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تأثير التمقيح ببكتريا  Rhizobium leguminosarumفي نمو وتطور نبات الماشVigna radiata L
واثر ذلك في نمو وانتاجية صنفين من الحنطة Triticum aestivum L.التي تعقبه
تركي مفتن سعد

عبد الكريم حمد حسان

صوفيا جبار جاسم

وزارة الزراعة

-كمية الزراعة/جامعة المثنى

كمية الزراعة/جامعة المثنى
المستخمص

نفذت تجربة حقمية في محطة أبحاث الرميثة التابعة لمبرنامج الكطني لتنمية زراعة الحنطة في العراؽ خالؿ
المكسـ الزراعي 2015– 2014ـ .لتقييـ إنتاجية صنفيف

مف الحنطة المزركعة بعد محصكؿ الماش .كتضمنت

الدراسة زراعة لمحصكؿ الماش في المكسـ الصيفي كالتي تـ فييا زراعة محصكؿ الماش الممقح بثالث عزالت مف
بكتريا  Rhizobium leguminosarumكماش بدكف لقاح بكتيرم كفي المكسـ الشتكم تمت زراعة محصكؿ
الحنطة حيث تضمنت صنفيف مف الحنطة (بحكث 22ك رشيد ) كالتي زرعت في ست معامالت ىي معاممة
التكصية السمادية كمعامالت الماش الممقح()R3,R2, R1كمعاممة الماش غير الممقح كمعاممة المقارنة .

طبقت

التجربة باستخداـ تجربة عاممية بتصميـ القطاعات الكاممة المعشاة  R.C.B.Dكبثالث مكررات كلكال المكسميف
الصيفي كالشتكم ،ففي المكسـ الصيفي تفكقت معاممة الماش الممقح معنكيان عمى معاممة الماش غير الممقح في كؿ
مف الصفات االتية ارتفاع النبات كعدد التفرعات كالكزف الجاؼ لممجمكع الخضرم كالكزف الجاؼ لمعقد الجذرية كعدد
العقد الجذرية  ،أما في المكسـ الشتكم ،فأظيرت النتائج تفكؽ صنؼ رشيد معنكيان في كافة الصفات المدركسة
(محتكل الكمكركفيؿ ك مساحة كرقة العمـ ك ك كزف  1000حبة ك حاصؿ الحبكب كمحتكل الحبكب مف النتركجيف
كالفسفكر ك البكتاسيكـ (. )%

سجمت معاممة التكصية السمادية أعمى متكسط لمعظـ الصفات منيا محتكل

الكمكركفيؿ ك مساحة كرقة العمـ بمتكسط بمغ

 Spad 27.45ك 41.87سـ

2

بالتتابع ،كما تفكقت معاممة العزلة

R2في اغمب الصفات عمى العزلتيف , R3,R1كما اظيرت النتائج تفكؽ معامالت الماش الممقح عمى معاممتي
الماش غير الممقح كالمقارنة لجميع الصفات  .أظيرت النتائج كجكد تداخؿ معنكم بيف األصناؼ كالمعامالت ،إذ
أعطت التكليفة (رشيد × التكصية السمادية ) اعمى متكسط كألغمب الصفات المدركسة ارتفاع النبات(سـ)ك كزف
 1000حبة كنسبة البركتيف بمغ (11.7سـ 45.5 ,غـ) % 9.6,بالتتابع.
المقدمة :
يعاني محصكؿ الحنطة في العراؽ مف تدني غمة كحدة المساحة كمف ثـ عدـ تحقيؽ االكتفاء الذاتي منو عمى
الرغـ مف ككنو أحد المكاطف االكلى لنشكء ىذا المحصكؿ كذلؾ لعدـ اتباع اساليب االدارة الصحيحة لممحصكؿ
(مديرية االحصاء الزراعي .)2010،اتجيت الدكؿ المنتجة لمحنطة في اآلكنة األخيرة الى إلغاء دكرة الحنطة  -بكر
حيث اف عممية التبكير تعني خركج نصؼ المساحة المزركعة سنكيان ،ككضعت بديالن مف ذلؾ دكرة حنطة – بقكؿ
،كما تعد المحاصيؿ البقكلية محاصيؿ جيدة سابقة لممحاصيؿ النجيمية كالصناعية بسبب تركيا لكميات كبيرة مف
النتركجيف في ال تربة كذلؾ مف خالؿ المعيشة التكافمية بيف العقد الجذرية كالبكتريا المثبتة لمنتركجيف (يعقكب كنمر
.)2011،

