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 نموال ( في صفاتRhizobium leguminosarumتأثير الممقح البكتيري )
 عدسال نباتل واإلنتاجية

 (1)كبيبو عيسى نور الدينو  (1)*حبيب عبدالحميم عالء

 .سورية الالذقية، تشريف، جامعة الزراعية، اليندسة ، كميةوالمياه التربة عمـو قسـ (.1)
 .(alaahabib963@gmail.com االلكتروني: البريد حبيب. عبدالحميـ عالء .ـ  لممراسمة: *)

 07/12/2019تاريخ القبول:    04/11/2019تاريخ االستالم: 

 الممخص
 إضافةبيدؼ مقارنة أثر  2018/ 2019القنجرة بمحافظة الالذقية خالؿ الموسـ الزراعي قريةنفذ ىذا البحث في 

واختبار الساللة  ،3   إدلب صنؼمف الرايزوبيـو في نمو نبات العدس  مستوردةساللتيف معزولتيف محميًا وساللة 
صممت التجربة وفؽ تصميـ  .الجوي زوتمة لنبات العدس مف خالؿ اختيار األكفأ في تثبيت اآلءاألكثر مال

حيث يتوضع عامؿ التسميد اآلزوتي في القطع  ،مكررات ةالقطاعات الكاممة العشوائية بترتيب القطع المنشقة بثالث
حيث تضمنت الدراسة خمسة عشر معاممة  ،الرئيسية ومعامالت التمقيح البكتيري تتوزع عشوائيًا في القطع الثانوية

معزولة مف العقد الوردية لجذور الاألولى  بالساللة تمقيح ،تمقيح مايمي: بدوف وفؽ كتيريالب التمقيح عممية فييا تمت
 األولى بالساللتيف مشترؾ تمقيح ،معزولة مف العقد الوردية لجذور العدسالالثانية  بالساللة تمقيح ،نبات الفوؿ

 الفوسفاتية األسمدة إضافة وتـ ،العقديف( اسـ تحت تباع تجارية ساللةعبارة عف )الثالثة  بالساللة تمقيح ،والثانية
كغ/دنـ سمفات البوتاسيـو  25 ،%46كغ/دنـ سوبر فوسفات ثالثي  25 بمعدؿ وذلؾ المعامالت لجميع والبوتاسية

كغ/دنـ مف السماد اآلزوتي  10وكغ /دنـ 5 و إضافة بدوف مستويات: ثالث وفؽ فكاف اآلزوتي السماد أما 50%
أظيرت نتائج البحث أف  نشاط البكتريا ومقدرتيا عمى تثبيت اآلزوت الجوي. فيلمعرفة تأثيرىا  (%46)يوريا 

  نسبةعدد العقد الجذرية البكتيرية بوزيادة  ،نمو النبات في  إيجابيًا دورًا  لمتمقيح البكتيري بالساللة الثالثة )العقديف(
 إضافةرت معامالت التمقيح البكتيري بالساللة الثالثة مع وقد أظي ،مقارنًة مع الشاىد غير الممقح بالبكتريا%345
 نسبةإذ قدرت الزيادة في االنتاجية ب ،عمى مستوييف دورًا كبيرًا في تحسيف نوعية المحصوؿ اآلزوتيةاألسمدة 
 نسبةفرده وزاد عدد العقد البكتيرية بمقارنة بمعاممتي التسميد بم %231و 92% نسبةوبمع الشاىد  مقارنةً  %446
مقارنًة بمعاممتي التسميد  %369 نسبةوب %194نسبة ووزف المجموع الخضري الجاؼ ب %295 نسبة% وب302
وتفوقت المعامالت الممقحة بالساللة الثالثة عمى المعامالت الممقحة بالساللة الثانية والساللة األولى حيث  ،بمفرده

 ،%( مقارنة مع الساللة األولى(67 لىا  لثانية و %( مقارنة مع الساللة ا(13لى إوصمت الزيادة في االنتاجية 
بالمعامالت قياسًا قمياًل  PHكما انخفضت قيمة  ،وزادت نسبة اآلزوت الكمي في التربة مقارنًة مع معاممة الشاىد

وانخفاض بسيط في ممغ/كغ  29إلى  22مف مع زيادة تركيز الفوسفور المتاح  ،الممقحة بمقارنتيا قبؿ الزراعة
 .ميمميموس/سـ 0.46إلى  0.75مف الناقمية الكيربائية 

 السماد اآلزوتي. ،التمقيح البكتيري ،سالعد ،بكتريا الرايزوبيـو الكممات المفتاحية:
 
 

 :المقدمة
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إلى استعماؿ مخمفاتيا النباتية في  إضافةتعد المحاصيؿ البقولية مصدرًا ىامًا مف مصادر تأميف البروتيف النباتي لكثير مف السكاف 
والتي تقـو بتثبيت اآلزوت  ،وليا دور كبير في تحسيف خصوبة التربة بفضؿ العقد البكتيرية الموجودة عمى جذورىا ،تغذية الحيوانات

بشري في كثير مف ذاء (. حظيت البقوليات باىتماـ متزايد كغ2007 ،وبذلؾ تعد محاصياًل ىامة في الدورة الزراعية )عبد العزيز ،الجوي
 (.Yucel, 2013البمداف وذلؾ بيدؼ التقميؿ مف المحـو الحيوانية لفائدتيا ورخص أسعارىا )

والجنس   Papillionoideaeالفصيمة الفراشية  وتحتLeguminoseae إلى الفصيمة البقولية .Lens esculenta L ينتمي العدس 
Lens (2n=14) (Bond et al .,1983.)  وُيَعدُّ العدس مف أىـ البقوليات الغذائية في دوؿ حوض المتوسط لقصر مدة حياتو التي

يومًا، ولقمة احتياجاتو الحرارية التراكمية واحتياجاتو المائية، ولتحممو الجيد لمجفاؼ، وإلمكانية زراعتو بعاًل في  150و 120تراوح بيف 
 .(2005 ،)كياؿ الشتاءفصؿ 

 22-26% وي بذور العدس عمى نسبة عالية مف البروتيف تحيث تح ،بذور المحاصيؿ البقولية قيمة غذائية تعد بذور العدس مف أكثر
مف ىذا  األمر الذي يجعؿ ،معادف وألياؼ والعديد مف الفيتاميناتو 2.5-4%  دىوف،2% نشاء،  55 -50، %ومكونات عدة

ويحتوي العدس عمى مجموعة مف  .(Gupta, 1982) الثمف رتفعالمحصوؿ حاجة غذائية ضرورية لمتعويض عف البروتيف الحيواني الم
ويسمى العدس في كثير مف دوؿ  .(Geletu et al., 1995) اإلنساف وخاصة الاليسيف األحماض األمينية األساسية الضرورية لجسػـ

 .(Adsule et al., 1989) % مف البروتيف34.6 حتى   22العالـ بمحـ الفقراء ألف بذوره تحتوي عمى
كتب العديد حوؿ أىمية الميكروبات في التربة وخصوبتيا وتبيف أف أىـ العمميات الجارية بيف الميكروبات والنبات ىي عممية تثبيت 

إف مركز النشاط   ،(1985 ،جيتت)بوس حيث يتـ عدوى النبات بالميكروبات واستقرارىا فييا عمى شكؿ عقد ،النتروجيف بشكؿ تكافمي
( حيث تعمؿ ىذه Rhizobiumيري ىو العقد المتكونة عمى جذور النباتات البقولية بواسطة أنواع تتبع جنس )بالنسبة لمتعايش البكت

