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دراسة تأثٌر إضافة اللقاح البكتٌري باستخدام سالالت الراٌزوبٌا المستوردة
 R.leguminosarumوطرٌقة االضافه فً نمو الباقالء Vicia faba
تركً مفتن سعد

غانم بهلول نونً البركً

حسٌن جاسم التوبال نً

قسم علوم التربة والموارد
كلٌة الزراعة – جامعة المثنى

المستخلص
نفذت تجربة اصص خالل الموسم الزراعً  1022- 1021فً كلٌة الزراعة – جامعة المثنى
فً محافظة المثنى بطرٌقة التحلٌل العشوائً الكامل  ,RCDوذلك لدراسة التأثٌرات المتداخلة
للتلقٌح بالساللتٌن المتخصصة على نبات الباقالء Rhizobium leguminosarum bv.
 Viciaوهً تحمل األرقام ( .)R467, R483تم الحصول على سالالت بكترٌا الراٌزوبٌا
المستوردة من المركز الدولً لبحوث المناطق الجافة International Centre for
) Agricultural Research of Dry Area (ICARDAمع إضافة اللقاح البكتٌري بثالث طرق
هً ( طرٌقة الحامل  ,طرٌقة تنقٌع البذور  ,طرٌقة الحقن ) .أجرٌت الفحوصات التشخٌصٌة
للتأكد من الخواص الحٌوٌة للسالالت البكتٌرٌة  ,واستخدام الصنف المحلً من بذور الباقالء .
تم إجراء القٌاسات بعد مرحلتٌن من النمو األولى بعد ٌ 54- 50وم من الزراعة والمرحلة الثانٌة
2بعد ٌ 204- 200وم من الزراعة وتم خالل هذه المراحل حساب عدد التفرعات نبات
,ارتفاع النبات  ,عدد العقد نبات  , 2-الوزن الجاف للمجموع الخضري نبات  2-الوزن الجاف
للمجموع الجذري نبات . 2-وكانت النتائج تفوق المعامالت الملقحة على المعاملة غٌر الملقحة
معاملة المقارنة فً جمٌع الصفات المدروسة  ,تفوق طرٌقة إضافة اللقاح البكتٌري بطرٌقة
الحامل على الطرق األخرى.سجلت معاملة التداخل ( + R 483طرٌقة الحامل ) أعلى متوسط
لـــ عدد التفرعات نبات , 2-ارتفاع النبات  ,عدد العقد نبات  , 2-الوزن الجاف للمجموع
الخضري نبات  2-الوزن الجاف للمجموع الجذري نبات  2-على بقٌة المعامالت .

المقدمة
إٌ نألعًذج انُرشٔظُٛٛح انًعافح إنىٗ انرشتىح ثشىاساس عىهثٛح َرٛعىح انرهىٕز انثٛالى ٙفعىقس نىٍ فمىذاٌ
كًٛاخ يُٓا يٍ خقل نًهٛاخ انرطاٚش ٔانغغم ٔغٛشْا ْٔزا يا ٚشٛش إنٗ أًْٛح اعرخذاو األؼٛاء
انذلٛمح انًصثرح نهُرشٔظ ٍٛفْ ٙزا انًعال ٔ .ذعذ انثكرشٚا انعمذٚح (انشاٚضٔتٛا) أؼذ أْى ْزِ األؼٛاء
انر ٙذمٕو تعًهٛح ذصثٛد انُرشٔظ ٍٛانعٕ٘ يٍ خقل لٛاو نقلح ذعاٚشٛح تُٓٛا ٔت ٍٛأؼىذ انُثاذىاخ
انثمٕنٛح .أشاس ٔ Grahamثخشٌٔ  )1002(,إنٗ دٔس ا نثمٕنٛاخ ف ٙأغُاء انرشتح تانُٛرشٔظ.ٍٛ
ٚعـذ انُرشٔظـٛـٍ يـٍ انعـُاصش انغزائٛـح انًًٓـح ٔاألعاعٛح نعـًـٛع انكائُاخ انؽٛـح ٔ،ذؽراظىـّ
انُثاذاخ تكًٛاخ كثٛشج ذـفٕق ؼاظرٓـا يـٍ انعُاصــش األخشٖ (ٔ .)2002، Akundaذؤذ ٙأًْٛح
نُصش انُرشٔظ ٍٛكَٕــّ ٚذخم ف ٙذشكٛة األؼًاض انُٕٔٚحٔ RNAٔ DNAاألؼًاض األيُٛٛح
انرـ ٙذـعذ انٕؼذاخ األعاعىٛح نثُىاءٔ .كزنىــ ٚىـذخم فىـ ٙذشكٛىة تعىـط يُنًىاخ انًُىـٕ انُثاذٛىح
ٔنـــذد يٍ انفٛرايُٛاخ ٔنّ دٔس يٓـى فـَ ٙشاغ األَضًٚاخ كـَٕـّ ٚـذخم فـ ٙذشكٛىة األَضًٚىاخ
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ٔيشافماذٓا ْٕٔ ٚذخم ف ٙيعـنــى انفعانٛاخ انكًٕٛؼٕٚٛــح انرــ ٙذذٚـى انؽٛاج )ٔThomasثخشٌٔ
ٚ ٔ .)1997 ،ـٕظــذ انُرشٔظ ٍٛتشكم غـاص ( ) N2خايــــــم يًا ٚعـعــهّ نــذٚـى انفائــــذج نهُثاخ
يـانىىـى ٚـرـؽـــىىـذ يــــىىـع انٓـٛـذسٔظـٛىىـٍ نرـكـٕٚـىىـٍ األيَٕٛىىا ( )NH3أٔيىىع األٔكغىىع ٍٛنركىىٍٕٚ
انُرشاخ(،) NO3أٌ نًهٛح األذــؽاد ْــزِ ًٚكٍ اٌ ذرى تعـذ ذؽٕٚـم انُرشٔظ ٍٛإنٗ شكــــم لاتـــــم
نهىىذخٕل فىىى ٙانرفىىىانقخ األٚعٛـــىىىـح ٔنًهٛــــىىىـح انرؽـــىىىـٕل ْــىىىـزِ ذغًىىىـٗ نـًهٛـــىىىـح انرصثٛىىىد
انؽٛــىـٕ٘ نهـُـرـشٔظٛــىـٍ ) Biological Nitrogen Fixation)(BNFانرى ٙذىرى تًغانــــــىىـذج
أَـضٚـــــــى انذاُٛٚرشٔظُٛٛض )ٔ Aliثخشٌٔ.(2002 ،
ذعاَ ٙانرشب انعشالٛح يٍ لهح اإلصاتح نُثاذاخ انثالقء ٔنذو اؼرٕاء ظزٔسْا نهٗ انعمذ انثكرٛشٚح
انفعانىح ًٚٔ .كىٍ أٌ ٚعىضٖ عىثة رنىـ إنىٗ يعًٕنىىح يىٍ انعٕايىم يُٓىا اسذفىا دسظىاخ انؽىىشاسج
انعانٛح نهعٕ ٔانرشتح ف ٙيُاغك انعشاق ٔ.انًهٕؼح انعانٛح ف ٙانرشتح ٔكزنـ ذهٕز انرشتح تانًهٕشاخ
انكًٛٛائٛح ٔانثٕٛنٕظٛح انًؤششج ف ًَٕ ٙانًٛكشٔتاخٔ.يٍ انًؽرً م افرشاعٓا يٍ لثم انثشٔذىٕصٔا
أٔ يىٍ لثىىم انثكرٛشٕٚفىاض ٔ Bacterophageلهىىح انًىادج انععىىٕٚح ٔانغطىاء انُثىىاذٔ. ٙيىٍ اْىىى
االعثاب ْ ٙف ٙتعط انؽىاالخ فشىم انهمىاغ انثكرٛىش٘ َرٛعىح نىذو كفىاءج انًىادج انؽايهىح نهمىاغ أ
غشٚمح إظافح انهماغ ٔكزنـ نذو االعرًشاس تضسانح يؽصٕل انثالقء .
نزنـ ٓٚذف ْزا انثؽس إنٗ يا ٚؤذ: ٙ
دساعح لذسج انغقالخ انًغرٕسدج يٍ تكرشٚا  R.leguminosarumنهٗ إصاتح انُثاخ
.2
انعائم ٔذكٕ ٍٚانعمذ انعزسٚح انفعانح .
.1

