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 :المستخلص

بالمزرعة التجريبية لكلية الزراعة جامعة أم درمان  2013/2014نفذت تجربة حقلية خالل الموسم الزراعي الشتوي        
 اإلسالمية/السودان/الخرطوم لدراسة تأثير التلقيح ببكتيريا العقد الجذرية والتسميد النيتروجيني على نمو نبات الحلبة. ُأستخدمت ثالث

. إشتملت التجربة SUDA1021و  TAL380هما وساللتين مستجلبتين EN12قد الجذرية هي الساللة المحلية سالالت من بكتيريا الع
كجم نيتروجين/  20على ثمان معامالت ثالث منها تمثل التلقيح بالسالالت فقط وثالث معامالت التلقيح بالسالالت مع إضافة 

كجم نيتروجين/ للهكتار ومعاملة الشاهد, نفذت التجربة بإستخدام تصميم القطاعات الكاملة  50للهكتار ومعاملة بدون تلقيح بإضافة 
ية وبثالثة مكررات، تمت دراسة أثر المعامالت على طول النبات وعدد العقد الجذرية والوزن الجاف للعقد الجذرية والمجموع العشوائ

 يوم من الزراعة.  75و  60, 45الجذري والمجموع الخضري ومحتوى النبات والتربة من النيتروجين وذلك بعد مرور 
أدى إلى زيادة معنوية في عدد  TAL380والمستجلبة   EN12لجذرية بالساللة المحلية أوضحت النتائج أن التلقيح ببكتيريا العقد ا

العقد الجذرية ووزن العقد الجذرية والمجموع الجذري والمجموع الخضري ومحتوى النبات والتربة من النيتروجين مع تفوق واضح للساللة 
كجم/نيتروجين( زيادة معنوية في طول 50. حقق التسميد الكيميائي )المحلية أما بالنسبة لصفة طول النبات فلم تكن الزيادة معنوية

 EN12يوم من الزراعة. أدى التسميد والتلقيح بالساللتين المحلية  60النبات والوزن الجاف للمجموع الجذري والخضري بعد 
 60المدروسة عدا طول النبات بعد كجم نيتروجين/للهكتار إلى زيادة معنوية في كل المعايير  20مع إضافة  TAL380والمستجلبة  

  يوم من الزراعة.
 بكتيريا العقد الجذرية، التسميد النيتروجيني. الحلبة، :الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة:
ترتبط األهمية الزراعية للمحاصيل البقولية في تثبيت النيتروجين الجوي تكافليًا حيث يتحول من الصورة الغازية إلى أمالح         

, كما أن المحاصيل  (Freire and Scholles, 1996)نتروجينية يستفيد منها النبات والتي تؤدي إلى زيادة في خصوبة التربة 
ة الزراعية حيث تعمل على زيادة خصوبة التربة وتحسين إنتاجها كما تعمل على تقليل إنتشار الحشائش و البقولية مهمة في الدور 

األعشاب الضارة و تعتبر أفضل المصادر النباتية للتسميد األخضر, كما تلعب دورًا مهمًا في تطوير النظام الزراعي المستدام في 
 Fenugreek( .Trigonella  foenum graecum Lتنتمي الحلبة ) (Tian et al., 2000) . األراضي الغير صالحة للزراعة  

يعتقد أن الموطن األصلي سم و  80وهي عشب حولي يصل إرتفاعه إلى حوالي   Leguminosaeأو  Fabaceae للعائلة الفراشية
يزرع نبات  (.1986ة والصين )أبو زيد، لنبات الحلبة هو حوض البحر األبيض المتوسط وأستراليا وبلدان المناطق اإلستوائية والمداري

 توجد عدة أصناف  (Mahdi, 1993)الحلبة في شمال السودان وال يلقح أو يسمد نسبة لوجود البكتيريا المتوطنة في أراضي الجروف 
 (Rhizobium meliloti)محلية منها كوداب ورباطاب. تعتبر الحلبة من النباتات التي يتخصص فيها نوع معين من بكتيريا الرايزوبيم 

يعتبر النتروجين من العناصر الكبرى حسب حاجة النباتات اليه في عملية النمو, وهو  والتي تقع ضمن مجموعة البرسيم الحجازي 
عنصر اساسي في تركيب خاليا الكائنات الحية ويدخل كمكون أساسي في تركيب البروتينات واألحماض األمينية والكلورفيل, 

(. تتفاوت درجة التأثير السلبي إلستخدام االسمدة 2001ة في عمليتي التكاثر والنمو فى الخلية )مختار وبابكر, واإلنزيمات المتحكم
 على البيئة مع تباين أنواعها ومصادرها واشكالها المختلفة لكن االسمدة النيتروجينية واالسمدة الفوسفاتية أكثر هذه االسمدة استخداماً 

وهو ما دفع مراكز االبحاث العلمية المتخصصة إلى دراسة هذه التأثيرات السلبية ومدى خطورتها على البيئة   وأكثرها تأثيرًا على البيئة
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حة صوالسبل الكفيلة لتقليل تاثيراتها السلبية مثل فقد التربة للمادة العضوية والمغذيات الصغرى و تاثيرها على البيئة والمياه الجوفية و 
حات الرايزوبيا التي تضاف للتربة من أهم أنواع األسمدة الحيوية التي إنتشر إستعمالها وقد بدأت عملية االنسان والحيوان. تعتبر لقا

(. هنالك العديد من 1982من عزل العقد الجذرية )الكسندر،  1888عام   Beijernickزراعة الرايزوبيوم في المعامل بعد أن تمكن 
 ح البكتيري ومن أهمها فحم المستنقعات. من مميزات التلقيح بالرايزوبيا أنه يقلل من إعتمادالمواد الصلبة التي تم إختيارها كحوامل لللقا