ًا صالحًا الستعمالو في آزوتوتمّد النبات وتخزف كمية كبيرة منو في العقد التي تتحمؿ فتترؾ  ،البكتريا عمى تثبيت اآلزوت الجوي
الموجودة أصاًل في التربة إلحداث العدوى  ـومف الصعب االعتماد كميًا عمى ميكروبات الرايزوبي (. 2006،كبيبوالمحصوؿ التالي )

فمف الشائع مالحظة أف  ،ذات الكفاءة الكبيرة في إحداث العدوى ـوالذاتية حيث أف معظـ األراضي تحتوي عدد قميؿ مف بكتريا الرايزوبي
%( تتميز بقدرة متوسطة 50و) ،بة ما تتميز بقدرة بطيئة عمى إحداث العدوىالموجودة في تر  ـو%( مف بكتريا الرايزوبي1-25)
لذلؾ يجب إدخاؿ ىذه البكتريا إلى التربة فيما يسمى بعممية التمقيح  ،%( فقط تتميز بقدرة عالية عمى احداث العدوى الذاتية25و)

الطريقة الثانية ىي األكثر انتشارًا في معظـ األبحاث المقاح البكتيري لمتربة أو لمبذور البقولية  لكف  إضافةويمكف  ،البكتيري
(Rahman et al., 1994.) 

 R.leguminosarum األنواع عمى األولى تشمؿ. الرايزوبيا سالالت مف كبيرتيف مجموعتيف بيف بوضوح التمييز يمكف وعموماً 
R.trifolii , R.phaseoli , R.meliloti األنواع عمى الثانية وتشمؿ  R.lupine , R.japonicum. 

عمى نبات الحمص الحظوا أف اإلنتاجية تأثرت بشدة في الترب المتأثرة في المموحة ألف   Rao et al., (2002)وفي دراسة قاـ بيا 
قابمية النبات لتشكيؿ العقد المثبتة لآلزوت فسدت بسبب المموحة والقموية حيث كاف الحد الحرج لمعظـ الطرز الوراثية التي درست ىو 

PH = 8  والعتبة الحدية لممموحة كانتEC = 3 mmos/cm . 
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 ويقمؿ افوؿ الصوي نبات جذور عمى البكتيرية العقد تشكؿ يعيؽ باآلزوت المعدني التسميد أف  Hoover and Beard, (1971)أشار
 قؿ أكثر أو كغ/ىكتار 56 بمعدؿ اإلنبات تماـ بعد اآلزوتي السماد إضافة فعند ،النمو مف مبكر بوقت إضافتو تمت إذا وخاصة عددىا
 اإلزىار. وقت كغ/ىكتار 112 إضافةب مقارنة واضح بشكؿ الجذري المجموع عمى المتشكمة البكتيرية العقد عدد

 مف يخفض آزوت كغ/ىكتار 100 إلى المعدني اآلزوت نسبة ارتفاع أف إلى أشار Hardarson et al., (1991)وفي دراسة قاـ بيا 
 كغ/ىكتار 400 معدؿ عند %57و كغ/ىكتار 200 معدؿ عند % 40 إلى النسبة ىذه تنخفض حيف في % 25 بمقدار اآلزوت تثبيت

 اآلزوت تثبيت ال تمنع الزراعية الممارسات في المتبعة المعامالت مع مقارنة اآلزوتي السماد مف عالية معدالت تطبيؽ فإف وبالتالي
 كامؿ. بشكؿ
كثارىما تنقيتيما تـ فساللتيف محميتي الختبار ىذه الدراسة أتت المنطمؽ ىذا مف  مع ذلؾ أكاف سواء العدس بذور تمقيح ثـ مخبرياً  وا 

 .اآلزوت عف الجزئي أو الكمي االستغناء في الساللتيف ىاتيف إمكانية عمى لموقوؼ وذلؾ ،بدونو أو اآلزوتي السماد استخداـ
 مواد البحث وطرائقه:

الزراعية ويتصؼ بالصفات التالية: عدد  العمميةتـ الحصوؿ عميو مف مركز البحوث  3   إدلبعدس استخدـ صنؼ  :المادة النباتية-1
وفي منطقة  ،كتاركغ/ى 1517الغمة في منطقة االستقرار األولى  ،سـ 33.1طوؿ النبات  ،اً يوم153 األياـ مف الزراعة وحتى النضج 

 .2002وىو صغير حجـ البذور واعتمد عاـ  ،كغ/ىكتار 1051االستقرار الثانية 
 الالذقية. محافظةالقنجرة في  قرية  :موقع تنفيذ البحث-2
وتضمنت الدراسة خمسة عشر  صممت التجربة وفؽ تصميـ القطاعات الكاممة العشوائية بترتيب القطع المنشقة تصميم التجربة:-3

 :وبمعدؿ ثالثة مكررات لكؿ معاممة وفؽ ما يمي ،معاممة
 . ريىس وحىسٌع انًعايالث فً انًكزر األول1انجذول 

 حىسٌع انًعايالث
بذوٌ حهقٍح 

 بانزاٌشوبٍىو

حهقٍح بانظالنت 

 األونى فقظ

حهقٍح بانظالنت 

 انثاٍَت فقظ

حهقٍح بانظالنت األونى 

 وانثاٍَت

حهقٍح بانظالنت انثانثت 

 فقظ

 M0R0 M0R1 M0R2 M0R1+R2 M0R3 بذوٌ حظًٍذ آسوحً

 M1R0 M1R1 M1R2 M1R1+R2 M1R3 %46ٌىرٌا كػ/دَى   5

 M2R0 M2R1 M2R2 M2R1+R2 M2R3 %46كػ/دَى ٌىرٌا  10

  قطعة تجريبية 45  =مكررات   × 3معاممة 15  عدد الوحدات التجريبية. 
  في القطع  بترتيب القطع المنشقة حيث يتوضع عامؿ التسميد اآلزوتي  القطاعات العشوائية الكاممة  تصميـ القطع التجريبية

 الرئيسية ومعامالت التمقيح البكتيري تتوزع عشوائيًا في القطع الثانوية.
 ثالث مكررات ضمف مساكب أبعادىا  :عدد المكررات(1m×1m)،   0.5)المسافة  بيف المسكبة واألخرى ضمف القطاع الواحد 

m)،   المسافة بيف القطاعات(0.5 m)،  ( 1مساحة القطعة التجريبية الواحدةm2) 
  يمي لما باآلزوت وفقاً تـ التسميد و األسمدة الفوسفورية والبوتاسية وفقًا لمكميات المنصوح بيا ولجميع المعامالت  إضافةتـ : 
 .M0  بػ ترميزه وتـ آزوتي سماد إضافة بدوف  –
 . M1 بػ ترميزه وتـ يوريا دنـ/كغ 5 بيا المنصوح الكمية نصؼ يقارب  –
 .M2 بػ ترميزه وتـ يوريا دنـ/كغ 10 بيا المنصوح الكمية كامؿ يقارب  –
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 .الزراعة المتوفرة في التربة قبؿ N,P,K ) وذلؾ بعد األخذ بعيف االعتبار كمية العناصر الغذائية )
 :تجهيز األرض والعمميات الزراعية-4
 السماد المعدني لمقطاعات المراد  إضافةثـ تـ  .تخطيط األرض إلى القطع التجريبية المطموبةو   ،إجراء حراثة خريفية ثـ عزيؽ

