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فيوأثره Rhizobium legumeلقاح والمادة العضویة في نشاطتأثیر كاربونات الكالسیوم 

  نمو وحاصل الباقالء 

                 

  نوري حمد ارزیك      جمال صالح حمود       ادهام علي عبد
  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة                

  

  الخالصة               

، او بدونـــهRhizobium lequmeلرایزوبیـــا اابكتریـــلقـــاح المـــادة العضـــویة مـــعمســـتخلص اســـتعمل

مــــن %  NP100توصــــیة ســــمادیة ومعاملــــة ســــیطرة (NPســــمادو ةضــــویالعمــــادةللمعــــامالت وتولیفــــة مــــن 

160+160NP1.5و%CوNP+C1.5%50% ( فـــــــــــي تـــــــــــربتین كلســـــــــــیة)لمعرفـــــــــــة دور ) %31و% 18

  .زیادة  نمو وحاصل النباتفيحلة تكوین العقد الجذریة واثر ذلكومر اإلصابةالمعامالت في تحقیق 

افضــلوبینــت النتــائج تحقیــق. 2010-2009للموســم الزراعــي أصــصنفــذت المعــامالت فــي تجربــة 

تربـةو لقـاح الرایزوبیـاعمـ50NP+C1.5%%تولیفـةمـع اسـتعمالیوم\نبات2.5و% 95اإلنباتوسرعة نسبة 

النمــو عــدد العقــد الجذریــة بمرحلتــيشــملت ، صــفات النبــات ومكوناتــه لالنتــائج لأفضــســجلت التــي و كلــس % 18

الـى إضـافة،نبات\غم51وحاصل)سم98(وارتفاع النبات)8(وعدد التفرعاتنبات،\عقدة 53و50والنضج

یة التوصـكمیـة مـن  50%ةوقـد وفـرت المعاملـ, الكلـيكروبـي یوالمحتـوى المPوNمحتـوى التربـة مـن عنصـري 

أداءونشــاط االحیــاء المجهریــة المضــافة ممــا حســن مــن المعاملــةتــاثیر مكونــاتبفعــل PوNالســمادیة لعنصــري 

  .الترب الكلسیة 

  

Effect of calcium carbonate and organic mater in Rhizobium lequme 
inoculums activity   and their effect in lequme growth and yield

Idham, A. A.        J. S. Alkabiasy          N. H. Arziag
College of Agri / AL- Anbar Univ.

Abstract
Extract of organic matter was used with Rhizobium legume inoculums and

without it , and other compositions treatments from organic matter and NP- fertilizer (
control , 100%NP (160+160-NP 27-27% ) 1.5%C + NP50%, and 1.5%C)  in tow 
calcareous soils (18% ,  31% -CaCO3) to study the treatments role in  infection
achievement and growth and yield of plant. The treatments were carried out in the pot 
experiment 2009-2010agriculture season.

The results indicated a significant increase in emergency percentage 95% with 
treatment C1.5%-C + NP50% + R. legume inoculum - 18% CaCO3), which recorded 
the best results  for the characterization of plant and contents , roots nodule numbers
included  in two growth stages(50 ,53 nodule/plant) and 8 branches numbers ,98 cm
height of plant , 51 gm/plant yield  and beast contents. in addition of soil contents  
from N,P , and total microbial content. The treatment saved50% of fertilizer 
recommended of N,P through the content of the treatment and added microbial 
activity which improved the performance of calcareous soils.
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  المقدمة

تجهـــز النبـــات بصـــورة رئیســـیة بمـــا یحتاجـــه مـــن الفســـفور الـــذائب Rhizobiumان عـــزالت )1(أوضـــح

لقـاح بكتریـا )2(واسـتخدام. ذات التـأثیر فـي سـرعته النمـو والمركبـاتونـاتنـتج بعـض الهرمتخالل مرحلة النمو و 

تعاني من نقص في جاهزیة الفسفور انعكـسكاربونات الكالسیوم 22%تحتوي على مذیبا للفوسفات بتربة كلسیة 

. اجـه مـن الفسـفور احتیان اللقاح البكتیري المستعمل وفر للنبات نصف واستنتجوا, زیادة انتاجها فيتاثیر اللقاح

ممــا ادى الــى22%ةنســببس لــعمال لقاحــات الذابــة الفوســفات فـي تربــة تحتــوي علــى الكعنــد اســت) 3(جــد كمـا و 

يزیـادة اعــداد خالیــا اللقــاح مــن االســبوع االول حتــى نهایــة خمســة اســابیع صــاحبها انخفــاض فــي الــرقم الهیــدروجین

كمیـة المصـدر العضـوي كـذلك لـوحظ معهـا انخفـاض ع الخـامس بعـد االسـبو خالیـا اللقـاحثم انخفض عـدد، للتربة 

مــــن االحیــــاء المجهریــــة مــــع حبــــوب محصــــول الحنطــــة المســــمدة بالصــــخور لقاحــــات ) 4(واســــتخدم . فــــي التربــــة

المحصــول مــن والنتــروجین عــالوة علــى زیــادة انتــاج جاهزیــة عنصــري الفســفور فــي زیــادة التــي  اعطــتالفوســفاتیه 

ان حامضـي السـتریك واالوكزالیـك   )5(وجـد.الملقحةالمأخوذه مقارنة مع المحاصیل غیر المادة الجافة والعناصر

كمـــا تتمیـــز . فــي التربـــة همـــامــع زیـــادة تركیز آســـیةســـفور المتحــرر  بعالقـــة فالتربـــة علــى تجهیـــز الةدا مــن قابلیـــاز 

عــض فعالیاتهــا ، ورغــم ان بفعــل نــواتج بعلــى تكــوین االحمــاض المعدنیــة مجموعــة مــن االحیــاء المجهریــة بقابلیتهــا 

. )6(مـن مركباتـه المعقـدهدورا مهمـا فـي تحریـر الفسـفور المعـدني تتكون بتراكیـز ضـئیلة اال ان لهـاهذه االحماض

الى انخفاض محتواها مـن المـادة العضـویة بسـبب یعزىان هبوط النشاط المیكروبي في الترب الكلسیة ) 7(واكد 

  .ة ر ارتفاع درجة الحراظروف الجفاف وقلة الغطاء النباتي و 

كأســـمدة حیویـــة لنبـــات البـــاقالء Rhizobiumعالیـــه الكفـــاءة مـــن بكتریـــا محلیـــةســـالالت ) 8(اســـتخدم 

یزكما كان لها دورا مهما في نشاط انزیم النایتروجین)IAA(عالیة في انتاج منظمات النموكفاءتهاكانت و والقمح 

الـى 0.8نـدول وبتراكیـز ترواحـت بـین لمركبـات االمهـا منتجـاعزله رایزوبیا كـان معظ70من عزل ) 9(واستطاع .

