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 Pisum sativumمبازالء لوراثية الطرز ال بعضتقويم كفاءة تثبيت اآلزوت الجوي في 
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 الممخص
الييئة العامة لمبحوث العممّية  حمص،مركز بحوث  الطبيعية،نفذت التجربة في دائرة بحوث الموارد 

بيدؼ دراسة بعض المؤشرات الفينولوجية والمورفولوجية وكفاءة  ،2817/2818الزراعّية خالؿ الموسـ 
طراز  28مستنبطة مف البازالء في ظروؼ محافظة حمص. حيث استخدـ لطرز تثبيت اآلزوت الجوي 

 ةالعشوائي تاـ ضمف التصميـ االحصائي C1,C2مستنبطة مف البازالء باإلضافة إلى شاىديف مدخميف 
. تـ تقدير كمية اآلزوت المثبت حيويًا باستخداـ طريقة لكؿ طراز في أكياس بالستيكية وبعشر مكررات

N- difference الطرازيف . وبينت الدراسة أفA14, A12 1765 -1668) األسرع في اكتماؿ اإلنبات 
( عمى   6369 -6363إلزىار األعظمي )الصفة  األبكر A15, A17الطرازاف في حيف كاف  التوالي،يـو

( عمى التوالي. كما بينت النتائج تفوؽ  عقدة  2463بعدد العقد البكتيرية الفعالة ) معنوياً  A14 الطرازيـو
 الجوي،في تثبيت اآلزوت الطرز . أما مف ناحية كفاءة A5الطراز بكتيرية/ نبات( وبفروؽ ظاىرية عف 

عمى  اً متفوق ىػكتار،/Nكغ  81668األكثر كفاءة في تثبيت اآلزوت الجوي  A5الطراز فقد كاف 
. ولذلؾ يمكف إدراج C1,C2والشاىديف الطرز ( وعمى بقية كتار/ىػNكغ  71646) معنوياً   A14الطراز

بازالء ذات كفاءة عالية في تثبيت اآلزوت طرز في برامج التحسيف الوراثي لتربية  A14وA5الطرازيف 
 مما يسيـ في تحقيؽ التنمية المستدامة.  المكمفة،فض استخداـ االسمدة الكيميائية وبالتالي خ الجوي،

 .مؤشرات فينولوجية ومورفولوجية، تثبيت آزوت جوي، العقد البكتيرية الفعالة، بازالء :الكممات المفتاحية
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 مقدمة:ال

 تغذيةكما تستخدـ في  ،منيابشكؿ أساسي لمحصوؿ عمى بذورىا الغضة لالستيالؾ الطازج وتعميب الفائض  ةتزرع البازالء في سوري
الحيواف كعمؼ أخضر أو دريس، ويضاؼ دقيقو كمواد مركزة إلى الخمطات العمفية، فضاًل عف استخداـ المجموع الخضري لمنباتات 

خاصًة بعد انتشار مصانع التعميب، وبمغت  ممحوظاً وتالقي زراعة البازالء في سورية انتشارًا  (.2885 ،)الخوجة وآخروف كسماد أخضر
جؿ انخفاض في %، فيما س   1865شكمت الزراعة المطرية منيا  ىكتار،كغ/ 6875بغمة وقدرىا  2884ىكتارًا عاـ  4886 عمى مساحةأ

 كغ/ ىكتار، وشكمت الزراعة المطرية 7313 قدرىا ، وبغمةا  ىكتار  (1323) 2816لتبمغ عاـ  األخيرة،المساحات المزروعة في األعواـ 
(. يرتكز تحسيف إنتاجية البازالء عمى عدة عوامؿ منيا الصنؼ النباتي 2816، وزارة الزراعة واالصالح الزراعي% ) 2169 منيا

صنفًا مف البازالء أف عدد األياـ  38 افي تقييميMishra and Yadav, (1993) كؿ مف أشار حيثنتاجية جيدة، إالمتميز بمكونات 
 9766يومًا وحتى  7465يومًا، كما تراوح عدد األياـ حتى النضج مف  5966إلى  3765تراوح مف مف األزىار % 58حتى ازىار 

د فروؽ لصنفًا محميًا مف البازالء وتسعة مف األصناؼ المستوردة إلى وجو  ـفي دراستي  Hussain et al., (2000)كما توصؿ،يوماً 
في  et al., Agrawal( 2886معنوية بيف كؿ األصناؼ المستوردة لمجمؿ الصفات المورفولوجية المدروسة، في حيف أشارت دراسة )

يومًا، وسجؿ الصنؼ  5868وحتى  4266% تراوح مف 58أف عدد األياـ حتى ازىار  ألداء ثمانية مف أصناؼ البازالء ـتقييمي
(PMR4)  ( وكذلؾ لعدد البذور في القرف في ظروؼ الدراسة. تعتمد إنتاجية البازالء المرتفعة قرف19أعمى عدد لمقروف عمى النبات )
أف لكؿ نوع مف أنواع البقوليات  حيثة، زوتي، المترافؽ بوجود الساللة البكتيرية المناسبة والفعالّ النباتي في تثبيت اآل الطرازعمى كفاءة 