وفؽ لممعادلة السمادية التي تنصح بو وزارة الزراعة بعد األخذ بعيف االعتبار ما تحويو التربة مف   )بوتاسيوـ - فوسفور(تسميدىا 
ؿ منيا بحيث تبعد ك تمت زراعة بذور العدس بشكؿ يدوي في أواخر شير كانوف األوؿ ضف جورثـ  .البوتاس والفوسفور المتاح

وتـ تحديد  ،وتـ التعشيب عند الحاجة .نبات في المسكبة الواحدة 36 وبمعدؿ  (cm 2)وبعمؽ (cm 20)عف األخرى بواقع  
يـو عمى  (50)بعد مرور  ىاألول المرحمةوافؽ تفترات زمنية معينة لجمع عينات مف المجموع الخضري والجذري ومف التربة بحيث 

 .( يومًا أي ما يوازي مرحمة النضج150بعد مرور حوالي ) ةوالمرحمة الثالثيومًا  (100)بعد مرور حوالي  الثانية والمرحمةالزراعة 
 :تحميل التربة-5

 :تـ إجراء بعض التحاليؿ الفيزيائية والكيميائية لمتربة الزراعية قبؿ وبعد الزراعة وفؽ مايمي
 انخزبت خصائض. انطزق انًظخخذيت نخحهٍم بعض 2انجذول 

 انطزٌقت انخحهٍم

 طريقت الهيذروميتر انخحهٍم انًٍكاٍَكً

N%  ًطريقت كلذاهل انكه 

P  انقابم ناليخصاصppm 
والتقذير لىنياً باالسكىربيك مىليبذاث على   .(pH=8.5)االستخالص ببيكربىناث الصىديىم   Olsenطريقت 

 .spectrophotometer.  = 880 n.mλجهاز 

K   انقابم ناليخصاصppm االستخالص بخالث األمىنيىم والقراءة على جهازflame photometer 

 .طريقت المعايرة الحجميت %انكهض انكهً 

 .Walkly& Blackطريقت المعايرة بسلفاث الحذيذي  %انًادة انعضىٌت 

 pH pH meterدرجت انـ 

 حهاز قياس الناقليت الكهربائيت انُاقهٍت انكهزبائٍت

 : المستخدمة لسالالت الميكروبيةا
 العدسلدينا في المختبر حيث عزلت األولى مف نبات الفوؿ البمدي والثانية مف نبات  محميا ومحفوظتيفتـ استخداـ ساللتيف معزولتيف 

 بكتريا مف معينة ساللة عمى يحتوي حيوي سماد وىو العقديف سماد مصدرىا ساللة وىي )العقديف( المستوردة الساللة الى ضافةباإل
 وتـ بكتيرية خمية 1010-910 عمى السماد مف الواحد الغراـ ويحتوي النباتي الفحـ كمسحوؽ حافظة مادة عمى المحمولة الرايزوبيـو

 .R.leguminosarum لمنوع مطابقتيا مف والتأكد العزالت ىذه لتوصيؼ ةالكيمياحيوي االختبارات مف مجموعة اجراء
 :لما يمي المقاح وفقاً تـ تحضير تحضير المقاح البكتيري: -7

  48 السائمة لمحصوؿ عمى معمؽ بكتيري مف الرايزوبيـو ضمف أوعية زجاجية خاصة يتـ تحريكيا  (YMB) تحضير بيئة  •
 مئوية. 28  ةدرجة حرار ساعة عمى ىزاز ميكانيكي ضمف حاضنة عمى 

عد األحياء  خالؿ مف مؿ خمية/وحدة دولية  1012–107تـ تحديد تركيز المعمؽ البكتيري مف   :تحضير التركيز المالئـ •
 .(2006 ،األطباؽ )كبيبوالدقيقة بطريقة 

   (2006 ،)كبيبو لتجؼ في مكاف ظميؿ قبؿ زراعتيا ت( خمية/مميميتر ثـ ترك109ترطيب البذور بمعمؽ البكتريا تركيزه ) •
 :التحاليل والصفات المدروسة عمى النبات-8



 

Habib and Kabibou – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 318-335 October 2020 
 

 2020 أكتوبر/تشرٌن األول 335-318(: 5)7 السورٌة للبحوث الزراعٌةالمجلة  – وكبٌبو حبٌب  322

 .الحبية )كغ/ىكتار(الغمة متوسط  النمو: صفات-8-1
 عمى النبات الواحد. متوسط عدد العقد الجذرية الكمية مؤشرات نجاح التمقيح البكتيري : -8-2

 :النتائج والمناقشة
 التربة المدروسة:-1

وذات  ،متوسط القموية PHتربة طينية ناعمة وذات  عمى أنيا( إلى أف التربة المدروسة تصنؼ 3تشير النتائج المدونة في الجدوؿ )
الكمية والفعالة كذلؾ متوسطة المحتوى مف كؿ مف اآلزوت والبوتاس  ـالكالسيو ناقمية ضعيفة كما أنيا متوسطة المحتوى مف كربونات 

 وعالية المحتوى مف الفوسفور.
 . َخائج ححهٍم بعض يكىَاث انخزبت قبم انشراعت3انجذول 

 OM N ppm P ppm K ppm% كهض فعال % انكهٍت PH EC ds/m CaCO3% طٍٍ% طهج% ريم%

20 22 58 7.82 0.75 29 11.9 2.93 5 22 180 

 : متوسط ارتفاع النبات )سم(-2
تطور ارتفاع النبات حيث يظير أثر التسميد المعدني في المراحؿ األولى مف نمو النبات، سجمت أعمى قيمة الرتفاع  (1)يبيف الشكؿ 

 النبات في المعامالت المسمدة سواء مع أو بدوف تمقيح حيث ال دور فعاؿ لمعقد البكتيرية بعد في تثبيت اآلزوت الجوي.

 
 بٍىو فً ارحفاع َباث انعذص )طى(  خالل يزاحم انًُى انًذروطت. حأثٍز انخهقٍح انبكخٍزي بانزاٌشو1انشكم 

يومًا مف الزراعة بأنو ظير تقدـ لمعامالت التمقيح البكتيري مع التسميد المعدني ومعامالت التمقيح البكتيري  100بعد مرور  ووجد
درجت المعامالت وفؽ التالي فقد %( بالمقارنة مع الشاىد وتM2R337-%( و)M1R08.4-وتراوحت نسبة الزيادة بيف )بمفرده 

تفوقت و  ،(M0R0,M1R0,M2R0التسميد بمفرده ) تي( عمى معاممة الشاىد ومعاممM2R2,M2R1.R2,M2R3تفوقت المعامالت )
بينما تفوقت عمى معاممة  ،لكف بشكؿ غير معنوي %(M2R015.38-)عمى معاممة التسميد بمفرده  %(M2R120.22-)المعاممة 

(M1R0 والشاىد )تفوقت الساللة الثالثة مع التسميد و  .بشكؿ معنوي(M2R3)  عمى جميع المعامالت المدروسة وبمعنوية عالية
-)عمى المعاممة الممقحة بالساللتيف معًا سواء مع نفس الكمية المضافة مف السماد  %(M2R326.9-)وتفوقت المعاممة 