البقوليات على نيتروجين التربة ويحسن من إنتاجية ونوعية البذور ويقلل من اإلعتماد على اإلسمدة النيتروجينية الكيميائية سواء في 
(. توجد عوامل عديدة 2004نتا  كذلك يزيد من خصوبة التربة )حوقة وشأدى,البقوليات أو ما يليها من محاصيل ويقلل تكاليف اإل

يا بللتأثير على استجابة البقوليات للتلقيح منها ساللة بكتيريا الرايزوبيا المستخدمة وتركيز عنصر النيتروجين في التربة وأعداد الرايزو 
 (.(Burtom, 1985المتوطنة باإلضافة إلى عوامل بيئية أخرى 

( 1993)حياتي,  %76عند إضافة اللقاح بلغت  Cicer arietinumفي دراسة حقلية وجد أن هنالك زيادة معنوية في إنتا  الحمص 
إن تلقيح الحمص بسالالت الرايزوبيم أدى إلى زيادة في وزن المجموع الخضري  (Vaishya and Dube,1988)وأوضحت نتائج 

في وزن المجموع الخضري . كذلك وجد  %18مقرونة بزيادة  %60د الطاز  بنسبة الجاف وكذلك أدى إلى زيادة في وزن العق
تلقيح الحمص بلقاح بكتيريا الرايزوبيا متعدد السالالت أدى إلى التغلب على مشكلة عدم إستجابة نبات الحمص أن  2000))محبوب, 

 Cyamopsisابية عند تلقيح نبات القوار إلى نتيجة إيج (Abdelsamad ,1999)توصل للتلقيح بسبب درجة تخصصه العالية 
tetragonoloba لجذرية والوزن الجاف للعقد ا للنمو الخضري  تمثلت في زيادة معنوية في تكوين العقد الجذرية والوزن الرطب والجاف

ميد النيتروجيني. ثر التسوفي نسبة النيتروجين في النبات كما ثبت أن الزيادة المتحصلة من أثر التلقيح تعادل الزيادة المتحصلة من أ
في تجارب أجريت على محصول الفاصوليا أدى التلقيح بالرايزوبيا إلى زيادة عدد العقد الجذرية والوزن الجاف والمحتوى النيتروجيني 

د ر ( كما فشلت الرايزوبيا في تكوين عقد جذرية للفاصوليا في التربة المالحة )معهد أبحاث البيئة والموا2001للنبات )أحمد,
 2005إلى زيادة غير معنوية في وزن العقد الجذرية في تربة شمبات )طه, ENRR12(. كذلك أدى التلقيح بالساللة 1996الطبيعية,

أن التلقيح بسالالت بكتيريا الرايزوبيا المحلية  بمنطقة حلفا الجديدة ذات كفاءة متماثلة بالساللة   2002)كما أورد )عبد الواحد, (.
عند تلقيح بذورالحلبة زيادة معنوية في عدد العقد الجذرية وإنتاجية المادة  and elshiekh,1994) (Forawi وجد المستجلبة.

الخضراء والجذور عند التلقيح بسالالت الرايزوبيا المحلية والمستجلبة ولم يكن هنالك فرق يذكر بين تاثير السالالت المستخدمة . ذكر 
(Abdelgani,1997) ة إن التلقيح بساللTAL380, ENRRI    زاد  معنويًا الوزن الجاف للمجموع الخضري والعقد الجذرية وعدد

كجم نيتروجين/للهكتار أدت إلى زيادة في متوسط  50العقد الجذرية وعدد القرون واإلنتاجية ووزن األلف بذرة. كذلك وجد عند إضافة 
 .and elshiekh,1994) (Forawiالوزن الجاف للعقد الجذرية 

 ليل إستخدام األسمدة الكيميائية لما لها من تاثيرات على اإلنسان والحيوان والبيئة لذلك تم إجراء هذا البحث بإستخدام بدائل لالسمدةولتق
 الكيميائية كاألسمدة الحيوية )إستخدام سالالت البكتيريا(.

 مواد وطرق البحث
بتصميم القطاعات  2014|2013اإلسالمية في الموسم الشتوي تم إجراء هذه التجربة بمزرعة كلية الزراعة، جامعة أم درمان 

 . كاملة العشوائية لدراسة أثر التلقيح بسالالت مختلفة من بكتيريا العقد الجذرية والتسميد البيتروجيني على نمو نبات الحلبة
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 -المعامالت:
 -تشمل ثمانية معامالت على النحو اآلتي :

 /الشاهد  )بذور غير ملقحة بساللة مع عدم إضافة سماد نيتروجيني ( 1
 / للهكتار(N)كجم نيتروجين 50/ إضافة 2
  USDA1021/ التلقيح بساللة بكتيريا الرايزوبيا 3
  EN12/ التلقيح بساللة بكتيريا الرايزوبيا 4
  TAL380/ التلقيح بساللة بكتيريا الرايزوبيا 5
 / للهكتار (N)كجم نيتروجين 20مع إضافة  USDA1021يريا الرايزوبيا / التلقيح بساللة بكت6
 / للهكتار(N)كجم نيتروجين20 مع إضافة  EN12/ التلقيح بساللة بكتيريا الرايزوبيا 7
 / للهكتار(N)كجم نيتروجين 20مع إضافة  TAL380/ التلقيح بساللة بكتيريا الرايزوبيا 8

تم تحضير أرض التجربة بالمحراث القرصي وتكسير الكتل الترابية بواسطة القصابية ثم بعد ذلك تم تقطيعها إلى سرابات بعرض 
أحواض, ثم أخذت عينة من تربة الموقع ثم تم إجراء التحليل  8سم بواسطة الطراد ثم قسمت إلى أربعة قطاعات وكل قطاع به 70

تمت زراعة بذور الحلبة الصنف البلدي والذي تم الحصول عليه من سوق المدخالت لكيميائية. الكيميائي لمعرفة بعض الخصائص ا
الزراعية بأم درمان في اإلسبوع الثالث من شهر نوفمبر في الفترة الصباحية حتى ال تتعرض البذور الملقحة ألشعة الشمس وذلك 

