كغم Pﮬ1-اعلى المعدالت بلغت (5.41و )5.99غم نبات ,1-قد ٌعود ذلك
الى قدرة ﮬذه البكترٌا على توفٌر الفسفور الجاﮬز  .وﮬو من العوامل المحددة لنمو النبات
البقولً وتثبٌت النتروجٌن وانتاج البقولٌات حٌث تكون حاجة النبات من الفسفور اكبر فً
ظروف تثبٌت النتروجٌن عنه عند استخدامه للنتروجٌن المعدنً فً التربة كون عنصر
الفسفور ٌلعب دورا مهما وحٌوٌا فً نقل الطاقة وأن كمٌة كبٌرة من ﮬذه الطاقة مطلوبة
الختزال النتروجٌن الى امونٌا ()11
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جدول ( )5تأثٌر التلقٌح البكتٌري ومستوى صخر الفوسفات فً الوزن الجاف للمجموع الخضري لنبات
الماش (غم نبات(1)-للمرحلة ٌ 65وما)

مستوى صخر الفوسفات كغم. Pﮬ
R
60
0
2.00
1.64
R0
4.95
4.43
R1
4.65
3.97
R2
المعدل
3.86
3.35
,0.677=R L.S.D
0.846=R+P

1-

المعدل
120
2.73
5.99
5.41
4.71

2.12
5.12
4.68
3.97
,0.677=P

كمٌة النتروجٌن الممتص فً المجموع الخضري (ملغم غم.)1-
ومن رصد معطٌات الجدول ()6نالحظ وجود فروق معنوٌة فً كمٌة النتروجٌن الممتص عند
التلقٌح ببكترٌا الراٌزوبٌا مقارنة بمعاملةالمقارنة ,فقد سجلت عزلتً ( )R1,R2معدالت بلغت
من النتروجٌن الممتص من قبل النباتات وقد
(10.58و )11.71ملغم غم 1-على التوالً
ٌعزى السبب إلى تكوٌن العقد الجذرٌة فً النباتات الملقحة وتثبٌتها للنتروجٌن الجوي تكافلٌا مع
نبات الماش وزٌادة محتواه من النتروجٌن ،وﮬذه النتٌجة تتفق مع ما توصل الٌه ()3اذ ادى
تلقٌح بذور الحمص ببكترٌا الراٌزوبٌا الى زٌادة محتوى النباتات من النتروجٌن .ومعطٌات
الجدول( )6تشٌر الى حصول زٌادة معنوٌة فً كمٌة النتروجٌن الممتص من قبل النبات وتزداد
بزٌادة مستوى صخر الفوسفات فقد بلغ اعلى معدل لكمٌة النتروجٌن الممتص  10.43ملغم غم
1عند المستوى 120كغمPﮬ .1-وﮬذا تأكٌد على إمكانٌة استخدام الصخر الفوسفاتً لزٌادة
محتوى النبات من النتروجٌن وﮬذا ٌتماشى مع ما توصل إلٌه ) )13فً امكانٌة استخدام
الصخر الفوسفاتً كبدٌل لألسمدة الفوسفاتٌة  .سجلت معاملة التداخل بٌن الراٌزوبٌا وصخر
الفوسفات زٌادة معنوٌة فً كمٌة النتروجٌن الممتص ,وكان اعلى معدل صدى تأثٌرالمعاملة(
120 +R1كغمPﮬ)1-اذ بلغ  13.96ملغم غم.1-
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جدول ( )6تاثٌر التلقٌح البكتٌري ومستوى صخر الفوسفات فً النتروجٌن الممتص فً المجموع
الخضري لنبات الماش(ملغم غم( )1-للمرحلة ٌ 65وما)
1-

مستوى صخر الفوسفات كغم. Pﮬ
R
120
60
0
5.33
3.8
3.14
R0
13.96
11.43
9.74
R1
12.13
11.12
8.49
R2
المعدل
10.47
8.78
7.12
,1.434=R L.S.D
1.784=R+P