M1R1.R218.8)%  أو بدوف تسميد(-M0R1.R217.6)% ير فروؽ معنوية بيف المعاممة بينما لـ تظM1R3) والمعامالت )
(M1R2,M2R1,M2R1.R2,M2R2).  وأيضًا لـ يالحظ فروؽ معنوية بيف المعاممة الممقحة بالساللة الثانية سواء مع أو دوف تسميد

ة وقدرتيا عمى إصابة  جذور المستخدم 2مع المعامالت الممقحة بالساللتيف معًا سواء مع أو دوف تسميد وىذا يثبت قوة وكفاءة الساللة 
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 (سم)متوسط ارتفاع النبات 

 LSD :(3.398) الثالثة المرحلة LSD :(2.699)  الثانٌة المرحلة LSD :(2.644) األولى المرحلة  
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زاحة الساللة   (M0R1)يكف ىناؾ تفوؽ معنوي لممعاممة الممقحة بالساللة االولى  لـ بأنو ولوحظ ،في حاؿ التمقيح المشترؾ 1العدس وا 
 Scott (1993)وىذا يبيف ضعؼ الساللة االولى المستخدمة في التمقيح وىذا يتفؽ مع ما أثبتو  (M1R0) عمى معاممة التسميد بمفرده

ساللة باف تمقيح النباتات بالساللة غير المناسبة ينعكس سمبًا عمى النمو واإلنتاجية. وعند الحصاد استمر تقدـ معاممة التمقيح البكتيري بال
( (M2R2معاممة التمتيا  الشاىد مع ةبالمقارن %33.8 قدرىا وبزيادة( عمى باقي المعامالت (M2R3الثالثة مع التسميد المعدني 

 العدس نبات رالبكتيري لبذو  التمقيح أف إلى Hoque and Haq (1994) أشار حيث الشاىد. مع ةبالمقارن %29.2 قدرىا وبزيادة
 زاد حيث الحمص نبات عمى Nishita and Joshi (2010) إليو ما توصؿ مع يتفؽ امعنوي. وىذ بشكؿ النبات ارتفاع مف يزيد

 Khalequzzaman لنتائج أيضا مشابو االممقحة. وىذ غير النباتات مع مقارنة %13.04 بمقدار بالبكتريا الممقحة النباتات ارتفاع
and Hossain (2007) بيف بالرايزوبيـو الممقحة لممعامالت النباتات أطواؿ في ةنسبة الزياد تراوحت حيث الفاصولياء عمى 

السبب إلى أف النباتات الممقحة لدييا مصدر مستديـ لآلزوت المتاح في  ويعزى الشاىد. معاممة عمى بذلؾ متفوقة %(59 -13.11)
المتاح في التربة بشكؿ سريع فعانت مف نقص  آلزوتبينما النباتات غير الممقحة استيمكت ا آلزوتالتربة يمبي حاجاتيا المختمفة مف ا

 ات بشكؿ عاـ.خالؿ مراحؿ النمو والتطور التالية والنتيجة كانت بطء في النمو وضعؼ النب
 . حأثٍز انخهقٍح انبكخٍزي بانزاٌشوبٍىو فً ارحفاع َباث انعذص )طى(  خالل يزاحم انًُى انًذروطت4انجذول 

 ) طى( يخىطظ ارحفاع انُباث

 انًعايالث
 انًزحهت انثانثت انًزحهت انثاٍَت انًزحهت األونى

Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation 

M0R0 22.40 0.715 36.98 1.617 42.94 2.412 

M0R1 22.95 0.454 40.81 1.853 50.43 1.770 

M0R1+R2 23.36 0.195 43.49 1.568 52.10 1.836 

M0R2 23.22 0.365 43.79 1.711 52.28 2.045 

M0R3 23.44 0.211 44.10 1.806 52.72 1.971 

M1R0 26.49 2.129 40.10 1.227 47.93 1.781 

M1R1 26.79 2.371 42.02 1.640 50.50 1.780 

M1R1+R2 27.66 1.836 43.95 1.871 52.49 1.967 

M1R2 27.23 2.080 45.13 1.953 54.11 2.449 

M1R3 27.94 1.851 46.95 1.470 54.76 2.230 

M2R0 28.59 1.390 42.67 1.654 51.48 1.355 

M2R1 29.09 2.117 44.46 1.523 53.08 1.898 

M2R1+R2 30.35 1.628 46.13 1.063 54.64 2.269 

M2R2 29.56 2.223 47.52 1.366 55.48 2.651 

M2R3 31.29 1.218 50.69 1.694 57.49 1.763 

LSD0.05 2.644 2.699 3.398 

 :)غ( الوزن الجاف لممجموع الخضري-3
يعّد الوزف الجاؼ مؤشرًا  نبات( لجميع المعامالت خالؿ مراحؿ النمو.( متوسط الوزف الجاؼ لممجموع الخضري )غ / 2يوضح الشكؿ )

ىامًا عمى تثبيت اآلزوت واصطناع البروتيف وبناء النسج النباتية، وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروقات في واضحة في الوزف الجاؼ 
يومًا مف الزراعة ظير تفوؽ معنوي لممعامالت المسمدة في زيادة الوزف الجاؼ  50لممجموع الخضري بيف المعامالت المدروسة، فبعد 

 بيف المسمدة لممعامالت الخضري المجموع وزف في الزيادة نسبة وتراوحتبمفردىا وبمعاممة الشاىد،  مقارنة بالمعاممة الممقحة بالبكتريا
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يومًا  100يح البكتيري في زيادة تراكـ المادة الجافة في النبات بعد بينما ظير األثر اإليجابي لمتمق .الشاىدب مقارنة 77.1% -180.7
، تمتيا )%28.7(7 الجافة فييا المادة نسبة وبمغتبفارؽ معنوي عمى كافة المعامالت  M2R3تفوقت المعاممة  حيثمف الزراعة 
أظيرت جميع المعامالت الممقحة سواء مع أو دوف  .بدوف فروؽ معنوية بينيما %(M1R327-)و %(M2R228.4-)المعامالت 

 تسميد كفاءة عالية في تثبت اآلزوت مف خالؿ زيادة الوزف الجاؼ لممجموع الخضري بفروؽ معنوية عالية مقارنة بمعاممة الشاىد
لتي وا) M0R1-15.75%)المعاممة  باستثناء) M1R0-15.74%و) )18.67%(M2R0-التسميد بمفرده  تيومعامم )12.29%(

 .(M1R0تفوقت عمى الشاىد بمعنوية عالية لكف لـ تكف ىناؾ فروؽ معنوية بينيا وبيف معاممة التسميد بمفرده )

 
 . حأثٍز انخهقٍح انبكخٍزي بانزاٌشوبٍىو فً انىسٌ انجاف نهًجًىع انخضزي )غ( خالل يزاحم انًُى انًذروطت 2انشكم 

ف المعاممة أحيث  (M0R3,M0R2)، وكذلؾ بيف المعاممتيف (M0R2,M0R1.R2)بينما لـ يظير فرؽ معنوي بيف المعاممتيف 
M0R3  ًمع  المتعادلة معنوياM2R0  تفوقت عمى المعاممةM0R1.R2  ًعف المعاممة  لكنيا لـ تختمؼ معنوياM0R2  يدؿ ىذا عمى

الجافة في النبات، ولوحظ عدـ وجود فروؽ معنوية أنو بوجود التمقيح البكتيري بمفرده تزداد عممية تثبيت اآلزوت وبالتالي تراكـ المادة 
وىذا يدؿ عمى كفاءة  الساللة الثانية في تثبيت اآلزوت الجوي ويشير الى ضعؼ الساللة M2R1.R2 والمعاممة  M1R2بيف المعاممة 

