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نتاجية محصول الحمص المثبتة لآلزوت الجوي ودراسة تأثيرها Rhizobiumعزل بكتريا   في نمو وا 

 (Cicer arietinum) 

 (1)وناهد نصور (1)انتصار شعبوو  (1)علي حيدرو ( 1)*سالف حلوم

 الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، الالذقية، سورية. ،(. مركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية1)
 .(solaf.hallowm1975@gmail.comالبريد اإللكتروني: .)*للمراسلة: م. سالف حلوم

 31/01/2016تاريخ القبول:    04/11/2015تاريخ االستالم: 

 الملخص:
نتاجيةعلى نمو  (Rhizobium) زوت الجويزوتي والبكتريا المثبتة لآلثر التسميد اآلأهدف البحث لتبيان ي الحمص تحت ظروف  وا 

مركز البحوث ، التابعة لفي محطة بحوث الصنوبر وبثالثة مكررات الكاملة حيث نفذت التجربة بتصميم القطاعات العشوائية الحقل،
من اآلزوت  (N0%،N50%،N100%) اآلزوتي التسميد امالتمع. كانت 2015موسم الخالل  /سورية،العلمية الزراعية في الالذقية

بكتريا التلقيح ب ،AZ1 نبات الحمص بكتريا معزولة منالتلقيح بمعامالت البكتريا ) ، وتضمنتالموصى به حسب تحليل التربة
على جميع المعامالت من حيث  (N100, AZ1)المعاملة  تفوق . أظهرت النتائج(AZ0تلقيح بدون  AZ2من نبات الفول معزولة 
معامالت  أثرت وعدد البذور على النبات الواحد. كما  )سم( ، ارتفاع النبات)مغ/نبات( ، الوزن الجاف لألفرع(2)غ/م اإلنتاجية
لكل  AZ0بجميع نسب اآلزوت على معاملة الشاهد   AZ1معاملة البكتربا وتفوقت ، ذرةبسلبًا على وزن مائة   N100, N50اآلزوت 

 .الصفات المدروسة

 . Rhizobiumص، التسميد اآلزوتي،الحم   :الكلمات المفتاحية

 مقدمة:ال
تدني خصوبة  ويعد الزراعية لتوفير الطلب المتزايد على الغذاء، اعتمد العالم ألكثر من نصف قرن على زيادة غلة المحاصيل

التربة إحدى المشاكل الرئيسة التي تحد من اإلنتاج الزراعي الناجح اقتصاديًا في جميع أنحاء العالم، ويشكل نضوب المغذيات من 
بقوليات الحبية بكثرة  وتعد من أهم الموارد التربة مشكلة خاصة ألصحاب األراضي الصغيرة في البلدان النامية، حيث  يتم زراعة ال

 22نت الدراسات أن متوسط الفاقد السنوي من المغذيات السنوية هي فقد بي   ،(Baset and Shamsuddin, 2010االقتصادية )
حيح وعليه أصبحت إضافة األسمدة ضرورة ملحة لتص كغ بوتاسيوم /هكتار، 15كغ فوسفور/هكتار،  و 25هكتار، و كغ نيتروجين

(. ELsheikh, et al., 2005تدني خصوبة التربة، وتوفير العناصر الغذائية الالزمة لنمو المحاصيل الزراعية بالشكل األمثل )
( دورًا هامًا في النظام الغذائي لإلنسان وفي تحسين خصوبة التربة، عن طريق تثبيت Cicer arietinum) صيلعب الحم  

ص حوالي (، يتطلب الحم  Siddiqi and Mahmood, 2001ة البكتريا المثبتة لآلزوت )طالنيتروجين من الغالف الجوي بواس
 Kucuk and أن تزيد الغلة بتكلفة منخفضة ) Rhizobiumكغ نيتروجين/هكتار  للنمو والتطور، وتستطيع بكتيريا  13-41

Kıvanc, 2008  ليس ضروريًا إضافة النيتروجينبشكل عام (، و (N)   من  % 80-60لحصوله على  راً ص، نظلمحصول الحم
(، التي يجب أن Rhizobium Cicerاحتياجاته، من نيتروجين الغالف الجوي من خالل التعايش مع البكتيريا المثبتة للنتروجين )
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ولالستفادة القصوى من إنتاجية المحصول وتحسين  ،(Rhinhart et al., 2003تكون موجودة في التربة لتثبيت النيتروجين )
إلى زيادة  أد ى Rhizobium بكتريا ب ن تلقيح البذورإ .مناسبة قبل الزراعة Rhizobiumص بساللة يجب تلقيح بذور الحم   التربة،