المعدل
4.O9
11.71
10.58
8.79
,1.434=P

كمٌة الفسفور الممتص فً المجموع الخضري (ملغم غم.) 1-
توضح نتائج الجدول ()7وجود فروق معنوٌة فً كمٌة الفسفور الممتص فً المجموع
الخضري عند تلقٌح النباتات بالعزلتٌن R1وR2مقارنة بمعاملة المقارنة ,اذ سجلت العزلة
R2اعلى معدل فً كمٌة الفسفور الممتص بلغ 1.29ملغم غم , 1-اذا اشار )) 6الى أن عملٌة
التلقٌح ببكترٌا الراٌزوبٌا لمحصول الفاصولٌا قد ادت الى زٌادة معنوٌة فً امتصاص الفسفور
وفً تركٌز العناصر الغذائٌة االخرى .سجل المستوى 120كغم Pﮬ1-تفوق معنوي فً كمٌة
الفسفور مقارنة بمعاملة المقارنة,اذ سجلت معدل بلغ 0.95ملغم غم ,1-قد ٌعزى ذلك الى اذابة
صخر الفوسفات وتحرٌر الفسفور منه مما ٌزٌد جاﮬزٌة بالتربة وبالتالً ٌؤثر فً تركٌز
الفسفور ومن ثم زٌادة امتصاصه من قبل النبات  .وتبٌن نتائج الجدول ()7الى التأثٌر اإلٌجابً
لإلضافة المزدوجة بٌن الراٌزوبٌا وصخر الفوسفات وٌزداد بزٌادة مستوى الصخر المضاف
,اذ سجلت العزلة R1عند المستوى 120كغم Pﮬ 1-اعلى معدل بلغ 1.46ملغم غم.1-
جدول ( )7تاثٌر التلقٌح البكتٌري ومستوى صخر الفوسفات فً الفسفور الممتص فً المجموع الخضري
لنبات الماش(ملغم غم( ) 1 -للمرحلة ٌ 65وما)

مستوى صخر الفوسفات كغم . Pﮬ
R
60
0
0.38
0.28
R0
1.04
0.75
R1
1.35
1.07
R2
المعدل
0.92
0.70
,0.244=R L.S.D
0.301=R+P

1-

المعدل
120
0.36
1.02
1.46
0.95

0.34
0.94
1.29
0.86
,0.244=P
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عددالقرنات فً النبات (قرنة نبات.)1-
ومن معطٌات جدول( )8ازداد عدد القرنات عند استخدام التلقٌح ببكترٌا العقد الجذرٌة مقارنة
بمعاملة المقارنة,اذا سجلت العزلة  R1اعلى معدل فً عدد القرنات بلغ( )12.67قرنةنبات
1وﮬذا ما اشار الٌه ) .)7وسجلت معاملة صخر الفوسفات زٌادة معنوٌة فً عدد القرنات
وتزداد مع تزاٌد مستوى صخر الفوسفات اذ سجل المستوى 120كغم.ﮬ1-اعلى معدل فً عدد
القرنات اذ بلغ 12.67قرنة نبات .1-وٌشٌر الجدول الى حصول زٌادة معنوٌة عند االضافة
1الثنائٌة بٌن الرٌزوبٌا وصخر الفوسفات اذ سجلت معاملة(ٌ)R1عند المستوى ()120كغم.ﮬ
اعلى معدل 16.0قرنة نبات.1-
جدول ( )8تاثٌر التلقٌح البكتٌري ومستوى صخر الفوسفات فً عدد القرنات لنبات الماش
(قرنة نبات( )1-المرحلةٌ 85-80وما)

مستوى صخر الفوسفات كغم . Pﮬ
R
60
0
7.0
6.0
R0
12.0
10.0
R1
11.0
10.0
R2
المعدل
10.0
0.70
,1.123=R L.S.D
1.395=R+P

1-

120
10.0
16.0
12.0
12.67

المعدل
7.67
12.67
11.0
10.45
,1.123=P

عدد البذور فً القرنة(بذرة قرنة.)1-
تبٌن نتائج الجدول ()9الى حصول زٌادة معنوٌة فً عدد البذور فً القرنة عند التلقٌح ببكترٌا
الراٌزوبٌا مقارنة بمعاملة المقارنة,اذ سجلت العزلةR1اعلى معدل فً عدد البذور فً القرنة بلغ
7.47بذرة قرنة.1-ولم تسجل اي فروق معنوٌة بٌن مستوٌات صخر الفوسفات وبٌن معاملة
المقارنة .وحققت معاملة التداخل بٌن العزلتٌن R1وR2وبٌن المستوى  120كغم Pﮬ 1-من
صخر الفوسفات زٌادة معنوٌة مقارنة بمعاملة المقارنة .اذ سجلت المعاملة بٌن R1والمستوى
 120كغم Pﮬ 1-اعلى معدل بلغ  8.7بذرة قرنة.1-
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جدول ( )9تأثٌر التلقٌح البكتٌري وصخر الفوسفات فً عدد البذور فً القرنة لنبات الماش(بذرة قرنة) 1-
(المرحلةٌ 85-80وما)
1-

R
R0
R1
R2
المعدل
,0.94=R L.S.D

المعدل

مستوى صخر الفوسفات كغم. Pﮬ
120
60
0
3.0
3.0
4.0
8.7
7.0
6.7
6.0
5.7
5.0
5.9
5.23
5.23
,0.94=P