في حيف اف المعاممة  .ستمر ىذا المنحى حتى الحصادا ،األولى وتأثيرىا السمبي عمى الساللة الثانية في حالة التمقيح المشترؾ
(M1R3( تفوقت عمى معاممة التمقيح المشترؾ مع التسميد )M1R1.R2( بينما لـ تختمؼ معنويًا عف المعاممة )M2R1.R2)  وىذا

 في الجافة لممادة المئوية النسبة ارتفعت حيث( عمى الفوؿ 2001وىذا يتفؽ مع بحث كور وخورشيد ) ،يشير الى كفاءة الساللة الثالثة 
 .الشاىد مع مقارنة بالبكتريا الممقحة لممعامالت %50.4 بمقدار النبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . حأثٍز انخهقٍح انبكخٍزي بانزاٌشوبٍىو فً انىسٌ انجاف نهًجًىع انخضزي )غ( خالل يزاحم انًُى انًذروطت5انجذول 

 انىسٌ انجاف نهًجًىع انخضزي )غ(

 انًزحهت انثانثت انًزحهت انثاٍَت انًزحهت األونى انًعايالث
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 (غ)الوزن الجاف للمجموع الخضري 

 LSD :(1.066) الثالثة المرحلة LSD :(0.576)  الثانٌة المرحلة LSD :(0.485) األولى المرحلة  
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Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation 

M0R0 0.874 0.239 1.393 0.208 1.400 0.045 

M0R1 0.971 0.300 2.125 0.097 2.521 0.342 

M0R1+R2 0.836 0.167 3.360 0.137 4.400 0.700 

M0R2 0.914 0.118 3.817 0.466 4.950 0.484 

M0R3 1.030 0.424 5.182 0.548 7.129 0.525 

M1R0 1.548 0.161 2.175 0.312 2.717 0.451 

M1R1 1.634 0.324 2.861 0.104 3.954 0.574 

M1R1+R2 1.752 0.211 4.236 0.120 5.967 1.120 

M1R2 1.640 0.139 5.679 0.217 8.588 0.625 

M1R3 1.736 0.504 6.816 0.463 10.433 0.488 

M2R0 2.442 0.087 3.023 0.247 4.333 0.942 

M2R1 2.246 0.324 5.320 0.597 8.629 0.441 

M2R1+R2 2.510 0.333 6.184 0.145 9.708 1.051 

M2R2 2.559 0.143 7.116 0.313 11.179 0.305 

M2R3 2.454 0.458 8.632 0.529 12.750 0.563 

LSD0.05 0.485 0.576 1.066 

 :)غ( لممجموع الجذريالوزن الجاف -4
اتخذت المعامالت المنحنى التالي خالؿ  .( متوسط الوزف الجاؼ لممجموع الجذري )غ/نبات( لجميع المعامالت3يوضح الشكؿ )
 في المراحؿ األولى مف نمو النبات ظير أثر التسميد في زيادة المادة الجافة في الجذور، مع تقدـ النمو نالحظ زيادةف ،المواعيد الثالثة

 % في معاممة الشاىد   19وتراوحت الزيادة في الوزف الجاؼ مف ،تراكـ المادة الجافة في المعامالت الممقحة سواء مع أو دوف تسميد
M0R0  في معاممة 34.7ووصمت حتى %M2R3 في% 26.8و% 20.1 بمغت أنيا حيف في المعامالت باقي عمى تفوقت والتي 
 التوالي. عمىM2R0 و M1R0 بمفرده التسميد معاممتي

 
 . حأثٍز انخهقٍح انبكخٍزي بانزاٌشوبٍىو فً انىسٌ انجاف نهًجًىع انجذري )غ( خالل يزاحم انًُى انًذروطت3انشكم 

ضافةوبشكؿ عاـ أثر التمقيح البكتيري و  السماد المعدني المنخفض في تحسيف الوزف الجاؼ لممجموع الجذري، وزاد الفرؽ في الوزف  ا 
باتات الممقحة بالساللة الثالثة والثانية سواء مع أو دوف تسميد مقارنة بباقي المعامالت وىذا يدؿ عمى تركز اآلزوت الجاؼ بيف جذور الن

عمى نبات الحمص   Khaitov et al., (2016)وىذا يتفؽ مع ما توصؿ إليو .في المجموع الجذري عند المعاممة بالساللة المناسبة
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 (غ)الوزن الجاف للمجموع الجذري 

 LSD :(0.0424) الثالثة المرحلة LSD :(0.039)  الثانٌة المرحلة LSD :(0.0104) األولى المرحلة  
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 السماد مف المستوى نفس عند الشاىد% مقارنة مع 64بمقدار  رايزوبيـومنباتات الممقحة بالل الجذري لممجموع الجاؼ الوزف زادحيث 
 التمقيح. في المستخدمة الساللة حسب النسبة ىذه واختمفت كغ/ىكتار( 200) اآلزوتي

 م انًُى انًذروطت. حأثٍز انخهقٍح انبكخٍزي بانزاٌشوبٍىو فً انىسٌ انجاف نهًجًىع انجذري )غ( خالل يزاح6انجذول 

 انىسٌ انجاف نهًجًىع انجذري )غ(

 انًعايالث
 انًزحهت انثانثت انًزحهت انثاٍَت انًزحهت األونى

Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation 

M0R0 0.0143 0.004 0.0317 0.002 0.0329 0.003 

M0R1 0.0166 0.007 0.0809 0.003 0.0818 0.011 

M0R1+R2 0.0196 0.007 0.1258 0.009 0.1574 0.019 

M0R2 0.0215 0.008 0.1353 0.018 0.1733 0.015 

M0R3 0.0167 0.008 0.2272 0.018 0.2567 0.016 

M1R0 0.0337 0.004 0.0728 0.016 0.0729 0.019 

M1R1 0.0349 0.009 0.1174 0.011 0.1342 0.017 

M1R1+R2 0.0374 0.001 0.1746 0.026 0.2074 0.023 

M1R2 0.0339 0.002 0.2172 0.027 0.2557 0.026 

M1R3 0.0388 0.006 0.2217 0.036 0.2573 0.039 

M2R0 0.0507 0.008 0.1202 0.009 0.1553 0.012 

M2R1 0.0522 0.009 0.2017 0.043 0.2490 0.047 

M2R1+R2 0.0556 0.005 0.2445 0.038 0.3083 0.038 

M2R2 0.0558 0.006 0.3179 0.028 0.3539 0.025 

M2R3 0.0598 0.005 0.3873 0.017 0.4402 0.028 

LSD0.05 0.0104 0.039 0.0424 

 :)غ(بذرة  100متوسط وزن -5
حيث أظيرت النتائج األثر اإليجابي لمتمقيح البكتيري سواء مع أو دوف تسميد  ،بذرة )غ( 100وزف نتائج متوسط  4)الشكؿ ) يوضح

في  .M1R0ومعاممة التسميد بمفرده  M0R0معنويًا عمى معاممة الشاىد  جميع المعامالت ، فقد تفوقتبذرة 100عمى مؤشر وزف 
مفرده لكافة السالالت المستخدمة حيث تفوقت حيف تفوقت جميع المعامالت الممقحة بالبكتريا والمسمدة عمى معامالت التمقيح ب