أشارت الدراسات الحديثة إلى أف العديد مف البكتريا المثبتة لمنتركجيف التي تعكد إلى أجناس الرايزكبيا
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كالتي دخمت بمعيشو تكافميو تنتج مختمؼ المركبات الكيميائية كاليرمكنات كعكامؿ النمك كالفيتامينات التي تحفز بزكغ
البادرات كتسرع نمكىا كتزيد مف معدالت التركيب الضكئي كتحد مف إصابتيا ببعض األمراض ككنيا استخدمت في
المقاكمة الحيكية ) . )2003 ,Dakora
عند زراعة محاصيؿ الحبكب بعد زراعة محاصيؿ البقكؿ في تطبيؽ التعاقب المحصكلي خاصة إذا تـ قمب
المحصكؿ البقكلي في التربة فإ ف المحصكؿ النجيمي الذم يعقبو في التعاقب المحصكلي يستفيد مف تحمؿ المادة
العضكية التي تؤثر في التربة حيث ينتج عف تحمميا أحماض عضكية التي تؤدم الى خفض الػ ) )pHفضالن عف
أف المادة العضكية تعمؿ عمى تحسيف الخكاص الكيميائية كالفيزيائية لمتربة (البمداكم كاخركف  . )2014،كما أف
محصكؿ الماش المزركع قبؿ الحنطة كالتسميد النتركجيني لو تأثير إيجابي عمى امتصاص النتركجيف مف قبؿ نبات
الحنطة كتحسيف الظركؼ الفيزيائية كالكيميائية لمتربة كذلؾ تؤدم إلى تحسيف اقتصاد السماد النتركجيني كتحسيف
إنتاجية محصكؿ الحنطة في الترب قميمة النتركجيف كذلؾ بسبب تثبيت النتركجيف الجكم بكاسطة العقد الجذرية
لمحصكؿ الماش (.)2009،Bakht et al
تيدؼ ىذه الدراسة إلى زيادة خصكبة التربة مف خالؿ زيادة محتكاىا مف النتركجيف المثبت بكاسطة العقد
البكتيرية لمحصكؿ الماش المزركع قبؿ الحنطة ككذلؾ قمب الماش في التربة مف اجؿ خفض  C/Nكىك االستغالؿ
األمثؿ لمتربة مف خالؿ زراعتيا بمحصكؿ الحنطة لتحسيف نمكه كانتاجيتو كمعرفة أفضؿ صنؼ مف الحنطة الناعمة
استجابة ليذه الزراعة الذم يعطي أعمى غمة .
المواد وطرئق العمل ()Materials and Methods
عزؿ بكتريا الرايزكبيا .
تـ عزؿ كتشخيص البكتريا المثبتة النتركجيف التعايشية  Rhizobiumمف تربة كانت مزركعة بنبات الماش لممكسـ
السابؽ في مناطؽ الكركاء كالمجد كالرميثة النجمي كرمز ليا برمز  R1,R2,R3,R4كبعد تخفيؼ العينات بالماء
المعقـ لحد التخفيؼ الخامس نميت عزالت البكتريا عمى الكسط الغذائي () Yeast extract Mannitole broth
كالمكصكؼ مف قبؿ Beackكاخركف ( )1993بعد اف تـ تحضيره وضبط الرقن الهيدروجيني  pHعلى  7.0وعقن
بالمىصدة ( )Auto claveبحرارة 121م 0وضغط  15باوند  /انج.2كبعدىا تـ اجراء اختبارات Congo red
 testكفحص . Bromo thymol blueكما تـ اختبار قابمية العزالت عمى اقامة عالقة تعايشية مع نباتات
الماش .كقد تفكقت العزلة  R2في عدد العقد الجذرية كالكزف الجاؼ لمعقد الجذرية عف بقية العزالت.
التجربة الحقمية
نفذت تجربة حقمية لمكسميف زراعييف في تربة ذات نسجة طينية كالمبينة تفاصيميا في جدكؿ رقـ ( )1في محطة
أبحاث الرميثة التابعة لمشركع تطكير الحنطة في العراؽ .باستخداـ القطاعات تامة التعشية ( , )RCBCقسـ الحقؿ
الى ستة الكاح متساكية كاحتكت كؿ مف االلكاح الستة عمى ستة قطاعات ( مكررات ) .التجربة االكلى تضمنت
1-

زراعة بذكر الماش ( )Vigna radiate .Lصنؼ محمي كبمعدؿ 40كغـ /ق

بتاريخ  2014/6/26كقبؿ

الزراعة تـ تمقيح البذكر بالعزالت البكتيرية التي تفكقت في اختبار قابمية اقامة عالقة تعايشية مع نبات الماش
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كالمحممة عؿ البتمكس كبمغت كثافة الخاليا البكتيرية الحية  106× 4.7خمية /غـ لقاح .زرعت ثالث الكاح بالعزالت
الثالثة كاجريت عممية التمقيح بترطيب البذكر بمحمكؿ مائي مف الصمغ العربي بتركيز 40%ثـ خمط جيدا بالمقاح
,كزرع المكح الرابع ببذكر غير ممقحة اما الكح الخامس معاممة التكصية السمادية كالمكح السادس ىي معاممة المقارنة
(االرض بكر) بدكف زراعة بمحصكؿ الماش .
التسميد البكتاسي بكمية  60كغـ Kىػ

1-

كاجريت عممية التسميد الفكسفاتي بكمية  80كغـ  Pىػ

1-

ك

عمى شكؿ كبريتات البكتاسيكـ بكاقع دفعة كاحدة عند الزراعة (البمداكم

كاخركف، )2014،كاجريت عمميات الرم كالتعشيب كمما تطمبت الحاجة لذلؾ ،كاخذت القياسات المطمكبة لمحصكؿ
الماش في مرحمة  %50تزىير ،ثـ قمبت النباتات في التربة عند بداية تككف القرنات بتأريخ . 2014/9/27
تضمنت التجربة الثانية زراعة صنفيف مف الحنطة الناعمة (بحكث 22-ك رشيد ) التي كاف مصدرىا الييأة العامة
لمبحكث الزراعية ،زرعت البذكر في منتصؼ تشريف الثاني ، 2014/11/15كبكمية بذار  120كغـ ق.1-تضمنت
التجربة اربعة معامالت ,المعاممة االكلى ىي معاممة المقارنة ,إذ تـ زراعة صنفي بذكر الحنطة(بحكث 22كرشيد)
في ارض بكر غير مزركعة بمحصكؿ الماش كبدكف اضافة أم سماد كيميائي لمحصكؿ الحنطة  .المعاممة الثانية
ىي معاممة الماش الغير ممقح ,زرعة بذكر صنفي الحنطة في الكحدات التجريبية المزركعة سابقان بمحصكؿ الماش
الغير ممقح.المعاممة الثالثة تضمف معاممة الماش الممقح  ,زرعت صنفي الحنطة في معاممة الماش الممقح
بالعزالت البكتيرية  Rhizobium leguminosarumالمزركعة في المكسـ الصيفي كتـ اضافة السماد الفكسفاتي
بكمية  100كغـ Pىػ