3.33
7.47
5.57
5.45
1.167=R+P

حاصل البذور فً النبات (غم نبات)1-
معطٌات الجدول ()10تشٌر الى ان التلقٌح ببكترٌا العقد الجذرٌة ادى الى حصول زٌادة معنوٌة
فً معدل حاصل البذور مقارنة بمعاملةالمقارنة,اذ سجلت العزلتٌن R2وR1معدالت بلغت
(2.43و)2.67غم نبات 1-بالتتابع,وﮬذا ٌتفق مع ما توصل الٌه ).)12وسجل المستوى120
كغم Pﮬ1-من صخر الفوسفات فروق معنوٌة مقارنة بمعاملة المقارنة بالنسبة لحاصل البذور.
وتفوقت معامالت التداخل الثنائٌة بٌن بكترٌا الراٌزوبٌا وصخر الفوسفات معنوٌا فً حاصل
النبات من البذور على معاملة المقرنة ,وقد سجلت التداخالت بٌن العزلتٌن  R2وR1والمستوى
120كغمPﮬ1-اعلى المعدالت والتً بلغت()3.1غم .نبات 1-على التوالً وﮬذا ما اشار الٌه
()8فقد وجدوا ان بعض سالالت الراٌزوبٌا لها القدرة على اذابة الصخر الفوسفاتً ,وبتالً
ٌودي الى زٌادة جاﮬزٌته فً التربة والتً تحتاجه البكترٌا بكمٌات كبٌر على شكل  ATPفً
عملٌة التثبٌت الحٌوي للنتروجٌن الجوي بواسطة العقد الجذرٌة .
جدول ()10تاثٌر التلقٌح البكتٌري ومستوى صخر الفوسفات فً حاصل البذور لنبات الماش(غم
نبات( )1-المرحلةٌ85-80وما)

مستوى صخر الفوسفات كغم. Pﮬ
R
60
0
0.83
0.5
R0
2.7
2.2
R1
2.3
2.0
R2
المعدل
1.94
1.56
,1.062=R L.S.D
1.322=R+P

1-

المعدل
120
0.9
3.1
3.1
3.0

0.74
2.67
2.43
1.94
,1.062=P

11
/ AL – Muthanna Journal of Agricultural Sciences / Volume : 2 / No :1 / 2014

....................................................................مجلة المثنى للعلوم الزراعٌة /المجلد/2:العدد 2114/1:

نستنتج من البحث اﮬمٌة االضافة المزدوجة لألسمدة الحٌوٌة (بكترٌا الراٌزوبٌا ) ومستوٌات
من صخر الفوسفات اذ اعطت افضل النتائج ولكافة الصفات المدروسة لنبات الماش .وٌعود
السبب الى تجهٌز النبات بالنتروجٌن والفسفور الضروري لنمو النبات .
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The Effect of Inoculation with Rhizobium leguminosarum
bacteria and Different Levels of rock Phosphate on Growth
and Yield of Mungbean Plant (Vigna radiate.L)
Turki Muftin Saad

Sofia Jabbar Jasim

College of Agriculture, Al-Muthanna University
Abstract:
A pot experiment has been conducted to investigate the effect of
inoculation with Rhizobium leguminosarum bacteria and two levels of rock
Phosphate (60 and 120) Kg. ha-1 and their interaction on growth and yield
of mungbean plant. Two strains of the bacteria that fix nitrogen (Rhizobium
leguminosarum) have been isolated from the soil that had been cultured
with mungbean plant for the previous season and symbolized by R1 and
R2. The results of the pots experiment have showed that the bacteria strains
have was more effective than all characteristics and the strain R1 was more
effective than the strain R2 in most studied characteristics as it has recorded
the highest rate in the number of node that amounts to 12node/plant-1.
Besides, the dry weight of the root nodes has come to 32.37 mg./plant-1 and
it has increased in the characteristics of the number of pods and the number
of seeds in per pod and the rates amount to (12.67 pod.plant-1) and (7.47
seed.pod-1). The results have showed the positivity of adding rock
phosphate to mungbean plant as rock phosphate treatment has recorded
signficant differences in comparison of the contral treatment. The results
have showed the success of the level 120 Kg. ha-1 over the level 60 Kg. ha-1
in the characteristics of the number of root nodes, dry weight of nodes, dry
weight of shoot, the content of nitrogen and phosphor absorbed in the shoot
and the number of nodes. The rate of the root nodes number has been 11.33
node.plant-1 while the rate of the dry weight of the nodes has to 31.48 mg.
plant-1. It has also recorded the highest rates in the number of pods amount
to 12.67 pod/plant-1 and the interaction treatment between the bacteria
Rhizobium leguminosarum and rock phosphate has a strong influent cu on
all studied characteristics. The interaction between the strain R1 and the
level 120 Kg. ha-1 has recorded the highest rates in the features of the
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content of nitrogen and phosphor as well as the numbers of pods and seeds
as the of the content of nitrogen yea shed 13.96 mg./gr.-1 while the rates of
the number of pods and the number of seeds in a pot reached (16.0
pot.plant-1) and (8.7 deed/pot-1) respectively.
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