( بفروؽ معنوية عالية M1R3,M1R2,M1R1.R2,M1R1( عمى المعامالت )M2R3,M2R2,M2R1.R2,M2R1المعامالت )
(، )كؿ معاممة تفوقت عمى المعاممة M0R3,M0R2,M0R1.R2,M0R1والتي بدورىا تفوقت عمى معامالت التمقيح البكتيري بمفرده )

 .(M0R3,M0R2,M2R0نو لـ تالحظ فروؽ معنوية بيف المعامالت )أالمقابمة ليا(، في حيف 

 

2.8

3.0

3.2

3.4
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3.8

 (غ)بذرة  100متوسط وزن الـ 

 LSD :(0.0261) الثالثة المرحلة
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 بذرة )غ( 100. حأثٍز انخهقٍح انبكخٍزي بانزاٌشوبٍىو فً يخىطظ وسٌ 4انشكم 

وبزيادة  M1R0% عف المعاممة 16و M0R0اىد % عف الش18عمى كافة المعامالت بزيادة وقدرىا  (M2R3)بينما تفوقت المعاممة 
، حيث تفوقت بزيادة قدرىا (M2R2)تمتيا المعاممة M0R3  عف المعاممة% 11.4. وبزيادة قدرىا M2R0% عف معاممة 11قدرىا 

 أشار .M0R2 ةعف المعامم% 8.8و M2R0% عف المعاممة 8.2وبزيادة قدرىا  M1R0 معاممة ال% عف 13% عف الشاىد و15
Kyei-Boahen et al., (2002) يتفؽ  ابذرة. وىذ 100الػ وزف مف كبير بشكؿ زاد قد الرايزوبيـو ببكتريا الحمص نبات تمقيح أف إلى

% 7.2بمقدار  رايزوبيـومنباتات الممقحة بالل بذرة 100 وزف زادعمى نبات الحمص حيث  Aslam et al., (2016) مع ما توصؿ إليو
ضافةو  البكتيري التمقيح أف إلى السبب وأعزي ،الشاىدمقارنة مع   راإلمدادات بالعناص كفاءة زيادة في كبير بشكؿ ساىما األسمدة ا 

 (.7 جدوؿ)ال واإلنتاج الحبوب وزف زيادة إلى أدى وبالتالي الرئيسية الغذائية
 بذرة )غ( 100. حأثٍز انخهقٍح انبكخٍزي بانزاٌشوبٍىو فً يخىطظ وسٌ 7انجذول 

 (بذرة )غ 100وسٌ انـ 

 Mean Std. Deviation انًعايالث

M0R0 3.172 0.022 

M0R1 3.265 0.003 

M0R1+R2 3.329 0.012 

M0R2 3.353 0.004 

M0R3 3.362 0.003 

M1R0 3.232 0.012 

M1R1 3.304 0.016 

M1R1+R2 3.418 0.009 

M1R2 3.439 0.006 

M1R3 3.512 0.006 

M2R0 3.371 0.006 

M2R1 3.382 0.004 

M2R1+R2 3.482 0.031 

M2R2 3.650 0.030 

M2R3 3.748 0.023 

LSD0.05 0.0261 

 
 
 اإلنتاجية الكمية من البذور )كغ/دونم(:-6

وكانت اإلنتاجية بالمتوسط وصوؿ النباتات إلى مرحمة النضج وزف بذور العدس بالنسبة لممساحة المزروعة بعد  (5)يوضح الشكؿ 
 باستثناء المعاممة  M1R0ومعاممة التسميد بمفرده  M0R0معنويًا عمى معاممة الشاىد  جميع المعامالت تفوقتحسب المعامالت. فقد 

 M0R1 والتي لـ تظير فروؽ معنوية تجاه معاممة التسميد بمفردهM1R0 وىذا يشجع  ،لكنيا تفوقت وبمعنوية عالية عمى الشاىد
زيادة  M2R3بينما حققت عممية التمقيح البكتيري بالساللة الثالثة مع التسميد المعدني  .استخداـ التمقيح البكتيري سواء مع أو دوف تسميد

% عف 13.5 نحووبزيادة تقدر ب M0R3عف المعاممة  % 90.74قدرىا في االنتاجية متفوقة معنويًا عمى كافة المعامالت، وبزيادة 
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وىذا يؤكد األثر اإليجابي الداعـ لمتسميد المعدني في تنشيط عمؿ بكتريا الرايزوبيـو خاصة بعنصري الفوسفور  M2R2المعاممة 
 .والبوتاسيـو والجرعات المنخفضة مف اآلزوت في تحسيف االنتاج

 
 . حأثٍز انخهقٍح انبكخٍزي بانزاٌشوبٍىو فً يخىطظ االَخاجٍت انكهٍت )كػ/دوَى(5انشكم 

وبزيادة  M1R0% عف معاممة التسميد بمفرده 74% عف الشاىد وبزيادة تقدر 144( زيادة تقدر بػ 2 )تمقيح M0R2ة وحققت المعامم
في تشكيؿ العقد وتثبيت اآلزوت ودعـ النمو  2تمييا الساللة  3 ، ىذا يبيف قوة وكفاءة الساللةM0R1 % عف معاممة 50.23تقدر بػ 

التي تبّيف أف النباتات الممقحة بالساللة غير  Buckholz, (1993) and Scottالخضري وزيادة االنتاجية وىذا يتفؽ مع نتائج 
والجاؼ لمنبات وعدد العقد  بمقارنة النتائج التي تـّ التوصؿ إلييا فيما يخص الوزف الرطب المناسبة ينعكس سمبًا عمى النمو واالنتاجية.

قد سجمت أفضؿ النتائج، وبالتالي فقد حققت أفضؿ النتائج في اإلنتاجية،  (M2R3,M2R2, M1R3)البكتيرية نجد أف المعامالت 
 المجموع انتشار وبالتالي أفضؿ بشكؿ النباتات نمو عمى يساعد النبات نمو مف األولى احؿر الم في المعدني التسميد بأف ىذا ويفسر
وانتاجيتو ألف اإلنتاج  النبات نمو عمى إيجابيا ينعكس مما جذورال عمى الجذرية العقد تشكيؿ قبؿ األولى احؿر بالم خاصة الجذري

( 2010) خروفوآالنباتي نتيجة طبيعية لقوة المجموع الخضري والجذري بشكؿ عاـ، وىذه النتائج تأتي متوافقة مع نتائج بحث سمرة 
% مقارنة مع الشاىد 256% و 56في إنتاجية النبات بنسبة تراوحت بيف  ةإلى زياد أدىالبكتيري لنبات البازالء  الذي يبيف أف التمقيح

 (.8 جدوؿ)الغير الممقح بالبكتريا، وتـ الحصوؿ عمى أعمى إنتاجية باعتماد التمقيح البكتيري مع التسميد المعدني المنخفض 
 
 
 

 بانزاٌشوبٍىو فً يخىطظ االَخاجٍت انكهٍت )كػ/دوَى(. حأثٍز انخهقٍح انبكخٍزي 8انجذول 

 كػ/دوَى  االَـخـــــاجـــــٍــــت

 Mean Std. Deviation انًعايالث

M0R0 38.51 3.610 

M0R1 62.58 5.888 

M0R1+R2 89.39 4.130 

M0R2 94.02 2.484 

M0R3 108.83 2.697 

M1R0 54.02 6.313 

M1R1 78.38 5.786 

0
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 ( دنم/كػ) اإلنتاجٌة 

 LSD :(15.143) الثالثة المرحلة
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M1R1+R2 125.13 11.303 

