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Abstract: Field experiment was conducted to study the effect of biofertilization with three local isolates
belong to three bacterial species Bacillus circulans, Pseudomonas putida and Sphingomonas paucimobilis
and potash on some yield traits of maize plant on gypsiferous soil, the results showed that biofertilizered
treatment of B. circulans was significantly higher in studied traits Comparison with P. putida treatment,
which surpassed on S. paucimobilis treatment, the percentage increases of single biofertilization for the
three isolates in amount of yield 23.58, 16.18 and 9.45% , in the concentration of nitrogen in grain 20.54,
16.10 and 10.66%, in phosphorus concentration in grain 16.20, 11.62 and 5.42%, and in potassium
concentration in grain 24.91, 14.81 and 6.73% compared with control treatment respectively. The results
showed that the potassium fertilization treatments were significantly higher than the non-fertilized
treatment. The fertilized treatment with 160 kg K. ha-1 was significantly higher than 80 kg K. ha-1, the
percentage increases in the nitrogen, phosphorus and potassium concentrations in grain and grain yield for
two level of potassium were ( 22.8%, 44.73% ), ( 44.49%, 58.48% ) and ( 31.86, 60.80%) , and (62.68 and
114.09%) compared with non-potassium treatment respectively. As for the double interaction , the results
showed that B.circulans bio-fertilization and 160 kg K. ha-1, surpassed all biofertilizered and mineral
fertilized treatment.
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079

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

تأثير السماد الحيوي المحضر من ثالث عزالت بكتيرية محلية والتسميد البوتاسي في
بعض صفات الحاصل لنبات الذرة الصفراء في تربة جبسيه
* وائل محمد مهدي

مازن انيس اديب

** شيماء عبد محمد علي

*جامعة سامراء ـ ـ كلية الرتبية ـ ـ قسم علوم احلياة
** جامعة تكريت ـ ـ كلية الزراعة ـ ـ قسم علوم االغذية

الملخص
اجريــت جتربــة ليلي ـة لدراســة تــالس الســماد احليــون االثــر مــك ل ـ

ع ـزالت بكتسيــة حمليــة عائــدة لــا

ان ـواي بكتسيــة

 Bacillus circulansو  Pseudomonas putidaو  Sphingomonas paucimobilisوالتســميد

البوتاســي يف بعــف صــاات احلاصــل لنب ــات الــذرة الســاراء يف تربــة جبســية ،أظه ــرت النتــائ تاــوا معاملــة التســميد احلي ــون