الحرة  Rhizobiumالرازيبيـو رية الخاصة بو. ويحتاج التثبيت الحيوي لمنتروجيف الجوي إلى وجود أعداد كافية مف الساللة البكتي
زوت أحد أىـ العناصر التغذية لدى النباتات لتكويف العديد مف يعد اآل.  (Cooper, 2004) والمستوطنة ذات الحيوية العالية في التربة

العديد مف المحاصيؿ في العالـ، وتتطمب صناعتو تكمفة متزايدة  إلنتاجيةعاماًل محددًا  يعدوأىميا البروتينات، كما  المركبات الحيوية
مصدرًا ىامًا الرازيبيـو  بكتريا بواسطةتثبيت االزوت الحيوي  في حيف يعدباستمرار، مع مالحظة عدـ توفره في كثير مف مناطؽ العالـ، 

/ىكتار في العاـ الواحد، ويعتمد  Nكغ  188 -28زوت الجوي بمعدؿ يتراوح بيف البقولية اآل النباتات وتثبت .لتأميف ىذا العنصر
، وتفاعميما معًا (,Fisher and Long 1992) المحصوؿ مف جية نوعو  البكتيرية،زوت عمى كؿ مف الساللة تثبيت الحيوي لآلال

إلى تبايف أصناؼ  ,.Abi-Ghanem et al( 2813أشار ) حيثفضاًل عف تأثير العوامؿ البيئية والتطبيقات الزراعية مف جية أخرى. 
كغ  656818و 11621زوت المتبقي بالتربة بعد زراعتيا بتمؾ األصناؼ، وتراوحت تمؾ الكمية بيف البازالء المدروسة معنويًا في كمية اآل

N.(2814) تكما أكد /ىكتارSidorova et al., عمى تثبيت  وجود تبايف بيف أصناؼ البازالء الشائعة منيا والقديمة في قدرتيا
 المتفوقة في برامج التحسيف الوراثي. الطرزمما يؤمف االستفادة مف  ،زوتاآل

 مبررات البحث وأهدافه: 
الجديدة عالية اإلنتاجية والمتأقممة مع الظروؼ المحمّية في تطوير إنتاجية  الطرزرغـ األىمّية البالغة إلدخاؿ أو اعتماد األصناؼ أو 

مكانية تميزىا بكفاءة عالية في تثبيت اآلزوت عند  طرزالبازالء وتوسيع انتشار المحصوؿ، إال أّف وجود  تتميز بإنتاجيتيا المرتفعة وا 
في زيادة إنتاجية البازالء، وتحسيف خصائصو النوعيًة  اليامةًا مف العوامؿ توفر تركيز فعاؿ مف ساللة بكتيرية فعالة التمقيح، يعد أيض
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يدؼ ىذا البحث يمف جية، وتعزيز أىمية ترسيخ نظاـ زراعي نظيؼ واالقتصاد في استخداـ األسمدة اآلزوتية مف جية أخرى، لذلؾ 
 رة والمبشرة مف البازالء.المطفّ  الطرزي لبعض إلى دراسة بعض المؤشرات اإلنتاجية والخصائص النوعية وكفاءة التثبيت اآلزوت

 مواد البحث وطرائقه:
 الموقع: 

في تربة ذات قواـ  الزراعية،بحوث حمص التابع لمييئة العامة لمبحوث العممية  الطبيعية، مركزنفذت التجربة في دائرة بحوث الموارد 
)الجدوؿ  غنية بكؿ مف الفوسفور والبوتاسيـو المتاحيف العضوية،متوسطة في محتواىا مف المادة  تقريبًا،ورقـ حموضة متعادؿ  طيني،

في  ممـ، 439نو شبو رطب ويتميز بشتاء ماطر وبارد وصيؼ حار وبمعدؿ أمطار سنوية حوالي أويوصؼ مناخ منطقة الدراسة ب (،1
⁰ـ18.8السنوي حيف يبمغ معدؿ الحرارة المتوسطة  .  

 توصيف التربة: 
ممـ، وأجريت  2ومررت مف منخؿ قطر فتحاتو  ،التجربة ومف كؿ أصيص بعد االنتياء مف بالزراعة،أخذت عينة تربة مركبة قبؿ البدء 

استخداـ طريقة بالتحميؿ الميكانيكي في مخبر بحوث حمص وفؽ الطرؽ القياسية المعتمدة كما يمي:  التحاليؿ الكيميائية والفيزيائية
 1:265وتـ القياس في معمؽ تربة  pH- meter باستخداـ جياز  pHحموضة التربةرقـ  وقّدر (،Gupta, 2000) الييدرومتر

(Peech et al., 1965،  ة الناقمية الكيربائيّ كما قّدرتEC في مستخمص العجينة المشبعة باستخداـ جياز التوصيؿ الكيربائي 

Rhoades, 1990)).  الكالسيميترجرى تقدير كربونات الكالسيـو باستخداـ و (Jackson,1958) . تاح استخمص الفوسفور المو
وتـ إظيار الموف األزرؽ   N 0.5 (Olsen et al., 1954)عياريةباستخداـ محموؿ بيكربونات الصوديـو  Olsenباستخداـ طريقة 