M1R2 126.96 3.273 

M1R3 159.98 12.892 

M2R0 107.75 1.328 

M2R1 123.98 7.650 

M2R1+R2 143.25 10.090 

M2R2 182.88 15.444 

M2R3 207.59 19.500 

LSD0.05 15.143 

 :)عقدة/نبات(المتشكمة عمى المجموع الجذري  الكميةعدد العقد البكتيرية -7
يعّد عدد العقد الجذرية المتشكمة عمى جذور النبات مف أىـ المؤشرات التي تدؿ عمى التوافؽ بيف النبات والسالالت المدروسة مف  

. ف  .(6 الشكؿ)تجربتنا تـّ عد العقد الجذرية المتشكمة عمى جذور النباتات في المعامالت المدروسة خالؿ ثالثة مواعيد  يالرايزوبيـو
ومعاممة التسميد بمفرده  M0R0يومًا ظير تفوؽ لمعامالت التمقيح سواء مع أو دوف تسميد عمى معاممة الشاىد  50فبعد 

((M2R0,M1R0 يومًا مف الزراعة كاف ىناؾ فروؽ معنوية حيث تفوقت المعاممة  100، بعدM2R3  بمعنوية عالية عمى جميع
ثـ المعاممة  82.53بػ  M1R3تمتيا المعاممة  بالشاىد مقارنة % 343 اقدرى وبزيادةعقدة  89.82المعامالت وبمغ متوسط عددىا 

M2R2  والتي لـ تختمؼ معنويًا عف المعاممة  75.62بػM2R1.R2  والتي بدورىا لـ ُتظير فروؽ معنوية تجاه  70.52والتي بمغت
ولـ تالحظ فروؽ معنوية بيف المعامالت الممقحة بالساللة الثانية  .باقي المعامالتتفوقت بيا معنويًا عمى  68.96المعاممة والتي بمغت 

(M0R2,M1R2 سواء مع أو بدوف تسميد مقارنة مع المعامالت التمقيح المشترؾ سواء مع )و بدوف تسميد أ
(M0R1.R2,M1R1.R2 في حيف أف معامالت الساللة األولى المسمدة لـ يكف فيما بينيا فروؽ معنوية وبمغت ) 

(M2R1,42.66)، (M1R1,37.01 وكانت المعاممة )M2R1  متفوقة معنويًا عمى المعاممة غير المسمدة(M0R1, 31.78)   بينما
 .M1R1لـ تالحظ فروؽ معنوية بينيا وبيف المعاممة 

 
 . حأثٍز انخهقٍح انبكخٍزي بانزاٌشوبٍىو فً عذد انعقذ انجذرٌت انكهٍت عهى كم َباث )عقذة/َباث(6انشكم 

باختيارية  يبيفوىذا  ،( بدوف فروؽ معنوية مع معامالت التسميد بمفرده )بدوف تمقيح ميكروبيM0R0 (20.25)الشاىد وقد بمغ 
الرايزوبيـو لمنبات المضيؼ المفضؿ لو، واستمر ذلؾ عند الحصاد حيث بقيت الفروؽ المعنوية عمى حاليا، وربما ىذا يعود لؤلثر 

 زيادة إلى أشار الذي 2001ـو في تشكيؿ العقد الجذرية، وىذا ينسجـ مع بحث كور وخورشيد اإليجابي  لعنصري الفوسفور والبوتاسي
. بشكؿ عاـ تفوقت المعامالت الشاىد مع مقارنة %150 بنسبة بالبكتريا الممقحة الفوؿ نباتات جذور عمى الفعالة البكتيرية العقد عدد
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 LSD :(6.451) الثالثة المرحلة LSD :(6.219)  الثانٌة المرحلة LSD :(1.915) األولى المرحلة  
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 (M0R0, M2R0, M1R0)سواء مع أو دوف تسميد عمى كؿ مف معاممة الشاىد ومعاممة التسميد بمفردة  الممقحة ببكتريا الرايزوبيـو
براىيـ ) لمعامالت الممقحة ازيادة عدد العقد الجذرية المتشكمة عمى جذور  ىيشير إل( والذي 2010وىذا ينسجـ مع نتائج بحث سمرة وا 

 .بالبكتريا الممقح غير الشاىد عم مقارنة %141 - %233 بيف تراوحت بنسبالرايزوبيـو 
 . حأثٍز انخهقٍح انبكخٍزي بانزاٌشوبٍىو فً عذد انعقذ انجذرٌت انكهٍت عهى كم َباث )عقذة/َباث(9انجذول 

 يخىطظ عذد انعقذ انجذرٌت انكهٍت

 انًعايالث
 انًزحهت انثانثت انًزحهت انثاٍَت انًزحهت األونى

Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation 

M0R0 9.88 0.934 20.25 1.789 20.70 1.897 

M0R1 13.01 0.591 31.78 2.372 32.61 2.508 

M0R1+R2 19.06 1.084 49.85 4.262 51.20 4.498 

M0R2 19.92 1.524 52.10 2.685 53.45 2.722 

M0R3 24.72 0.892 68.96 5.753 70.92 5.857 

M1R0 10.07 0.703 22.86 3.385 23.31 3.590 

M1R1 15.51 2.138 37.01 5.763 38.20 6.104 

M1R1+R2 20.66 2.128 58.34 5.363 59.69 5.190 

M1R2 21.16 1.165 62.02 3.808 64.00 4.029 

M1R3 25.59 0.323 82.53 4.524 84.42 4.828 

M2R0 10.46 0.769 22.46 2.991 22.94 2.984 

M2R1 16.04 0.326 42.66 0.427 43.73 0.684 

M2R1+R2 22.26 1.145 70.52 3.124 71.87 3.470 

M2R2 22.98 0.976 75.62 0.650 77.51 0.642 

M2R3 28.74 0.512 89.82 3.696 92.28 3.765 

LSD0.05 1.915 6.219 6.451 

 نتائج تحميل بعض مكونات التربة بعد الزراعة: -8
 (7)الشكؿ في النتائج تشير المجاؿ ىذا وفي حموضتيا ودرجة اليامة الغذائية العناصر مف محتواىا عمى ىاماً  مؤشراً  التربة تحميؿ يعد
 PH الػ فييا تنخفض زراعي لوسط التربة تحوؿ عف ناتج طبيعي شيء وىذا الزراعة قبؿ عميو كانت عما قميالً   PH الػ انخفاض إلى
 ،(Yan et al., 1996) الييدروجيف أيونات مف البقولية النباتات جذور تفرزه ما إلى ضافةباإل الدقيقة الحية الكائنات نشاط بفعؿ
 .(1993  ،خروفآو  المتاح )زيداف الفوسفور تركيز زيادة يفسر ما وىذا التربة محموؿ في ذوباناً  أكثر المعدنية العناصر تجعؿ بحيث
 مموحتيا بخفض واستصالحيا التربة خصائص فتحس عمى يدؿ مما الزراعة بعد عامة بصورة الكيربائية الناقمية انخفاض يتضح كما

 ( عمى13-12) بمغت إذ(  M0R2,M0R3) المعاممتيف في لآلزوت نسبة أعمى سجمت فقد لآلزوت بالنسبة أما  .(10) جدوؿ
 .المعامالت جميع عمى واضح تفوقيما وكاف ،التوالي
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 انخزبت قبم وبعذ انشراعت. يقارَت َخائج ححهٍم بعض يكىَاث 7انشكم 