الحفر. تمت عملية الري مباشرة بعد الزراعة وتوالت بعد ذلك   سم بين15بذور في كل حفرة على جانبي السرابة بمسافة  4-3بوضع 
أسبوعيًا حتى نهاية التجربة. عمليتي الخف والرقاعة تمت بعد ظهور البادرات .عملية إزالة الحشائش كانت تتم بصورة مستمرة وقبل 

 وTAL380 والساللتين المستجلبتين  EN12 وهي المحلية (Rhizobium meliloti)كل رية. تم إستخدم ثالثة سالالت من بكتيريا 
USDA1021 .وتم الحصول على جميع السالالت من معهد أبحاث البيئة والموارد الطبيعية قسم التسميد اإلحيائي 

 -تجهيز لقاح بكتيريا الرايزوبيا:
 -جهز وسط غذائي سائل من مستخلص الخميرة والمانيتول مكونًا من األتي )بالجرام لكل لتر ماء مقطر(:

جرام من مستخلص الخميرة و درجة 1و Nacl جرام 10,و O2.7H4MgSOجرام  20,و  4HPO2Kجرام  50,جرام مانيتول و 10
رطل للبوصة المربعة 15دقيقة وضغط  20لمدة  120°جرام تم تعقيم الوسط في درجة حرارة   15-20واألجار   PH  7 –6,5الـ

بواسطة جهاز التعقيم )األوتوكليف( وترك الوسط ليبرد في درجة حرارة الغرفة ثم أستخدمت إبرة التلقيح لتلقيح الوسط الغذائي بالساللة 
 ثم وضع الوسط  الغذائي الملقح في (Laminair)المعنية وأجريت هذه العملية تحت ظروف تعقيم بإستخدام جهاز صندوق التعقيم 

 ,Somasegaran and Hoben)درجة مئوية 4أيام وحفظت في درجة حرارة  3درجة مئوية لمدة  30جهاز هزاز عند درجة حرارة 
مل من سائل السالالت المجهز إلى كيلو جرام واحد من مسحوق الفحم النباتي المستخدم كحامل وتم  400تمت إضافة .  (1994

 ياس البولي إثيلين وأحكم قفلها.خلطها جيدًا ومن ثم تم وضع الخليط في أك
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 -تلقيح البذور:  
تم تلقيح البذور ببكتيريا الرايزوبيا حسب ما تقتضي المعاملة وذلك بأن تم تجهيز كمية من محلول الصمغ العربي ) 

( وضعت البذور في إناء كبير ثم أضيف عليها محلول الصمغ العربي واللقاح المحمول على مسحوق الفحم النباتي %40تركيز
مل من محلول الصمغ العربي ثم بعد ذلك تم خلطها  400جرام من اللقاح المحمول و  100بالنسب التالية لكل كيلو جرام من البذور 
 ة في الظل.جيدًا وتم نشرها لتجف , أجريت هذه العملي

 -أخذ العينات:
يوم من الزراعة , في الحقل  75يوم والعينة الثالثة بعد  60يوم والعينة الثانية بعد  45تم أخذ ثالثة عينات العينة األولى بعد 

سم  0 5.تمت عملية القلع يدويًا )بإستخدام الطورية( من السرابات ثم بعد ذلك تم أخذ عينات من كل حوض وضعت في منخل شبكي
ثم تم غسل الجزء الخضري إلزالة األتربة والجزء الجذري إلزالة التربة العالقة بها. وبعد ذلك تم وضع النباتات في أكياس ورقية ونقلت 
إلى مكان ظليل حيث تم فصل الجزء الخضري عن المجموع الجذري وتم حساب العقد الجذرية ثم تم تجفيفها في مكان ظليل لمدة 

 لك وضعت في أكياس ونقلت إلى المعمل.ثالثة أيام وبعد ذ
 -أخذ القياسات:

بعد فصل المجموع الخضري عن المجموع الجذري تم قياس طول النبات بالسنتمتر وتم عزل العقد الجذرية من الجذور ثم  
ثم وضع المجموع  بعد ذلك ترك المجموع الخضري والمجموع الجذري والعقد الجذرية لمدة ثالثة أيام في درجة حرارة الغرفة أوالً 

ساعة وبعد ذلك وبواسطة ميزان دقيق تم إيجاد وزن  48درجة مئوية لمدة  70الخضري والجذري والعقد الجذرية في فرن درجة حرارته 
 المجموع الخضري الجاف والمجموع الجذري الجاف ووزن العقد الجذرية.

  -قياس محتوى النيتروجين في التربة والنباتات:
التربة قبل الزراعة وعينة من كل مكرر بعد إنتهاء التجربة لقياس محتوى التربة من النيتروجين بطريقة كلداهل تم أخذ عينة من 

Kjeldahl: حسب المعادلة التالية . 
14×100×0.2نيتروجين %  = 

 وزن  العينة  ×1000 
  

 -حيث :
 = عيارية حامض الهيدروكلوريك 0.2
 = الرقم الذري للنيتروجين 14

 التحويل من جرامات إلى ملجرام=  1000
 -التحليل اإلحصائي:

 Leastبين المتوسطات بإستخدام أقل فرق معنوي  والفصل تم التحليل اإلحصائي بإستخدام تصميم القطاعات الكاملة العشوائية 
Significant difference (L.S.D)  

   -النتائج والمناقشة:
 -بالنيتروجين على متوسط طول النبات بالسنتميتر:التلقيح ببكتيريا الرايزوبيا والتسميد  أثر

أدى التلقيح بسالالت الرايزوبيا والتسميد بصورة عامة إلى زيادة في متوسط طول النبات في جميع مراحل نمو النبات             
يوم من الزراعة  45 مقارنة بالشاهد، أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر معنوي للمعامالت على صفة طول النبات بعد
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(0.05  (P≤  45سم( بعد 15.32كجم نيتروجين/ للهكتار أعلى متوسط معنوي لطول للنبات ) 50(. فقد سجلت المعاملة 1)جدول 
يوم من الزراعة ،  45سم( بعد 10.82متوسط معنوي لطول للنبات ) أقل USDA1021يوم من الزراعة بينما سجلت المعاملة 