عمى  الفوسفور المتاحفي تقدير كمية  (Spectrophotometer) كما استخدـ جياز المطياؼ الضوئي ،بإضافة مولبيدات األمونيـو
، (Bremner and Mulvaney, 1982في تقدير اآلزوت الكمي ) Kjeldahl استخدـ جياز كمداىؿو  .رنانو مت 660طوؿ الموجة 

وقّدرت المادة العضوّية باستخداـ  ،( (Henriksen and Olsen,1970 ر اآلزوت المعدني بجياز المطياؼ الضوئيقدّ في حيف 
قدرت و  ،(,1958Jackson)باستخداـ جياز الميب  احتقدير البوتاسيـو المتكما تـ  ،(Jackson, 1958) طريقة األكسدة الرطبة

لمتربة قبؿ  والخصوبية( بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية 1ويوضح الجدوؿ ) الكثافة الظاىرية باستخداـ طريقة االسطوانة.
  .الزراعة

 بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية والخصوبية لمتربة قبل الزراعة 1.الجدول 

pH 
EC 

dS/m 
OM 

% 
CaCO3 

% 
N 

Total 

% 

N-NO3 
 مغ/كغ

P2O5 
 مغ/كغ

K2O 
 مغ/كغ

 رمل
% 

 سمت
% 

 طين
% 

كثافة 
 3ظاهريةغ/سم

7.41 0.34 1.48 20.34 0.02 13.2 17.4 315.2 27.6 13.2 59.2 1.21 
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 المادة النباتية:
ة فػي إدارة بحػػوث ناتجػة عػف برنػامج تحسػيف البػػازالء بطريقػة التطفيػر فػي قسػـ بحػػوث الخضػار الثمرّيػ مػف البػػازالءطػراز  28 اسػتخداـتػـ 

 .C1,C2 مدخميف ومنتشريف في الزراعة المحمية أنوارد وأوتريممو باإلضافة إلى شاىديف الزراعية،الييئة العامة لمبحوث العممية  البستنة،
 :التجربة وطريقة الزراعةتصميم  

، واحتػػوت أكيػػاس الزراعػػة C1,C2باإلضػػافة إلػػى شػػاىديفطػػراز مكػػررات مػػف كػػؿ  18بزراعػػة  العشػػوائية،تػػاـ نفػػذت التجربػػة بالتصػػميـ 
وتمػت الزراعػة خػالؿ العشػر األوؿ مػف  أصػيص(،كػغ تربة/ 5سػـ( ) 45-8البالستيكية عمى تربة زراعية متجانسة مف األفؽ السػطحي )

، وقدمت الخدمات الزراعية وفؽ عمميات خدمة محصوؿ البازالء، حتى دخوؿ النباتات مرحمة اإلزىار األعظمي. استخدـ في شير شباط
عند مسػتوى معنوي في تحديد الفروقات بيف المتوسطات  مدىحيث استخدـ اختبار أقؿ  ،Genstat (V.12)التحميؿ االحصائي البرامج 

المرتبطػة  والمورفولوجيػةباإلضافة لذلؾ درست عالقات االرتباط بيف كمية اآلزوت المثبتة وعػدد مػف المؤشػرات الفينولوجيػة  ،%5معنوية 
 .%5و 1مستويات المعنوية  بنمو وانتاجية المحصوؿ عند

 تقدير كمية اآلزوت المثبت حيويًا:  
 ( حيػػث تػػـ زراعػػة القمػػح كشػػاىد غيػػر بقػػوليPeoples et al., 1989) N-differenceاسػػتخدـ فػػي تقػػدير االزوت المثبػػت طريقػػة 

(Controlفػػػي أصػػػص ) (أصػػػص 18)،  ومػػػف ثػػػـ تػػػـ تقػػػدير اآلزوت فػػػي كػػػؿ مػػػف نبػػػات القمػػػح )السػػػاؽ واألوراؽ( وفػػػي تربػػػة القمػػػح بعػػػد
 :  الحصاد. واستخدمت المعادلة لحساب كمية اآلزوت المثبت حيوياً 

Q= [N yield (legume) - N yield (control)] + [N soil (legume) - N soil (control)] 

 حيث:
Q ًكمية اآلزوت المثبت حيويا : 

N yield (Legume))كمية اآلزوت في المحصوؿ البقولي )البازالء : 
N yield (Control))كمية اآلزوت في المحصوؿ الشاىد )القمح : 
N soil (Legume)كغ تربة( 5المحصوؿ البقولي ) : كمية اآلزوت في تربة 
N soil (Control)( 5: كمية اآلزوت في تربة المحصوؿ الشاىد )كغ تربة 

 : المدروسة المؤشرات 

، وذلػؾ وفػؽ الطػرؽ القياسػية المعتمػدة لدراسػة بعػض الخػواص الكيمائيػة لمتربػة الزراعػة بعػدلمتربػة  ةائييختبارات الكيماالجراء أىـ إ شممت
عنػد دخوليػا مرحمػة  طػرازالقػراءات عمػى سػبعة نباتػات مػف كػؿ  أخذتكما  ،(2812 ،)الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية في المخبر