للحدیــــــد ة بــــــكتر القــــــدرة علــــــى انتــــــاج مركبــــــات خالبان لبكتریــــــا االزوتــــــو ) 10(  بــــــین.لتــــــر/ IAAملغــــــم 42.1

Sidrophores النزیمـــات البكتریـــا حیـــث تمكنهـــا مـــن الحصـــول علـــى الحدیـــد والفســـفور اللـــذان یعـــدان ضـــروریان

/غـم0.325-كمیـات مـن مركبـات السـایدروفور تراوحـت بـین أنتجتان بعض الرایزوبیا  ووجد. وي الحینشاط و 

الى زیـادة فـي نمـو النبـات وجاهزیـة الفسـفور وأدتلقح بها بذور النباتات وقدلفوسفات المركباتمذیبةوكانتلتر 

الوقــت وزیــادة فــي وزن الجــذور كــذلك زیــادة الكثافــة المیكروبیــة مــع, فــي التربــة والفســفور المــأخوذ مــن قبــل النبــات 

  ).11(المجموع الخضري مقارنة مع معاملة السیطرة و 

تصـل بذوره على نسبة عالیة مـن البـروتینالحتواءةالمهمةیعد محصول الباقالء من المحاصیل البقولی

د العقـجـذورهالنتـروجین فـي حالـة تكـوینبعـض احتیاجـه مـنیحصل علىوكونه محصول بقولي یمكن ان 30%

دونــم / Nكغــم 160–80اذ یمكنــه تثبیــت حــوالي ،الجذریــة البكتریــة مــع تــوفر الرایزوبیــا الخاصــة بــه فــي التربــة

عنـد اإلنبـات واالیـام االولـى للزراعـة بعـدد كـافي ةالرایزوبیـا النشـیطكثافـةزیادة ان )13(وجد كما ) . 12(للموسم 

یترتـب علـى ذلـك فشـل وبعكسـه زیـد مـن عـدد العقـد الجذریـة لجذور النبات مبكرا مما یاإلصابةتساعد على تحقیق 

تـنخفض وتصـغر فـي حجمهـا األولىفي المراحل ةان فعالیة العقد البكتریة المتكونوأوضح،الجذریةتكوین العقد

بتجهیزها بمصدر الطاقة عـن طریـق العائلفي مراحل نضج النبات وقد اعتمد بقاء العقد فعالة على قابلیة النبات

  .ونشاطهتوبالزم النبات والذي یعتمد مستوى غذاء النباتسای
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لكاربونیة السكریة شجع من تكـوین العقـد الجذریـة اء وسط الرایزوبیا بالمصادر اغنان ا) 14(كما اوضح

اإلصــابةمركبــات متعــدد الســكریات الخارجیــة فــي البیئــة والتــي تشــجع عملیــة مــن تكــونالمبكــرة والفعالــة حیــث یزیــد 

هویــة او زیــادة تركیــز تالقلــة التــي تحــدث بســبب ظــروفعملیــة اختــزال النتــرات فــي التربــة ان زیــادة د للجــذور ووجــ

ط مــن انتــاج انــزیم النتروجینــز مــن قبــل العقــد البكتریــة الجذریــة والــذي یــنعكس علــى انخفــاض معــدل تثــبالنتــروجین 

و ونشـاط االحیـاء المجهریـة المثبتـة ان عوامل بیئیة متعددة تحدد نم)17و16و15كل وبین.تثبیت النتروجین 

للنتروجین  واعتبروا  بیئة الجذور للنبات البقولي  مهمة حیث هي المحددة لعملیة االصابة وتكوین العقد الفعالة ، 

للمحلــول الغــذائي عنــد وصــول الــرقم الهیــدروجیني مــع اضــافة كاربونــات الكالســیوم انخفــاض تكــوین العقــدفقــد وجــد

فستق الحقل، وثبط تكونها تماما في الترب الرملیة باضافة الكلس  عند الرقم الهیدروجیني لمحول  7.9اعلى من 

، وكانـت افضـل النتـائج لتكـوین 11.5،بینما تمكنت بكتریا الرایزوبیـا مـن النمـو  دون تكـوین العقـد لحـد الـرقم 8.8

هیــز المــادة العضــویة التــي نــتج مــن ، كمــا ان تج7.2و5.5العقــد الجذریــة فــي التــرب المعدنیــةبین رقــم هیــدروجیني

تحللها االحمـاض العضـویة التـي اسـهمت باذابـة مركبـات كاربونـات الكالسـیوم  وتحریـر الكالسـوم والفوسـفور اللـذان 

یعدان مهمان في تحفیز تكوین العقد حیث اثبت وجود تثبیط لتكون العقد مع وجود محـدد لجاهزیتهمـا فـي التربـة ، 

لذا كان هدف الدراسـة .افضل عدد للعقد الجذریةیؤدي الى تكوینكغم \   PوCaغم مل25و  20واعتبر تركیز 

معرفــة تــاثیر كاربونــات الكالســیوم  فــي نشــاط بكتربــا الرایزوبیــا وتكــوین العقــد الجذریــة  بالتــداخل مــع مســتویات مــن 

  . )18,19(السماد النتروجیني

  

  مواد وطرائق العمل

كلیـة –المحصـل علیـه مـن مختبـر االحیـاء المجهریـة Rhizobium legumeاسـتعمل لقـاح الرایزوبیـا 

YEMاللقـاح فـي وسـط ت خالیـاطنشـحیـث ،الزراعة جامعة االنبـار المعـزول مـن العقـد الجذریـة لنبـات البـاقالء 

علـى وسـطالعـزالتحفظـت ،) 20(ورد في وحسب ما، Bromthymelblue%0.05مع دلیلYEMAوسط 

Nutrientاالكار المغذي  agar )N.B(، وحضـر لقـاحR. legume   فـي وسـطnutrient broth توحسـب

إنتاجفيR.legumeفحصت قدرة العزلة.)21(م2±28ساعة حضن في درجة حرارة 72كثافة اللقاح بعد 

األبقــاراســتعملت مخلفــات . )23و22(ورد مركبــات الفوســفات حســب مــابــةاوٕاذاالنــدول ومركبــات الســایدروفور 

غــم ك15وزن منهــا . ) C/ N)21وCوNقــدر فیهــا ، ملــم 2لــت بمنحــل نخففــت و جادة عضــویة حیــث كمــ

الــرقم ثبــات قیمــةلمحافظــة علــىلو المــادة العضــویةلمنــع تلبــد وتكتــلCaCO3وCaSO4مــن 2%ومــزج معهــا 

وضـغط جـويم121(الموصـدة باسـتعمالت مـالمـاء الحـر وعقمسـتوى  اقـل مـنرطبـت بحـدود ،الهیـدروجیني 

ثــــــم لقحــــــت مــــــن لقــــــاح ، مــــــرة 2بقــــــدر حجمهــــــا نقلــــــت الــــــى حــــــوض بالســــــتكیي معقــــــم ) دقیقــــــة15لمــــــدة 1.5

Log.cfu/gmكثافة خالیا legumeR.الرایزوبي -25( وزنت المحتویات وتركت في درجة حرارة الغرفـة 6.2

بعـدها. یـوم21قـة الوزنیـة ولمـدة مع مراعاة التقلیب بدحرجـة الحـوض یومیـا وتعـویض المـاء المفقـود بالطری) م30

سـفلیةرطبت المخلفات داخل الحوض لحدود مستوى الماء الحر ثم خلطت جیدا واسـتخراج المسـتخلص مـن فتحـه 

pHمكونـات المسـتخلص مـن حیـث خصـائص وحللت بعض, األعلىحوض مع تسلیط ضغط یدوي من في ال

IAA(Indole(یــة ومركــببخلمت الوالمركبــا) TATotal Acidity(والحموضــة الكلیــةECو  Acetic 

Acid( وقدرت الكثافة المیكروبیة للرایزوبیا)23و22(.  

legumeR.مـع لقـاح الرایزوبیـا )المسـتخلص(المـادة العضـویة المخمـرةراشحفيبذور الباقالء   نقعت

الملقحـةتاللبـاردأضـیفكمـا ،%10بإضافة محلول سـكري اللقاححیث لوثت البذور لمعاملةواحدةلمدة ساعة
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تــرك معاملــة وتــم ، )المســتخلص(راشــح المــادة العضــویة المخمــرة مــنمــل10البــذور إنبــاتیــوم مــن 10بعــد

  . بعض مواصفاتها1مزیجة طینیة یبین جدول تربة ن مننوعیباستعمالزرعت البذور اذ،سیطرة

  

  بعض صفات وخصائص التربة المستعملة1جدول 

pH  نوع التربة
ECدي سیمنز.  