/ Nكجم  20مع  TAL380وبمقارنة متوسطات طول النبات المتأثرة بالمعاملة بالساللة البكتيرية والجرعة السمادية نجد أن المعاملة 
)جدول  /  للهكتارNكجم 20 مع  EN12 و / للهكتارNكجم  20مع  USDA1021سجلت أعلى متوسط مقارنة بالمعاملتين  للهكتار

( لتأثير عوامل عديدة على استجابة البقوليات للتلقيح منها ساللة بكتيريا الرايزوبيا Sanginga, 1998)(، وهذا يؤكد ماذهب إليه 1
 المستخدمة وتركيز عنصر النيتروجين في التربة.

سميد بالنيتروجين على متوسط طول النبات  )سم( في النبات : أثرالتلقيح بسالالت مختلفة من بكتيريا الرايزوبيا والت(1جدول )
 الواحد في الحلبة

 المعامالت
 متوسط طول النبات  الواحد )سم(  

 يوم 75بعد  يوم 60بعد  يوم 45بعد 
 30.61 25.63 12.42 الشاهد

 36.29 27.68 15.32 / للهكتارNكجم  50
USDA1021 10.82 23.96 29.78 

EN12 11.96 25.20 32.95 
TAL380 12.53 25.99 30.76 

USDA1021  كجم  20معN32.04 26.70 12.91 / للهكتار 
EN12  كجم 20 معN34.81 27.37 13.64 / للهكتار 

TAL380  كجم  20معN34.22 27.09 13.83 / للهكتار 
L.S.D 1.890 5.840 8.760 

 n.s n.s * مستوى المعنوية
على التوالي  %1و %5غير معنوي, معنوي عند مستوى معنوية   n.s ,* و**  

  -على متوسط عدد العقد الجذرية:التلقيح ببكتيريا الرايزوبيا والتسميد بالنيتروجين  أثر
على متوسط عدد  ≥P) 0.05أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي أن التلقيح ببكتيريا العقد الجذرية والتسميد أثرت معنويًا )           

وقد يعزى ذلك إلى تأخر تاثير اللقاح في المراحل األولى من عمر النبات  (2يوم من الزراعة )جدول  75و 60عد العقد الجذرية ب
أو إلى إرتفاع درجة الحرارة في األسابيع  وذلك لعوامل تتعلق ببيئة التربة مثل التنافس بين البكتيريا وبعض األحياء الدقيقة األخرى 

  Ali et al, (1997)  ولى مما يؤدي إلى تقليل معدل النشا  الحيوي لبكتيريا الرايزوبيااأل
في متوسط  ≥P) 0.05) إلى زيادة معنوية TAL380 المستجلبة  و EN12دى التلقيح ببكتيريا العقد الجذرية بالساللتين المحلية أ

الزراعة مقارنة بالشاهد، أما التلقيح بالساللة المستجلبة يومًا من 75و 60بعد عدد العقد الجذرية  في النباتات الملقحة 
USDA1021  المحلية أدت إلى زيادة في عدد العقد الجذرية غير أنها أقل من الساللتينEN12 المستجلبة  و TAL380  وقد

على لية للساللة المح تفوق ملحوظأوضحت نتائج التحليل اإلحصائي أن هنالك كذلك  يعود ذلك لقلة منافسة وأقلمة هذه الساللة.
الذي وجد أن التلقيح يؤدي إلى زيادة في عدد العقد الجذرية  (Abdelgani, 1997)وهذا يتفق مع (.2السالالت المستجلبة  )جدول 
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كجم نيتروجين/ للهكتار  بدون إضافة اللقاح أدى إلى زيادة معنوية في متوسط  50بمعدل  إضافة السماد النيتروجينيلنبات الحلبة. 
 (. وهذا يتفق مع2يومًا من الزراعة )جدول  45مقارنة بعدد العقد بعد يومًا من الزراعة  75و 60عدد العقد الجذرية بعد 

(Desperrier et al,1985) ية أدت الي تثبيط تكوين العقد الجذرية في الحلبة. و وجد إن إضافة النيتروجين بمعدالت عال الذي
كجم  نيتروجين/ للهكتار نتج  50الذي وجد في دراسات حقلية سابقة على نباتات الحلبة أن إضافة  (Abdelgani, 1997) يخالف 

ار الي زيادة في متوسط عدد كجم نيتروجين /للهكت 20أدى التلقيح بالسالالت مع اضافة  .عنها زيادة معنوية في عدد العقد الجذرية
(. وقد يعزى ذلك لعوامل تتعلق ببيئة التربة وإرتفاع 2يومًا( من الزراعة غير أن الزيادة لم تكن معنوية )جدول  45العقد الجذرية بعد )

الي زيادة عدد  صيظهر من النتائج الحقلية المتحصل علىها تفوق الساللة المحلية على السالالت المستجلبة كذلك نخلدرجة الحرارة, 
العقد الجذرية في مراحل متقدمة من عمر النبات مع مالحظة تفوق التلقيح مع التسميد بمعدالت منخفضة. التعتبر إستجابة 

يث يمكن لساللة حالمحصول البقولي للتلقيح ببكتيريا العقد الجذرية معيارًا على كفاءة سالالت بكتيريا الرايزوبيا في تثبيت النيتروجين 
لذلك يجب اإلعتماد على معايير أخرى . (Ali et al, 1997)تكوين عدد من العقد الجذرية الغير فعالة في تثبيت النيتروجين ما 

 للحكم على كفاءة سالالت الرايزوبيا.
 لحلبة:ا)جم/نبات( لنبات  على متوسط الوزن الجاف للعقد الجذريةالتلقيح ببكتيريا الرايزوبيا والتسميد بالنيتروجين  أثر