نوامتصاص النتروجين و  عدد العقد الجذرية،  .Rudresh et al., 2005; Sogut, 2006; Erman et al) صتاج ونمو الحم  ا 
2011; Namvar et al., 2011.) ذكرEl- Hadi and El-Sheikh,1999) ) بأن التلقيح بالريزوبيوم، أدى إلى زيادة كبيرة ،

نتاجية المحصول من الحبوب ) ب 100في  إجمالي عدد العقد الجذرية في النبات، ووزن  ٪ (، ومحتوى حبوب  72-70ذرة ، وا 
 Kyei% )50من الحبوب وتحسين النوعية بنسبة ص د أدى إلى زيادة محصول الحم  قص من البروتين. كما أن تلقيح البذور، الحم  

-Boahen et al., 2001)، وأظهرت تجارب(Karadavut and Ozdemir, 2001)  بكتريا بأن التلقيح ب Rhizobium  قد
 Fatima, et al., (2008) والمادة الجافة، وعدد القرون/النباتات . وبينت ،دمقارنة بالشاه %20 بنسبةإلى زيادة اإلنتاجية  أدى

بشكل عام إلى زيادة نمو النبات والمحصول ومكوناته، وتثبيت النيتروجين  قد أدى، Rhizobiumبكتريا بأن  تلقيح بذور الحمص ب
تعد األسمدة الحيوية أحد  وبهذا ،(Ali et al., 2004) صإلى زيادة المسطح الورقي والمادة الجافة الكلية لنبات الحم   باإلضافة

القادرة على تثبيت النيتروجين الجوي بمعدالت عالية، ومنافسة المجتمعات البكتيرية األصلية في التربة، لتحقيق التقانات الهامة 
(، وتشير الدراسات إلى أن تثبيت Stephens and Rask, 2000أقصى قدر ممكن من العدوى على المحاصيل المستهدفة )

ومع ( Vitousek, et al., 1997ن المثبت سنويًا في البيئات األرضية )من إجمالي النيتروجي % 90النيتروجين البيولوجي يمثل 
 (.Lodwig, et al., 2003من النيتروجين المثبت بيولوجيًا ) % 65ذلك، ال تشكل المثبتات التكافلية سوى 

لألسمدة النيتروجينة، يأتي هذه البحث لكي يساهم، من جهة في إيجاد الحلول لتسميد البقوليات بمثبتات اآلزوت، كبدائل واعدة 
واقتصادية التكاليف، إضافة إلى كونها صديقة للبيئة، وتحد من التلوث البيئي، ومن جهة أخرى، تعزيز األمن الغذائي للمواطن 

 السوري، عبر زيادة التوسع الرأسي في زراعة البقوليات، مما يعني زيادة اإلنتاجية، والريعية االقتصادية لهذه المحاصيل.

 :هبحث وطرائقمواد ال
 منطقة الدراسة: .1

وعلى  ( شماال،35.486ºالواقعة على خط طول ) ،أجريت تجربة حقلية في محطة بحوث الصنوبر التابعة لمركز بحوث الالذقية
( يبين 1نفذت التجربة في تربة رملية والجدول ) (م فوق مستوى سطح البحر.32( شرقًا. ارتفاع المنطقة )36.129º)  خط عرض
 .الكيميائية لموقع التجربةالخصائص 

 . الخصائص الكيميائية لموقع التجربة1ل الجدو

PH 
EC 

dS/m 
كربونات 
 كالسيوم%

مادة 
 %عضوية

آزوت معدني 
 مغ/كغ

الفوسفور المتاح 
 مغ/كغ

البوتاسيوم المتاح 
 مغ/كغ

 طين% سلت% رمل%

7.74 0.42 20.8 2.42 6 9 110 86 4 10 
 مخطط التجربة والتحليل اإلحصائي: .2

، N0شاهد بدون تسميد ) يزوتمن السماد اآلالقطاعات العشوائية الكاملة، بثالثة مكررات وثالث معامالت  بتصميمصممت التجربة 
 ،AZ0)بدون إضافة عزلة بكتيرية وثالث معامالت بكتيرية، N100)  % من السماد اآلزوتيN50 ،100% من السماد اآلزوتي 50

استخدم برنامج  ( معامالت التجربة.2) جدول(. يوضح الAZ2عزلة بكتيرية من نبات الفول  ،AZ1عزلة بكتيرية من نبات الحمص 
CoStat   لتجربةالتحليل نتائج. 
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توزيع المعامالت في التجربة تبعًا لتصميم القطاعات كاملة العشوائية. 2جدول ال  