 المعامالت جميع الحصاد لدى بعد التربة في الكمي اآلزوت نسبة زيادة نالحظ الحصاد وبعد الزراعة قبؿ التربة تحميؿ نتائج وبمقارنة
 أىمية يؤكد ما وىذا ،الزراعة قبؿ ما مع الممقحة مقارنة لممعامالت (%20-160) بيف ما تراوحت إذ ،تسميد بدوف أو مع سواء الممقحة
 ،بالرايزوبيـو الممقحة المعامالت تربة في اآلزوت زيادة تفسير ويمكف ،باآلزوت التربة غناءإ في البقولي النبات ودور البكتيري التمقيح
 أما آزوت. مف النبات يمتصو ما يتجاوز والذي ،الجذرية العقد بكتريا بو تقـو الذي الجوي لآلزوت البيولوجي التثبيت في الياـ دورىا إلى

 الممقحة المعامالت أف أيضاً  ويالحظ الزراعة قبؿ عميو كاف عما (M0R3) المعاممة في لو بسيط ارتفاع لوحظ فقد لمبوتاسيـو بالنسبة
 الممقحة. غير المعامالت مف أكبر بشكؿ البوتاسيـو مف التربة محتوى عمى حافظت بالبكتريا
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 بعذ انشراعت . َخائج ححهٍم بعض يكىَاث انخزبت10انجذول 

 ححهٍم بعض يكىَاث انخزبت بعذ انشراعت

 PH EC ds/m OM % N-PPM P-PPM K-PPM انًعايهت

 180 22 5 2.93 0.75 7.82 قبم انشراعت

M0R0 7.63 0.62 2.90 4 17 120 

M0R1 7.53 0.61 2.96 6 24 160 

M0R1+R2 7.50 0.59 3.19 8 26 170 

M0R2 7.46 0.57 3.21 12 27 175 

M0R3 7.40 0.56 3.26 13 29 185 

M1R0 7.56 0.58 3.10 5 21 130 

M1R1 7.51 0.56 2.94 7 23 135 

M1R1+R2 7.49 0.54 3.18 8 24 150 

M1R2 7.48 0.53 3.19 8 26 155 

M1R3 7.45 0.51 3.23 10 26 160 

M2R0 7.74 0.51 3.13 7 19 125 

M2R1 7.69 0.49 3.08 8 21 130 

M2R1+R2 7.66 0.48 3.16 9 22 160 

M2R2 7.62 0.46 3.17 11 23 165 

M2R3 7.57 0.46 3.20 11 24 170 

 االستنتاجات:
دوف تسميد معدني عمى معاممة الشاىد ومعاممة التسميد بمفرده في جميع المؤشرات بتفوؽ التمقيح البكتيري سواء أكاف مع أو  -1

تميزت الساللة البكتيرية الثالثة بفاعمية عالية في تشكيؿ العقد وتثبيت اآلزوت الجوي تمتيا ، و لعقد الجذريةالخاصة بنمو النبات وعدد ا
 الساللة الثانية بينما الساللة األولى لـ تكف فعالة أو مؤثرة إلى حد كبير.

نتائج مقاربة لممعامالت  M0R1.R2,M1R1.R2,M2R1.R2حققت المعامالت ذات التمقيح المشترؾ سواء مع أو دوف تسميد  -2
وىذا يبرز القدرة العالية والنشاط العالي ليذه الساللة في إصابة نبات العدس مقارنة بالساللة األولى في حاؿ  ،الممقحة بالساللة الثانية

 التمقيح المشترؾ.
الكيربائية وزادت نسبة الفوسفور  والناقمية PHحّسنت عممية التمقيح البكتيري بعض خواص التربة وخصوبتيا فانخفضت قيمة الػ  -4

 بباقي المعامالت. مقارنةً  M0R3, M0R2وارتفع محتوى التربة مف اآلزوت الكمي وخاصة في المعاممتيف  ،المتاح
 :التوصيات

كثارىا مخبريًا وتعفير بذور العدس بيا قبؿ الزراعة لما ليا مف دور فعاؿ في  ،R3/ Rhizobium s.p (3)/اعتماد الساللة  -1 وا 
 الزيادة اإليجابية لممؤشرات الخاصة بنمو نبات العدس.

حيث يمكف استخدامو كبديؿ لآلزوت  ،لتحقيؽ أفضؿ النتائج ،المعتدؿ اآلزوتياستخداـ المقاح البكتيري السابؽ الذكر مع التسميد  -2
 المعدني.

ومقارنتيا مع بعضيا مف أجؿ اعتماد السالالت المناسبة لكؿ محصوؿ  ،عزؿ المزيد مف السالالت المحمية المثبتة لآلزوت الجوي -3
 بقولي المراد زراعتو.

 نشاء مراكز متخصصة إلنتاج المقاحات المناسبة لممحاصيؿ الزراعية.ا  عطاء التسميد الحيوي أىمية خاصة و إ 4-
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Abstract 

The research was carried out at Alqanjara village in Latakia governorate, during 

2012/2012  in order to compare the effect of adding two locally isolated strains 

and a imported strain of rhizobium on lentil growth and productivity to select 

the most efficient strain in nitrogen fixation. The experiment was applied 

according to randomized complete block design (RCBD) in split plot 

arrangement with three replicates, nitrogen fertilization factor was assigned to 

the main plots and bacterial inoculation treatments were allotted to the subplots. 

The research included (15) treatments, in which the bacterial inoculation 

treatments were: without inoculation, inoculation of the first strain isolated 

from rosy nodes of faba bean plant roots, inoculation of the second strain 

isolated from rosy nodes of lentil roots, inoculation of mix of the first and 

second strains and inoculation of the third strain which is a commercial strain 

imported under the name of Okadin bio-fertilizer. Phosphate and potassium 

fertilizers were added to all treatments at a rate of 25 kg/d triple in the form of 

superphosphate 46%, 25 kg/d of potassium sulphate 50%. While the nitrogen 

fertilizer was added according to three levels: without addition and 5 kg/d and 

10 kg/d (Urea 46%), to detect its effect on bacterial activity and its ability to fix 

atmospheric nitrogen. The results showed that the bacterial inoculation with 

strain3 (Okadin bio-fertilizer) had a positive effect on plant growth and an 

increase in the number of nodules by 345% compared to the non-inoculated 

(control). Bacterial inoculation treatments of the third strain with the addition of 

nitrogen fertilizers at level two had shown a significant effect in improving crop 

quality. The increase in productivity was estimated at 446% compared to the 

control, and 92% and 231% compared to the two fertilization treatments alone, 

while the number of nodules was increased by 302% and 295%, dry shoots 

weight was increased by 194% and 369% compared to the two fertilization 

treatments alone. Inoculated treatments of the third strain exceeded those in the 

second sand the first strains, where the increase in productivity reached 13% 

compared with the second strain and 67% compared with the first strain. The 

total nitrogen content in the soil increased compared to the control treatment, 

and the PH value decreased slightly in inoculated treatments compared to pre-

planting, with the increase of the available P concentration from 22 to 29 ppm 

and a slight decrease in electrical conductivity from 0.75 to 0.46 ds/m.  

Key words: Rhizobium, Lentil, Bacterial inoculation, Nitrogen Fertilizer  .  
 