 60بعد  ≥P)  0.05بينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر معنوي للمعامالت على متوسط الوزن الجاف للعقد الجذرية )         
في متوسط الوزن   ببكتيريا العقد الجذرية الي زيادة معنوية  TAL380و  EN12 أدى التلقيح بالساللتين(.2)جدول يوم من الزراعة 
يوم من عمر النبات مقارنة بالشاهد,  وعند مقارنة السالالت مع بعضها البعض وجد أن أكبر وزن  60جذرية بعد الجاف للعقد ال

 45, أما بعد USDA1021ثم الساللة   TAL380 تلتها الساللة EN12معنوي للعقد الجذرية تم الحصول عليه عند التلقيح بالساللة 
. الزيادة في في (2)جدول في متوسط الوزن الجاف للعقد الجذرية مقارنة بالشاهد يوم من الزراعة لم يكن هنالك فرق معنوي  75و

كجم نيتروجين/للهكتار الي زيادة  50(. أدت إضافة 2006متوسط الوزن الجاف للعقد الجذرية للحلبة  يوافق نتائج وما وجده )عبدهللا, 
(. يعتمد األثر المثبط 2006و النبات وهذايخالف نتائج)عبدهللا,غير معنوية في متوسط الوزن الجاف للعقد الجذرية في كل مراحل نم

 ةللنيتروجين على تكوين العقد الجذرية على عوامل كثيرة منها نوع النبات ومحتوى التربة من النيتروجين. أدى التلقيح بالساللتين المحلي
EN12  والمستجلبة TAL380 0.05ية )كجم نيتروجين/للهكتار الي زيادة معنو  20مع إضافة  (P≤ في متوسط الوزن الجاف للعقد

مقارنة  USDA1021يوم من الزراعة مقارنة بالشاهد بينما كانت هنالك زيادة طفيفة معنوية للساللة المستجلبة  60الجذرية بعد 
كجم  20مع TAL380 كجم نيتروجين/للهكتار و20 مع إضافة  EN12ساللتا بكتيريا الرايزوبيا بالشاهد، الجدير بالذكر أن 

يوم من الزراعة مقارنة مع جمبع المعامالت األخرى  75( بعد 0.14أعطت أعلى وزن جاف للعقد الجذرية )نيتروجين/ للهكتار 
أن إضافة النيتروجين بكميات قليلة يعطي عقدًا جذرية ذات متوسط وزن جاف  (Roy et al,1995)(. يتضح وكما وجد 2)جدول
كجم  20 إضافة مع التسميد ب TAL380والمستجلبة  EN12ج إلى تفوق التلقيح بالساللتين المحلية ونالحظ هنا من هذه النتائ أعلى،

التلقيح ببكتيريا  أثر.كجم نيتروجين/ للهكتار 50  على التلقيح منفردًا بالسالالت المختلفة أوالتسميد بإضافة نيتروجين/ للهكتار
 الجاف للمجموع الجذري )جم/نبات( لنبات الحلبة:  الرايزوبيا والتسميد بالنيتروجين على متوسط الوزن 

متوسط الوزن الجاف للمجموع الجذري لنبات  أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر معنوي للمعامالت على                 
والساللتين  EN12 التلقيح بسالالت رايزوبيا الحلبة بالساللة المحلية  (.3)جدوليوم من الزراعة  75و  60بعد ≥P)  0.01الحلبة)

يوم من الزراعة مقارنة  75و  60الي زيادة معنوية في الوزن الجاف للمجموع الجذري بعد  USDA1021  و TAL380المستجلبتين 
  (.3بالشاهد)جدول
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( أن التلقيح 2006(، كما وجد )عبدهللا ,2002(,  وعلى خالف لماتوصل إليه)أبوبكر, 1999)محمدأحمد ,هذا يوافق ما توصل إليه        
يؤدي الي زيادة في الوزن الجاف للمجموع الجذري في مراحل متقدمة من عمر  TAL1397 والمستجلبة ENRR 9بالساللة المحلية 

بينما لم تكن معنوية عند التلقيح بالساللة  ENRR 9لقيح بالساللة المحلية  النبات حيث كانت الزيادة معنوية مقارنة بالشاهد عند الت
الي زيادة معنوية في وزن المجموع  TAL1397والمستجلبة ENRR 9 كذلك أدى التلقيح بالساللة المحلية  TAL1397المستجلبة

يوم من عمر النبات لكنها زيادة  45يفة بعد كجم نيتروجين/ للهكتار أدى الي زيادة طف 50إضافة  (.2001الجذري الجاف )األمين ,
كجم نيتروجين/ للهكتار أعلى متوسط  50يوم من الزراعة. وأعطت إضافة  75و  60غير معنوية بينما كان هنالك فرق معنوى بعد 
إذ أدى التسميد ( 2006في موافقة لما حصل عليه )عبدهللا,  .(3)جدوليوم من الزراعة 75معنوي للوزن الجاف للمجموع الجذري بعد 

( من الزراعة وكان األثر معنويًا في مراحل 6-4الي زيادة غير معنوية في متوسط الوزن الجاف للمجموع الجذري في األسابيع )
نالحظ في هذه النتائج الي أن التلقيح ببكتيريا العقد الجذرية أدى الي زيادة في متوسط الوزن الجاف للمجموع متقدمة من عمر النبات. 

كجم نيتروجين/ للهكتار في مراحل متقدمة الي زيادة  50ذري في مراحل متقدمة من عمر النبات, كذلك أدى التسميد بإضافة الج
 معنوية في متوسط الوزن الجاف للمجموع الجذري.