ببكرتيــا  B. circulansمعنويـايف يف صــاات احلاصــل املدروســة علــم معاملــة التســميد احليــون ببكرتيــا  P. putidaوال ـ
تاوقــت علــم معاملــة التســميد ببكرتيــا  ، S. paucimobilisوكانــت الزيــادة امل ويــة للتســميد املناــرد بــالعزالت الا لــة يف
كمي ــة احلاص ــل  85.31و 71.71و ، %5..3ويف تركي ــز النرتوج ــو يف احلب ــو  81.3.و 71.71و ,%71.11ويف
تركيـ ـ ـ ــز الاس ـ ـ ـ ــاور يف احلب ـ ـ ـ ــو  71.81و  77.18و  ،%3..8ويف تركيـ ـ ـ ــز البوتاس ـ ـ ـ ــيوم يف احلب ـ ـ ـ ــو  8..57و7..17
و %1.15ميارنة باملعاملة غس املليحة علم التتابع .كما اظهرت النتـائ تاـوا معـام ت التسـميد املعـدو البوتاسـي معنويـايف
علم املعاملة غس املسـمدة ،ا تاوقـت معاملـة التسـميد  711كغـم . Kهكتـار 7-معنويـا علـم معاملـة التسـميد  11كغـم .K
هكتــار 7-وكانــت الزيــادة امل ويــة يف معــامل التســميد البوتاســي علــم معاملــة الســيطرة ( 88.11و )% ...15و (....5
و )% 31..1و( 57.11و  )%11.11يف تراكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز النرتوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو والاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور والبوتاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيوم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحلبو و (18.11
و )%77..15يف كميــة احلاصــل علــم التتــابع .امــا التــدالل الانــائي بــو الســماد احليــون والبوتاســي ديــد بينــت النتــائ بــان
معاملــة التســميد احلي ــون ببكرتيــا  B. circulansواملس ــتو  711كغــم  . Kهكت ــار 7-تاوقــت عل ــم ايــع مع ــام ت
التسميد احليون واملعدو املنارد والانائي.
الكليمات المفتاحية  :التسميد احليون  ،السماد البوتاسي  ،الذرة الساراء  ،تربة جبسية.
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المقدمة
االمسدة احليوية هي مواد طبيعية صديية للبي ة حتتون علم كائنات لية مايدة للنبات تثاف مع البذور أو اىل الرتبة أو
النبات هبدف جتهيز النباتات بالعناصر الغذائية الثرورية ومنظمات النمو دث عك املركبات املخلبية ,ومك مث يتحسك منوه
وزيادة انتاجه واالاد ظة علم صحة الرتبة واستدامتها وتيليل التكاليف وااللطار البي ية الناجتة مك االستخدام املارط لألمسدة
الكيمياوية .تنت األمسدة احليوية مك عزل وتنيية وتوصيف س الت خمتارة مك األلياء اجملهرية املايدة يف الرتبة وإكاارها يف
مباشرة
مزاري م ئمة حلو استعماهلا ،أما خبلطها مع البذور قبل الزراعة أو التلويث (التلييح) هبا جلذور البادرات أو اضادتها
يف
يف الرتبة و لك لتجهيز النبات بالعناصر املغذية مال النرتوجو والاساور والبوتاسيوم عك طريق عملها علم املغذيات غس
اجلاهزة يف الرتبة أو يف منطية الرايزوساس وجعلها جاهزة للنبات بسورة تدرجيية ( Hariوالرون ،)8171 ،واشار كل مك
 Deubleو  )8113( Merbachاىل إن األمسدة احليوية جتهز املغذيات مال النرتوجو والاساور والبوتاسيوم والزنك
للمحاصيل بنسب اعتيادية أو طبيعية وهي ليست أمسدة تعطي غذاءيف مباشرايف للنبات بل هي أوساط مك األلياء اجملهرية مال

البكرتيا والاطريات حمملة علم لوامل ( Carrierأوساط غذائية) لذا دإن أمهية األمسدة احليوية تكمك يف األلياء اجملهرية،

وقد أظهرت نتائ دراسة  Wuوآلرون ( )8113إن البكرتيا املشجعة لنمو النبات  PGPRهي أهم أنواي البكرتيا
املستعملة يف جمال التسميد احليون البكتسن دهي جمموعة مك البكرتيا بإمكاهنا استعمار جذور النباتات وزيادة منوها
وإنتاجها ،وتثم أجناسايف وأنواعايف عدة مك البكرتيا تستوطك منطية الرايزوساس ( Hayatوآلرون ،)8171 ،ومك أشهر

أجناسها  Arthrobacterو  Azotobacterو  Azospirillumو  Bacillusو Enterobacter
و  Gray( Pseudomonasو 8113 ، Smith؛  Dimkpaوآلرون ،)8111 ،وبو الدورن والكرطاو
( )8171يف دراستهم علم نبات الذرة الساراء بان التسميد احليون ببكرتيا  B. circulansتاوا معنويايف يف معاير منو
نبات الذرة الساراء علم معاملة التسميد احليون ببكرتيا  P. putidaوال تاوقت علم معاملة التسميد احليون ببكرتيا
 ، S. paucimobilisوكانت الزيادة امل وية للتسميد املنارد بالعزالت الا لة علم معاملة السيطرة يف ارتااي اجملموي
اخلثرن  71.11و 75.53و ، %5.31ويف املسالة الورقية  71.13و 1.18و ,%..78ويف تركيز الاساور يف
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النبات  81.81و 71.71و ،%5.15ويف تركيز البوتاسيوم  71.8و 77.18و %3..8ميارنة باملعاملة غس املليحة
علم التتابع.
يعد عنسر البوتاسيوم مك املغذيات املعدنية الرئيسة ال تؤدن دورا مهما يف منو النبات وإكمال دورة لياته وهو مك
املغذيات ال حتتاجه النباتات كادة علم الرغم مك عدم دلوله يف أن مركب عثون دالل النبات سو األمحاض العثوية
ال يتحد معها لتكويك أم لايف عثوية ،وأن امتساص هذا املغذن يكون نشطايف و لك لرتاكمه يف أنسجة النبات ضد تدرج
الرتكيز مع االيط الغذائي اخلارجي ( Philippeوآلرون ،)2004 ,وبينت الدراسات ال اجريت لول لالة البوتاسيوم
يف الرت العراقية باهنا متتلك لزينا كبسا نسبيا مك البوتاسيوم كما هو احلال بالنسبة ملعظم تر املناطق اجلادة وشبه اجلادة,
اال ان سرعة حترر هذا العنسر واط ة نسبيا ورمبا ال تكاي لتلبية لاجة العديد مك االاصيل وهذا يعود اىل ان البوتاسيوم
موجود ضمك البناء البلورن للمعادن االولية والاانوية مال معدن املسكودايت ومعدن الالدسبار وال يتحرر منها البوتاسيوم
ل ل مدة زمنية جيولوجية عند تعرضها لعمليات التجوية املختلاة .ان إدلال أصناف حماصيل عالية االنتاج واهلجك،
والزراعة الكاياة  ،اد اىل استناا لزيك البوتاسيوم املوجود يف الرتبة مبعدالت سريعة لذلك دان نيص البوتاسيوم يسبح
والدا مك االددات الرئيسة إلنتاج االاصيل والسيما يف الرت لشنة النسجة ,ولىت يف الرت الناعمة دان البوتاسيوم
اجلاهز يكون منخاف ميارنة بالبوتاسيوم الكلي لذلك دان االاصيل تستجيب للتسميد البوتاسي مما اد