دساعح ذؤشٛش غشٚمح إظافح انهماغ انثكرٛش٘ ف ٙتكوٌن العقد الجذرٌة ونمو الباقالء .

.2

دساعح انرؤشٛش انًرذاخم ت ٍٛانغقالخ انشاٚضٔتٛح انًغرٕسدج ٔغشٚمح إظافح انهماغ
انثكرٛش٘ ف ٙصفات النمو للباقالء.

المواد وطرق البحث
تهٌئة السالالت البكتٌرٌة المستوردة
تممم الحصممول علممى سممالالت بكترٌمما الراٌزوبٌمما المسممتوردة مممن المركممز الممدولً لبحمموث
المنماطق الجافمة International Centre for Agricultural Research of Dry Area
) (ICARDAوهذه السالالت متخصصة على نبات الباقالء Rhizobium leguminosarum
 bv. Viciaeوهً تحمل األرقام ()R467 , R483
تم تنشٌط وتنمٌة السالالت البكتٌرٌة المستوردة وذلك بنقل جمزء ممن السمالالت المحملمة
داخمل امبموالت إلمى الوسمط المامذي السمائل وحفظةما لممدة  37سماعة فمً درجمة  17مBeck) 0
وأخرون . )2882 ,ثم خططت على وسط األكار الماذي لمالحظمة إشمكال المسمتعمرات ولونةما
ودراسممة خواصممةا الكٌموحٌوٌممة ثممم حفظممت السممالالت علممى األكممار الماممذي المائممل )(slant
وحفظت فً الثالجة لحٌن االستخدام.

تحضٌر اللقاح السائل
لارض الحصول على اللقاح البكتٌري السائل بكمٌة كافٌة تم تخطٌط السالالت المختلفة
لبكتٌرٌا الراٌزوبٌا (  ) R 467 , R 483على وسط األكار الماذي المائل وحضنت األنابٌب فً
17م 0لمدة  61ساعة ثم حصدت اللقاحمات بضضمافة كمٌمة ممن المماء المقطمر والمعقمم لكمل أنبوبمة
حتى تصبح الكثافة الضوئٌة لةا  0.74قٌست بجةماز الطٌمف الضموئً علمى طمول مموجً 500
نمانومٌتر وهممذه الكثافمة مسمماوٌة للعكمارة القٌاسممٌة التمً تحتمموي علمى  207×2.4خلٌممة ممل  . 2-ثممم
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لقحت بةا القنانً الحاوٌة على الوسط (مستخلص خمٌرة -مانٌتول ) السائل المعقم ب(2ممل) ممن
اللقاح أعاله  ) Beckوأخرون . )2882 ,حضنت القنانً فمً 17م 0لممدة  4أٌمام فمً الحاضمنة
الرجاجة  200دورة دقٌقة  2-حتى تصبح كثافتةا الضموئٌة النةائٌمة  0.74وٌسمتعمل همذا اللقماح
الجدٌد فً تلقٌح البذور .

تجربة األصص .
نفذت التجربة فً كلٌة الزراعة – جامعة المثنى للموسم الزراعً ( ) 1021- 1022باستخدام
التصمممٌم العشمموائً الكامممل بممثالث مكممررات  .حٌممث تممم وضممع تربممة مجففممة هوائٌمما ومطحونممة
ومنخولممة بمنخممل قطممر فتحات م  1ملممم فممً أصممص بالسممتٌكٌة سممعة  4كاممم  .تضمممنت التجربممة
استخدام ساللتٌن مستوردتٌن وثالث طرق لإلضافة المختلفة بالضافة إلى معاملة المقارنة  .بعمد
تحضٌر اللقاح السائل للساللتٌن تمت اإلضافة بالطرق التالٌة .
الطرٌقمة األولممى تضممنت وضممع كمٌممة مناسمبة مممن بمذور البمماقالء وجلبممت البمذور مممن األسممواق
المحلٌة (صنف محلً ) للسماللتٌن كمل علمى حمده لممدة سماعة و نصمف باسمتخدام الحاممل وبرممز
لةذه المعاملة بالرمز (.) T
الطرٌقة الثانٌة تضمنت تنقٌع البذور باللقاح البكتٌري لمدة ساعة ونصف وٌرمز لةذه المعاملة
بالرمز (. ) K
الطرٌقة الثالثمة تضممنت زراعمة البمذور باألصمص وممن ثمم أضمٌف اللقماح البكتٌمري لةما بشمكل
سائل وبكمٌة  2مل لكل سندانة وبرمز لةذه المعاملة بالرمز (. ) P
تمم زارع مة األصمص ببممذور البماقالء بواقممع سمبع بممذرات فممً كمل سممندانة ثمم تممم خفةما إلممى خم م
نباتات ,وتمم إضمافة السمماد النتروجٌنمً بكمٌمة  0.014غمم  Nسمندانة  2-علمى هٌئمة سمماد ٌورٌما
إلى المعامالت كسماد بادئة او ماٌطلق علٌ  Starterوبدفعة واحدة.
كما أضٌف السماد الفوسفاتً على هٌئة فوسمفات الكالسمٌوم الثالثمً وبمعمدل  0.47كامم P2O5
سندانة  2-على هٌئة سماد سوبر فوسفات الثالثً وأضٌف السماد البوتاسً بمعمدل  0.45كامم K
سندانة  2-وتمت اإلضافة بدفعتٌن األولى بعد الزراعة مباشرة والثانٌة بعد  34من اإلنبات