 
الوزن الجاف  الجذرية و(: أثرالتلقيح بسالالت مختلفة من بكتيريا الرايزوبيا والتسميد بالنيتروجين على متوسط عدد العقد 2جدول )

 للعقد الجذرية )جم/نبات(في النبات الواحد في الحلبة
  

 المعامالت
 متوسط الوزن الجاف للعقد الجذرية )جم/نبات( متوسط عدد العقد الجذرية في النبات الواحد

 يوم 75بعد  يوم 60بعد  يوم 45بعد  يوم 75بعد  يوم 60بعد  يوم 45بعد 
0. 12.49 11.08 400. الشاهد 03 0.04 0.10 

/ Nكجم  50
 للهكتار

0.39 14.55 17.43 
0.03 0.04 0.11 

USDA1021 0.45 14.04 17.55 .0 04 0.06 0.11 
EN12 47. 0 19.82 20.88 0.  05  0.08 0.11 

TAL380 46. 0 17.35 18.50 0.  05  0.07 0.12 
USDA1021 

/ Nكجم  20مع 
 للهكتار

71. 0 16.44 19.62 
0.  05  0.06 0.12 

EN12  مع 
/ Nكجم 20

 للهكتار
0.75 20.79 26.37 

0.06 0.09 0.14 
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TAL380 مع  
20 كجم   N /

 للهكتار
0 63.   20.01 20.20 

0.05 0.07 0.14 

 1.0 0.03 0.04 6.64 5.89 0 .55 المعامالت
 n.s * * n.s * n.s 

على التوالي  %1و %5غير معنوي, معنوي عند مستوى معنوية   n.s ,* و**  
  :التلقيح ببكتيريا الرايزوبيا والتسميد بالنيتروجين على متوسط الوزن الجاف للمجموع الخضري )جم/نبات( لنبات الحلبة أثر

متوسط الوزن الجاف للمجموع الخضري لنبات  أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود أثر معنوي للمعامالت على                 
بساللة  (. أدى التلقيح3)جدوليوم من الزراعة  75و  60بعد ≥P)  0.05)بينما كان األثر معنويًا  الزراعةيوم من  45الحلبة بعد 

يوم من  75و 60الي زيادة معنوية في متوسط الوزن الجاف للمجموع الخضري لنبات الحلبة بعد  EN12المحلية  بكتيريا الرايزوبيا
الي زيادة معنوية أقل  USDA1021 و TAL380 بساللة بكتيريا الرايزوبيا المستجلبتينالزراعة مقارنة بالشاهد. بينما أدى التلقيح  

ساللة فعالة   EN12 المحليةوعلى ضوء تلك النتيجة يمكن إعتبار الساللة  ,من المحلية في متوسط الوزن الجاف للمجموع الخضري 
يمكن بأنه   (Somasegaran and Hoben, 1994)في تثبيت النيتروجين مع الحلبة مما ينتج عنه زيادة في نمو النبات, كما أفاد 

نجد ومن النتائج الموافقة لما أشار  إستخدام معيار الوزن الجاف للمجموع الخضري في معرفة فعالية بكتيريا الرايزوبيا.
(Abdelgani,1997) كجم نيتروجين/للهكتار لنبات الحلبة الي زيادة  50أن التلقيح ببكتيريا الرايزوبيا. أظهرت النتائج أن إضافة ب

يوم من عمر النبات مقارنة بالشاهد بينما كانت  75و 60في متوسط الوزن الجاف للمجموع الخضري بعد  ≥P) 0.05معنوية )
في  (.3يوم من عمر النبات غير أنها لم تكن زيادة معنوية)جدول 45ي بعد هنالك زيادة في متوسط الوزن الجاف للمجموع الخضر 

كجم نيتروجين /للهكتار تؤدي الي زيادة معنوية  في متوسط الوزن الجاف  80( من أن إضافة  1999تشابه لما الحظه )محمدأحمد,
كجم نيتروجين/للهكتار أدت  51ن إضافة ( بأOsman,1993للمجموع الخضري في األسابيع األخيرة من عمر النبات. ولما ذكره )

كجم نيتروجين/للهكتار مع التلقيح  20أوضحت النتائج أن إضافة كذلك  الي زيادة معنوية في متوسط الوزن الجاف للمجموع الخضري.
من الزراعة بينما يوم  45بالسالالت المختلفة أدت الي زيادة غيرمعنوية في متوسط الوزن الجاف للمجموع الخضري لنبات الحلبة بعد 

 .يوم  75و 60بعد  ≥P) 0.05كانت هنالك زيادة معنوية )
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(: أثرالتلقيح بسالالت مختلفة من بكتيريا الرايزوبيا والتسميد بالنيتروجين على متوسط الوزن الجاف للمجموع الجذري 3جدول )
 )جم/نبات( والوزن الجاف للمجموع الخضري )جم/نبات(  في نبات الحلبة

 المعامالت
 متوسط الوزن الجاف للمجموع الخضري )جم/نبات( متوسط الوزن الجاف للمجموع الجذري )جم/نبات(

 يوم 75بعد  يوم 60بعد  يوم 45بعد  يوم 75بعد  يوم 60بعد  يوم 45بعد 
 2.85 790. 0.33 380. 140. 070. الشاهد

 5.01 1.83 0.56 0.46 0.23 100. / للهكتارNكجم  50
USDA1021 .080 0.23 0.54 0.27 1.36 4.30 

EN12 .080 0.24 0.59 0.41 1.96 .504 
TAL380 .090 0.28 0.51 0.25 1.17 3.87 

USDA1021  كجم  20معN4.86 1.71 0.28 0.55 0.24 0.09 / للهكتار 
EN12  كجم 20 معN6.92 2.65 460. 0.60 0.32 0.10 / للهكتار 

TAL380  كجم  20معN /6.48 2.21 430. 0.63 0.32 0.11 للهكتار 
L.S.D 1.28 0.08 0.08 29 .0 0.93 2.63 