1-

عمى شكؿ سماد سكبر فكسفات الثالثي كالتسميد البكتاسي بكمية  100كغـ  kق

1-

عمى

الربعة
شكؿ كبريتات البكتاسيكـ بكاقع دفعة كاحدة عند الزراعة كمف دكف اضافة السماد النتركجيني.بينما المعاممة ا
تمثؿ معاممة التكصية السمادية  ,زرعت بذكر صنفي الحنطة داخؿ الكحدات التجريبية غير مزركعة بمحصكؿ
الماش في المكسـ الصيفي كالمترككة بكر كتـ اضافة التكصية السمادية لمحصكؿ الحنطة ،اجريت عممية التسميد
النتركجيني بكمية  160كغـNىػ

1-

بكاقع دفعتيف الدفعة االكلى عند الزراعة كالدفعة الثانية في مرحمة االستطالة ،

كحصدت النباتات كلجميع المعامالت بتأريخ  . 2015/4/22الصفات المدركسة لمحصكؿ الحنطة ,صفات النمك(
محتكل الكمكركفيؿ ,مساحة كرقة العمـ (سـ ,)2صفات الحاصؿ كمككناتو (كزف  1000حبة (غـ) ,حاصؿ الحبكب
(طف ىػ .,)1-النتركجيف(,)%الفسفكر()%البكتاسيكـ ( )%في الحبكب.
جدول ( )1بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية لتربة الحقل قبل الزراعة .
Ec1:1 pH1:1

8.1

ds.m1-

OMغم

 Nالجاهز

كغم

ممغم.كغم

4.6

3

1-

12.4

1-

Pالجاهز Kالجاهز
ممغم.كغم
16.2

1-

غم

1

.كغم

138.1

-

طين

غرين

رمل

الكمية

غم كغم
490

345

البكتريا
cfug-1

165

طينية
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جدول ( )2بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية لتربة الحقل بعد زراعة محصول الماش
القيمة

الخاصية

الوحدة

االيصالية الكهربائية

ديسي سيمنز.م

pH

1-

4.6
7.2

المادة العضوية

غم كغم

1-

12

النتروجين الجاهز

ممغم كغم

1-

21.4

الفسفور الجاهز

ممغم كغم

1-

18.1

البوتاسيوم

ممغم كغم

1-

251.3

النتائج والمناقشة:
التجربة االكلى (تجربة الماش)
بينت النتائج في جدكؿ ( )3تفكؽ معاممة المقاح البكتيرم لمماش ببكتريا  )R2(R. leguminosarumمعنكي نا
عمى العزلتيف  R3,R1في صفة ارتفاع النبات إذ اعطت متكسط بمغ  44.0سـ بنسبة زيادة , %13.81
%15.69بالتتابع ,كما تفكقت معامالت الماش الممقح عمى معاممة الماش غير الممقح التي اعطت اقؿ متكسط بمغ
30.53سـ ،كيعزل سبب تفكؽ معاممة الماش الممقح ببكتريا  R. leguminosarumفي ىذه الصفة الى دكر
المقاح البكتيرم في تشجيع النمك مف خالؿ افراز البكتريا لمنظمات النمك التي تؤدم الى استطالة خاليا النبات نتيجة
زيادة انقساـ الخاليا النباتية ،كاتفقت ىذه النتيجة مع ما كجده ) Ravikumar (2012ك Tripathi et al
) (2012ك ) Hussain et al (2014في دراستيـ حكؿ تأثير المقاح البكتيرم عمى محصكؿ الماش .
أشارت النتائج في الجدكؿ () 3الى تفكؽ معاممة المقاح البكتيرم ببكتريا  R. leguminosarumلمحصكؿ
الماش R2معنكيان في صفة عدد التفرعات عمى العزلتيف  R3,R1كاعطت متكسط بمغ  9.73فرع نبات

1-

بنسبة زيادة

 % 15.83, %،32.72في حيف تفكقت العزلة  R3معنكيا عمى العزلة  R1بنسبة زيادة . %14.59كما تفكقت
معامالت الماش الممقح عمى الماش غير الممقح اذ اعطى الماش غير الممقح اقؿ متكسط بمغ 4.66فرع نبات

1-

كيرجع ذلؾ الى زيادة تثبيت النتركجيف الجكم في النباتات الممقحة نتيجة المعيشة التكافمية بيف البكتريا كجذكر نبات
الماش كبالتالي زيادة عدد العقد الجذرية لمنبات مما يؤدم الى زيادة المجمكع الخضرم لمنبات ،كما تقكـ البكتريا
بإنتاج اليرمكنات مثؿ االككسينات كالفسفكر الذائب كالتي بدكرىا تزيد مف نمك النبات بسبب زيادة المساحة السطحية
لمجذر مف خالؿ تفاعؿ االحياء المجيرية مع جذكر النباتات كىذه الزيادة في مساحة سطح الجذر ادل الى
امتصاص أفضؿ مف العناصر الغذائية ( ، )2011، Qureshi et alكجاءت ىذه النتيجة منسجمة مع ما تكصؿ
اليو ) Mahmoudi et al (2013ك ) Prasad et al (2014باف المقاح البكتيرم لمحصكؿ الماش ادل الى
زيادة معنكية في عدد التفرعات لمنبات  .تبيف نتائج الجدكؿ( )3اعطاء معاممة الماش الممقح ببكتريا
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) R2(leguminosarumاعمى متكسط لصفة الكزف الجاؼ لممجمكع الخضرم بمغ 17.91غـ نبات
معنكيان عمى العزلتيف  R3 ,R1بنسبة زيادة %24.98, %53.33
 R1بنسبة زيادة