الصفات المدروسة
.2
.1
.2
.3

.4

ارتفمماع النبممات مممن سممطح التربممة إلممى أعلممى قمممة فممً الفممرع

ارتفمماع النبممات (سممم):تم قٌمما
الرئٌسً للنبات .
عدد التفرعات لكل نبات .
2عممدد العقممد الجذرٌممة.نبات  :اسممتخرجت الجممذور نبممات واحممد لكممل مكممرر اختٌممرت بصممورة
عشوائٌة و بعناٌة فائقة وضعت فً منخل ثم وج علٌةا تٌار ماء حنفٌة خفٌف  ،وتم حسماب
معدل عدد العقد الجذرٌة لكل نبات وقد تم اخذ .
الوزن الجاف للمجموع الخضري :أخذت العٌنات فً مرحلتٌن ,وتم بقطع الساق من المنطقة
القرٌبة لسطح التربة ووضع فً أكٌا ورقٌة ٌثبت علٌةما المعلوممات الخاصمة بالمعاملمة ثمم
جففت بالفرن عند  54م °ولمدة  37ساعة  ،بعدها وزنت الستخراج الوزن الجاف للمجموع
الخضري لكل نبات.
الوزن الجاف للمجموع جذري :أخذت العٌنات فمً ممرحلتٌن ,وتمم بقطمع الجمذر ممن المنطقمة
القرٌبة لسطح التربة ووضع فً أكٌا ورقٌة ٌثبت علٌةما المعلوممات الخاصمة بالمعاملمة ثمم
جففت بالفرن عند  54م °ولمدة  37ساعة  ،بعدها وزنت الستخراج الوزن الجاف للمجموع
الجذري لكل نبات.
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جدول ( )2بعض الصفات الكٌمٌائٌة و الفٌزٌائ ٌة والحٌوٌة لتربة الدراسة
القٌم
6.5
1.5
12.06
231.02
2.87
13.98
0.00
21.2
0.023
22
255

الصفة
pH
EC
CEC
CaCO3
المادة العضوٌة
=SO4
=CO3
HCO3Total N
Avail.P
Avail K

وحدة القٌا
ــــــ
¹־ds. m
־Cmol.(+) Kg¹
kg-¹ g
g kg-¹
Mmole L-¹
Mmole L-¹
g kg-¹
mg kg-¹
mg kg-¹
mg kg-¹

نسجة التربة
(غم.كام )2-

رمل
غرٌن
طٌن
 107.82 281.00 288.00مزٌجٌة طٌنٌة

المناقشـة
الفحوصات المختبرٌة
ٌبٌن الفحص المجةري أنةا بكتٌرٌا عصوٌة مفردة كذلك ظةرت أشكال المستعمرات النامٌة
على الوسط الزرعً أنةا ذات شكل محدب مخاطً ابٌض اللون عاك للضوء سالبة لصباة
كرام واظةر اختبار النمو فً وسط الكوناو الحمراء إن المستعمرات لم تمتص صباة الكوناو
الحمراء وظةرت بلون ابٌض أما باختبار البروموثاٌمول فقد غٌرت المستعمرات لون وسط
مستخلص الخمٌرة – مانٌتول الصلب المضاف ل صباة البروموثاٌمول من األخضر إلى
األصفر وهذا الصفات تتطابق مع الوصف المجةري والمختبري لجن الراٌزوبٌا ( Beck
وأخرون Jordan; 1993,و) 1970, Allen
 - 1عدد العقد الجذرٌة
تشٌر نتائج الجدول ( ) 2إن التلقٌح البكتٌري أدى إلى زٌادة معنوٌة عند مستوى احتمال 0.05
فً معدل عدد العقد الجذرٌة ل نباتات الباقالء وقد تفوقت الساللة  R483على المعامالت
األخرى عند المرحلة األولى (ٌ )65- 60وم إذ بلغ معدل عدد العقد الجذرٌة لنبات عند التلقٌح
بةا  11.22لنبات فً حٌن بلغ اقل معدل  4.33لنبات عند معاملة المقارنة بدون تلقٌح (معاملة
السماد النتروجٌنً ) إن الزٌادة فً عدد العقد الجذرٌة ل نباتات الباقالء الملقحة بسالالت
الراٌ زوبٌا قد ٌعود إلى إن التلقٌح بالراٌزوبٌا أدى إلى زٌادة أعدادها فً التربة ومن ثم إمكانٌة
حصول اإلصابة وتكوٌن العقد الجذرٌة  ,وهذ ا ما جاء فً الدراسة التً قام بةا الباحث البركً
 )2012(,ونعمة )2011(,على نباتات الباقالء والتمٌمً ( )1998فً تجارب حول محصولً
الفاصولٌا واللوبٌا  ،إذ أشار إلى أن هذه الزٌادة قد نتجت من استاالل النتروجٌن المثبت بوساطة
البكترٌا من قبل النبات  ،كما اتفقت هذه النتائج مع ما توصل إلٌ حسن ( )2004إذ ذكر أن
التلقٌح البكتٌري ٌؤدي إلى زٌادة عدد العقد الجذرٌة ووزنةا .
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.كذلك ٌالحظ من الجدول (  ) 2إن إضافة اللقاح بطرٌقة الحامل أعطت أعلى متوسط عدد
العقد الجذرٌة لجذور الباقالء عند المرحة األولى اذ بلغ متوسطةا  10لنبات ثم تلتةا الطرٌقة
الثانٌة وهً طرٌقة التنقٌع إذ بلغ متوسطةا  7.67لنبات وأخٌرا معاملة إضافة اللقاح بطرٌقة
الحقن اذ بلغ  6.44لنبات.
جدول ( ) 2تأثٌر التلقٌح البكتٌري وطرٌقة إضافة اللقاح فً عدد العقد الجذرٌة لنبات الباقالء
عند المرحلتٌن ( )65- 60و ()105- 100
بعد مرور ٌ 54- 50وم
Means
طرٌقة اضافة اللقاح
Treatment
P
K
T
4.33
4.13
4.33
4.53
Contr.
11.22
10
10.33
13.33
R483
8.56
5
8.33
12.33
R463
6.44
7.67
10
Means
للتداخل
طرٌقة االضافة
للسالالت
L.S.D.
3.28
2.2
1.59
بعد مرور ٌ 204- 200وم
Means
طرٌقة اضافة اللقاح
Treatment
P
K
T
7.3
7.3
7.0
7.6
Contr.
14.4
12
13.7
17.7
R483
12.7
10.7
12.3
15
R463
10
11.1
13.3
Means
للتداخل
طرٌقة االضافة
للسالالت
L.S.D.
2.8
1.66
2.11
ٔنُذ انًشؼهح انصاَٛىح كىاٌ نرىؤشٛش غىشق إظىافح انهمىاغ نهىٗ نىذد انعمىذ انعزسٚىح نُثىاخ اخىز َفىظ
انرؤشٛش ؼٛس تهغ أنهٗ يعذل نُذ انًعايهح إظافح انهماغ تطشٚمح انؽايم أنطد انه ٙيرٕعػ نعذد
انعمذ انعزسٚح نُثاخ انثالقء ار تهغ َ 31.1ثاخ  3-شى ذهرٓا انطشٚمح انصاَٛح ْٔ ٙغشٚمىح انرُمٛىع إر
تهغ يرٕعطٓا َ 33.3ثاخ ٔ 3-أخٛشا يعايهح إظافح انهماغ تطشٚمح انؽمٍ إر تهغ َ 31ثاخ . 3-
ٔيٍ خقل انرؽهٛم اإلؼصائ ٙنهعذٔل (ٚ )2نٓش إٌ انرذاخم تى ٍٛانرهمىٛػ تانغىقالخ انشاٚضٔتٛىح
انًخرهفح ٔ غشٚمح إظافح انهماغ انثكرٛش٘ لذ اشش يعُٕٚآ ف ٙصٚىادج نىذد انعمىذ انعزسٚىح نُثىاخ نُىذ
انًشؼهح األٔنٗ ار كاٌ أنهٗ يعذل َ 31.1ثاخ  3-ترؤشٛش يعايهح انرهمٛػ انثكرٛش٘ تانغقنح R483
ٔغشٚمىح انؽايىىم فىى ٙؼى ٍٛكىىاٌ الىىم يعىذل نعىىذد انعمىىذ انعزسٚىح َ 3.11ثىىاخ  3-نعًٛىىع يعىىايقخ
انًماسَح .كىىزنـ ذفٕلىىد َفىىظ انًعايهىىح أنىىقِ يعايهىىح انرهمىىٛػ انثكرٛىىش٘ تانغىىقنح ٔ R483غشٚمىىح
3انؽايم نُذ انًشؼهح انصاَٛح إر تهغ أنهٗ يعذل نٓاَ 31.1ثاخ  3-أيا تانُغثح أللم يعذل َ 1.1ثاخ
نعًٛع يعايقخ انًماسَح