 * * n.s ** ** n.s مستوى المعنوية

 
 n.s ,* و**  على التوالي %1و %5غير معنوي, معنوي عند مستوى معنوية 

ثم الساللة  TAL380أعلى متوسط للوزن الجاف للمجموع الخضري تليها الساللة  EN12الزراعة مقارنة بالشاهد حيث أعطت الساللة 
USDA1021  كذلك أوضحت الدراسة وجود فرق معنوي طفيف بين الساللتينEN12  والساللةUSDA1021  يوم من  60بعد

عليه نجد أن متوسط الوزن الجاف للمجموع الخضري يزداد بتقدم عمر النبات كما يالحظ تفوق للساللة المحلية على  .(3)جدولالزراعة
جميع المعامالت ممايدل على كفاءة الساللة في زيادة الوزن الجاف للمجموع الخضري نتيجة لتثبيت النيتروجين, مع أفضلية للتلقيح 

 كجم نيتروجين/ للهكتار. 50سميد بإضافة والتسميد بمعدالت بسيطة معًا والت
 يوم من الزراعة%: 60ببكتيريا الرايزوبيا والتسميد بالنيتروجين على محتوى المجموع الخضري من النيتروجين بعد  التلقيح أثر

 المعامالت

متوسط الوزن الجاف للمجموع الخضري  متوسط الوزن الجاف للمجموع الجذري )جم/نبات(
 )جم/نبات(

 75بعد  يوم 60بعد  يوم 45بعد  يوم 75بعد  يوم 60بعد  يوم 45بعد 
 يوم

 2.85 790. 0.33 380. 140. 070. الشاهد
 5.01 1.83 0.56 0.46 0.23 100. / للهكتارNكجم  50

USDA1021 .080 0.23 0.54 0.27 1.36 4.30 
EN12 .080 0.24 0.59 0.41 1.96 .504 

TAL380 .090 0.28 0.51 0.25 1.17 3.87 
USDA1021  كجم  20معN4.86 1.71 0.28 0.55 0.24 0.09 / للهكتار 

EN12  كجم 20 معN6.92 2.65 460. 0.60 0.32 0.10 / للهكتار 
TAL380  كجم  20معN6.48 2.21 430. 0.63 0.32 0.11 / للهكتار 

L.S.D 1.28 0.08 0.08 29 .0 0.93 2.63 
 * * n.s ** ** n.s مستوى المعنوية
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ت الحلبة اأوضحت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر معنوي للمعامالت على متوسط محتوى المجموع الخضري من النيتروجين لنب
(0.01  (P≤  (. أدى التلقيح ببكتيريا العقد الجذرية بالساللة المحلية 4)جدول يوم من الزراعة 60بعدEN12 والمستجلبة 

TAL1397 بالشاهد, وهذه النتيجة توافق  الي زيادة معنوية  في محتوى المجموع الخضري لنبات الحلبة من النيتروجين مقارنة
( من أن التلقيح ببكتيريا العقد الجذرية أدى الي زيادة معنوبة في المحتوى النيتروجيني Mohmad Zein,1996ماتوصل إليه )

كجم نيتروجين/للهكتار الي زيادة معنوية مقارنة بالشاهد قي محتوى المجموع  50للمجموع الخضري, كذلك أدى التسميد بإضافة 
( أن التسميد أدى الي زيادة في محتوى النبات من النيتروجين غير أن 2006,الخضري من النيتروجين, وفي دراسة سابقة ذكر )عبدهللا

في محتوى   كجم نيتروجين/للهكتار أدت الي زيادة معنوية 20( الى أن إضافة 1999الزيادة لم تكن معنوية فيما توصل )محمد أحمد,
 والمستجلبة EN12ين/ للهكتار للساللة المحلية كجم نيتروج 20المجموع الخضري للنبات. أوضحت النتائج أن التلقيح مع إضافة 

TAL1397  أدى الي زيادة معنوية في محتوى المجموع الخضري من النيتروجين كذلك أعطت الساللة المستجلبةUSDA1021  زيادة
ت بكتيريا اليعتبر قياس محتوى النبات من النيتروجين معيارًا لتحديد فعالية سالفي محتوى المجموع الخضري من النيتروحين, 
(, إذ أن زيادة تثبيت النيتروجين تؤدي الي زيادة إمتصاصه وبالتالي الي تراكمه 1993الرايزوبيا في تثبيت النيتروجين الجوي )حياتي,

أدى الي  TAL1397والمستجلبة  EN12يتضح من هذه أن التلقيح بالساللتين المحلية  (.1982في المجموع الخضري )الكسندر, 
كذلك أدت النتائج عند التلقيح ببكتيريا العقد  EN12وى المجموع الخضري من النيتروجين مع تقوق للساللة المحلية زيادة في محت

الجذرية مع إضافة كميات قليلة من السماد النيتروجيني الي زيادة في محتوى المجموع الخضري من النيتروجين مع مالحظة تفوق 
 (.4)جدول  على جميع المعامالت األخرى  TAL1397والمستجلبة  EN12الساللتين المحلية 

(: أثرالتلقيح بسالالت مختلفة من بكتيريا الرايزوبيا والتسميد بالنيتروجين على محتوى المجموع الخضري في نبات الحلبة  4جدول )
 والتربة من النيتروجين.