  1-م
%OM

  CaCO3%كغم تربة\ملغم 
  

الماء 
  NP  %الجاھز

  16.3  18  9.7  72  0.65  3.4  7.4  العینة  الولى
  15.8  31  7.8  68  0.62  3.8  7.6  العینة الثانیة

  

كغـم 10ووضـع معـدل ملـم 2لـت بمنحـل نخجففـت ثـم .سـم0-30جلب نموذجي تربة زراعیـة لعمـق اذ

خمســة معــامالتحضــرت ثــم.ســم20ســم وســفلي 30ســم وقطــر علــوي 25ســتیكیة عمــق بالأصــصتربــة فــي 

و معاملة)هN+P\كغم 160+160(توصیة سمادیة%100لسیطرة  ومعاملةامعاملةالمستعملة منمدةلالس

ثـم معاملـة ) مخلفـات ابقـار( مـادة عضـویة عضـوي مـنC% 1.5إضـافة ومعاملةالسمادیة من التوصیة50%

50%نـة مكو  + C%1.5توصـیة سـمادیةالمـن )N,P( . اسـتعمل سـمادNP27-%-27% لتحضـیر معـامالت

لقـــاح وبـــدون لقـــاح وخمســـة معـــامالت ســـمادیة مـــع 2تربـــة و 2حیـــث اصـــبح عـــدد المعـــامالت  مكـــون األســـمدة،

حســــب وزرعــــت البــــذوراألصــــصبمزجهــــا مــــع التربــــة فــــي األســــمدةمعــــامالت أضــــیفت. مكــــررات 6اســــتعمال 

CRDتـام التعشـیةعـامالت حسـب تصـمیممالنظمـت.أصـیص\بـذرة8بمعـدل 10/22 /2009فـيعـامالتالم

قلیــة ثــم وزنــت واعتمــدت الطریقــة الوزنیــة حالــى مســتوى الســعه الاألصــصرویــت ،.ةیــالتجــارب العاملباســتعمال 

ثــم خففــت الــى نبــاتاإلحســبت نســبة وســرعة . )%28(مــن الســعة الحقلیــة50%لتعــویض المــاء المفقــود لمســتوى 

\مــل/ 10مســتخلص المــادة العضــویة حســب المعــامالت بمعــدل وأضــیفاإلنبــات،یــوم مــن 10نبــات واحــد بعــد 

لكـل معاملـة لغرض متابعة اإلصابة وتكوین العقد الجذریة بعـد شـهر مـن اإلنبـات اسـتعمل  ثالثـة مكـررات. نبات 

ذور بعد جالنباتات واستخرجت اللتیوأز التربة ترطباذاإلنباتبعد شهر من فحص تكون العقد الجذریة الغرض

النبــات ومعــدل الــوزن ارتفــاععــدد التفرعــات و وعنــد مرحلــة النضــج حســب،المتكونــةحســبت العقــد الجذریــة و غسـلها 

العقــد عــددالحاصــل ومحتــواه مــن النتــروجین والبــروتین والفســفور كمــا حســبو الجــذور والجــاف للجــزء الخضــري 

جـرى تحلیـل او .والكثافة الكلیة للبكتریـا فـي التربـةالكلي والفوسفور الجاهزنالنتروجیالتربة من ومحتوى ،الجذریة

  .Genstat-32باستعمال برنامج احصائيالنتائج 
  

  النتائج والمناقشة

  نسب وسرعة االنباتفيالمعامالت تأثیر
البــذور إنبـاتوي فـي نســب ض معنــافـانخزیـادة نســبة الكلـس فــي التربـة حصــل به انــ1یتبـین مــن جـدول 

 .Rاستعمال اللقاح وأدى،18%مع نسبة كلس 79%إنباتنسبة و31%مع نسبة كلس 72.9%حیث بلغت 

legume بـدون 72.2%اإلنبـاتنسـبةتصـلو بینمامع معاملة اللقاح 81.2%اذ بلغت اإلنباتالى زیادة نسبة

لهـابلـغ اعلـى معـدلاذ اإلنباتلى زیادة تدریجیة في نسب ااألسمدةمعامالت كما ادى استعمال. اللقاحاستعمال

وN,P%100توصــــیةالتظهــــر فــــروق معنویــــة بــــین معــــاملتي ولــــم) CNP%50+1.5(مــــع معاملــــة %83.7

1.5%C. 50%وتمیـــزت معاملـــة التـــداخل+C%1.5NP نســـبة بأفضـــلكلـــس 18%معاملـــة اللقـــاح ونســـبة مـــع

لنسـب إنبـات األولـيعلما ان الفحص ،70%إنباتاقل نسبة لسیطرة معاملة اأظهرتبینما ، 95%بلغت إنبات
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02.24بلغتإنباتسرعة أفضلان 1بین الجدول یكما .96%بلغ قبل الزراعةالبذور - یـوم مـع / نبـات 2.5

وقـــد تفـــوق معـــدل . 18%اللقـــاح ونســـبة كلـــس اســـتعمال مـــع ) C1.5NP+50%%( معـــاملتي تـــداخل  معاملـــة 

یــوم /نبــات1.28اإلنبــاتســرعة یــوم علــى معــدل/نبــات1.6كلــس بمعــدل 18%لبــذور فــي معاملــةاإلنبــات لســرعة 

یوم مقارنة بمعدل /نبات1.62حیث بلغ اإلنباتالى زیادة سرعة حاللقااستعمالأدىكذلك . كلس 31%لمعاملة

حیـث اإلنبـاتفـي سـرعة زیـادة تدریجیـة   أیضـاالمعـامالت السـمادیة واحـدثت. لمعاملـة السـیطرة یوم /نبات 1.24

فـي %30وتؤكد هذه النتائج ان نسب الكلس . )2جدول () 50%+1.5%(یوم مع معاملة / نبات 2.01توصل

ومسـتخلص المـادة العضـویة الرایزوبیـالقـاح اسـتعمالوتوضح اهمیة،اإلنباتالى خفض نسبة وسرعة ادتالتربة 

مركبـــات االنـــدول تـــاثیر الـــى وربمـــا یعـــود ذلـــك اإلنبـــاتبزیـــادة نســـبة وســـرعة أســـهمحیـــثت  بـــه البـــذور عـــنقالـــذي

  .في محلول اللقاح للبكتریااألولىالى مركبات السایدروفور وبعض منتجات االیض إضافةالعضویة واألحماض