 - 2عدد التفرعات
يٍ خقل َرائط ظذٔل ( ٔ )1ظذ إٌ نهرهمٛػ انثكرٛش٘ ذؤشٛشا يعُٕٚا نُذ يغرٕٖ اؼرًال  1.10فٙ
يعىذل نىذد ذفشنىاخ َثىاخ انثىالقء ٔلىذ ذفٕلىد انغىقنح  R483نهىٗ انًعىايقخ األخىشٖ نُىذ
انًشؼهح األٔنٗ إر تهغ يعذل نذد انرفشناخ نُذ انرهمٛػ تٓا 2.44ف ٙؼ ٍٛتهغ الم يعذل  3.0نُذ
يعايهىىح انًماسَىىح تىىذٌٔ ذهمىىٛػ إٌ انضٚىىادج فىىى ٙنىىذد ذفشنىىاخ َثاذىىاخ انثىىالقء انًهمؽىىح تغىىىقالخ
انشاٚضٔتٛا لذ ٚعٕد إنٗ إٌ انرهمٛػ تانشاٚضٔتٛا أدٖ إنٗ صٚىادج أنىذادْا فى ٙانرشتىح ٔيىٍ شىى إيكاَٛىح
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ؼصٕل اإلصاتح ٔذكٕ ٍٚانعمذ انعزسٚح ٔلذسذٓا انعانٛح ف ٙذصثٛد انُرشٔظ ٍٛانز٘ ٚغرغم نصانػ
انُثاخ يًا ٚؤد٘ إنٗ صٚادج ًَِٕ ٔ ,اذفمد ْزِ انُرٛعح يع يا ذٕصم إن ّٛكم يٍ انثشك) 2132(, ٙ
نهٗ َثاخ انثالقء  ،كًا اذفمد ْزِ انُرائط يع يىا ذٕصىم إنٛىّ ؼغىٍ ( )2113إر ركىش أٌ انرهمىٛػ
انثكرٛش٘ ٚؤد٘ إنٗ صٚادج نذد انرفشناخْٔ .زِ انُرائط ذرطاتك يع ياذى انؽصٕل نهٛح ف ٙانًشؼهح
انصاَٛىح ؼٛىىس ذفٕلىد انغىىقنح  R483إر تهىىغ  2..1شىى ذهرٓىىا انغىقنح  3.1 R467شىىى يعايهىىح
انًماسَح .3.0.
كزنـ ٚقؼظ يٍ انعذٔل (  ) 1إٌ إظافح انهماغ تطشٚمح انؽايم أنطد أنهٗ يعذل نذد ذفشناخ
نُثاخ انثىالقء نُىذ انًشؼىح األٔنىٗ إر تهىغ يرٕعىطٓا 2.11شىى ذهرٓىا انطشٚمىح انصاَٛىح ْٔى ٙغشٚمىح
انرُمٛع إر تهغ يرٕعطٓا ٔ 3..1أخٛشا يعايهح إظافح انهماغ تطشٚمح انؽمٍ إر تهغ . 3.1.
ٔنُذ انًشؼهح انصاَٛح كاٌ نرؤشٛش غشق إظافح انهماغ نهٗ نذد انرفشناخ اخز َفظ انرؤشٛش ؼٛس تهغ
أنهٗ يعذل نُذ انًعايهح إظافح انهماغ تطشٚمح انؽايم أنطد انه ٙيعذل نعذد ذفشناخ انُثاخ ار
تهغ يرٕعطٓا  2.46شى ذهرٓا انطشٚمح انصاَٛح ْٔ ٙغشٚمح انرُمٛىع إر تهىغ يرٕعىطٓا ٔ 2.3.أخٛىشا
يعايهح إظافح انهماغ تطشٚمح انؽمٍ إر تهغ .3...
ٔيٍ خقل انرؽهٛم اإلؼصائ ٙنهعذٔل (ٚ )1نٓش إٌ انرذاخم تى ٍٛانرهمىٛػ تانغىقالخ انشاٚضٔتٛىح
انًخرهفىح ٔ غشٚمىىح إظىىافح انهمىاغ انثكرٛىىش٘ لىىذ اشىىش يعُٕٚىآ فىى ٙصٚىىادج نىذد ذفشنىىاخ انُثىىاخ نُىىذ
انًشؼهىىح األٔنىىٗ ار كىىاٌ أنهىىىٗ يعىىذل  1.11ترىىؤشٛش يعايهىىىح انرهمىىٛػ انثكرٛىىش٘ تانغىىىقنح R483
ٔغشٚمح انؽايم ف ٙؼ ٍٛكاٌ الم يعذل نعذد ذفشناخ انُثاخ  3.01نعًٛع يعايقخ انًماسَح .
كزنـ ذفٕلد َفظ انًعايهح أنقِ يعايهح انرهمٛػ انثكرٛش٘ تانغىقنح ٔ R483غشٚمىح انؽايىم نُىذ
انًشؼهح انصاَٛح إر تهغ أنهٗ نذد ذفشناخ نٓا  1.11أيا تانُغثح أللم يعذل نعذد انرفشناخ نُثاخ
 3..1نعًٛع يعايقخ انًماسٌ.
جدول ( )2تأثٌر التلقٌح البكتٌري وطرٌقة إضمافة اللقماح فمً عمدد التفرعمات لنبمات البماقالء عنمد
المرحلتٌن ( )54- 50و ()204- 200
بعدد مرور 65- 69