R1 R2 R3 
N50% N100% N100%AZ2 

N50%AZ1 N0AZ2 N50%AZ1 
N0AZ1 N100%AZ1 N0AZ2 

NO N50% N100% 

N100%AZ1 N0AZ1 N100%AZ1 
N100% NO N0AZ1 
N0AZ2 N50%AZ2 NO 

N100%AZ2 N100%AZ2 N50%AZ2 
N50%AZ2 N50%AZ1 N50% 

 :Rhizobiumعزل بكتريا  .3

جذور هذه النباتات إلى المختبر ص والفول المزروعة في أصص عن طريق نقل من نباتات الحم   Rhizobiumبكتريا  عزلت
العقد الجذرية بالماء األوكسجيني  توضعو % عدة ثواني. 95بمحلول االيتانول  عقمتالعقد الجذرية و  تومن ثم فصل ،وغسلها
مستخلص خميرة بيئة محتويات الهرس إلى أطباق بتري تحتوي على  تكل عقدة ونقل تمدة خمس دقائق. تم هرس% 3تركيز 

أطباق البتري على درجة  . حضنت((Vincent, 1970; Somasegaran and Hoben, 1985 (YEMAالمانتول آجار )
ثم  ووزرعت البكتريا المعزولة في بيئة سائلة )مستخلص خميرة المانتول(حتى بداية ظهور المستعمرات الريزوبية،  Cº28حرارة 

 Prevost et al., 1987; Kantar) دورة بالدقيقة 160 هزازعلى جهاز  وضعتأيام و  6مدة  Cº28على درجة حرارة ُحضنت 
et al., 2003ببكتريا (. عقمت بذور الحمص المراد تلقيحها Rhizobium  ًمدة خمس دقائق، %95باإليتانول  وزراعتها الحقا 

(. تركت البذور لتتشرب الماء مدة أربع ساعات حيث تم تلقيحها Atıcı et al., 2005مرات ) 6وغسلت بعدها بالماء المقطر 
 على مرق مستخلص خميرة اآلجار.خلية/مل(  810بمعدل ) المعزولة النامية  الحقا بالبكتريا

 ظروف الزراعة: .4
لم تضف األسمدة الفوسفورية والبوتاسية الرتفاع محتوى التربة منها، أما األسمدة اآلزوتية شكل جيد قبل الزراعة و بحرثت التربة 

دفعتين متساويتين، دفعة عند الزراعة ودفعة في مرحلة ب، /هكتار على شكل سماد يورياN ( كغ20,10,0فأضيفت بمعدالت )
خطوط في كل قطعة  5م وبواقع  2.5م وعرض  4طول بفي قطع تجريبية  10/3/2015اإلزهار. زرعت بذور الحمص بتاريخ 
في  الحقاً  ، فردت جورةبذور في كل  3سم بين النباتات. بواقع  35سم بين الخطوط و 75تجريبية. حيث كانت مسافات الزراعة 

ذرة، إضافة إلى بتم قياس أطوال النبات وحساب اإلنتاجية ووزن مائة . جورة نبات واحد في كل مرحلة أربع أوراق حقيقة حيث ترك 
 على النبات الواحد.  لبذورقياس متوسط الوزن الجاف لألفرع ومتوسط عدد ا
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 النتائج والمناقشة
  :(2إنتاجية النبات )غ/متأثير بكتريا تثبيت اآلزوت الجوي في  .1

والمعنوي  باإلضافة إلى التأثير المشترك Rhizobiumمعنوية بإضافة النتروجين والتلقيح ببكتريا  بصورةتأثرت اإلنتاجية الحبية 
ضافة النتروجين معاً   Rhizobiumلبكتريا  النتائج أن أعلى قيمة لمتوسطات اإلنتاجية كانت في معاملة  تبين .(4جدول )ال وا 
 ( غرام.428.2)N0 ( غرام ومن ثم معاملة اآلزوت  537.2) N50ها معاملة اآلزوت لت( غرام، ت757.33)  N100اآلزوت 

بين  نوية أيضاً وفروق مع  N50 ومعاملة اآلزوت  N100 وحسب التحليل اإلحصائي كان هناك فروق معنوية بين معاملة اآلزوت 
كما لوحظ وجود فروق معنوية بين  .((Walley et al., 2005وهذا يتوافق مع دراسات  N0ومعاملة اآلزوت  N50معاملة اآلزوت 

