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اصاب محصول الحمص
ة
استخدام بكترٌا الـ  Rhizobiumللحد من
الفطري
ة
( )Cicer arietinum L.ببعض االمراض
تركً مفتن سعد
جامعة المثنى/كلٌة الزراعة

المستخلص:
حقلً فً محافظه نٌنوى /محط ة ابحاث ربٌعة خالل موسمً 2004-2003
ة
تجرب
ة
نفذت
و  2005-2004بترتٌب االلواح المنشق ة بتصمٌم القطاعات العشوائً ة وبأربعة مكررات
لدراسه تأثٌر اضافه اللقاح البكتٌري لساللتٌن من بكترٌا الراٌزوبٌا المتخصصه على محصول
الحمص وهما (39و )92باالضـــــــافه لمعامله المقارنه (بدون تلقٌح بكتٌري) فً درجه اصابه
صنفٌن من الحمص بمرض اللفحه وبعض مكونات الحاصل ووزن العقد الجذرٌه .بٌنت النتائج
تفوق سالله الراٌزوبٌا 92على بقٌه المعامالت فً صفات وزن العقد الجذرٌه لكل نبات ودرجه
 % 50من االزهار وعدد البذور لكل نبات والحاصل
االصابه باللفحه عند مرحله
الباٌلوجً(طن هـ  )1-وحاصل البذور(طن .هـ  )1 -لقدبلغت قٌم هذه الصفات وكمعدل لموسمً
الزراعه لصنف دجله  440ملغم .نبات  1-و  1و  76.6بذره .نبات 1-و 12.99طن .هـ  1-و
1 4.13طن .هـ  1-على التوالً ولصنف رافدٌن  307.5ملغم .نبات  1-و1و 71بذره .نبات
و 11.37طن .هـ  1-و 4.21طن  .هـ  1-على التوالً  .بٌنما اعطت معامله المقارنه ادنى القٌم
لجمٌع الصفات المدروسه بلغت  122.75ملغم نبات  1-و  2.75و  45.23بذره .نبات  1-و
 7.19طن .هـ 1-و  2.77طن  .هـ 1-على التوالً لصنف دجله .وبلغت  124.75ملغم  .نبات
 1و  4.0و  58.53بذره .نبات 1-و  6.60طن  .هـ  1-و  2.63طن .هـ 1-على التوالً لصنف
رافدٌن  .استطاعت سالله الراٌزوبٌا  92ان تخفف درجه االصابه بلفحه االسكوكانٌا على
محصول الحمص صنف دجله وكمعدل لموسمً الزراعه عن سالله الراٌزوبٌا  39بـ %25
وعلى صنف رافدٌن بـ . %50
المقدمة:
ٌعد محصول الحمص  cicer arietinumمن المحاصٌل الغذائٌه الهامه والتً تزرع
دٌما بشكل رئٌسً وٌعانً المحصول من امراض خطٌره تؤثر فً مختلف اطوار نموه .وهذه
المسببات المرضٌه تشمل الفطرٌات والبكترٌا والفاٌروسات التً تصٌب الحمص اال ان
الفطرٌات من اكثر المسببات الممرضه اهمٌه وهً تصٌب الجذور والسٌقان واالزهار والقرون
 .ولقد تبٌن حتى االن ان ماٌزٌد على  50مسببا مرضٌا ٌصٌب الحمص.
( )Cicer arietinum L.فً بقاع مختلفة من العالم( . )11وٌعتبر مرض لفحه االسكوكاٌتا
المتسبب عن الفطر Ascochyta rabiei (labs.) labr.احد أهم األمراض الخطرة جدا
التً تصٌب محصول الحمص وقد تصل نسبه االصابه  . )1 ( %20-10واحٌانا تصل نسبه
الفقد نتٌجه االصابه بهذا المرض الى  (10 ) %100لقد ظهرت االصابه بمرض اللفحه فً
اكثر من  30دولة ) ، (11وان هذا المرض من االمراض الرئٌسٌه فً غرب اسٌا وشمال
افرٌقٌا وجنوب اوربا  ،وفً الباكستان وشمال الهند ٌ .كون هذا المرض على اشده عندما ٌكون
المجموع الخضري للمحصول كثٌفا جدا ودرجات الحراره مالئمه لتطور المرض وان انسب
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درجه حراره هً حوالً 15م 0لٌال و 20م 0نهارا واالمطار مصحوبه بأٌام غائمه  .فقد ذكر
( )15ان االصابه المبكره على فول الصوٌا لها تأثٌر اكبر فً وزن وعدد العقد الجذرٌه
بالمقارنه مع االصابه المتأخره  .وبحث ذلك كل من (  )9على البرسٌم االبٌض و (  )16على
الجت  )5( ،على اللوبٌا كما اشار الباحث( )4الى دور البكترٌا العقدٌه فً خفض نسبه االصابه