  
  االنباتةوسرعة االنباتنسبفيتأثیر المعامالت   1دول ج

سرعة االنبات نبات یوم %نسبة االنبات

األسمدة
معدل

CaCO3 31% CaCO3 18%
معدل

CaCO3 31% CaCO3 18%

لقاح سیطرة لقاح سیطرة لقاح سیطرة لقاح سیطرة

1.09 0.93 0.80 1.52 1.12 70.5 70 66 76 70 سیطرة

1.28 1.14 0.96 1.62 1.42 72.7 72 66 81 72 50%NP

1.33 1.20 1.08 1.62 1.42 74.0 75 68 81 72 100%NP

1.50 1.56 1.18 1.70 1.56 78.7 78 74 85 78 1.5% C
2.01 2.24 1.52 2.50 1.8 83.7 84 76 95 80 1.5C+NP50%

1.414 1.108 1.780 1.460 78.8 70.0 83.6 74.4   معدل
LSD P<0.05 CaCO3= 3.52, Incol.= 4.21, Treat.= 4.81,Ca.In.= 4.62, Ca.Tre.= 4.56  In.Tre.=4.43 CaInTr = 6.53 perce%  
LSD P<0.05 CaCO3= 3.52, Incol.= 4.21, Treat.= 4.81,Ca.In.= 4.62, Ca.Tre.= 4.56  In.Tre.=4.43 CaInTr = 6.53 speed   

  

فـي الحفـاظ علـى درجـات حـرارة مناسـبة لإلنبـاتNP% 50لوحده او مع   C %1.5إضافة وربما ادى 

مــع المـــادة العضـــویة الـــى 50NP%فــي نهایـــة شـــهر تشـــرین األول وقــد تـــؤدي إضـــافة األســـمدةفــي مرقـــد البـــذرة

. حـرارة التربـة مـن خـالل الحـرارة المنطلقـة لتفـاعالت التحلـل  درجـة سرعت تحللها في التربة ، مما تسـهم فـي رفـع 

 Y =0.055 X(وقد بینت العالقة الریاضیة المحتسبة بین نسبة وسرعة اإلنبات انها خطیة موجبة حسب المعادلة

- 2.27( )R2=0-874(ل ارتبــاط معنــوي موجــبومعامــ )r=0.935 . ( وان زیــادة ســرعة ونســبة اإلنبــات مــع

اســـتعمال لقـــاح الرایزوبیـــا ومعـــامالت األســـمدة العضـــویة ربمـــا یرجـــع الـــى إنتـــاج هـــذه العـــزالت فـــي منطقـــة الجـــذور 

وان) 2و8( لمركبــات االنــدول ومنظمــات النمــو وبعــض المركبــات المهمــة التــي تزیــد مــن ســرعة ونســبة اإلنبــات

نشاط مما اثـر فـي الو ةفعالیاانعكس على خفض في التربة مماانخفاض اإلعداد المیكروبیة مع زیادة نسبة الكلس

  ).7و9( نسبة وسرعة اإلنبات 
  

  تكوین العقد الجذریة فيعامالت تأثیر الم

العقـد عـددالكلس في التربة حیـث بلـغزبادة بنسبة تان عملیة تكوین العقد الجذریة تأثر 2یبین الجدول

نبـــات / عقـــدة 17.9و 23.8و بلغـــت نبـــات / عقـــدة 12.0و 15.7اإلنبـــات  مرحلـــة شـــهر بعـــد المتكونـــة فـــي 

 88%العقد المتكونةفيوكانت نسبة العقد الفعالة. على التتابع %30و % 18مع نسبة كلس بمرحلة الحصاد 

نســـبة العقـــد الفعالـــة وانخفضـــت،تـــابععلـــى الت%30و % 18مـــع نســـبة كلـــس اإلنبـــاتبمرحلـــة شـــهر بعـــد %96
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سـتعمال اللقـاح الوكـان.علـى التتـابع %30و % 18كلـس وحسب نسـبة ال75%و 58%لتصل بمرحلة النضج

اإلنبـاتبمرحلـة شـهر نبـات / عقـدة 23.1وفعالیتهـا حیـث بلـغ عـددها الجذریـةفي زیـادة عـدد العقـد  األكبرالدور

اإلنبات،بمرحلة شهر بعد 98%عقد فعالةنسبة وبمعدل ،رحلة النضجبمنبات / عقدة   29.1وازدادت لتصل 

لعقـد الجذریـة  وبلغـت عـدد االمعامالت السـمادیة الـى زیـادة أدتكذلك . بمرحلة الحصاد%86وانخفضت لتصل 

، والحصاد على التتـابعاإلنباتبمرحلة شهر بعد ) NP%50+ C%1.5(نبات للمعاملة / عقدة 32.5و 25.5  

. علــــى الترتیــــبمعاملــــةالنبــــات حســــب المرحلــــة و / عقــــدة26.2و 21.2حیــــث بلغــــت ) C%1.5(لتهــــا معاملــــةت

53و50ت بلغـجذریـة كلـس بمعـدل عـدد عقـد 18%نسـبة معالملقحة )NP%50+C%1.5(وتمیزت معاملة 

علـى والضـج نمـواللمرحلتـي87%و98%ونسـبة عقـد فعالـة،علـى التتـابعوالنضـجالنمـونبات بمرحلتي/عقدة 

  .التتابع

الـى انخفـاض محتواهـا مـن یعـودذي لـفـي التـرب الكلسـیة وااالرایزوبیبكتریانشاط انخفاضالنتائجاكدت 

تـنخفض وتصـغر األولـىبأن فعالیة العقد الجذریة المتكونة في المراحل )11(أوضحكما ، )7( العضویة المادة 

مـن بحاجتهـاالعقـد بإمـدادبقـاء العقـد وفعالیتهـا علـى قابلیـة النبـات ویعتمـد ،النبـاتنضـج في حجمهـا فـي مراحـل

فـي األسـمدةحصـل بفعـل معـامالت النبات من بیئة التربـة وهـذا مـاإمدادمستوى مصدر الطاقة والذي یعتمد على 

لعقـد اووسـرعتهاإلنبـاتط بنسـبة تبین  ان العقـد فـي مرحلـة الحصـاد تـرتبو .)14و16و 15(أكدهدراستنا و ما 

فـي ذلكو انعكس ،على التتابع  0.975و0.858  و 0.926بمعامل ارتباط معنوياألولى المتكونه في المراحل 

عـــدد التفرعـــات ونســـبة البـــروتین فـــي قـــة شـــملتصـــفات النبـــات فـــي النتــائج الالحودورهـــا فـــيزیــادة العقـــد الجذریـــة 

  .)13(وهذا ما اكده ایضا ،على التتابع)r=0.825  0.893(الحاصل

  
  تكون العقد الجذریة بمرحلة شھر بعد اإلنبات ومرحلة الحصادفيتأثیر المعامالت   2دول ج