% مػػف 98كػػؿ مػػف عػػدد األيػػاـ حتػػى اكتمػػاؿ االنبػػات: تػػـ حسػػابيا بػػدءًا مػػف تػػاريخ الزراعػػة وحتػػى ظيػػور  ءاتاىػػذه القػػر  شػػممتو  ،اإلزىػػار
عدد األيػاـ حتػى بمػوغ اإلزىػار األعظمػي: وتػـ حسػابو مػف تػاريخ الزراعػة وحتػى تشػكؿ األزىػار فػي أكثػر مػف  ،البادرات فوؽ سطح التربة

البكتيريػػة الكميػػة عمػػى طػػوؿ الجػػذر الػػرئيس والجػػذور  : تػػـ عػػد العقػػدعػػدد العقػػد البكتيريػػة الكميػػة والفعالػػة% مػػف النباتػػات المزروعػػة، 58
ف الورقػػة السػػفمى المتوضػػعة فػػوؽ العنػػؽ الجػػذري وحتػػى نقطػػة النمػػو المغطػػاة بأذينػػات كثيفػػة : وتػػـ قياسػػو بػػدءًا مػػالنبػػات ارتفػػاع، الفرعيػػة
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، طػػوؿ الجػػذر، الػوزف الجػػاؼ والرطػب لمنبػػات، محتػػوى المجمػوع الخضػػري مػػف : تػػـ عػػدىا فػي كػػؿ نبػاتوعػػدد الفػروع ، (2886)عػايش، 
 (.Bremner and Mulvaney, 1982) تـ تقديرىما باستخداـ جياز كمداىؿ زوت المتبقي في التربةاآلو  زوتاآل

 النتائج والمناقشة:
 المؤشرات الفينولوجية والمورفولوجية لسالالت البازالء المستنبطة:   

لمطػػػرز حيػػػث لػػػوحظ تبػػػايف واضػػػح فػػػي سػػػرعة اإلنبػػػات  المدروسػػػة،البػػػازالء لطػػػرز ( عػػػدد األيػػػاـ حتػػػى اكتمػػػاؿ اإلنبػػػات 2) يبػػػيف الجػػػدوؿ
( عمػى التػوالي وبفػروؽ  1765-1668في اكتماؿ انباتيما )األبكر كانتا  A12, A14الطرازيف المدروسة. وأظيرت النتائج أف كؿ مف  يـو

.  2669كمػاؿ اإلنبػات واحتاجػت إاألكثػر تػأخرًا فػي  A8الطػراز في حيف كاف  ،%5مستوى معنوية  عندالطرز معنوية عف بقية  وقػد يػـو
لى الظروؼ البيئية المحيطػة فػي انتػاج طراز تعود التباينات في سرعة اإلنبات إلى العوامؿ الوراثية في كؿ  والسػيما درجػة حػرارة  بػذوره،وا 

الطػػرز بوجػود تبػػايف فػػي سػػرعة انبػػات  et al.,  Biarnes(1996اتفقػػت نتػػائج الدراسػة مػػع مػػا توصػػؿ إليػػو )التربػة والرطوبػػة األرضػػية. 
  الطرزحيث لـ يجد فروؽ معنوية في سرعة اإلنبات في  ,.Muhammad et al( 2881ولكنيا لـ تتوافؽ مع ما توصؿ إليو ) المختبرة،

% مػػف اإلزىػػار بػػدءًا مػػف تػػاريخ 58( فػػي مؤشػػر عػػدد األيػػاـ حتػػى بموغيػػا 2المختبػػرة اختالفػػات واضػػحة )الجػػدوؿالطػػرز المختبػػرة. أبػػدت 
( عمى  6369-6363األسرع في بموغ اإلزىار األعظمي ) A17, A15الطرز فقد بينت الدراسة أف  الزراعة، وبفروؽ معنويػة  التوالي،يـو

( عمػػى  9469-9564أكثرىػػا تػػأخرًا ) A7, A4الطػػرز ، فػػي حػػيف كانػػت الطػػرزعػػف بقيػػة   A9الطػػراز وبفػػروؽ ظاىريػػة عػػف  التػػوالي،يػػـو
( وبفروؽ معنوية عف بقيػة  9461) المختبػرة. يعػد إزىػار النباتػات مػف أىػـ العوامػؿ المحػددة لتػأقمـ وانتاجيػة المحاصػيؿ الحوليػة الطػرز يـو

(Richards, 1991) ، ويتحػػػدد فػػػي البػػػازالء وقػػػت اإلزىػػػار باالسػػػتجابة الخاصػػػة بػػػالطراز الػػػوراثي تجػػػاه الفتػػػرة الضػػػوئية )عػػػدد سػػػاعات
 Murfet, 1985; Roberts and Summerfield, 1987; Jeuffory et al., 1990; Yan and)االضػاءة( ودرجػة الحػرارة 