بمرض لفحه االسكوكاٌتا على محصول الحمص وبنسب مختلفه حسب السالالت البكتٌرٌه
المستخدمه  .ولمكافحه مرض لفحه االسكوكاٌتا على الحمص استخدمت عده مبٌدات فطرٌه
غٌر عضوٌه لتقلٌل شده االصابه بهذا المرض علما ان جمٌع هذه المبٌدات تكون غٌر مجدٌه
عند توفر الظروف البٌئٌه المالئمه لتطور االصابه وزراعه االصناف الحساسه اال فً حاله
تكرار الرش (  . )6،2ونظرا لما تسبب هذه المبٌدات من تلوث للبٌئه وارتفاع تكالٌفها وكلفه
اضافتها  ،تأتً اهمٌه هذه الدراسه لغرض اختٌار افضل سالله راٌزوبٌا لتلقٌح نباتات الحمص
لكً تؤدي دورا هاما فً الحد من انتشار هذا المرض الخطٌر على محصول الحمص .
المواد وطرق العمل:
نفذت تجربه حقلٌه بترتٌب االلواح المنشقه بتصمٌم القطاعات العشوائٌه وبأربع مكررات
فً محطه ابحاث ربٌعه /محافظه نٌنوى استخدمت فٌها تربه مبٌنه صفاتها فً جدول (  ، )1تم
التقدٌر حسب الطرق المبٌنه فً (  ) 7ولموسمً  2004 -2003و  2005 – 2004لدراسه
تأثٌر اضافه بكترٌا الراٌزوبٌا فً الحد من انتشار مرض اللفحه على محصول الحمص صنفً
دجله ورافدٌن .اضٌف اللقاح البكتٌري بساللتٌن هما سالله الراٌزوبٌا  39وسالله الراٌزوبٌا
 92باالضافه لمعامله المقارنه (بدون تلقٌح)  .تم تحضٌر اللقاحات البكتٌرٌه بتنمٌه كل من
الساللتٌن على وسط مستخلص الخمٌره مانٌنول فً حاضنه هزازه على درجه حراره 28م˚
)peat
لمده ثالثه اٌام وبعدها حملت كل مزرعه بكتٌرٌه على ماده حامله اساسها الدرٌن (
المعقمه والمعبأه فً اكٌاس من البولً اثلٌن  .حفظت عبوات اللقاح على درجه 28م˚لمده ثالثه
اٌام ثم حفظت فً ثالجه على درجه 4م˚ لحٌن استخدامها  .وزعت كمٌه مناسبه من بذور
الحمص (صنف دجله وصنف رافدٌن ) الى ثالثه مجامٌع لكل صنف منهما  ،وضع كل منها
فً اناء مناسب الحجم  .اجرٌت عملٌه التلقٌح بترطٌب سطح البذور فً كل مجموعه بمحلول
مائً من الصمغ العربً تركٌزه  %40اوال ثم خلطت مجموعتٌن من المجامٌع السته والتً
تضم الصنفٌن بلقاح السالله البكتٌرٌه االول وخلطت المجموعتٌن االخرٌتٌن من المجامٌع السته
والتً تضم الصنفٌن بلقاح السالله البكتٌرٌه الثانٌه اماالمجموعتٌن االخرتٌن فخلطت بعبوه
تحتوي على الماده الحامله فقط واعتبرت معامله عدم التلقٌح  .تركت مجامٌع البذور بعد تلقٌحها
لساعه واحده فً الظل بعد خلطها جٌدا ولعده مرات  .كانت مساحه الوحده التجرٌبٌه 4×3م
والمسافه بٌن الخطوط 30سم وبٌن جوره واخرى 10سم  .عند مرحله  %50من التزهٌر
اخذت قٌاسات وزن العقد الجذرٌه ودرجه االصابه بمرض اللفحه وعند مرحله عقد الثمار اعٌد
قٌاس درجه االصابه بالمرض وفً نهاٌه الموسم اخذت قٌاسات الحاصل وبعض مكوناته لعشره
نباتات اخذت عشوائٌا من الخطوط الثالثه الوسطٌه  .واعتمدت طرٌقه (  ) 14فً تحدٌد درجه
االصابه بالمرض بعد ان رشت النباتات برذاذ الماء الحاوي على بقاٌا النباتات الحمص المصابه
بلفحه االسكوكاٌتا فً حاله عدم وجود االمطار وبمعدل  4مرات فً الٌوم لغرض المساعده فً
نشر المرض ولمده اسبوعٌن ابتداء من االول من نٌسان حللت التربه قبل الزراعه وحللت
البٌانات احصائٌا  .تمت الزراعه فً  2003/12/19و  2004/12/22للموسم االول والثانً
على التوالً واجري الحصاد فً  2004/6/17و  2005/6/14للموسم االول والثانً على
التوالً .
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جدول ( )1بعض الصفات الفٌزٌاوٌه والكٌمٌاوٌه لتربه الدراسه
القٌمة