طرٌقة اضافة اللقاح

Treatment
Contr.
R483
R463
Means
L.S.D.

T
1.56
3
2.33
2.33

K
1.50
2.33
1.67
1.89

P
1.44
2
1.67
1.78

للسالالت

طرٌقة االضافة

للتداخل

0.436

0.74
بعد مرور ٌ 204- 200وم

1.08

طرٌقة اضافة اللقاح

Treatment
Contr.
R483
R463
Means
L.S.D.

Means
1.50
2.44
1.89

Means

T
1.56

K
1.53

P
1.50

3.30
2.30
2.46

2.70
2.00
2.16

1.70
1.50
1.66

للسالالت

طرٌقة االضافة

للتداخل

N.S

0.91

1.62

1.56
2.6
1.9
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 - 3ارتفاع النبات
ذشٛش َرائط انعذٔل (  ) 3إٌ انرهمٛػ انثكرٛش٘ أدٖ إنٗ صٚادج يعُٕٚح نُىذ يغىرٕٖ اؼرًىال 1.10
فى ٙيعىذل اسذفىا َثاذىىاخ انثىالقء ٔلىذ ذفٕلىد انغىىقنح  R483نهىىٗ انًعىايقخ األخىشٖ نُىىذ
انًشؼهح االٔنٗ (ٕٚ ).0- .1و إر تهغ يعذل اسذفا انُثاخ نُذ انرهمٛػ تٓا  3..0.عى ف ٙؼ ٍٛتهغ
الىم يعىىذل  32..1عىىى نُىىذ يعايهىح انًماسَىىح تىىذٌٔ ذهمىىٛػ إٌ انضٚىادج فىى ٙاسذفىىا َثاذىىاخ انثىىالقء
انًهمؽح تغقالخ انشاٚضٔتٛا لذ ٚعٕد إنٗ إٌ انرهمٛػ تانشاٚضٔتٛا أدٖ إنٗ صٚادج أنذادْا ف ٙانرشتىح
ٔيٍ شى إيكاَٛح ؼصٕل اإلصاتح ٔذكٕ ٍٚانعمذ انعزسٚح ٔلذسذٓا انعانٛح ف ٙذصثٛد انُرشٔظ ٍٛانز٘
ٚغرغم نصانػ انُثاخ يًا ٚؤد٘ إنٗ صٚادج ًَِٕ ٔ ,اذفمد ْزِ انُرٛعح يع يا ذٕصىم إنٛىّ كىم يىٍ
انثشك )2132(, ٙنهىٗ َثىاخ انثىالقء ٔانرًًٛى )311.( ٙفى ٙذعاستىّ ؼىٕل يؽصىٕن ٙانفاصىٕنٛا
ٔانهٕتٛا  ،إر أشاس إنٗ أٌ ْزِ انضٚادج لذ َرعد يٍ اعرغقل انُرشٔظ ٍٛانًصثىد تٕعىاغح انثكرشٚىا
يىٍ لثىىم انُثىاخ  ،كًىىا اذفمىد ْىىزِ انُرىائط يىىع يىا ذٕصىىم إنٛىّ ؼغىىٍ ( )2113إر ركىش أٌ انرهمىىٛػ
انثكرٛىىش٘ ٚىىؤد٘ إنىىٗ صٚىىادج نىىذد انعمىىذ انعزسٚىىح ٔٔصَٓىىا يًىىا ٚضٚىىذ يىىٍ نًهٛىىح انرصثٛىىد انؽٛىىٕ٘
نهُرىشٔظٔ ,ٍٛيىىٍ شىىى صٚىىادج ًَىىٕ ٔاسذفىىا انُثىىاخ (األيىىٕٚ ;3111, ٍٛع ى ٔعىىعذ  ; 3111,عىىعذ
 ; 3111,نثذ انشظا .)31.3 ،
ْٔزِ انُرائط ذرطاتك يع ياذى انؽصٕل نهٛح ف ٙانًشؼهح انصاَٛح ؼٛس ذفٕلىد انغىقنح  R483إر
تهغ  21.21عى شى ذهرٓا انغقنح  R467تاسذفا تهغ  3...1عى شى يعايهىح انًماسَىح  33..1عىى
.كىزنـ ٚقؼىظ يىٍ انعىذٔل (  ) 3إٌ إظىافح انهمىاغ تطشٚمىح انؽايىم أنطىد أنهىٗ اسذفىا نُثىاخ
انثىالقء نُىذ انًشؼىح األٔنىٗ إر تهىغ يرٕعىػ اسذفانٓىا  3..31عىى شىى ذهرٓىا انطشٚمىح انصاَٛىح ْٔىىٙ
غشٚمىح انرُمٛىع إر تهىغ يرٕعىطٓا  33.1.عىى ٔأخٛىىشا يعايهىح إظىافح انهمىاغ تطشٚمىح انؽمىٍ إر تهىىغ
 31.1.عى.
جدول ( )3تأثٌر التلقٌح البكتٌري وطرٌقة إضافة اللقاح فً ارتفاع نباتات الباقالء عند المرحلتٌن
( )54- 50و ()204- 200
تعذ يشٔس ٕٚ .0- .1و
Means
Treatment
طرٌقة اضافة اللقاح
P
K
T
12.8
13.7
11.9
12.8
Contr.
16.58
13.4
15.67
20.67
R483
15.17
15.75
14.67
15.1
R463
13.98
14.38
16.19
Means
L.S.D.
للتداخل
طرٌقة االضافة
للسالالت
2.46
1.4
1.96
تعذ يشٔس ٕٚ 310- 311و
Means
Treatment
طرٌقة اضافة اللقاح
P
K
T
14.6
14.6
14.6
14.6
Contr.
20.2
17
18.1
25.5
R483
18.3
17.3
18.3
19.4
R463
16.3
17
19.8
Means
M*R
R
M
L.S.D.
2.84
1.27
2.7
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ٔنُذ انًشؼهح انصاَٛح كاٌ نرؤشٛش غشق إظافح انهماغ نهٗ اسذفا انُثاخ اخز َفظ انرؤشٛش ؼٛس تهغ
أنهٗ يعذل نُذ انًعايهح إظافح انهماغ تطشٚمح انؽايم أنطد انه ٙاسذفا نُثاخ انثىالقء ار تهىغ
يرٕعػ اسذفانٓا  31..1عى شى ذهرٓا انطشٚمح انصاَٛح ْٔ ٙغشٚمح انرُمٛع إر تهغ يرٕعطٓا 31.11
عى ٔأخٛشا يعايهح إظافح انهماغ تطشٚمح انؽمٍ إر تهغ  3..11عى.
ٔيٍ خقل انرؽهٛم اإلؼصائ ٙنهعذٔل (ٚ )3نٓش إٌ ا نرذاخم تى ٍٛانرهمىٛػ تانغىقالخ انشاٚضٔتٛىح
انًخرهفح ٔ غشٚمح إظىافح انهمىاغ انثكرٛىش٘ لىذ اشىش يعُٕٚىآ فى ٙصٚىادج اسذفىا انُثىاخ نُىذ انًشؼهىح
األٔنٗ ار كاٌ أنهٗ يعذل  21..1عىى ترىؤشٛش يعايهىح انرهمىٛػ انثكرٛىش٘ تانغىقنح ٔ R483غشٚمىح
انؽايم ف ٙؼ ٍٛكاٌ الم يعذل نقسذفا انُثاخ  32..1عى نعًٛع يعايقخ انًماسَح .
كزنـ ذفٕلد َفظ انًعايهح أنقِ يعايهح انرهمٛػ انثكرٛش٘ تانغىقنح ٔ R483غشٚمىح انؽايىم نُىذ
انًشؼهىح انصاَٛىىح إر تهىىغ أنهىٗ اسذفىىا نٓىىا  20.01عىى أيىىا تانُغىىثح أللىم يعىىذل نقسذفىىا انُثىىاخ
 33..1عى نعًٛع يعايقخ انًماسَح