عقدة\مرحلة الحصاد                    عقدة\شهر بعد اإلنبات–مرحلة 

االسمدة
معدل

CaCO3 31% CaCO3 18%
معدل

CaCO3 31% CaCO3 18%

لقاح سیطرة  لقاح  سیطرة لقاح سیطرة قاحل سیطرة

9.25 10 5 14 8 3.5 5 0 7 2 سیطرة

16.5 20 8 26 12 7.0 10 3 12 3 50%NP

19.0 24 10 27 15 12.0 18 4 21 5 100%NP

26.2 31 14 42 17 21.2 30 6 42 7 1.5% C
31.7 42 15 53 20 25.5 36 8 50 8 1.5C+NP50%

25.4 10.4 32.4 14.4 19.8 4.2 26.4 5.0   معدل
LSD P<0.05 CaCO3= 2.31, Incol.= 8.31, Treat.= 4.80,Ca.In.= 3.62, Ca.Tre.= 4.11  In.Tre.=3.49 CaInTr = 5.00 month
LSD P<0.05 CaCO3= 2.52, Incol.= 5.26, Treat.= 4.21,Ca.In.= 3.62, Ca.Tre.= 3.56  In.Tre.=4.44 CaInTr = 4.53 yield

  

  وارتفاع النبات عدد التفرعات فيتاثیر المعامالت 

فـرع 4.1زاد من عدد التفرعات اذ بلـغ معـدل التفرعـات رایزوبياظهرت المعامالت ان استعمال اللقاح ال

6.25لیصـلالى تحسین عدد التفرعات األسمدةتمعامالوأدت،لنباتات معاملة السیطرةفرع3.1مقارنة بمعدل 

وقـــد تمیـــزت . بـــأختالف نســـب الكلـــسالتفرعـــاتبعـــددولـــم یظهـــر تاثیر ) 1.5CNP%50%(فـــرع مـــع معاملـــة

في حین ،فرع8لتفرعات بلغ لمعدل بأفضلكلس 18%واللقاح استعمال مع ) 1.5CNP%50%( المعاملة

  .)3جدول ( الكلسةباختالف نسبو السیطرة بدون لقاح للنبات في معاملةواحدفرعسوى یتكونلم 
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ســم 67مقارنـة بمعـدل ارتفـاع سـم 59.3لیصـل 31%لـس الكنسـبةارتفـاع النبـات انخفـض مـعان وجـد

معـامالتاسـتعمالأدىبینما ،في ارتفاع النبات معنویاتأثیراكذلك اظهر استعمال اللقاح ،18%كلس نسبة مع 

NP%50تلتهـــا معاملـــة )1.5CNP%50%( مـــع معاملـــة ســـم 88.7ارتفـــاع النبـــات بلغـــت فـــي زیـــادة األســـمدة

سو كلـ)1.5CNP%50%( سـم وقـد تمیـزت المعاملـة 63.25بمعـدل C%1.5ملـة ثـم معاسم 76.25بمعدل 

كلــس 31%  نســبةســم مــع28لنبــات  ارتفــاع معــدل الأقصــى وبلــغ ، ســم 98ارتفــاع للنبــات بلــغ بأفضــل%18

  .)3جدول ( األسمدةللقاح او وبدون إضافة

بعــد شــهر الجذریــة  فــي مرحلــةد تكــون العقــبترتبطــااللقــاح التــي زادت مــن التفرعــات إضــافةان عملیــة 

معاملـةكمـا ان ،r=0.893وr=0.825  الحصـاد مـع عـدد التفرعـات بمعامـل ارتبـاط موجـبمرحلـة واإلنبـات

اللقـاح المضـاف خالیـا ي للتربـة و وبـنشـط المحتـوى المكیر قـدNPلمادة العضویة وخلـیط المـادة العضـویة والسـمادا

وزیــادة معــدل النمــو االنقســامخالیــا النبــات علــى ســرعةزیــففــي تحهمــةممركبــات إنتــاجالــذي انعكــس نشــاطه فــي و 

أكــدهللــوزن الجــاف والحاصــل وهــذا مــا اإلنتــاجزیــادة فــيانعكســت للنبــات إضــافیةالــذي ظهــر فــي تكــوین تفرعــات 

  .)10و 11(الباحثین

  

)سم(وارتفاع النبات ) فرع( عدد التفرعات في المعامالت تأثیر   3دول ج
)سم(ارتفاع النبات             )فرع( عدد التفرعات 

األسمدة
معدل

CaCO3 31% CaCO3 18%
معدل

CaCO3 31% CaCO3 18%

لقاح سیطرة لقاح سیطرة لقاح سیطرة لقاح سیطرة

34.7 33 28 40 38 1.5 2 1 2 1 سيطرة

53.7 52 46 63 54 2.5 3 2 3 2 50%NP

76.2 78 72 84 71 3.0 3 3 3 3 100%NP

63.2 61 56 70 66 4.7 5 5 6 4 1.5% C
88.7 92 75 98 86 6.2 6 6 8 6 1.5C+NP50%

63.2 55.4 71.0 63.0 3.8 3.0 4.4 3.2   معدل

LSD P<0.05 CaCO3= 0.52, Incol.= 0.82, Treat.= 1.21,Ca.In.= 0.62, Ca.Tre.= 1.56  In.Tre.=1.49 CaInTr = 2.03 branch
LSD P<0.05 CaCO3= 4.52, Incol.= 5.66, Treat.= 5.21,Ca.In.= 4.62, Ca.Tre.=6.39  In.Tre.=6.48 CaInTr = 7.57 high

  

  الوزن الجاف الخضري والجذري فيالمعامالت تأثیر

وزن جـــاف بمعـــدلبـــأعلى 18%كلـــس النســـبةمعاملـــة تفـــوق 4تبـــین النتـــائج الموضـــحة فـــي جـــدول 

بینمـا سـجلت . 31%نسـبة كلـسمعاملـة عـن 6.8%زیـادة  قـدرها سبةنو بمعدلنبات\غم105.0خضري قدره 

أدىكمـا الملقحة، غیر ةللمعاملنبات / غم95.4نبات مقابل / غم08.21قدره وزن جاف ل دمعاملة اللقاح مع

نبــات للمعــامالت / غــم 34.251أفضــلهامعنویــة فــي الــوزن الجــاف بلــغ ةاســتعمال المعــامالت الســمادیة الــى زیــاد

ثـــــم معاملـــــة ،نبـــــات/غـــــم112.25بمعــــدل NP%100تلتهـــــا معاملـــــة التوصـــــیة ، C%1.5+NP%50مجهــــزة ال

%50NP نبات/غم90.71بمعدل.  

معـدل كلـس ب% 18معاملـةمعدالت الوزن الجاف للجزء الجذري والذي تفوق فیهأیضا4یبین الجدول

كمـا وجـد ان معـدل وزن ،كلـس31%ةللمعاملـنبـات /غم 14.77مقابل نبات /غم 17.43قدره لجذور لجافوزن

نبـــات/غـــم 14.48نبــات مقابـــل / غـــم17.38بالرایزوبیــا قـــد تفـــوق معنویـــا وبمعــدل قـــدره الملقحـــةالجــذور للنباتـــات 

22.75كــذلك ادت المعـامالت الســمادیة الـى زیــادة معـدل الــوزن الجـاف للجــذور لیصــل ،للمعـامالت غیــر الملقحـة

  . نبات / غم18.65بمعدل 100NP%عاملة وتلتها م1.5C+%50NP%غم للمعاملة 
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ذكروا وجود زیادة ملحوظة في وزن الجذور والمجموع نالباحثین الذیما توصل الیهالتجربةد نتائج ؤكت

،)12(لعقـد الجذریـة یمكنـه زیـادة وزنـه الجـاف والخضـري لوتكوینـه نبـات البـاقالء في حالة زراعتهالخضري وان

،)4( درة النبـات للحصـول علــى احتیاجاتـه الغذائیـة التــي تـنعكس علـى انتاجــه فـي قــضـعفوبعكسـه فانـه یحصــل 