الصفة
التوصٌل الكهربائً ( Eceدٌسً سٌمنزر.م)1-

3.14

تفاعل التربه pH

7.60

الفسفور الجاهز ()ppm

11.8

النتروجٌن الجاهز ()ppm

38.0

البوتاسٌوم الجاهز ()ppm

116.0

التوزٌع الحجمً لدقائق التربه
1-

الرمل غم  .كغم

192

1-

الغرٌن غم  .كغم

384

1-

الطٌن غم  .كغم

424
طٌنٌه

النسجة

قٌمت االصابه بمرض اللفحه بمقٌاس ٌتالف من  9درجات وكما ٌاتً :
االعراض
درجه االصابه بالمرض
- 1ال توجد اصابه
- 2مقاومه عالٌه (التوجد بقع على الساق وانما على االوراق )
- 3مقاومه ( اصابه  %5من السٌقان واالوراق والقرنات وانكسار السٌقان ووجود تبقعات علٌها
)
- 4مقاومه متوسطه (اصابه  %15من السٌقان واالوراق والقرنات وانكسار السٌقان ووجود
تبقعات علٌها بطول 5ملم )
- 5متحمل (اصابه  %40من السٌقان واالوراق والقرنات وانكسار السٌقان ووجود تبقعات
علٌها بطول  5ملم )
- 6متوسط الحساسٌه (اصابه  %50من السٌقان واالوراق والقرنات وانكسار السٌقان ووجود
تبقعات علٌها بطول اكثر من 5ملم )
- 7حساسه ( اصابه  %75من السٌقان واالوراق والقرنات وانكسار السٌقان ووجود تبقعات
علٌها بطول اكثر من  5ملم )
- 8حساسه جدا (اصابه  %100من السٌقان واالوراق والقرنات وانكسار السٌقان ووجود
تبقعات علٌها بطول اكثر من  5ملم )
- 9حساسه جدا (حٌث ان النبات ٌهلك بكامله )
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النتائج والمناقشة:
وزن العقد الجذرٌه ملغم  /نبات
تشٌر نتائج الجدول (  )3الى تأثٌر المعامالت المختلفه فً معدل وزن العقدالجذرٌه /نبات
اذ تفوقت نباتات الحمص (صنف دجله) الملقحه بكلتا الساللتٌن البكتٌرٌتٌن معنوٌا فً صفه
 187و
وزن العقد الجذرٌه مقارنه بالنباتات غٌر الملقحه (المقارنه) وبلغت قٌم هذه الصفه
 338و  675ملغم  .نبات  1-لمعامالت المقارنه والسالله  39والسالله  92بالتتابع للموسم
االول بٌنما بلغت  67.5و  125و 205ملغم.نبات1-خالل الموسم الثانً من الزراعه  .حققت
السالله  92نسبه زٌاده على السالله  39مقدارها  %99.70و  %64خالل الموسم االول
والثانً بالتتابع  .وتفوقت نباتات الحمص الملقحه(صنف رافدٌن) بأي من الساللتٌن البكتٌرٌتٌن
1معنوٌا فً هذه الصفه اذا بلغت القٌم فً الموسم االول  132و  300و  395ملغم  .نبات