Wallace, 1998)  المختمفػػة فػػي إزىارىػػا إلػػى اخػػتالؼ اسػػتجابتيا لمفتػػرة الضػػوئية والتػػي تخضػػع بػػدورىا لسػػيطرة الطػػرز ويعػػزى تبػػايف
 Barber, 1959; Murfet , 1985; King and Murfet , 1985; Arumingtyas and Murfet) امجموعػة المورثػات ومنيػ

بوجػود  ,.Santalla et al( 2881ومع ما توصؿ إليػو ) Amurrio et al., (1996). تتوافؽ نتائج الدراسة مع ما توصؿ إليو (1994,
 المختبرة مف حيث بموغيا اإلزىار األعظمي. الطرزفروؽ معنوية بيف 

تعػػد  لمحيوانػػات،ففػػي البػػازالء المسػػتخدمة كعمػػؼ  االسػػتعماؿ،يعػػد ارتفػػاع النبػػات مػػف الصػػفات اليامػػة فػػي تربيػػة أصػػناؼ البػػازالء مختمفػػة 
وكػذلؾ األمػر عنػد زراعػة البػازالء الحبّيػة  الحجػـ،حيػث تتميػز بقػوة النمػو الخضػري وكبػر  األفضػؿ،البازالء ذات األصػناؼ طويمػة السػاؽ 

 ؾصػناؼ المخصصػة لالسػتيالأما فػي حالػة زراعػة األ المثمرة،حيث يفضؿ زراعة الساؽ الطويمة التي تحتوي عمى عدد كبير مف العقد 
. بينػػت نتػػائج الدراسػػة وجػػود (Makasheva, 1984)األخضػػر والتعميػػب يفضػػؿ األصػػناؼ متوسػػطة الطػػوؿ ذات السػػالميات القصػػيرة 

سػـ وبػدوف فػروؽ  68إلى  A14 الطراز( في 3حيث وصؿ ارتفاع النبات )الجدوؿ  المختبرة، الطرزتفاوت واضح في ارتفاع النبات في 
 34األقصػر ) A2 الطػراز. فػي حػيف كػاف بقية الطرزسـ( عمى التوالي. وبفروؽ معنوية عف 57.56686) A10, A5 الطرزمعنوية مع 

حيث يتحكـ فيػو مجموعتػاف مػف  الوراثية،. ويعود التبايف في ارتفاع النبات بشكؿ رئيس إلى العوامؿ بقية الطرزسـ( وبفروؽ معنوية عف 
 ;Lamprecht, 1933; Potts et al., 1982)السػالميات.تحػدد األخػرى عػدد  السػالمية،طػوؿ  إذ تحػدد المجموعػة األولػى المورثػات،

Zhang, 2004) وىػذا مػا يزيػد  ،كما يتأثر ارتفاع النبات بالظروؼ السػائدة وخاصػة نقػص االضػاءة النػاتج عػف تظميػؿ النباتػات لبعضػيا
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( 1994و ) Amurrio et al.,(1996)نتػائج الدراسػة مػع مػا توصػؿ إليػو كػؿ مػف توافقػت (Zhang, 2004).مػف طػوؿ السػاؽ الرئيسػة 
Ali et al., بشكؿ ممحوظ حيث تبايف ارتفاع النبات . 

. بينػت التجربػة أف  (Wadan et al.,1993)مالئمػةزىػار خاصػة مػع وجػود ظػروؼ مناخيػة زيػادة فتػرة اإل تػؤدي زيػادة عػدد الفػروع إلػى
فرع/نبػػات( وبفػػروؽ  463) A10الطػػراز فرع/نبػػات( وبفػػروؽ ظاىريػػة عػػف  466المعػػدؿ األعمػػى مػػف الفػػروع المثمػػرة )ذو كػػاف  A5الطػػراز 

فرع/نبات( وبفروؽ ظاىريػة  262)الشاىد الثاني( األقؿ مف حيث عدد الفروع المثمرة )C2  الطراز. في حيف كاف الطرز معنوية عف بقية
-El)نتػائج  مػعتتفػؽ ىػذه النتيجػة (. 3) الجػدوؿ  A1, A6, A12, A19, A18, A4, A13, A20, A17, A2, A7الطػرز عػف 

Murabaa,1965; Matlob and Adaiy, 2002)  اختمفػت صػفة الػوزف الرطػػب  المثمػرة.بتبػػايف أصػناؼ البػازالء فػي عػدد فروعيػػا
غ( وبفروؽ ظاىرية عف  44674سجؿ الوزف الرطب األكبر )  A5الطرازإذ أوضحت النتائج أف  ،الطرازوالوزف الجاؼ لمنبات باختالؼ 

 ,25.16 ,25.14األقؿ وزنًا ) A20, A2, C2الطرز في حيف كانت  ،غ( عمى التوالي 42673  ،43629) A10, A14 الطرزكؿ مف 

امتمػؾ الػوزف  A10لطػراز اأما صفة الوزف الجاؼ فإف  .الطرزغ( عمى التوالي وبدوف فروؽ فيما بينيا وبفروؽ معنوية عف بقية 26.63 
 ,A14, A17, A19, A5, A13, A12  (6.4, 6.243, 6.129الطػرزغ( وبفػروؽ ظاىريػة عػف كػؿ مػف  66786الجػاؼ األكبػر )