بالتتابع ,كما تفكقت العزلة

. %22.69كما تفكقت معامالت الماش الممقح عمى

متكسط بمغ 7.0غـ نبات

1-

1-

متفكقا بذلؾ

 R3 ,عمى العزلة

الماش غير ممقح التي اعطت اقؿ

،كيرجع سبب تفكؽ معاممة المقاح البكتيرم الى تفكقيا في صفة عدد التفرعات لمنبات

كذلؾ لقدرة بكتريا  R. leguminosarumعمى تثبيت النتركجيف الجكم مف خالؿ العالقة التعايشية بيف البكتريا
كجذكر النباتات مما يمبي بعض حاجة النبات مف عنصر النتركجيف الميـ كالذم يدخؿ في بناء جزئية الكمكركفيؿ
كالحكامض النككية  RNA,DNAباالضافة الى دخكلو في تركيب االحماض االمينية كالبركتينات كبالتالي يؤدم الى
زيادة نمك المجمكع الخضرم ،كاتفقت ىذه النتيجة مع ما اشار اليو ) Bhuiyan et al (2008ك Mondal et al
).(2010
كاظيرت النتائج في الجدكؿ ( )3تفكؽ معاممة ( (R2معنكيان في صفة عدد العقد الجذرية عمى العزلتيف R3,R1
كاعطت متكسط بمغ 37.73عقدة نبات1-كبنسبة زيادة %10.06, %26.36بالتتابع .كما اظيرت النتائج تفكؽ
معامالت الماش الممقح معنكيا عمى معاممة الماش الغير ممقح التي اعطت اقؿ متكسط بمغ  11.13عقدة نبات

1-

،كيعكد سبب تفكؽ معاممة المقاح البكتيرم إ لى اف التمقيح ببكتريا العقد الجذرية ادل الى زيادة البكتريا العقدية الفعالة
في التربة التي ليا القابمية عمى اصابة كاختراؽ الجذكر (سعد كجاسـ ، )2014،كىذا ما اشار اليو الساعدم
( (2001ك ) Hussain et al (2014باف المقاح البكتيرم لمحصكؿ الماش ادل الى زيادة عدد العقد الجذرية .
كما أظيرت نتائج جدكؿ ( )3تفكؽ معاممة R2معنكيان في صفة الكزف الجاؼ لمعقد الجذرية كاعطت متكسط بمغ
 112.5ممغـ نبات

1-

كبذلمؾ تفكقت عمى العزلتيف ,كما تفكقت العزلة  R3معنكيا عمى العزلة  R1بنسبة زيادة

. %20.21كما اظيرت النتائج تفكقت معامالت الماش الممقح عمى معاممة الماش غير الممقح اذ اعطت ىذه
،كيعز سبب تفكؽ معاممة الماش الممقح الى تفكقيا في صفة عدد
ا
المعاممة اقؿ متكسط بمغ 77.53ممغـ نبات

العقد الجذرية ،كىذا ما أشار اليو ) Tripathi et al (2012ك سعد كجاسـ ( (2014بتفكؽ معاممة المقاح البكتيرم
لمحصكؿ الماش بصفة كزف العقد الجذرية .
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جدول ( )3تأثير المقاح البكتيري ببكتريا  Rhizobium leguminosarumفي صفات محصول الماش
الصفات المدروسة
المعامالت

ارتفاع

النبات(سم)

عدد

التفرعات الوزن
1-

(فرع نبات )

لممجموع

الخضري

الجاف اعداد

العقد الوزن

الجذرية (عقدة لمعقد
1-

1-

نبات )

الجاف

الجذرية
1-

(ممغم نبات )

(غم نبات )
بدون لقاح

30.53

4.66

7.0

11.13

77.53

R1

38.66

7.33

11.68

27.13

90.73

R2

44.0

9.73

17.91

37.73

123.13

R3

38.03

8.40

14.33

29.86

109.66

قيمةL.S.D

2.759

0.595

1.281

2.88

7.44

التجربة الثانية (تجربة الحنطة)
محتوى الكموروفيل ()Spad
تشير نتائج جدكؿ( )4إلى تفكؽ الصنؼ رشيد بإعطائو أعمى متكسط لصفة محتكل الكمكركفيؿ بمغ 16.866
، Spadكمف دكف فرؽ معنكم عف الصنؼ بحكث  22الذم أعطى متكسط بمغ . Spad 16.706

كما أظيرت

النتائج تفكؽ معاممة التكصية السمادية معنكيان عمى أغمب المعامالت كأعطت متكسط بمغ  Spad 27.45كبنسبة
زيادة  %110.54عف معاممة المقارنة ،في حيف تفكقت العزلة  R2معنكيا عمى العزلتيف R1ك R3اذ اعطت متكسط
بمغ  Spad 20.46كبزيادة بمغت  %16.85 ,% 14.91بالتتابع .كما اظيرت النتائج تفكؽ معامالت الماش
الممقح عمى معاممة الماش غير الممقح اذ اعطت ىذه المعاممة متكسط بمغ ,Spad 14.225التي بدكرىا تفكقت
معنكيا عمى معاممة المقارنة بنسبة زيادة ، %9.10كجاءت ىذه النتيجة مكافقو مع ما أشار اليو الباحثاف ،الحيدرم
( )2003ك )، Vaguseviciene et al (2012باف التسميد النتركجيني يؤدم إلى ارتفاع محتكل الكمكركفيؿ في
األكراؽ .