لمعامالت المقارنه والسالله  39والسالله  92بالتتابع بٌنما بلغت خالل الموسم الثانً من
الزراعه  117.5و  171.3و  220.0ملغم  .نبات  . 1-تفوقت السالله  92على السالله 39
بنسبه  %31.66و  %28.42خالل موسم الزراعه االول والثانً بالتتابع  .وفً مثل هذا
التباٌن فً القدره على االصابه وتكوٌن العقد الجذرٌه بٌن سالالت العقد الجذرٌه المتخصصه
على الحمص قد وجدت من قبل (  ) 13،8وقد ٌعود هذا الى قابلٌه السالله البكتٌرٌه على اقامه
العالقه التعاٌشٌه مع النبات البقولً العائل الى جانب قابلٌتها على التواجد والتكاثر السرٌع فً
المكان الجدٌد التً وضعت فٌه فضال عن اختالف قابلٌتها على التنافس مع البكترٌا العقدٌه
الموجوده اصال (  ) 12ومن الجدٌر باالشاره الى ان معامله المقارنه (بدون تلقٌح ) ولموسمً
الزراعه سجلت اوزانا ال بأس بها من العقد الجذرٌه وهذا ٌشٌر وبوضوح الى تواجد البكترٌا
المتخصصه على محصول الحمص فً التربه نتٌجه لتكرار زراعه المحصول فً نفس المكان .
ولكن رغم هذا فقد اظهرت الساللتٌن  39و  92زٌاده فً هذه الصفه  .ان نتائج الموسمٌن قد
اختلفت وذلك للتغٌر الذي حصل فً كمٌات االمطار وعناصر المناخ االخرى الجدول ()2

جدول ( . )2كمٌات االمطار المتساقطة (ملم) خالل موسمً الزراعة فً منطقه ربٌعه
الموسم الزراعً

تشرٌن
الثانً

كانون
االول

كانون
الثانً

شباط

اذار

نٌسان

ماٌس

المجموع

* 2004 -2003

12

31

54

18

22

16

8

161

2005 -2004

43

130

50

71

82

45

20

441

* تم اضافه  190ملم من ماء عن طرٌق الري بالرش خالل الموسم وعند انحباس االمطار

درجه االصابه بلفحه االسكوكاٌتا :
من الجدول ٌ 3مكن مالحظه قٌم درجه االصابه بمرض االسكوكاٌتا لنباتات الحمص عند
مرحلٌتٌن مهمتٌن من مراحل نمو النبات االول عند  %50تزهٌر والثانٌه هً مرحله عقد
الثمار وٌشٌر الجدول  3الى تماثل درجات االصابه بالمرض فً المرحلتٌن للموسم االول من
الزراعه اال انه فً الموسم الثانً نالحظ درجات االصابه فً مرحله العقد اي ان عالمات
المرض قد انتهت وقد ٌعود السبب الى عدم توفر الظروف المالئمه النتشار الفطر فً المنطقه .
تبٌن نتائج الجدول  3للموسم االول من الزراعه لصنف دجله عند مرحله  %50من التزهٌر