 .غ( عمى التوالي 5.486 ,5.714 ,5.943
 :في النبات صفات المجموع الجذري وعدد العقد البكتيرية الكمية والفعالة -

 سـ( وبفروؽ ظاىرية عف  36، 35643، 35كانت ذات الجذر األطوؿ ) A14, A5, A10بأف الطرز  (3)الجدوؿ بينت التجربة 
تتشػكؿ عمػى  سـ( وبفروؽ معنوية عػف بقيػة الطػرز. 13624ذو الجذر األقصر ) A2سـ(، في حيف كاف الطراز  32643) A17الطراز 

ريػػة يػػتـ فييػػا غالبػػًا تثبيػػت اآلزوت الجػػوي، مػػف خػػالؿ عالقػػة جػػذور بعػػض النباتػػات البقوليػػة تحػػت تػػأثير مجموعػػة مػػف البكتريػػا، عقػػد جذ
. تػأثر عػدد (2884)الشػرابي وزمػالؤه،تكافمية بيف النبات الذي يقدـ مركبات عضوية لمبكتريا والتي بدورىا تقدـ اآلزوت لمنبات بعد تثبيتػو 

 ,37.86معنويػًا ) A5, A10, A14, A17 الطػرز (، إذ تفوقػت3العقد الجذرية الكمية باختالؼ الطرز المختبرة كما يوضحيا الجػدوؿ )

األقػؿ مػف حيػث عػدد العقػد  A18,A2,A7عمى التوالي عمى بقية الطرز، في حيف كانػت الطػرز  عقدة/نبات( 34.57 ,36.43 ,36.71
 A15ء الطػػراز عقػػدة/نبات( عمػى التػوالي وبفػروؽ ظاىريػػة عػف بقيػة الطػػرز المتبقيػة باسػتثنا 22.21 ,23.29 ,23.43البكتيريػة الكميػة )

الزيادة في عدد العقد البكتيرية الجذريػة بسػبب حالػة عػدـ  Novak( 2818عقدة /نبات(. وقد فسر ) 27686كانت الفروؽ بينيا معنوية )
التػػػوازف بػػػيف الطمػػػب عمػػػى الكربػػػوف مػػػف قبػػػؿ الشػػػعيرات الجذريػػػة التػػػي تغطييػػػا العقػػػد البكتيريػػػة وقػػػدرة النبػػػات المضػػػيؼ )البػػػازالء( عمػػػى 

 ع الضوئي لتأميف احتاجيا واستمرار نموىا وفعاليتيا.االصطنا

 (.Voision et al, 2007في حيف قد تفسر العدد المنخفض منيا إلى التنافس الشديد بيف الشعيرات الجذرية لمحصوؿ عمى الكربوف )
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 البازالء المختبرةلطرز بعض المؤشرات الفينولوجية  .2 الجدول

 
( أف الطػػراز 3أمػا بالنسػبة لعػدد العقػػد البكتيريػة الجذريػة الفعالػة فقػػد أظيػرت الطػرز اختالفػػًا واضػحًا فػي تشػكيميا، إذ يظيػػر فػي الجػدوؿ )

A14 ( وبفػػروؽ ظاىريػػة عػػف الطػػرز  2463كػػاف األكثػػر عػػددًا مػػف حيػػث العقػػد البكتيريػػة الجذريػػة الفعالػػة )عقػػدة فعالػػة/نباتA10, A5 
 فعالة /نبات( عمى التوالي. عقدة 23.5، 23657)
  
 
 

 عدد أيام اكتمال االزهار األعظمي اإلنباتعدد أيام اكتمال  الطراز
C1 21.2 cde 73.6 d 
C2 22.4 defgh 71.1 c 
A1 21.8 def 79.2 f 
A2 23.1 fghi 87.2 h 
A3 24.3 ij 77 c 
A4 25.4 j 95.4 k 
A5 19.5 b 67.1 b 
A6 23.1 fghi 92.2 i 
A7 23.7 ghi 94.4 k 
A8 26.9 k 92.9 ij 
A9 22.4 defgh 94.1 jk 

A10 20.3 bc 72.4 d 
A11 23.9 hi 76.6 e 
A12 17.5 a 67.2 b 
A13 21 cd 70.8 c 
A14 16.8 a 66.4 b 
A15 20.2 bc 63.3 a 
A16 22.5 efgh 76.4 e 
A17 22.7 efgh 63.9 a 
A18 22.2 defg 77 e 
A19 22.5 defgh 91.9 i 
A20 22.4 defgh 83.3 g 

CV% 6.9 1.8 
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 بعض المؤشرات المورفولوجية لطرز البازالء المستنبطة وصفات المجموع الجذري والعقد البكتير 3الجدول.