- 4الوزن الجاف للمجموع الخضري (غم)

ذشٛش َرائط انعذٔل (  ) 0إٌ انرهمٛػ انثكرٛش٘ أدٖ إنٗ صٚادج يعُٕٚح نُىذ يغىرٕٖ اؼرًىال 1.10
ف ٙيعذل انٕصٌ انعاف ن ُثاذاخ انثالقء ٔلذ ذفٕلد انغقنح  R483نهٗ انًعايقخ األخشٖ نُذ
انًشؼهح األٔنٗ (ٕٚ ).0- .1و إر تهغ يعذل انٕصٌ انعاف نُثاخ نُذ انرهمٛػ تٓىا  3.11غىى َثىاخ
ف ٙؼ ٍٛتهغ الم يعذل  3.33غى َثاخ نُذ يعايهح انًماسَح تذٌٔ ذهمٛػ (يعايهح انغًاد انُرشٔظُٙٛ
) إٌ انضٚىىادج فىى ٙاسذفىىا َثاذىىاخ انثىىالقء انًهمؽىىح تغىىقالخ انشاٚضٔتٛىىا لىىذ ٚعىىٕد إنىىٗ إٌ انرهمىىٛػ
تانشاٚضٔتٛىا أدٖ إنىٗ صٚىادج أنىىذادْا فى ٙانرشتىح ٔيىىٍ شىى إيكاَٛىح ؼصىىٕل اإلصىاتح ٔذكىٕ ٍٚانعمىىذ
انعزسٚح ٔلذسذٓا انعانٛح ف ٙذصثٛد انُرشٔظ ٍٛانز٘ ٚغرغم نصانػ انُثاخ يًا ٚؤد٘ إنٗ صٚادج ًَِٕ
ْٔ ,ز ا يا ظاء ف ٙانذساعح انر ٙلىاو تٓىا انثاؼىس انثشكىَٔ )2132(, ٙعًىح  )2133(,نهىٗ َثاذىاخ
انثالقء ٔانرً )311.( ًٙٛف ٙذعاستّ ؼٕل يؽصٕن ٙانفاصىٕنٛا ٔانهٕتٛىا  ،إر أشىاس إنىٗ أٌ ْىزِ
انضٚادج لذ َرعد يٍ اعرغقل انُرشٔظ ٍٛانًصثد تٕعاغح انثكرشٚا يٍ لثم انُثاخ  ،كًا اذفمد ْزِ
انُرائط يع يا ذٕصم إن ّٛؼغٍ ( )2113إر ركش أٌ انرهمٛػ انثكرٛش٘ ٚىؤد٘ إنىٗ صٚىادج نىذد انعمىذ
انعزسٚحٔ ,يٍ شى صٚادج ًَٕ ٔاسذفا انُثاخ .
جدول ( )4تأثٌر التلقٌح البكتٌري وطرٌقمة إضمافة اللقماح لجماف للمجمموع الخضمري(غم) لنبمات
الباقالء عند المرحلتٌن ( )54- 50و ()204- 200
بعد مرور ٌ 54- 50وم

طرٌقة اضافة اللقاح

Treatment
Contr.
R483
R463
Means
L.S.D.

T
1.14
2.12
1.56
1.61

K
1.14
1.27
0.98
1.13

P
1.14
0.77
1.26
1.05

للسالالت

طرٌقة االضافة

للتداخل

0.28

0.44
بعد مرور ٌ 204- 200وم

N.S

طرٌقة اضافة اللقاح

Treatment
Contr.
R483
R463
Means
L.S.D.