أستخدام بكترٌا ....Rhizobium

112

تركي مفتن سعد

مجلة المثنى للعلوم الزراعية
المجلد األول – العدد الثاني ايلول 2013

Volume: 1 No:2 Sep:2013

JMAS
ISSN:2226-4086

الى ان استخدام اللقاح البكتٌري لكل من الساللتٌن  39و  92ادى الى خفض االصابه بالمرض
الى  %60عن معامله المقارنه حٌث بلغت درجات االصابه بالمرض (  2.5و1و )1لمعامالت
المقارنه والسالله  39والسالله  92بالتتابع  .فً حٌن ادى استخدام السالله  39الى خفض نسبه
االصابه فً الموسم الثانً الى  %33.3مقارنه بمعامله بدون لقاح وان السالله  92استطاعت
ان تخفض نسبه االصابه الى  %50مقارنه باستخدام السالله  . 39اما الصنف رافدٌن الذي
ٌعتبر اكثر حساسٌه لالصابه بمرض لفحه االسكوكاٌتا فأن معدل درجات االصابه فً الموسم
االول من الزراعه ( 3.5و  2و  ) 1لمعامالت المقارنه والسالله  39والسالله  92بالتتابع اي
 %42.9و
ان نسب االنخفاض باالصابه المتحققه نتٌجه الستخدام التلقٌح البكتٌري كانت
 %71.4للساللتٌن  39و  92بالتتابع بالمقارنه بمعامله بدون لقاح ومن الجدٌر باالشاره ان
%50
السالله  92تمٌزت عن السالله  39حٌث استطاعت ان تخفض نسبه االصابه الى
بالمقارنه بالسالله االخرى  .من المالحظ ان نسب خفض االصابه بمرض لفحه االسكوكاٌتا
كانت اكبر واكثر وضوحا على صنف رافدٌن الذي ٌعد اكثر حساسٌه لهذا المرض مقارنه
بصنف دجله  .كما ان نتائج الموسم الثانً جاءت مشابهه وتقرٌبا مطابقه لنتائج الموسم االول اذ
ابدت السالله  39انخفاضا فً نسبه االصابه قدره  %50عن معامله المقارنه بٌنما اظهرت
السالله  92نسبه انخفاض قدرها  %75عن معامله المقارنه وهً بذلك (اي السالله  ) 92تتقدم
على السالله  39بنسبه قدرها  %50فً خفض نسبه االصابه بهذا المرض الخطٌر
 %50تزهٌر

جدول (  : )3تأثٌر البكترٌا العقدٌه على مقاومه الحمص لمرض االسكوكاٌتا عند مرحله
ومرحله العقد
الموسم الزراعً 2005- 2004
الموسم الزراعً 2004 -2003
الصنف

المعامله

دجله

بدون
لقاح

مرحله  %50تزهٌر
وزن العقد
الجذرٌه
ملغم  .نبات

1

2.5

درجه
االصابه
بالمرض

وزن العقد
الجذرٌه
ملغم .نبات

2.0

1

67.5

درجه
االصابه
بالمرض

3.0

درجه
االصابه
بالمرض

ــــ

السالله
39

338

1.0

1.0

125.0

2.0

ــــ

السالله
92

675

1.0

1.0

205.0

1.0

ــــ

397

1.5

1.33

132.0

2.0

ــــ

132

3.5

4.0

117.5

4.0

ــــ

المـعـدل

رافدٌن

178

درجه
االصابه
بالمرض

مرحله العقد

مرحله  %50تزهٌر

مرحله العقد

بدون
لقاح
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السالله
39

300

2.0

2.5

171.3

2.0

ــــ

السالله
92

395

1.0

1.0

220.0

1.0

ــــ

276

2.2

2.5

169.0

2.3

ــــ

155

3.0

3.0

92.5

3.5

ــــ

المـعـدل

المتوسط

LSD
0.05
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بدون
لقاح
السالله
39