سـجلت التـيبـین التعقـد علـى الجـذور والـوزن الجـاف الخضـري والجـذري المحسـوبةاالرتبـاط كما لوحظ من عالقة

=r(قیم معنویة موجبة    .على التتابع )=0.862rو0.786

  

  )غم ( ف للجزء الخضري والجذري الوزن الجا  فيتأثیر المعامالت   4جدول 

نبات\الوزن الجاف للجزء الجذري غم نبات\الوزن الجاف للجزء الخضري غم 

األسمدة
معدل

CaCO3 31% CaCO3 18%
معدل

CaCO3 31% CaCO3 18%

لقاح لقاح  سیطرة سیطرة لقاح سیطرة سیطرة  لقاح

9.42  9.6 8.4 10.8 8.9 83.5 88 74 92 80 سیطرة

14.10 14.9 12.6 15.8 13.1 90.7 93 85 98 87 50%NP

18.69 18.9 15.4 22.7 17.6 112.2 115 101 125 108 100%NP

15.77 16.0 14.0 17.9 15.2 87.5 89 82 95 84 1.5% C
22.45 20.9 17.6 26.3 26.2 134.2 136 120 155 130 1.5C+NP50%

16.9 13.4 18.7 16.2 104.2 92.4 112.2 97.8   معدل
LSD P<0.05 CaCO3= 5.5, Incol.= 7.69, Treat.= 9.71,Ca.In.= 6.42, Ca.Tre.=5.79  In.Tre.=6.88 CaInTr = 7.57 Dry Pl.
LSD P<0.05 CaCO3= 0.52, Incol.= 1.66, Treat.= 2.21,Ca.In.= 3.60, Ca.Tre.=2.30  In.Tre.=2.08 CaInTr = 3.57Dry ro..

  
  اصل النبات ومحتواه من الفسفور حفيالمعامالت تأثیر

/ غـم26.4إنتاجهـاكلس حیث بلـغ معـدل 31%لمعاملةالنباتانخفاض معدل حاصل5یبین الجدول

/ غــم 34.4هوتمیــزت معــامالت اللقــاح بمعــدل انتــاج قــدر ،كلــس18%معاملــةنبــات لل/ غــم 33.0نبــات مقابــل 

زیـادة فـي الـىكـذلك ادى اسـتعمال المعـامالت السـمادیة، نبات للمعـامالت غیـر الملقحـة / غم 25.7نبات مقابل 

تــداخل المعــامالت الــى تحقیــق أدىوقــد ، 1.5C+%50NP%نبــات للمعاملــة /غــم  44.5أقصــاهابلــغ اإلنتــاج

كلـس 18%نسـبةمـعوالملقحـة 1.5C+%50NP%نبات لمعاملـة المسـمدة / غم 51بلغ إنتاجيمستوى افضل

  .نبات/غم 48كلس بمعدل 31%بةمع نستلتها المعاملة نفسها 

وجود فروق معنویة في محتوى حاصل الحبوب للفسفور بین معاملتي التربـة الكلسـیة 5كما یبن الجدول

زیادة فيمعنویاتأثیرااللقاح استعمالكذلك اظهر، على التتابع % 0.99و 0.89%حیث بلغ 18%  و %31

كـذلك . لسـیطرة لمعاملـة ا0.91%بنسـبةةمقارنـللقـاح الرایزوبـيلمعاملـة ا0.97%فـي الحبـوب اذ بلـغ Pتركیز 

معاملــة مــع 1.5%معــدلأعلــىبلــغ اذفــي الحبــوب Pزیــادة تركیــز فــي معنویــا تــأثیرامعــامالت التســمید اعطــت

%1.5C+%50NP ، 100%تلتهــــا معاملــــةNP بمعــــدلP%1.01، بینمــــا تمیــــزت المعاملــــة المؤلفــــة مــــن

بلـغ Pمـن بـأعلى معـدل معنـوي18%نسبة كلـسو مع استعمال اللقاح ) 1.5C+%50NP%(تداخل معامالت 

  .1.08%كلس بمعدل 18%لمعاملة مع استعمال اللقاح NP%100المعاملة من اتلته%1.19

ال تسـتجیب قـد كلـس 22%نسـبةاعلـى مـنبـأن التـرب الكلسـیة)2(حصـل علیـه تؤكد هذه النتـائج مـا

مـن المــادة العضـویة مــنخفض وضـعف محتواهــا اي كــون محتواهـبـاللقــاح المیكرو تعمالاسـبشـكل عـالي لمعــامالت

واإلصـابةو تبـین مـن عملیـة التعقـد . ي وارتفاع درجة الحرارة الذي ینعكس على حاصـل النبـات ومكوناتـه بالمیكور 

علــى ) r=0.82   r=0.782( الفســفور فــي النبــات بعالقــة ارتبــاط موجبــة اه مــنارتبطــت بالحاصــل ومحتــو التــي 
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األولىنتائج جیدة في المراحل أعطىقد كلس 22%بان استعمال اللقاح في التربة ) 3( هالحظهذا ماو ،التتابع

بین التعقد والـوزن المحسوبة   وهذا ما تؤكده عالقة االرتباط.ولكنه انخفض في المراحل النهائیة،من عمر النبات

لعالقـة مـع وهـي اعلـى مـن قیمـة االرتبـاط ل0.875مـن أعلـىمتهـاقیالجاف للجزء الخضري والجذري التي كانـت

عضــویة ومصــدر للفســفور قــد عــززت نشــاط اللقــاح المــادة المــنســمدتكمــا ان المعاملــة التــي .0.761الحاصــل 

الحاصـل محتـوىعلـى تانعكسـتـيوال، مـن المغـذیاتالنبـات باحتیاجـه مـن الفسـفور وغیـرهإمـدادفيالتربة ةوقدر 

التـي تزیـد مـن جاهزیـة و للحدیـدةبلاانتاج المركبات الخفياضافة الى قدرة العزالت ،زیادة الحاصل و فور من الفس

P 19و11و10(في الترب الكلسیة(.  
  

  %Pالحاصل ومحتواه من فيتأثیر المعامالت  5جدول 
%P نبات\الحاصل غم 

األسمدة
معدل

CaCO3 31% CaCO3 18%
معدل

CaCO3 31% CaCO3 18%
لقاح لقاح  سیطرة سیطرة لقاح سیطرة لقاح سیطرة

0.81 0.80 0.70 0.89 0.87 16.3 17.5 15.2 17.3 15.4 سيطرة

0.94 0.93 0.85 1.01 0.98 24.7 26.0 22.0 28.0 23.0 50%NP

1.01 1.00 0.92 1.08 1.08 32.2 33.0 28.6 36.4 32.0 100%NP

0.95 0.95 0.88 1.02 0.95 22.9 25.0 20.0 26.0 20.8 1.5% C
1.05 1.06 0.93 1.19 1.02 44.5 46.5 38.8 51.0 42.0 1.5C+NP50%

0.94 0.85 1.01 0.97 29.5 24.8 39.5 26.64   معدل
LSD P<0.05 CaCO3= 3.22, Incol.= 4.26, Treat.= 7.21,Ca.In.= 6.60, Ca.Tre.=5.30  In.Tre.=8.08 CaInTr = 12.57Yield    
P<0.05 CaCO3= 0.34., Incol.= 0.13, Treat.= 1.95,Ca.In.= 1.16, Ca.Tre.=1.17  In.Tre.=1.18 CaInTr = 1.27 P%