Means
1.14
1.39
1.26

Means

T
1.5
2.8
2
1.9

K
1.1
2.4
1.8
1.7

P
0.7
1.3
1.7
1.3

للسالالت

طرٌقة االضافة

للتداخل

0.18

0.22

0.33

1.1
2.1
1.8
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.كزنـ ٚقؼظ يٍ انعذٔل (  ) 0إٌ إظىافح انهمىاغ تطشٚمىح انؽايىم أنطىد أنهىٗ يرٕعىػ انىٕصٌ
انعاف نُثاخ انثالقء نُذ انًشؼح األٔنٗ ار تهغ يرٕعطٓا  3..3غى َثاخ شى ذهرٓا انطشٚمح انصاَٛح
ْٔ ٙغشٚمح انرُمٛع إر تهغ يرٕعطٓا  3.31غى َثاخ ٔأخٛشا يعايهح إظافح انهماغ تطشٚمح انؽمٍ إر
تهغ  3.10غى َثاخ.
ٔنُذ انًشؼهح انصاَٛح كاٌ نرؤشٛش غشق إظافح انهماغ نهٗ انىٕصٌ انعىاف نُثىاخ اخىز َفىظ انرىؤشٛش
ؼٛىس تهىغ أنهىٗ يعىىذل نُىذ انًعايهىح إظىىافح انهمىاغ تطشٚمىح انؽايىم أنطىىد انهى ٙاسذفىا نُثىىاخ
انثالقء ار تهغ يرٕعػ انٕصٌ انعاف  3.1غى َثاخ شى ذهرٓا انطشٚمح انصاَٛح ْٔ ٙغشٚمح انرُمٛع إر
تهغ يرٕعطٓا  3.1غى َثاخ ٔأخٛشا يعايهح إظافح انهماغ تطشٚمح انؽمٍ إر تهغ  3.1غى َثاخ .
ٔيٍ خقل انرؽهٛم اإلؼصائ ٙنهعذٔل (ٚ )0نٓش إٌ انرذاخم تى ٍٛانرهمىٛػ تانغىقالخ انشاٚضٔتٛىح
انًخرهفىح ٔ غشٚمىىح إظىىافح انهمىىاغ انثكرٛىش٘ لىىذ اشىىش يعُٕٚىىآ فىى ٙصٚىادج انىىٕصٌ انعىىاف نُثىىاخ نُىىذ
انًشؼهىح األٔنىىٗ ار كىىاٌ أنهىىٗ يعىىذل  2.32غىىى َثىاخ ترىىؤشٛش يعايهىىح انرهمىىٛػ انثكرٛىىش٘ تانغىىقنح
ٔ R483غشٚمح انؽايم ف ٙؼ ٍٛكاٌ الم يعذل نهٕصٌ انعىاف  3.33غىى َثىاخ نعًٛىع يعىايقخ
انًماسَح .
كزنـ ذفٕلد َفظ انًعايهح أنقِ يعايهح انرهمٛػ انثكرٛش٘ تانغىقنح ٔ R483غشٚمىح انؽايىم نُىذ
انًشؼهح انصاَٛح إر تهغ أنهٗ يعذل نٓا  2..غى َثاخ أيا تانُغثح أللم يعذل  3.3غى َثاخ نعًٛع
يعايقخ انًماسَح

- 5الوزن الجاف للمجموع الجذري (غم)

ذشٛش َرائط انعذٔل (  ) .إٌ انرهمٛػ انثكرٛش٘ أدٖ إنٗ صٚادج يعُٕٚح نُىذ يغىرٕٖ اؼرًىال 1.10
ف ٙيعذل انٕصٌ انعزس٘ ن ُثاذاخ انثالقء ٔلذ ذفٕلىد انغىقنح  R483نهىٗ انًعىايقخ األخىشٖ
نُذ انًشؼهح األٔنىٗ (ٚ ).0- .1ىٕو إر تهىغ يعىذل انىٕصٌ انعىاف نُثىاخ نُىذ انرهمىٛػ تٓىا  3..غىى
َثىاخ فى ٙؼى ٍٛتهىغ الىم يعىذل  3.12غىى َثىاخ نُىذ يعايهىح انًماسَىح تىذٌٔ ذهمىٛػ (يعايهىح انغىًاد
انُرشٔظ ) ُٙٛإٌ انضٚادج ف ٙاسذفا َثاذاخ انثالقء انًهمؽح تغىقالخ انشاٚضٔتٛىا لىذ ٚعىٕد إنىٗ إٌ
انرهمٛػ تانشاٚضٔتٛا أدٖ إنٗ صٚادج أنىذادْا فى ٙانرشتىح ٔيىٍ شىى إيكاَٛىح ؼصىٕل اإلصىاتح ٔذكىٍٕٚ
انعمذ انعزسٚح ٔلذسذٓا انعانٛح ف ٙذصثٛد انُرشٔظ ٍٛانز٘ ٚغرغم نصانػ انُثاخ يًا ٚؤد٘ إنٗ صٚادج
ًَىِٕ ْٔ ,ىز ا يىا ظىاء فى ٙانذساعىح انرىى ٙلىاو تٓىا انثاؼىس انثشكىَٔ )2132(, ٙعًىح  )2133(,نهىىٗ
َثاذاخ انثالقء ٔانرً )311.( ًٙٛف ٙذعاستّ ؼٕل يؽصٕن ٙانفاصٕنٛا ٔانهٕتٛا  ،إر أشاس إنٗ أٌ
ْزِ انضٚادج لذ َرعد يٍ اعرغقل انُرشٔظ ٍٛانًصثد تٕعاغح انثكرشٚا يٍ لثم انُثاخ  ،كًا اذفمد
ْزِ انُرائط يع يا ذٕصم إن ّٛؼغىٍ ( )2113إر ركىش أٌ انرهمىٛػ انثكرٛىش٘ ٚىؤد٘ إنىٗ صٚىادج نىذد
انعمذ انعزسٚح ٔٔصَٓا يًا ٚضٚذ يٍ نًهٛح انرصثٛد انؽ ٕ٘ٛنهُرشٔظٔ ,ٍٛيٍ شى صٚادج ًَٕ ٔاسذفا
انُثاخ .
.كىزنـ ٚقؼىىظ يىىٍ انعىىذٔل (  ) .إٌ إظىىافح انهمىىاغ تطشٚمىىح انؽايىىم (انثرًىىٕط ) أنطىىد أنهىىٗ
يرٕعػ انٕصٌ انعاف نعزٔس انثالقء نُذ انًشؼح األٔنٗ ار تهغ يرٕعطٓا  3..1غى َثاخ شى ذهرٓا
انطشٚمح انصاَٛح ْٔ ٙغشٚمح انرُمٛع إر تهغ يرٕعطٓا  3.31غى َثاخ ٔأخٛشا يعايهح إظافح انهمىاغ
تطشٚمح انؽمٍ ار تهغ  1.11غى َثاخ.
ٔنُذ انًشؼهح انصاَٛح كاٌ نرؤشٛش غشق إظافح انهماغ نهٗ انٕصٌ انعاف نهعزٔس انُثاخ اخز َفىظ
انرؤشٛش ؼٛس تهغ أنهٗ يعذل نُذ انًعايهح إظافح انهماغ تطشٚمح انؽايم أنطد انهٔ ٙصٌ ظىاف
نعزس نُثاخ انثالقء ار تهغ يرٕعػ انٕصٌ انعاف  2.3غى َثاخ شىى ذهرٓىا انطشٚمىح انصاَٛىح غشٚمىح
انرُمٛع إر تهغ يرٕعطٓا  2.3.غى َثاخ ٔأخٛشا يعايهح إظافح انهماغ تطشٚمح انؽمٍ إر تهغ 3.33
غى َثاخ .
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جمدول ( )5تمأثٌر التلقممٌح البكتٌمري وطرٌقمة إضممافة اللقماح لجماف للمجممموع الجمذري(غم) لنبممات
الباقالء عند المرحلتٌن ( )54- 50و ()204- 200
بعد مرور ٌ 54- 50وم

طرٌقة اضافة اللقاح

treatment
Contr.
R483
R463
Means
L.S.D.