319

1.5

1.75

148.1

2.0

ــــ

السالله
92

535

1.0

1.0

212.5

1.0

ــــ

االصناف

148.3

0.8

0.53

22.3

0.61

ــــ

المعامالت

103.1

0.9

0.93

26.6

0.9

ــــ

التداخل

157.2

1.2

1.11

33.6

1.1

ــــ

عدد البذور لكل نبات:
1-

تشٌر نتائج الجدول  4الى ان التلقٌح البكتٌري لصنف دجله ادى الى زٌاده معنوٌه فً عدد البذور نبات
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بالمقارنه بمعامله المقارنه اذ تفوقت السالله  39والسالله  92على معامله المقارنه بنسبه
 %23.5و  %42.3بالتتابع خالل الموسم االول وحققت السالله  92زٌاده على السالله 39
مقدارها  . %10.1وجاءت نتائج الموسم الثانً بنفس االتجاه للموسم االول اذ حققت كل من
الساللتٌن  39و  92نسب زٌاده على معامله المقارنه مقدارها  %52.3و  %83.4بالتتابع
وتفوقت السالله  92على السالله  39بنسبه  . %20.5كما تشٌر نتائج الجدول (  )4الى ان
التلقٌح البكتٌري لصنف رافدٌن ادى الى تفوق معامالت التلقٌح على معامله المقارنه معنوٌا اذ
سجلت كل من الساللتٌن  39و  92تفوقا على معامله المقارنه نسبته  %21.95و %47.96
بالتتابع  ،خالل الموسم االول  .اما الزٌادات المتحققه نتٌجه التلقٌح البكتٌري لهذه الصفه خالل
الموسم الثانً فكانت  %7.87و  %11.8للساللتٌن  39و  92بالتتابع مقارنه بمعامله المقارنه
وخالل الموسمٌن تفوقت السالله  92على السالله  39اذ اعطت نسب زٌاده مقدارها %21.3
 92هً
و  %3.65خالل الموسم االول والثانً بالتتابع  .من الجدٌر باالشاره ان السالله
متفوقه دائما على معاملتً المقارنه والسالله  ، 39مما ٌشٌر بأن هذه السالله لها القدره على
رفع مقاومه النباتات التً تلقح بها ضد مرض لفحه االسكوكاٌتا باالضافه لكونها قد تفوقت فً
وزن العقد الجذرٌه والتً تعتبر مؤشرا مهما فً عملٌه تثبٌت النتروجٌن الجوي اذ اشار ( )9
الى ان عملٌه تثبٌت النتروجٌن الجوي بواسطه بكترٌا العقد الجذرٌه فً النباتات البقولٌه من
العملٌات الحٌوٌه المهمه وتعد ثانً اهم عملٌه باٌوكٌمٌائٌه بعد عملٌه التمثٌل الضوئً فً
البقولٌات .
جدول ( : )4تأثٌر البكترٌا العقدٌه فً الحاصل ومكوناته
الموسم الزراعه 2004 -2003
المعامله
عدد البذور الحاصل
حاصل البذور
عدد البذور الحاصل
1 .نبات 1-الباٌلوجً
الباٌولوجً
(طن .هـ)1-
 .نبات
11(طن.هـ )
(طن.هـ )