  

  والبروتین ) N( محتوى الحاصل من النتروجین فيتاثیر المعامالت 

3.12%لقاح الرایزوبیا قد زاد مـن محتـوى النتـروجین فـي النبـات اذ بلـغ استعمالان6بین من جدولیت

الــى زیــادة محتــوى النبــات أیضــاأدتالمعــامالت الســمادیة إضــافةوان ،الملقحــةللمعــامالت غیــر 2.95%مقابــل 

نتـــروجینلاجـــد فـــرق معنـــوي لمحتـــوىنبینمـــا لـــم ، 1.5C+%50NP%فـــي معاملـــة % 3.33للنتـــروجین اذ بلـــغ 

بأفضـلكلس18%بةونسالملقحة 1.5C+%50NP%تفوقت المعاملة أخرمن جانب و .باختالف نسبة الكلس

وانعكــس هــذه المعــامالت علــى نســب النتــروجین والــوزن الجــاف تــأثیروادي، 3.61%تاذ بلغــN%محتــوى مــن

عــدم وجــود فــرق معنــوي بــین نســب ) 6( تبــین مــن الجــدول بینمــا،نســب البــروتین فــي حاصــل الحبــوبفــيتــأثیره

مـع  حاصـل البـروتینكـان معنویـاغـایر نسـبة الكلـستتـأثیر، إال إن البروتین في الحبوب باختالف نسبة الكلس 

أعطـــى، كمـــاعلـــى التتـــابع كلـــس % 30و% 18نبـــات للمعـــاملتین \غـــم بـــروتین 5.07و 6.38بلـــغالـــذي

و19.25%تین في الحبوب حیـث بلـغ وحاصل البرو البروتینفي زیادة نسبهمعنويتأثیرأیضااللقاح استعمال

  .لمعاملة السیطرةنبات  \بروتین حاصل غم 4.97و18.64%مقابل ،ت نبا\بروتین حاصل غم 6.64

  

  

  والبروتین %Nتأثیر المعامالت على محتوى الحاصل من   6جدول 

%البروتین   N%الكلي للحبوب
األسمدة

  معدل
CaCO3 31% CaCO3 18%

معدل
CaCO3 31% CaCO3 18%

لقاح لقاح  سیطرة لقاح  سیطرة سیطرة لقاح یطرةس
16.25 16.31 15.25 17.00 16.50 2.60 2.61 2.44 2.72 2.64 سيطرة

18.75 18.87 18.37 19.25 18.56 3.00 3.02 2.94 3.08 2.97 50%NP
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20.25 20.50 19.75 20.56 20.25 3.24 3.28 3.16 3.29 3.24 100%NP

18.18 19.37 18.18 19.50 18.56 3.02 3.10 2.91 3.12 2.97 1.5% C
20.81 21.5 18.75 22.56 20.56 3.33 3.44 3.00 3.61 3.29 1.5C+NP50%

19.31 18.06 19.75 18.87 3.09 2.89 3.16 3.02   معدل
LSD P<0.05 CaCO3= ns., Incol.= 0.26, Treat.= 0.21,Ca.In.= 0.22, Ca.Tre.=0.20  In.Tre.=0.18 CaInTr = 0.25  N%
  LSD P<0.05 CaCO3= ns., Incol.= 1.26, Treat.= 1.31,Ca.In.= 1.37, Ca.Tre.=1.25  In.Tre.=1.12 CaInTr = 1.56  Protien

  

ین تلمعـــــــاملمـــــــع النســـــــبة البــــــروتین و حاصـــــــلهمســـــــتوىأفضـــــــلبینمــــــا ســـــــجلت المعـــــــامالت الســــــمادیة 

%1.5CM+%50NP100%وNPو20.25%ونبــات \بــروتین حاصــل غــم 9.26و20.81%بلــغ اذ

غـم 11.50وحاصل بروتین22.56%وبلغت اعلى نسبة بروتین ،على التتابعنبات\بروتین حاصلغم 6.52

، ومن الرجوع الـى عالقـة18%الملقحة في نسبة كلس1.5C+%50NP%نبات  للمعاملة \بروتین حاصل 

التـي فـي النبـاتمـع نسـبة النتـروجین والبـروتین شـهر والنضـجتعقد الجذور في مرحلتـي نتائجمعامل االرتباط بین 

النبات بما یحتاجه وٕامدادهاوقدرتها في لةالعز لقاح وهذا یؤكد نشاط ،على التتابع r=0.851و r=0.861بلغت

وفعالیــة االحیــاء یــزالنتروجینإنــزیمزادت مــن نشــاط قــدالمضــافةاالســمدةوان معــامالت. الجــوي مــن النتــروجین 

البــروتینحاصـلوالبـروتین نسـبةوجین الممتصـة التـي انعكسـت فــيكمییــة النتـر مـنالـذي زادأصـال والمتواجـدة 

  ).14و12( زیادة الحاصل مناألساسالذي یعد الهدف 

  

  محتوى التربة من النتروجین الكلي والفسفورفيتاثیر المعامالت 

عنصــري لمحتواهــا  وزادت مــن التربــةفــي خصــوبةأثــرتان المعــامالت المســتعملة 7یتبـین مــن الجــدول 

كغــم / Nملغــم 95محتــوى بلــغ بأفضـلكلــس18%التربــةت تمیــز والفســفور فــي مرحلــة الحصـاد وقــد لنتـروجینا

الى زیادة محتـوى التربـة مـن الرایزوبياللقاحى استعمالكذلك اد. كلس31%للتربةكغم / Nملغم 87.7مقابل 

معنویـا فـي زیـادة تـأثیراالمسـتعملة دیة المعـامالت السـما، وأظهرتكغم / Nملغم 95النتروجین الكلي حیث بلغ 

وهـــذا یتفـــق مـــع .1.5C+%50NP%كغـــم مـــع المعاملـــة / Nملغـــم/ 147بلـــغ حتـــوى التربـــة مـــن النتـــروجین اذم

جــذور تحقــق لخالیــا اللقـاح الرایزوبــي وتكــوین العقـد الجذریــة الفعالــة فـي المــن ان تحقیـق االصــابة) 13( ماوجـده

  .في التربةمتبقيالزیادة في تثبیت النتروجین

فـيوجـدتفـوق معنویـا علـى مـا كلس% 18لتربة في االمتبقيالجاهزان الفسفور 7كذلك بیبن الجدول

اسـتعمالوبـنفس االتجـاه حقـق، التتـابع للتـربتین علـى كغـم \Pملغـم 8.61و11.76بلـغاذكلـس 31%التربة 

كغـم للمعاملـة / Pملغـم9.58كغـم مقابـل / Pملغـم 11.41بلـغاذالجـاهزلقاح الرایزوبیا زیـادة فـي قیمـة الفسـفور 

وظهر الجاهزالمعامالت السمادیة تفوقا معنویا عالیا في زیادة كمیة الفسفور استعمالأظهربینما. الملقحة غیر

بمعـدل C%1.5و 100NP%تلتها معاملـة ،كغم/ Pملغم 13.7معدل ب%1.5C+%50NPمع معاملة ذلك

بأفضـلكلـس 18%للتربـة بنسـبة1.5C+%50NP%ةبینمـا تمیـزت معامـ. كغم تربة\Pم ملغ10.1و 11.5