في حيف أظير التداخؿ تفكؽ التكليفة (رشيد× التكصية السمادية) معنكيان عمى جميع التكليفات األخرل

كأعطى متكسط بمغ  ، Spad 30.07فيما أعطت التكليفة (بحكث × 22معاممة المقارنة) أقؿ متكسط ليذه الصفة
بمغ .Spad 12.496كقد يعكد سبب ذلؾ إلى التبايف في استجابة الصنفيف بالمحصكؿ السابؽ كمحتكل التربة مف
العناصر الغذائية كما أكد ذلؾ (.)2009، Bakht
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جدول ( )4تأثير أصناف الحنطة ومعامالت الماش والتداخل بينهما في صفة محتوى الكموروفيل()spad
االصناؼ

المتكسط

المعامالت
المقارنة

بدكف تمقيح

R1

R2

R3

التكصية السمادية

رشيد

13.656

14.890

19.260

23.320

19.480

30.070

16.866

بحكث22

12.496

13.560

16.350

17.460

15,540

24.830

16.706

المتكسط

13.038

14.225

17.805

20.460

17.510

27.450

)L.S.D(0.05
مساحة ورقة العمم (سم)2

االصناؼ

المعامالت

االصناؼ ×المعامالت

0.783

1.355

1.917

أعطى الصنؼ رشيد أعمى متكسط لصفة مساحة كرقة العمـ بمغ 32.866سـ( 2جدكؿ )5كالذم تفكؽ معنكيا
عمى الصنؼ بحكث  22بزيادة , %7.84كربما يعزل سبب تفكؽ الصنؼ رشيد في ىذه الصفة إلى انو استغؿ
قدراتو الكراثية كالفسمجية بكفاءة عالية لمحصكؿ عمى متطمبات النمك بشكؿ أفضؿ مف االصناؼ االخرل التي
انعكست في زيادة مساحة كرقة العمـ ،كاتفقت ىذه النتيجة مع ما تكصؿ اليو كؿ مف البمداكم ( )2009ك المحمدم
( ) 2010الذيف تكصمكا في دراستيـ الى اختالؼ أصناؼ الحنطة في صفة مساحة كرقة العمـ  .أعطت معاممة
التكصية السمادية أعمى متكسط ليذه الصفة بمغ  41.87سـ 2متفكقة بذلؾ معنكيا عمى جميع المعامالت كبنسبة
2

زيادة عف معاممة المقارنة بمغت ، %98.06فيما اعطت العزلة R2أعمى متكسط ليذه الصفة بمغ 36.005سـ

كبذلؾ تفكقت معنكيا عمى العزلتيف ( ) R3, R1كبنسبة زيادة بمغت %14.98 ,%13.87بتتابع ، .كما تفكقت
معامالت الماش الممقح معنكيا عمى معاممة الماش غير الممقح التي اعطت متكسط بمغ  28.113سـ, 2كالتي
تفكقت معنكيا كبنسبة زيادة % 32.98عمى معاممة المقارنة ،في حيف أعطت معاممة المقارنة أقؿ متكسط بمغ
21.14سـ، 2كربما يعكد سبب تفكؽ معاممة التكصية السمادية إلى دكر النتركجيف في انقساـ كتكسع الخاليا بسبب
زيادة النشاط المرستيمي ،كما يعكد سبب تفكؽ معاممة الماش الممقح كالماش غير الممقح إلى زيادة المادة العضكية
الناتجة مف ترؾ مخمفات الماش في التربة التي ينتج عف تحمميا أحماض عضكية التي بدكرىا تؤدم إلى خفض الػ
 pHكما انيا مصدر جيد لمعديد مف العناصر الغذائية مثؿ النتركجيف كالفسفكر كالكبريت مما يؤدم إلى تحسيف
الحالة التغذكية لمنبات ،كانسجمت ىذه النتيجة مع ما كجده ىاشـ ( )2006ك )Mohammad et al (2008
كالتميمي (، )2012بأف السماد النتركجيني كالمقاح البكتيرم يؤدم إلى زيادة مساحة كرقة العمـ  .أكضحت نتائج
(جدكؿ)5

الى كجكد تأثير معنكم لمتداخؿ بيف األصناؼ كالمعامالت فقد أعطت التكليفة (رشيد × التكصية

السمادية ) أعمى متكسط ليذه الصفة بمغ 44.61سـ، 2في حيف أعطت التكليفة (بحكث ×22معاممة المقارنة ) أقؿ
متكسط لصفة مساحة كرقة العمـ بمغ  20.02سـ. 2
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جدول ( )5تأثير أصناف الحنطة ومعامالت الماش والتداخل بينهما في صفة مساحة ورقة العمم(سم)2
االصناف