على بقية  (N100,AZ1)شكل عام فقد تفوقت معاملة ب( بين معاملة الشاهد، إال أنه و (AZ2و(AZ1) إنتاجية معاملة البكتريا 
 Öğütçü) و (Fatima, et al.,2008) ( وKaradavut and Ozdemir,2001المعامالت وهذا النتائج تتوافق مع دراسات )

et al.,2010). 
 بذرة:ئة اوزن متأثير بكتريا تثبيت اآلزوت الجوي في  .2

إن إضافة اآلزوت .%100ومن ثم معاملة اآلزوت % 50ئة حبة كان في معاملة الشاهد تليها معاملة اآلزوت اأن أعلى قيمة لوزن ميالحظ 
وبمعدل  % بالمقارنة مع معاملة الشاهد.6.69بمعدل  بذرة% من االحتياج السمادي أدى إلى انخفاض في وزن مائة 100بمعدل 
من جهة وبين  Z1,AZ2) )(a) % كما لوحظ وجود فروق معنوية بين معاملة البكتريا50% مقارنة مع معاملة اآلزوت 3.53

قد تفوقت على بقية  (N0,AZ2) (N0,AZ0) ، (N0,AZ1)(، ويذلك تكون معامالت AZ0معاملة الشاهد من جهة أخرى )
ومعدل اآلزوت المضاف قد لوحظ في عدد من  بذرةإن التناسب العكسي بين وزن مائة بالنسبة لوزن مائة بذرة. المعامالت 

 (.3)الجدول  (Namvar et al.,2011)و( (Walley et al., 2005 الدراسات السابقة
 )مغ/نبات(: وزن األفرع الجافةتأثير بكتريا تثبيت اآلزوت الجوي في  .3

(. تبين النتائج بالنسبة 3)الجدول  Rhizobium (AZ1)تأثر وزن األفرع الجافة بصورة معنوية بإضافة اآلزوت والتلقيح ببكتريا 
( مغ/نبات، تليها معاملة 1803.2)  N100لمعامالت اآلزوت أن أعلى قيمة لمتوسطات وزن األفرع كانت في معاملة اآلزوت 

% 100( مغ/نبات. حيث أدت إضافة النتروجين بمعدل 1156)N0 ( مغ/نبات ومن ثم معاملة اآلزوت 1476.2) N50اآلزوت 
 ، وهذه النتائج تتوافق مع دراسات N0%% مقارنة بالمعاملة 35.5السمادي إلى ازدياد في وزن األفرع بمعدل  من االحتياج

(Amany,2007)  وCaliskan et al. 2008) يالحظ وجود فروق معنوية بين معاملة البكتريا المعزولة من نبات الحمص .)
. بينما لم يالحظ ذلك بالنسبة (Öğütçü, et al.,2010)اسات . وهذا يتوافق مع در (1418.2)(  ومعاملة الشاهد 1521.7)

على بقية المعامالت لدى مقارنة متوسط  N100%, AZ1. بشكل عام تفوقت المعاملة  AZ2لمعاملة البكتريا المعزولة من الفول 
 (.3أوزان األفرع وهذا ما يوضحه الجدول )

 :)سم( تأثير بكتريا تثبيت اآلزوت الجوي في ارتفاع النبات  .4
(. لوحظت 3جدول )اللم يحقق أي معنوية   Rhizobiumتأثر ارتفاع النبات بصورة معنوية بإضافة اآلزوت بينما التلقيح ببكتريا 

ل ارتفاع النبات أدنى قيمة في بينما سج    N50%تلتها معاملة النتروجين   N100%أعلى قيمة الرتفاع للنبات في معاملة النتروجين 
% مقارنة 20% من االحتياج السمادي إلى ازدياد في ارتفاع النبات بمعدل 100. أدت إضافة النتروجين بمعدل  N0%معاملة ال

 Namvar et)( و(Caliskan et al., 2008و (Amany,2007) . وهذه النتائج تتوافق مع دراسات N0%بالمعاملة 
al.,2011) على الرغم من أن التلقيح ببكتريا .Rhizobium  كانفإنه لدى مقارنة المتوسطات  طول النبات، في معنوياً  لم يؤثر 
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  (2005,.ارتفاع النباتات في المعامالت الملقحة أعلى من ارتفاعه في المعامالت غير الملقحة وهذا يتوافق مع دراسات
(Rudresh et al . 