 عدد العقد الكمية الطراز
عدد العقد 

 الفعالة
 الوزن الجاف الوزن الرطب طول الجذر عدد الفروع المثمرة طول النبات

C1 25.71bc 14.71ef 41.43ghi 3cdef 22.51Fg 33.13fg 3.829ghij 

C2 26.86bc 15ef 38.57i 2.1g 20.11Gh 26.63h 
2.614 

jk 

A1 26.86bc 15.29 ef 44.86cdef 2.9defg 25.57Def 36.32defg 
4.857 

defgh 

A2 23.29c 13.29efg 34j 2.3defg 13.29I 25.16h 2.5k 

A3 26.57bc 15.5def 41.93fgh 3.8bc 21.71G 33.64efg 3.786ghijk 

A4 24.57bc 15ef 45.59cde 2.6efg 17.14H 37.27def 3.943ghi 

A5 37.86a 23.57ab 57a 4.6a 35.43A 44.74a 5.943abcde 

A6 25.29bc 19.43efg 46cd 2.6defg 23.7efg 37.88def 5.271bcdef 

A7 22.71c 14.57ef 44cdefg 2.2fg 22.93efg 36.68def 
4.614 

fgh 

A8 25.43bc 13.71efg 47.14bc 3.8bcd 25.86cdef 39.42bcd 4.7efgh 

A9 26.86bc 16.57de 40.43hi 3.3cde 26.71cde 31.68g 3.614hijk 

A10 36.71a 
23.57 

ab 
56.86a 

4.3 

ab 
35a 43.29ab 6.786a 

A11 24.86bc 17.57efg 41.86fghi 3.6bcd 21.14g 35.5defg 5.943abcde 

A12 25bc 17.43fg 45.71cd 2.8defg 25.71def 38.29cde 5.486abcdef 

A13 
24.57 

bc 
16.9de 42fgh 2.5efg 28.14cd 34.47efg 5.714abcdef 

A14 
36.43 

a 
24.43a 60a 3.5bcd 36a 42.73abc 6.4ab 

A15 
27.86 

b 
18.86cd 43.71 defgh 3.6bcd 29.57 bc 35.09defg 4.657efgh 

A16 24bc 18.71efg 42.29efgh 3.6bcd 26.14 cdef 35.24defg 4.829defgh 

A17 34.57a 20.86bc 50b 2.3fg 32.43ab 39.34bcd 6.243abc 

A18 
23.43 

c 
13.43efg 42.29efgh 2.6efg 21.71g 33.19fg 5.071cdefg 

A19 25.14bc 12.43fg 43.00 defgh 2.8defg 23.43efg 36.24defg 6.129abcd 

A20 25bc 1662g 47.14bc 2.4fg 27.57cd 25.14h 2.871ijk 

CV% 15.1 20.7 6.9 27.1 14.2 12.9 25.7 
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عقدة فعالة/نبات( وبفروؽ ظاىرية  11األقؿ مف حيث عدد العقد الجذرية ) A20وبفروؽ معنوية عف بقية الطرز. في حيف كاف الطراز 
وبفروؽ معنوية عف بقية الطرز. وتختمؼ العقد الفعالة عف تمؾ غير الفعالة في  A19, A12, A2, A6, A8, A11عف الطرز

والتي تعطييا الموف الوردي، وتوجد في فجوات خاليا النسيج النباتي المكوف  Leghemoglobinاحتواءىا عمى صبغة المجموغموبيف 
( كمية اآلزوت الحيوي المثبت، 4(. ويوضح الجدوؿ )2884,الشرابي وآخروف (لمعقد الجذرية وليا دور رئيس في تثبيت اآلزوت الجوي 

/ىػكتار( وبفروؽ معنوية عف بقية Nكغ  81668كاف األفضؿ في تثبيت اآلزوت الجوي ) A5إذ أشارت نتائج البحث إلى أف الطراز 
ًا لآلزوت الجوي األقؿ تثبيت  A19/ىكتار( عمى التوالي، في حيف كاف الطرازNكغ  46.7 ،43.2) C2و  C1الطرز والشاىديف

 /ىكتارػ(. Nكغ 35629(
 كمية اآلزوت الجوي المثبت حيوياً  4 .الجدوؿ

 (/ هكتارNكغ ) كمية اآلزوت المثبت حيوياً  الطراز
C1 46.70 gh 

C2 43.20 hi 
A1 66.26 c 
A2 54.39 de 
A3 49.75 fg 
A4 44.62 hi 
A5 81.68 a 
A6 63.93 c 
A7 57.89 d 
A8 41.92 i 
A9 56.65 d 

A10 65.79c 
A11 66.38 c 
A12 57.05 d 
A13 53.92 de 
A14 71.46 b 
A15 56.41 de 
A16 63.19 c 
A17 65.68 c 
A18 52.38ef 
A19 35.29 j 
A20 63.39 c 

LSD 5% 5.074 
CV% 4.0 
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 : االرتباط بين كمية اآلزوت المثبت حيويًا والمؤشرات المدروسة
كؿ بيف المتوسط ذي المعنوية عالية ل (5)الجدوؿ االرتباط بيف كمية االزوت المثبت الحيوي والمؤشرات المدروسةتراوحت قيـ معامؿ 

كذلؾ لعدد و ، عمى التوالي (**86654،**86559، **86477) لممجموع الجذري ولطوؿ الجذر لوزف الرطب والجاؼمف مؤشرات ا
تعد حيث  الفعالة،عدد العقد البكتيرية مع  (**86768رتباط قويًا وبمعنوية عالية )(، بينما كاف اال**86621) الكمية العقد البكتيرية