  . ملقحه على التتابع الالملقحة وغیر للمعاملة كغم / Pملغم15.3و 16.5بلغ للفسفورمحتوى

  تأثیر المعامالت على  محتوى التربة من النتروجین و الفوسفور  7جدول 

كغم\الفوسفور ملغم  كغم\ملغم النتروجین

األسمدة
معدل

CaCO3 31% CaCO3 18%
معدل

CaCO3 31% CaCO3 18%

لقاح لقاح  سیطرة سیطرة لقاح سیطرة لقاح سیطرة

7.1 6.6 6.0 8.8 7.0 64.5 66 58 74 60 سیطرة

9.2 8.0 7.2 12.0 9.6 70.5 70 62 78 72 50%NP
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11.5 10.0 9.0 14.5 12.0 75.0 74 66 82 78 100%NP

10.1 9.0 9.0 11.5 10.4 99.0 96 96 106 98 1.5% C
13.7 11.0 10.3 16.5 15.3 147.5 148 140 156 146 1.5C+NP50%

8.92 8.30 12.66 10.86 90.8 84.4 99.2 90.8   معدل
LSD P<0.05 CaCO3= 4.28, Incol.= 3.66, Treat.= 12.2,Ca.In.= 7.60, Ca.Tre.=6.30  In.Tre.=9.08 CaInTr = 18.57 Nsoil% 
LSD P<0.05 CaCO3= 1.22, Incol.= 1.26, Treat.= 2.21,Ca.In.= 1.60, Ca.Tre.=1.30  In.Tre.=2.08 CaInTr = 4.57 Psoil%

  

عضویة ومعدنیة یزید من إضافیةالوسط بمصادر أغناءو ي بو ر بان استعمال اللقاح المیك) 4( ذكروقد 

، لألحمــاض العضــویة وٕانتاجهــازیادتهــا  مـع زیــادة نشــاط االحیـاء   وتــرتبطتربــةجاهزیـة النتــروجین والفســفور فـي ال

r=0.781والفســـفور فـــي التربـــة التـــي بلغـــت عالقـــة االرتبـــاط المحتســـبة بـــین التعقـــد وكمیـــة النتـــروجین أثبتـــتوقـــد 

نتــروجین ثــم الزیــادةفــي األفضــلكــان المســتعملالرایزوبــيخالیــا اللقــاحان نشــاطعلــى التتــابع،  r=0.696و

ثتبت كمیات كبیرة من الفسفور المجهز بنشاط االحیاء قد الفسفور في التربة وربما یعود ذلك لكون التربة الكلسیة 

بتثبیـت النتـروجین مـن الرایزوبـي المسـتعملاضـافة الـى تمیـز خالیـا اللقـاحالنبات كمیات جیـدة  والذي امتص منه 

  .الهواء الجوي

  
  ى التربة من الرایزوبیا والكثافة المیكروبیة بعد الحصاد محتو فيالمعامالت تأثیر

اذ ري بعـد الحصـاد تیـكبعلـى تواجـد وبقـاء خالیـا الرایزوبیـا والنشـاط التأثیرالمعامالت المستعملةأعطت

ي كلــي تیـر كبوبمحتـوى ،  5.02Log.cfu/gmو4.2بلـغان معــدل بقـاء خالیـا الرایزوبیــا7مـن الجـدول تبـین

اسـتعمال لقـاح أدىبینمـا .كلـس علـى التتـابع18%و  31%للمعـاملتین   7.18Log.cfu/gmو  6.25

. 7.20Log.cfu/gmري كلــيبكتیــومحتــوى   5.86Log.cfu/gm  لیصــلبقــاء خالیــاهزیــادة   الرایزوبیــا

و 5.12اذ وجـد بعـد الحصـاد الرایزوبیـاخالیـا زیادة فـي محتـوى التربـة مـن أیضاواظهرت المعامالت السمادیة 

5.3Log.cfu/gmلمعـــاملتین فـــي تربـــة ا(%1.5C+%50NP)وC%1.5وجـــد انكـــذلك ،علـــى التتـــابع

  .على التتابع7.47Log.cfu/gmو7.8بلغري الكلي لهاتین المعاملیتن بكتیالالتربةمحتوى

خفـــض نشـــاط ان انخفـــاض المصـــدر العضـــوي فـــي التربـــة الكلســـیة وارتفـــاع الحـــرارة هـــو عامـــل مهـــم فـــي 

وان .)9و3( اسـتعماله أهـداففشل كثیر من محـاوالت اسـتعمال اللقـاح فـي تحقیـق وادى الىةاالحیاء المجهری

6.0حـس النصـابلمسـتوى عـددالوعـدم وصـولاألخیـرةاألسـابیعانخفاض محتوى التربة من لقـاح الرایزوبیـا فـي 

Log.cfu/gm مـن المعـامالت وعـدم إلیهـاضـویة وتحلـل المضـاف یعود لضعف محتـوى التربـة مـن المـادة العقد

مـــن النشـــاط المیكروبـــي وكثافـــة تحقـــقالتـــي تان الزیـــادةو ).15(قـــدرة الخالیـــا للبقـــاء دون تـــوفر المصـــدر العضـــوي

  اكدتـهد مـن عملیـة التعقـد ، وهـذا مـا یـز تو حدث بفعـل اسـتعمال اللقـاحتري وخالیا اللقاح قد بكتیالخالیا للمحتوى ال

التســمید الحیــوي للمحافظــة علــى أهمیــةیؤكـدوهــذا .r=0.861وr=0.917رتبــاط الموجبــة التــي بلغــت عالقـة اال

  .)19و18(الغذائیة للنبات فیها عناصرخصوبة التربة واستمرار جاهزیة ال

  

  محتوى التربة من بكتریا الرایزوبیا  والمحتوى المیكروبي الكلي  فيتأثیر المعامالت  8جدول 

log cfu/mlیكروبي المحتوى الم  log cfu/ml  رایزوبیا

األسمدة
معدل

CaCO3 31% CaCO3 18%
معدل

CaCO3 31% CaCO3 18%

لقاح لقاح  سیطرة سیطرة لقاح سیطرة لقاح سیطرة

5.60 5.9 4.8 6.5 5.2 3.30 4.6 0.0 5.6 3.0 سیطرة
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6.07 6.0 5.4 7.2 5.7 4.76 5.3 3.2 5.8 3.8 50%NP

6.65 6.5 5.9 7.9 6.3 4.80 5.5 3.8 5.9 4.0 100%NP

7.47 7.4 6.4 8.2 7.8 5.12 5.6 4.1 6.2 4.6 1.5% C  
7.80 7.6 6.6 8.8 8.2 5.30 5.8 4.1 6.5 4.8 1.5C+NP50%

6.08 5.82 7.72 6.64 5.36 3.04 6.00 4.04   معدل
LSD P<0.05 CaCO3= 0.42, Incol.= 0.76, Treat.= 1.02,Ca.In.= 0.60, Ca.Tre.=0.30  In.Tre.=0.68 CaInTr = 1.17 Rhizo LSD 
P<0.05 CaCO3= 0.52, Incol.= 0.66, Treat.= 1.21,Ca.In.= 0.54, Ca.Tre.=0.75  In.Tre.=1.08 CaInTr = 1.49    TM
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