الموسم الزراعً 2005 -2004

الصنف

دجله

بدون لقاح

30.75

5.48

2.48

59.7

8.91

3.06

السالله 39

38.00

6.86

2.87

90.9

10.92

4.27

السالله 92

43.75

8.26

3.20

17.73 109.5

5.06

37.50

6.87

2.85

86.7

12.52

4.13

بدون لقاح

30.75

5.46

2.53

86.3

7.75

2.73

السالله39

37.50

7.21

2.92

93.1

12.10

4.99

السالله92

45.50

8.05

3.25

96.5

14.69

5.17

37.92

6.91

2.69

86.0

11.51

4.3

بدون لقاح

30.75

5.47

2.50

64.0

8.33

2.90

السالله39

37.75

7.04

2.58

92.0

11.51

4.63

المعدل

رافدٌن

المعدل

المتوسط

حاصل
البذور
1(طن .هـ )
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السالله92

44.63

8.16

3.23

103.0

16.21

5.11

االصناف

10.23

2.35

0.85

15.88

2.56

0.52

المعامالت

3.01

0.67

0.67

9.29

1.26

0.24

التداخل

9.48

2.18

0.97

15.74

2.43

0.49

الحاصل الباٌلوجً طن  .هـ: 1-
توضح نتائج جدول  4تفوق معاملتً التلقٌح البكتٌري فً الحاصل الباٌلوجً على معامله
المقارنه وكان هذا التفوق معنوٌا  ،اذ بلغت قٌم هذه الصفه لصنف دجله وللموسم االول 5.48
و  6.86و  8.26طن  .هـ  1-للمعامالت المقارنه والسالله  39والسالله  92بالتتابع  ،وبنسب
زٌاده عن معامله المقارنه بلغت  % 25.18و  % 50.72للساللتٌن  39و  92بالتتابع  .من
الناحٌه االخرى تفوقت السالله  92على السالله  39بنسبه  . % 20.4وجائت نتائج الموسم
الثانً بنفس االتجاه للموسم االول اذ تحققت نسب زٌاده على معامله المقارنه مقدارها 22.55
 %و  % 98.98للساللتٌن  39و  92بالتتابع واظهرت معامله السالله  92نسبه زٌاده على
معامله السالله  39فً هذه الصفه مقدارها  . % 62.36كما تشٌر نتائج جدول  4الى تفوق
معاملتً التلقٌح البكتٌري لهذه الصفه على معامله المقارنه وبدرجه معنوٌه اذ بلغت قٌم الحاصل
الباٌولجً لصنف رافدٌن وللموسم االول  5.46و  7.21و  8.05طن  .هـ1-لمعامالت المقارنه
والسالله  39والسالله  92بالتتابع اذ حققت السالله  92زٌاده على السالله  39فً هذه الصفه
مقدارها  . % 11.65وجاءت نتائج الموسم الثانً لتأكد نتائج الموسم االول اذ سجلت معامالت
المقارنه والسالله  39والسالله  92حاصال باٌولوجٌا مقداره  7.75و  12.10و  14.69طن
 .هـ  1-بالتتابع  .كما ان السالله  92تفوقت على السالله  39فً حاصلها الباٌولجً بنسبه
 . % 21.40ان تفوق السالله  92فً هذه الصفه والصفات االخرى قد ٌعزى الى كفاءه هذه
السالله العالٌه فً تثبٌت النتروجٌن الجوي كما ٌعزى الى االختالف فً طبٌعه المركبات
النتروجٌنٌه العضوٌه التً تكونت نتٌجه لعملٌه تثبٌت النتروجٌن الجوي التً قامت به هذه
السالله والتً بدورها اثرت بشكل او بأخر فً حصول بعض التأثٌرات الفسلجٌه على النباتات
الملقحه بها مما خلق لدٌها نوع من المقاومه للمرض (  )5ومن المالحظ ان نتائج الموسمٌن قد
تباٌنت وقد ٌعزى السبب الى تباٌن الظروف المناخٌه للموسمٌن السٌما كمٌات االمطار
المتساقطه ونسب توزٌعها على اشهر السنه (جدول )2
حاصل البذور طن  .هـ:1-
بٌنت نتائج جدول  4الى تأثٌر التلقٌح بالبكترٌا العقدٌه فً حاصل البذور لمحصول
الحمص اذ تفوقت معامالت التلقٌح بالساللتٌن  39و  92على معامله المقارنه خالل الموسم
االول وللصنف دجله اذ حققتا نسب زٌاده مقدارها  % 15.72و  % 29.0بالتتابع  .كما ان
السالله  92هً االخرى تمٌزت عن السالله  39فً حاصل البذور  .وسجلت نسبه زٌاده