 تأثير بكتريا تثبيت اآلزوت الجوي على عدد البذور على النبات الواحد:   .5
باإلضافة إلى التأثير المشترك    Rhizobiumالبذور على النبات الواحد معنويًا بإضافة النتروجين والتلقيح ببكتريا تأثر عدد 
ضافة النتروجين معًا )الجدول   Rhizobiumلبكتريا المعنوي   AZ2% والتلقيح ببكتريا 100(. أدت إضافة النتروجين بنسبة 3وا 

 ،( N0, AZ0%( على التوالي مقارنة بالمعاملة )44.25%( و)46.33إلى زيادة في عدد البذور على النبات الواحد بنسبة ) AZ1و
%( 42إلى زيادة في عدد البذور على النبات الواحد بنسبة ) AZ2و AZ1% والتلقيح ببكتريا 50بينما أدت إضافة النتروجين بنسبة 

 (Amany,2007)( وTogay  et  al., 2008( وهذا يتفق مع دراسات ) N0, AZ0معاملة )%( على التوالي مقارنة بال36.9و)
   (.Namvar et al.,2011و )

نتاجية الحمص  Rhizobium. يبين تأثير التلقيح ببكتريا 3الجدول    (Cicer arietinum) والنتروجين على نمو وا 
 اإلنتاجية المعامالت

 2غ/م
 بذرة 100وزن 

 غ
 لألفرعالوزن الجاف 

 /نباتمغ
 ارتفاع النبات

 سم
 عدد البذور على النبات

  معامالت التلقيح

AZ0 460.77b 27,25a 1418.2b 37.83a 12.55b 

AZ1 658.8a 27.45a 1521a 38.2a 15a 

AZ2 603.11b 27.31a 1495.4ab 37.22a 15.11a 

LSD 0.05 73.83 .250 93.6 .640 1.159 

  معامالت النتروجين

N0% 428.2c 28.15a 1176c 35.04c 10.88c 

N50% 537.2b 27.24b 1476.2b 37.44b 14.33b 

N100% 775.3c 26.62c 1803.2a 42.37a 17.44a 

LSD 0.05 73.83 .250 93.603 .640 1.159 

  N×AZتفاعل 

N100%, AZ1 905.6a 26.76cd 1851.33a 43.8a 17.33ab 

N100%, AZ2 741.3b 26.7d 1893.3a 40.33b 18a 

N100%, AZ0 625bc 26.7d 1678.9b 43a 17ab 

N50%, AZ1 616.6bcd 27.304b 1460c 38.33c 16.66ab 

N50%, AZ2 571.6cde 27.23b 1511.06c 37d 15.33b 

N50%, AZ0 496.3def 27.2bc 1457c 37d 11cd 

N0, AZ1 454.3efg 28.3a 1254d 37.36cd 11cd 

N0, AZ2 423.3fg 28a 1096d 34.33e 12c 

N0, AZ0 434g 28.16a 1118d 33.43e 9.66d 

LSD 0.05 127.891 .4410 162.12 1.122 2.008 

 االستنتاجات:   
 )سم( وارتفاع النبات )مغ/نبات( ووزن األفرع الجافة (2)غ/م النسبة لإلنتاجيةبعلى بقية المعامالت  (N100,AZ1)تفوقت معاملة 
 Fatima, etو (Karadavut and Ozdemir,2001) وهذا النتائج تتوافق مع دراسات (N100,AZ2)تلتها معاملة 

al.,2008)..) و(Öğütçü et al.,2010)  كما تفوقت معامالت .(N0,AZ1) ، (N0,AZ0) (N0,AZ2)  على بقية المعامالت
بالنسبة لوزن مئة بذرة، إن التناسب العكسي بين وزن مئة حبة ومعدل اآلزوت المضاف قد لوحظ في عدد من الدراسات السابقة 

Walley et al., 2005)و )(Namvar et al.,2011)  ص وتحويل هذه . ونقترح استخدام البكتريا المعزولة في تلقيح بذور الحم
 قحات تجارية لإلستفادة منها على نطاق واسع.العزالت إلى مل
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Abstract: 

The research aims to investigate the effect of atmospheric nitrogen fixation by Rhizobium and 

nitrogen fertilization on growth and productivity of chickpeas (Cicer arietinum) under field 

condition. The experiment was conducted, in completely randomized block design, in Al-Snoubar 

Research Station, Scientific Research Center in Lattakia/Syria, during 2015 season. Two nitrogen 

levels (N0%,N50%,N100%), were added based on soil analysis, in addition to control. Seeds were 

inoculated with two isolates (chickpea AZ1, bean AZ2, and control AZ0). Results showed that the 

treatment (N100, AZ1) is the best in term of productivity, dry shoot weight, plant height, and number 

of grains per plant. Furthermore, the treatments (N1OO%, N50%) affected negatively the weight of 

100 seeds. AZ1 treatment, with all nitrogen levels, exceeded control in term of all traits. 

Key words: Chickpea, Nitrogen fertilizer, Rhizobium. 
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