المعامالت
المقارنة

بدون

تمقيح

المتوسط

R1

R2

R3

التوصية
السمادية

رشيد

22.200

28.586

32.170

37.750

31.880

44.610

32.866

بحوث22

20.020

27.640

31.070

34.260

30.750

39.130

30.478

المتوسط

21.140

28.113

31.620

36.005

31.315

41.870

)L.S.D(0.05

االصناف

المعامالت

االصناف ×المعامالت

0.591

1.023

1.447

وزن  1000حبة (غم)
أظيرت النتائج في (جدكؿ )6اختالؼ معنكيان بيف الصنفيف في صفة كزف الؼ حبة ،إذ أعطى الصنؼ رشيد
أعمى متكسط ليذه الصفة بمغ  42.73غـ متفكقان بذلؾ معنكيان عمى صنؼ بحكث  22بنسبة زيادة بمغت %3.56
كيرجع تفكؽ الصنؼ رشيد في ىذه الصفة إلى مبدأ التعكيض بيف مككنات الحاصؿ إذ أف صنؼ رشيد حقؽ تفكؽ
في صفة مساحة كرقة العمـ (جدكؿ )5كصفة محتكل الكمكركفيؿ (جدكؿ )4األمر الذم أدل إلى زيادة كؿ مف
االشعة المعترضة كمعدؿ إنتاج المادة الجافة كانتقاليا مف المصدر إلى المصب مما يؤشر قدرة ىذا الصنؼ في نقؿ
المكاد الغذائية مف الحبكب كالييا خالؿ فترة االمتالء ،كانسجمت ىذه النتيجة مع ما كجده الكيار ( )2005ك العزاكم
( )2005باختالؼ أصناؼ الحنطة فيما بينيا في صفة كزف الؼ حبة  .أعطت معاممة التكصية السمادية أعمى
متكسط لصفة كزف الؼ حبة بمغ 44.75غـ كبنسبة زيادة  %15.78عف معاممة المقارنة.كما تفكقت العزلة
R2معنكيا عمى العزلتيف ( ) R3, R1كبنسبة زيادة بمغت %2.8,%5.64بالتتابع .كما تفكقت معامالت الماش
الممقح عمى الماش غير الممقح .كما تفكقت معاممة الماش غير الممقح معنكيا عمى معاممة المقارنة

التي أعطت

متكسط بمغ 40.25غـ ك نسبة زيادة بمغت  %4.14في حيف اعطت معاممة المقارنة اقؿ متكسط بمغ38.65غـ ،
،كربما تعكد الزيادة في معاممة التكصية السمادية كمعاممة الماش الممقح كمعاممة الماش في ىذه الصفة إلى دكر
النتركجيف في تحسيف النمك لمنبات كمف ثـ تصنيع مكاد غذائية مف نكاتج التمثيؿ الضكئي كانتقاليا إلى البذكر
،كاتفقت ىذه النتيجة مع ما تكصؿ اليو االرككازم ( )2010ك ) Jan et al (2011ك ) shah et al (2013عند
دراساتيـ حكؿ استجابة الحنطة لمتسميد النتركجيني كالمحصكؿ البقكلي السابؽ .

أظيرت النتائج في (جدكؿ)6

حصكؿ تداخؿ معنكم بيف األصناؼ كمعامالت الماش ،إذ أعطى الصنؼ رشيد مع التكصية السمادية أعمى متكسط
بمغ  45.5غـ كلـ يختمؼ معنكيان عف التكليفة (رشيد ×  ) R2التي اعطت متكسط بمغ  44.7غـ كالتي بدكرىا
تفكقت عمى اغمب التدخالت ( الصنؼ ×ماش ممقح) ،بينما أعطى الصنؼ بحكث 22مع معاممة المقارنة أقؿ
متكسط ليذه الصفة بمغ 37.2غـ.
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جدول ( )6تأثير أصناف الحنطة ومعامالت الماش والتداخل بينهما في صفة وزن1000حبة(غم)
االصناف

المتوسط

المعامالت
المقارنة

بدون تمقيح

R1

R2

R3

التوصية السمادية

رشيد

40.10

40.50

42.50

44.70

43.10

45.50

42.73

بحوث22

37.20

40.00

40.80

43.30

42.50

44.00

41.26

المتوسط

38.65

40.25

41.65

44.00

42.80

44.75

)L.S.D(0.05
2-

االصناف

المعامالت

االصناف ×المعامالت

0.72

1.248

1.765

حاصل الحبوب غم م

أظيرت النتائج في جدكؿ ( )7اختالؼ صنفي الحنطة معنكيان في صفة حاصؿ الحبكب ،إذ أعطى الصنؼ رشيد
أعمى متكسط بمغ  421.216غـ 2-ـ متفكقان بذلؾ معنكيان عمى صنؼ بحكث  22بنسبة زيادة  54.79%كاتفقت
ىذه النتيجة مع ما تكصؿ اليو المحمدم ( )2010ك الغريرم ( )2011ك االعاجيبي ( )2014باختالؼ أصناؼ
الحنطة معنكيا فيما بينيا في صفة حاصؿ الحبكب  .كما اظيرت النتائج

تفكؽ معاممة التكصية السمادية معنكيان

عمى جميع المعامالت كأعطت أعمى متكسط بمغ  502.85غـ ـ،2-كما أعطت معاممة  R2اعمى متكسط بمغ
2-

 420.15غـ ـ

كبدكف فركؽ معنكيا عف العزلتيف R3, R1كبنسبة زيادة بمغت %0.67, %0.79
2-

تفكقت معامالت الماش الممقح عمى الماش غير الممقح كالتي اعطت متكسط بمغ  302.3غـ ـ

بتتابع .كما
كالتي بدكرىا

تفكقت معنكيا عمى معاممة المقارنة بنسبة زيادة بمغت ،% 34.35كيرجع ذلؾ إلى دكر النتركحيف في تحسيف نمك
النبات مثؿ زيادة المساحة الكرقية كطكؿ السنبمة كمحتكل الكمكركفيؿ مما انعكس ايجابان في زيادة الحاصؿ لمنبات
،كما يعزل سبب تفكؽ معاممة الماش الممقح إلى دكر المقاح البكتيرم في زيادة عدد العقد الجذرية لمحصكؿ الماش
المزركع قبؿ الحنطة مما يؤدم إلى زيادة تثبيت النتركجيف الجكم ،باإلضافة إلى بقايا محصكؿ الماش المقمكب
بالتربة التي يؤدم إلى تحسيف خصكبة التربة مف خالؿ زيادة المادة العضكية كزيادة محتكل النتركجيف في التربة مما
يحسف نمك النبات كبالتالي إنتاج مكاد جافة اكبر كانتقاليا مف المصدر إلى المصب ،كجاءت ىذه النتيجة منسجمو
مع ما كجده الباحثكف ) Shafi et al (2010ك ) Rahmann and Aksoy (2014في دراستيـ حكؿ تأثير
التسميد النتركجيني كالمحصكؿ البقكلي عمى محصكؿ الحنطة الالحؽ .