مقدارها  % 11.49وجاءت نتائج الموسم الثانً مؤٌده لنتائج الموسم االول اذ سجلت معامالت
التجربه ومعامله المقارنه والسالله  39والسالله  92حاصل للبذور مقداره  3.06و  4.27و
 5.06طن  .هـ  1-وان الفروقات التً تمٌزت بها معاملتً اللقاح على معامله المقارنه كانت
معنوٌه اذا اظهرت معاملتً الساللتٌن  39و  92زٌادات على معامله المقارنه بلغت نسبتها
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 % 39.54و  % 65.35بالتتابع  .ومن ناحٌه اخرى فلقد تفوقت السالله  92على السالله
 39بنسبه  % 18.5فً هذه الصفه  .وكما هو الحال بالنسبه لصنف دجله فأن تأثٌر التلقٌح
 4لصنف رافدٌن واضح اذ اععطت
البكتٌري فً حاصل البذور وكما ٌتضح من الجدول
1معامالت التجربه حاصل بذور خالل الموسم االول مقداره  2.53و  2.92و  3.25طن  .هـ
لمعامالت المقارنه والسالله  39والسالله  92بالتتابع وبذالك تظهر السالله  92تفوقا على
السالله  39مقداره  % 11.30ولم تختلف نتائج الموسم الثانً لهذه الصفه فً االتجاه عن نتائج
الموسم االول اذ اعطت معامله المقارنه والسالله  39والسالله  92حاصل للبذور مقداره
 2.73و  2.99و 5.17طن  .هـ  1-بالتتابع .وان الفروقات بٌن معاملتً التلقٌح ومعامله
المقارنه كانت معنوٌه عند مستوى 0.05
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Using of Rhizobium to Limit the spread of fungi Disease on
chickpea (Cicer arietinum L.)
Turki M. Saad
Agriculture colloge/Muthana university
ABSTRACT
:A Field experiment was conducted at Rabia Research Station –
Nineawa province during 2003 – 2004 and 2004 – 2005 growing
seasons . the experimental design was aplit plot arrangement in
RCBD with four replications . The objective of experiment was to
evaluate the effect of inoculation of seeds of to chickpe
a (Cicer arietinum L.) varieties, "Dijla" and "Rafidain" with two
strains of Rhizobia ; strain 39 and strain 92 compared with no
inoculation treatment (check) on the degree of infection of these
two varieties with Ascochyta blight expressed in degree of
inFection ; Scal 1 to 9 , weight of nodules . plant-1 . total biomass.
ha-1 and seed yield .ha-1Mean results of the two season of the
study had significantly out weighted the check treatment for all the
above mentioned Parameters, as they reached 440 mg . plant-1,
1.0,76.6 seeds . plant, 12.99 tons . ha-1 and 4.13 tons . ha-1 for the
Rafidain Variety . As for check treatment the parameter means
were 122.75 mg. plant-1. 2.75, 45.23 seeds. Plant-1 , 7.19 tons.ha
and 2.77 tons. ha-1 for the "Dijla" Variety and to be 124.75 mg.
plant-1, 4.0,58.53 seeds . plant-1 , 6.60 tons. ha-1 and 2.63 tons. ha-1
for the "Rafidain" Variety .In conclusion both strains of Rhizobia
were highly effective in lowering the infection with the Asscochyta
bligt thus significantly increasing seed yield for both Varietly
However. Strain 92 surpassed strain 39 in "Dijla" Variety by 50%
and 25% , respectively. Thus rhizobia strain 92 is to be
recommended for future commercial chickpea produetivity.
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