حدى اآلليات التوافؽ االيجابي التي تعبر فييا لساللة عف قدرتيا عمى تثبيت كمية أكبر مف اآلزوت إزيادة عدد العقد البكتيرية الفعالة 
 .(Mutch and Young, 2004)ىذا المجاؿ  الباحثيف العديد مف متوافقة مع ما توصؿ إليو وجاءت نتائج البحث .الجوي

 االرتباط بين كمية اآلزوت المثبت حيويًا والمؤشرات المدروسة 5.الجدول

 

 

 عدد العقد
 الكمية

عدد العقد 
 الفعالة

 ارتفاع
 النبات

 عدد
 الفروع

طول 
 الجذر

الوزن 
 الرطب

الوزن 
 الجاف

المثبت اآلزوت 
 حيوياً  الجوي

8.621 االرتباط
**

 8.760
**

 8.627
**

 0.388 8.654
**

 8.477
**

 8.559
**

 

 0.003 0.012 0 0.037 0.001 0 0.001 معنوية االرتباط

 %5%، * معنوي عمى مستوى ثقة 1** معنوي عمى مستوى ثقة 

 االستنتاجات:
نتيجة تبايف  الجوي اآلزوت تثبيت عمى مقدرتيا وفي المختبرة لمطرز المورفولوجية أبدت الدراسة وجود تبايف واضح في المؤشرات

المجموع الجذري  لصفاتالكبيرة  األىمية الدراسة أبدت كما التربة، في الحيوي المجتمع مع تفاعميا وطبيعة ،جية مفتراكيبيا الوراثية 
 .البكتيرية في كمية االزوت الحيوي المثبت والعقد

 : التوصيات
  و الجوي،اآلزوت  لصفة تثبيتفي برامج التحسيف الوراثي  A14و A5المتفوقة الطرز إدراج  -1

 المذكوريف آنفًا في نظـ الزراعة الحافظة الطرازيف امكانية إدراج  -2

 المراجع: 

دراست أونيت نهتبايُاث وانعالقاث االرتباطيت بيٍ انصفاث انهايت نبعض انطرز  (28856) انعايش وفراشعفيف غُيى وحساٌ  انخىجت،

6 يجهت جايعت تشريٍ نهعىو انسراعيت وانبيىنىجيت6  (.Pisum sativum L)انىراثيت انًستُبطت يٍ انبازالء انًسروعت 

 266-18(: 2) 27)جايعت تشري6ٍ 

 انسراعي،وزارة انسراعت واإلصالح  انذوني،يذيريت اإلحصاء وانتعاوٌ  اإلحصاء،قسى (6 2816) انسراعيزارة انسراعت واإلصالح و

 638 انجذول سىريت ديشق،

(6 دراست يكىَاث انغهت وانصفاث انُىعيت نبعض أصُاف انبازالء باستخذاو انتهجيٍ َصف انًتبادل6 رسانت 2886فراش ) انعايش،

 58-58انصفحاث ياجستير6 كهيت انسراعت6 جايعت تشري6ٍ انالرقيت6 سىريت6 

 384-286انصفحاث  ديشق6 سىريت6 األحياء انذقيقت6 يُشىراث جايعت .(2884) َجى انذيٍ ويُير هابيم ويصطفى انبهخي انشرابي،

http://www.tishreen.edu.sy/ar/content/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B7%D8%A9
http://www.tishreen.edu.sy/ar/content/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B7%D8%A9
http://www.tishreen.edu.sy/ar/content/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B7%D8%A9
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Abstract 

The research was carried out in plots at Natural Resources Research 

Department- Homs Research Center- General commission for Agricultural 

Scientific Research, during the 2017/2018 season. It aimed to study some 

phenological and morphological characteristics and the nitrogen fixation 

efficiency of some pea genotypes under Homs Governorate conditions. 20 

genotypes were used in addition to two local introduced varieties as control C1 

and C2. The amount of nitrogen fixation was determined using the N-difference 

method. The study demonstrated that A14 and A12 genotypes were the earliest 

to complete germination (16.8-17.5 days) respectively, while the genotypes 

A15 and A17 were the earliest to reach maximum flowering (63.3- 63.9 days) 

respectively. The experiment also showed that the genotype A14 had the most 

effective bacterial nodes number with (24.3 nodes/ plant) with significantly 

differences from the genotype A5. As for the efficiency of genotypes in 

nitrogen fixation, the study showed that the genotype A5 was the most efficient 

in fixing atmospheric nitrogen at a rate of (81.68 Kg N/ha), followed by A14 

genotype (71.46 Kg N/ha) and the rest of the genotypes. Therefore, both 

genotypes A5 and A14 may be included in genetic improvement programs to 

obtain high-efficiency of atmospheric nitrogen fixation and thus reduce the use 

of chemical fertilizers. 

Keywords: Phenological and morphological traits, Atmospheric nitrogen 

fixation, Effective bacterial nodes, Pea. 
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