أظيرت نتائج (جدكؿ )7كجكد تداخؿ

معنكم بيف األصناؼ كمعامالت الماش في صفة حاصؿ الحبكب ،إذ أعطت التكليفة (رشيد × التكصية السمادية)
أعمى متكسط ليذه الصفة بمغ  552غـ ـ

2-

كبذلؾ تفكقت معنكيان عمى التكليفات ،في حيف أعطت التكليفة

(بحكث ×22معاممة المقارنة) أقؿ متكسط ليذه الصفة بمغ  202.7غـ ـ.2-
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جدول ( )7تأثير أصناف الحنطة ومعامالت الماش والتداخل بينهما في صفة حاصل الحبوب غم م
االصناؼ

المعامالت
المقارنة

بدكف

تمقيح

المتكسط

R1

R2

R3

التوصية السمادية

رشيد

247.3

354.0

454.7

461.3

458.0

552.0

421.216

بحكث22

202.7

250.6

349.0

379.0

376.7

453.7

272.116

المتكسط

225.0

302.3

416.85

420.15

417.35

502.85

)L.S.D(0.05

االصناؼ

المعامالت

االصناؼ ×المعامالت

18.60

32.21

45.56

محتوى الحبوب من النتروجين ()%
أكضحت معطيات جدكؿ ()8الى

كجكد فركؽ معنكية بيف صنفي الحنطة في ىذه الصفة فقد اعطى الصنؼ

رشيد اعمى متكسط بمغ %1.251كبنسبة زيادة% 8.31عف صنؼ بحكث  22كجاءت ىذه النتيجة منسجمو مع ما
كجده الرفاعي ( .)2006أعطت معاممة التكصية السمادية أعمى متكسط ليذه الصفة بمغ  %1.448متفكقو بذلؾ
معنكيان عمى جميع المعامالت كبنسبة زيادة بمغت  %57.39عف معاممة المقارنة ،في حيف تفكقت معاممة العزلة
 R2عف العزلتيف R3,R1بنسبة زيادة ,% 10.31,%23.48كما تفكقت معامالت الماش الممقح عمى معاممة الماش
غير الممقح معنكيان كالتي اعطت متكسط بمغ %1.035كقد تفكقت ىذه المعاممة عؿ معاممة المقارنة التي اعطت
اقؿ متكسط بمغ , %0.92يرجع سبب تفكؽ معاممة التكصية السمادية كالماش الممقح إلى زيادة محتكل التربة مف
النتركجيف المضاؼ كالمتركؾ مف محصكؿ الماش الممقح السابؽ كمف ثـ زيادة امتصاصو مف قبؿ النبات ،كىذا ما
كجده ) Bakht et al (2009ك ) Yaqub et al (2010حكؿ زيادة محتكل الحبكب مف النتركجيف عند زراعة
محصكؿ الحنطة بعد محصكؿ الماش .اظيرت نتائج الجدكؿ( )8كجكد تداخؿ بيف األصناؼ كمعامالت الماش ،إذ
أعطت التكليفة (رشيد × التكصية السمادية ) أعمى متكسط بمغ  %1.496التي لـ تختمؼ معنكيان مع التكليفة
(رشيد×)R2كالتي اعطت متكسط بمغ ،1.44في حيف أعطت التكليفة (بحكث×22

المقارنة) اقؿ متكسط بمغ

. %0.86
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جدول ( )8تأثير أصناف الحنطة ومعامالت الماش والتداخل بينهما في صفة محتوى الحبوب من النتروجين() %
االصناف

المتوسط

المعامالت
المقارنة

بدون تمقيح

R1

R2

R3

التوصية السمادية

رشيد

0.98

1.08

1.18

1.44

1.33

1.496

1.251

بحوث22

0.86

0.99

1.15

1.34

1.19

1.40

1.155

المتوسط

0.920

1.035

1.165

1.390

1.260

1.448

)L.S.D(0.05

االصناف

المعامالت

االصناف ×المعامالت

0.02

0.05

0.07

محتوى الحبوب من الفسفور() %
يتبيف مف الجدكؿ ( )9كجكد اختالفات معنكية بيف الصنفيف

في لصفة نسبة الفسفكر ،إذ أعطى الصنؼ

رشيد أعمى متكسط بمغ  %0.149متفكقان بذلؾ معنكيان عمى صنؼ بحكث ، 22كاتفقت ىذه النتيجة مع ما كجده
الرفاعي ( )2006باختالؼ أصناؼ الحنطة فيما بينيا في صفة محتكل الفسفكر في النبات .