محتوى المجموع الخضري من  المعامالت
 النيتروجين  )%(

النيتروجين  محتوى التربة من 
)%( 

 016. 1.06 الشاهد
 015. 1.46 / للهكتارNكجم  50

USDA1021 1.08 .015 
EN12 1.59 .019 

TAL380 1.53 .019 
USDA1021  كجم  20معN015. 1.38 / للهكتار 

EN12  كجم 20 معN021. 1.92 / للهكتار 
TAL380  كجم  20معN020. 1.79 / للهكتار 

L.S.D 0.42 002. 
 * ** مستوى المعنوية

على التوالي  %1و %5غير معنوي, معنوي عند مستوى معنوية   
 n.s ,* و**  
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 النيتروجين :على محتوى التربة من  التلقيح ببكتيريا الرايزوبيا والتسميد بالنيتروجين أثر
 ≥P)  0.05بينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر معنوي للمعامالت على متوسط محتوى التربة من النيتروجين )

أدى الي زيادة معنوية  في  TAL1397والمستجلبة  EN12حيث أظهرت النتائج أن التلقيح بسالالت الرايزوبيا المحلية (. 4)جدول
 USDA1021محتوى التربة من النيتروجين مقارنة بالشاهد, بينما قل محتوى التربة من النيتروجين عند التلقيح بالساللة المستجلبة 

( الذي ذكر أن لقاح 2000وقد يعزى ذلك لعدم كفاءتها في تكوين عقد فعالة, وهذا يتفق مع ما توصل إليه )محبوب, (.4)جدول
هما األكثر فعالية في زيادة كمية النيتروجين المثبت في التربة, وهي نتيجة مطابقة لما وجد من  TAL620 و ENRR18الساللتين 

أثر التلقيح على وزن العقد الجذرية والوزن الجاف للمجموع الجذري والوزن الجاف للمجموع الخضري مما يدل على أن التلقيح أدى الي 
كجم نيتروجين الي زيادة معنوية في كمية  20ة في تثبيت النيتروجين. بينما أدى التلقيح مع التسميد بإضافة تكوين عقد جذرية فعال

وقد أعطت الساللة المحلية أعلى نسبة من TAL620 والمستجلبة  ENRR18النيتروجين المثبت في التربة بالنسبة للساللتين المحلية 
 . (4)جدول  TAL380لة المستجلبة النيتروجين المثبت في التربة تليها السال

 :المراجع العربية
(. أثر التلقيح ببكتيريا العقد الجذرية والتسميد بالنيتروجين والفسفور على نبات الفول المصري في 2002أبوبكر, حليمة على أحمد )
                  تربة من منطقة الجبلين.
 النباتات الطبية والعطرية. الطبعة األولى. زاد البحار. بيروت لبنان.(. فسيولوجيا وإنتا  1986أبوزيد, الشحات نصر )

(. أثر التلقيح ببكتيريا العقد الجذرية والتسميد بالنيتروجين والفسفور على إنتاجية محصول العدس 2001اآلمين, عبد المنعم يوسف )
(Iens culinaris Medic رسالة ماجستير كلية الزراعة .)– سالمية.جامعة أمدرمان اإل 

 ( . مقدمة في ميكروبيولوجيا التربة . جون وايلي وأوالده الطبعة الثانية , نيويورك 1982الكسندر, مارتن )
( 260(. األحياء الدقيقة في التربة دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر , السودان )1993حياتي, الصديق أحمد المصطفى الشيخ )

 صفحة.
 (. األسمدة الحيوية ودورها في حماية البيئة وسالمة الغذاء. 2004توفيق سعد محمد ) حوقة, فتحي إسماعيل و شأدى

(. تأثير التلقيح ببكتيريا العقد الجذرية ونوع التربة على العالقة التكافلية لبعض أصناف محصول 2005طه, الشفيع صالح محمد )
 الفاصوليا رسالة ماجستيرجامعة أمدرمان اإلسالمية. 

( تأثير نوع التربة والتلقيح ببكتيريا العقد الجذرية على الصفات التكافلية لبعض أصناف الفول 2006سر عبد الرسول )عبدهللا, يا
 السوداني رسالة ماجستير جامعة أمدرمان اإلسالمية

(, التلقيح ببكتيريا العقد الجذرية وأثره على محصول الفول السوداني بمنطقة حلفا الجديدة. رسالة 2002عبد الواحد, منير صالح )
 جامعة أمدرمان اإلسالمية.        –ماجستير. كلية الزراعة 
تلطة رسالة ماجستير جامعة أمدرمان (. إستحابة نبات الحمص للتلقيح بسالالت رايزوبيم الحمص المخ2000محبوب, عمر عبدهللا )

 األسالمية .
(. التثبيت الحيوي للنيتروجين في الفول المصري ببكتيريا العقد الجذرية رسالة ماجستير 1999محمد أحمد, محي الدين جمعة عبدهللا )

 جامعة أمدرمان اإلسالمية .
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الجوي والتسميد الحيوي. إدارة التدريب والنشر. هيئة البحوث ( . تثبيت النيتروجين 2001مختار, نوري عثمان وبابكر, هاشم محمود. )
 الزراعية.

 ( المركز القومي للبحوث. 1996 -1995(, التقرير العلمي السنوي للعام)1996معهد أبحاث البيئة والموارد الطبيعية)
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Abstract: 
      A field experiment was carried out during the winter season of 2013/2014 at the experimental farm at the Faculty of 

Agriculture, Omdurman Islamic University/Sudan/Khartoum, to study the effect of Rhizobium inoculation and nitrogen 

fertilization on the growth of Fenugreek plant. Three strains of root-knot bacteria were used, the local strain EN12 and two 

strains, TAL380, and SUDA1021. The experiment included eight isolates and three fertilization treatments with the addition 

of 20 kg N / ha and a non-in Vitro fertilization with 50 kg N / ha and the treatment of the control. Then the effect of the 

treatment on the plant length, number of root nodes, dry weight root, Vegetative content and nitrogen, and soils after 45,60 

and 75 days after planting was studied.                     

Results showed that the pollination of the root nodules in local strain EN12 and TAL380 resulted in a significant increase in 

the number of root nodes, root weight, root weight, vegetative weigh, plant content and nitrogen soil with clear superiority 

of the local strain     Chemical fertilization (50 kg / N) significantly increased plant height and dry weight of root and 

vegetable weight after 60 days of planting         

Fertilization and inoculation with local strains EN12 and TAL380 with the addition of 20 kg N / ha resulted in a significant 

increase in all studied parameters except plant height after 60 days of planting.     

Keywords: Fenugreek, Root nodule bacteria, Nitrogen fertilization  
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