T
1.05
2.54
1.87
1.67

K
1.02
1.5
1.07
1.19

P
0.98
0.78
0.99
0.93

للسالالت

طرٌقة االضافة

للتداخل

0.27

0.46
بعد مرور ٌ 204- 200وم

27

طرٌقة اضافة اللقاح

treatment
Contr.
R483
R463
Means
L.S.D.

Means
1.02
1.6
1.17

Means

T
1.46
3.44
2.29
2.4

K
1.46
3.25
1.83
2.18

P
1.46
1.06
1.71
1.41

للسالالت

طرٌقة االضافة

للتداخل

0.72

0.5

0.89

1.46
2.58
1.95

ٔيٍ خقل انرؽهٛم اإلؼصائ ٙنهعذٔل (ٚ ).نٓش إٌ انرذاخم تى ٍٛانرهمىٛػ تانغىقالخ انشاٚضٔتٛىح
انًخرهفىح ٔ غشٚمىىح إظىىافح انهمىىاغ انثكرٛىش٘ لىىذ اشىىش يعُٕٚىىآ فىى ٙصٚىادج انىىٕصٌ انعىىاف نُثىىاخ نُىىذ
انًشؼهىح األٔنىىٗ ار كىىاٌ أنهىىٗ يعىىذل  2.03غىىى َثىاخ ترىىؤشٛش يعايهىىح انرهمىىٛػ انثكرٛىىش٘ تانغىىقنح
ٔ R483غشٚمح انؽايم ف ٙؼ ٍٛكاٌ الم يعذل نهٕصٌ انعىاف  3.12غىى َثىاخ نعًٛىع يعىايقخ
انًماسَح .
كزنـ ذفٕلد َفظ انًعايهح أنقِ يعايهح انرهمٛػ انثكرٛش٘ تانغىقنح ٔ R483غشٚمىح انؽايىم نُىذ
انًشؼهح انصاَٛح إر تهىغ أنهىٗ يعىذل نٓىا 1.33غىى َثىاخ أيىا تانُغىثح أللىم يعىذل  3.3.غىى َثىاخ
نعًٛع يعايقخ انًماسٌ
المصــــــــــــــــــــــــــــادر
األمٌن ،صادق صاحب هادي  .)9111( .تأثٌر محتوى التربة من الطٌن فً نشاط بكترٌا اللقاح
العقدٌة .رسالة ماجستٌر  .كلٌة الزراعة  .جامعة باداد.
ألتمٌمً ،جمٌل ٌاسٌن علً الكهف . )9111( .دراسة العوامل المؤثرة فمً التثبٌمت البٌولموجً
للنتروجٌن الجوي فً نباتات الخضر البقولٌة .اطروحة دكتوراه  .كلٌة الزراعة – جامعة باداد.
ألحدٌثً  ،هدٌل توفٌق  . )9111( .الكتاب العملً فمً أساسمٌات علمم البكترٌما  .مطبعمة جامعمة
البصرة .
البركييً اغييانم بهلييول نييونً .)2192(.دور العممزالت ا لمحلٌممة والسممالالت المسممتوردة لبكتٌرٌمما
العقمد الجذرٌمة  R.leguminosarumفمً نمممو وإنتاجٌمة نباتما ت البمماقالء ).(Vicia Faba
رسالة ماجستٌر .كلٌة الزراعة – جامعة البصره  -قسم علوم التربة والموارد المائٌة
حسين ،عيالء عٌيدان  .)2112( .تمأثٌر الملوحمة فمً كفماءة بكترٌما المـ Bradyrhizobium
 spp.فً نبات ألماش .أطروحة دكتوراه .كلٌة الزراعة – جامعة باداد.
سعد ،تركً مفتن  . )9111(.دور التلقٌح البكتٌري فً حاصل بعض البقولٌات البذرٌة  .مجلة
الزراعة العراقٌة  .مجلد  4العدد (. 36 – 29: )2
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 رسمالة. تحسٌن كفماءة سمالالت الراٌزوبٌما لمبعض البقولٌمات.)9112( .ً حسن عل،عبد الرضا
. جامعة باداد. ماجستٌر – كلٌة الزراعة
ً فRhizobium leguminosarum  تأثٌر التلقٌح ببكترٌا. )2199( .نعمةا أسماء لطٌف
.نمو وتطور و تكوٌن العقد الجذرٌمة علمى الصمنف المحلمً و االسمبانً للبماقالء رسمالة ماجسمتٌر
 قسم التربة- كلٌة الزراعة – جامعة باداد
ً دور التسممٌد الحٌموي بالبكترٌما العقدٌمة فمم.)9111( .  أميل نعيوم وتركيً مفيتن سييعد،ٌوسيف
(Triticum aestivum ( والحنطةVigua radiate L)تحسٌن نمو وإنتاج محصول ألماش
.130 -119 : )2(  العدد، 4  مجلد. مجلة الزراعة العراقٌة.  الذي ٌعقبL.)
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Effect Using a Foreign Stains of Bacterial Inoculation
Rhizobum leguminosarum and Application Methods on the
Broad Bean (Vicia faba)
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Abstract
The pots experiment was carried out under greenhouse conditions at
College of Agriculture of Al-Muthana University during 2013 season to
investigate the interaction effects of using two foreign strains of bacteria
R.leguminosarun
were obtained from International Centre for
Agriculture Research in the Dry Land (ICARD) and three methods to
application of the inoculant (carrier, infusion seeds, soil injection), by
using plastic pots of 10 kg capacity contained soil to evaluate the effect of
inoculation broad bean plants A strains diagnosed by testes biochemical,
Microscopically and morphological characteristics. The results showed
that all strains are belonged to the R.Leguminosarum biovar Vicia and
take symbols foreign strains R467, R483.
The parameters recording at two stages (65 and 105) day the number of
nodule and dry matter weight of stem, dry matter weight of roots, plant
height were recorded. The treatments means were compared by using
L.S.D. and three replications for each treatment and the completely
randomized design (CRD).The results obtained from experiments the
biochemistry test proved that the two strains belong to the genes
Rhizobium The inoculated plants had higher measurements in all
examined plant parameters than the uninoculated ones. The interaction
effects of inoculant (R483+ Carrier) showed the highest influence on
increasing all characters.
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