تفكقت معاممة

التكصية السمادية معنكيان عمى جميع المعامالت بمتكسط بمغ  %0.22كبنسبة زيادة بمغت  %400عف معاممة
المقارنة ،كما تفكقت معاممة العزلة R2معنكيان عمى معاممتي  R3, R1اذ اعطت متكسط بمغ  0.19كبنسبة زيادة
12.43,58.33عف العزلتيف . R3,R1كما استمرت معامالت الماش الممقح بالتفكؽ عؿ معاممة الماش غير الممقح
كبدكره تفكقت ىذه المعاممة عؿ معاممة المقارنة اذ اعطت متكسط بمغ  %0.085بينما اعطت معاممة المقارنة اقؿ
متكسط بمغ ، %0.044كجاءت ىذه النتيجة منسجمو مع ما كجده السمماني ( )2012بأف المقاح البكتيرم لمحصكؿ
الحنطة أدل إلى زيادة محتكل الفسفكر في الحبكب  .أشارت نتائج جدكؿ ( )9إلى كجكد تداخؿ معنكم بيف
األصناؼ كالمعامالت في ىذه الصفة ،إذ أعطى تداخؿ الصنؼ رشيد مع التكصية السمادية أعمى متكسط بمغ
 %0.24متفكقان بذلؾ معنكيان عمى جميع التكليفات ،فيما أعطى تداخؿ الصنؼ بحكث 22مع معاممة المقارنة أقؿ
متكسط بمغ %0.035
جدول ( )9تأثير أصناف الحنطة ومعامالت الماش والتداخل بينهما في صفة محتوى الحبوب من الفسفور() %
االصناف

المتوسط

المعامالت
المقارنة

بدون تمقيح

R1

R2

R3

التوصية السمادية

رشيد

0.053

0.090

0.140

0.200

0.173

0.240

0.149

بحوث22

0.035

0.080

0.100

0.180

0.165

0.200

0.126

المتوسط

0,044

0.085

0.120

0.190

0.169

0.220

)L.S.D(0.05

االصناف

المعامالت

االصناف ×المعامالت

0.009

0.016

0.023
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محتوى الحبوب من البوتاسيوم() %
اتضح مف الجدكؿ ( )10عدـ كجكد اختالؼ بيف صنفي الحنطة الداخمة في الدراسة معنكيان فيما بينيا في
صفة محتكل الحبكب مف البكتاسيكـ ،إذ أعطى الصنؼ رشيد أعمى متكسط بمغ  %1.619كبنسبة زيادة . %2.79
مف نتائج (جدكؿ )10اعطت معاممة التكصية السمادية اعمى متكسط بمغ % 1.745بدكف فرؽ معنكية كبنسبة
زيادة  %3.99عف

معاممة العزلةR2كالتي بدكرىا تفكقت بدكف فركؽ معنكية كبنسبة زيادة %2.01,% 7.91عف

العزلتيف R3,R1بالتتابع .كما تبيف نتائج (جدكؿ )10عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف معامالت الماش الممقح مع
الماش بدكف تمقيح

اذ اعطت ىذه المعاممة متكسط بمغ%1.5كالتي بدكرىا تفكقت عمى معاممة المقارنة التي

اعطت اقؿ متكسط بمغ . %1.458

كما بينت النتائج في الجدكؿ نفسو الى عدـ كجكد تداخؿ معنكم بيف

األصناؼ كالمعامالت ،إذ أعطت التكليفة (رشيد × تكصية سمادية ) أعمى متكسط بمغ  %1.77كبدكف اختالؼ
معنكم مع جميع التكليفات في حيف أعطت التكليفة (بحكث × 22المقارنة ) أقؿ متكسط بمغ . %1.44
جدول ( )10تأثير أصناف الحنطة ومعامالت الماش والتداخل بينهما في صفة محتوى الحبوب من
البوتاسيوم() %
االصناف

المتوسط

المعامالت
المقارنة

بدون تمقيح

R1

R2

R3

التوصية السمادية

رشيد

1.476

1.51

1.58

1.696

1.68

1.77

1.619

بحوث22

1.44

1.49

1.53

1.66

1.61

1.72

1.575

المتوسط

1.458

1.5

1.555

1.678

1.645

1.745

)L.S.D(0.05

االصناف

المعامالت

االصناف ×المعمالت

0.19

0.34

0.48
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The effect of vaccination with the bacterium Rhizobium leguminosarum in the
growth and development of plants Vigna radiata L and its impact on growth and
yield of wheat cultivars Triticum aestivum L., which followed
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Abstract
A field experiment was carried out in Rumaitha research affiliate of the
national program for the development of the cultivation of wheat in Iraq station
during the agricultural season 2014 -2015 m .ltakiam cultivars of wheat planted
productivity after harvest livestock .otdment study the cultivation of the crop,
livestock in the summer season and that the cultivation of the crop has been the
livestock inoculated with three isolates of bacterium Rhizobium leguminosarum
and Mash without a vaccine bacterial and in the winter season were planted
wheat crop which included two varieties of wheat (22 Research and Rasheed)
and planted in six transactions are treated recommendation fertilizer and
transactions livestock vaccinated (R1, R2, R3) and the treatment of livestock is
vaccinated and treated comparison. Applied experiment using global experience
designing complete block randomized RCBD in three replications and two
seasons summer and winter. In the summer season outperformed the treatment
of livestock vaccinated morally on the treatment of livestock is vaccinated in
each of the following qualities of plant height and the number of forest and dry
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weight of shoot dry weight root of the contract and the number of root ganglia ,
while in the winter season, Vozart consequences outweigh class Rashid moral in
all of the traits (chlorophyll content and flag leaf area and and weight of 1000
grains and holds grain and content of the grain of the nitrogen, phosphorus and
potassium (%). treatment recommendation fertilizer recorded the highest average
for most of the qualities including chlorophyll content and flag leaf area at an
average of 27.45 Spad and 41.87 cm 2 sequentially, also outperformed the
treatment of R2 isolation in most of the qualities of the isolates R1, R3, and the
results showed the superiority of inoculated on my paperwork livestock
transactions livestock is vaccinated and comparison of all qualities. the results
showed no significant overlap among the items and transactions, as given
combination (Rashid × recommendation fertilizer) the highest average and most
of the traits plant height (cm) and weight of 1000 grains and protein content was
(11.7

cm,

45.5

g,

9.6%)

sequentially.
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