لك البحث عك

مسدر الر للبوتاسيوم واحلااظ علم تركيزه يف الرتبة للمحادظة علم إنتاج ٍ
عال للمحاصيل ( Supanjaniوالرون,
 8111؛  Sindhuوالرون.)8178 ,
اجتهت الدراسات احلدياة إىل استعمال الكائنات اجملهرية مع األمسدة الكيميائية لتودس العناصر الغذائية للنبات عك طريق
االمسدة احليوية مك أجل لاف تكاليف اإلنتاج الزراعي ،إ تستعمل األمسدة احليوية للتيليل مك إضادة األمسدة الكيميائية
مبا ال ييل عك  %83وتعمل علم استدامة الزراعة وديا ملا اشار اليه ( Ahemadو ،)817. ، Kibretلذا استهدف
الدراسة احلالية حتثس مساد ليون مك ل

عزالت بكتسية حملية واستخدامها مع التسميد البوتاسي والتبار كااءته يف

حتسو بعف صاات احلاصل لنباتات الذرة الساراء النامية يف تربة جبسيه.
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المواد وطرائق العمل
اختيار الساللة البكتيرية:

مت احلس ــول عل ــم العـ ـزالت البكتسيـ ـة الا ل ــة  Pseudomonas putidaو  Bacillus circulansو
 Sphingomonas paucimobilisمك قسم علوم الرتبة واملوارد املائية يف كلية الزراعة  -جامعة تكريت.

تحضير اللقاح البكتيري

نشـطت السـ الت البكتسيــة املنتخبـة و لــك بنيــل جـزء متســا ٍو مــك املسـتعمرات النييــة الناميــة يف أطبـاا ب ســتيكية معيمــة

باستخدام الناقل املعيم إىل دوارا خمروطية سعة  831مل حتتون علـم  711مـل مـك الوسـط املغـذن السـائل Nutrient
 Brothاملعيم باملؤصـدة ولثـنت املـزاري السـائلة يف لاضـنة هـزازة بدرجـة لـرارة °81م وبسـرعة  711دورة .دقييـة 7 -ملـدة
 .1ســاعة ،مث ُلثــرت سلســلة مــك التخــاديف املثــاعاة لكــل مزرعــة بكتسيــة ي ـراد حتثــس الليــا الســائل منهــا يف أنابيــب
زجاجية معيمة ،وتراولت التخاديف مك 10-1إىل 1970 ، Vincent( 10-9؛  Mehboobوآلرون .)8178 ،
نيل  7مل مك التخايف  10-9املزروي بالبكرتيا املراد استخدامها مسادا ليويا باملاصـة الدقييـة يف كـل طبـق مـك األطبـاا
الب ســتيكية احلاويــة علــم وســط  Nutrient agarوبواقــع  3أطبــاا لكــل س ـ لة منتخبــة علــم لــده وبطرييــة النشــر متــت

جمانســة املعلــق البكتــسن ،ولثــنت األطبــاا عنــد درجــة لـرارة °81م ملــدة  .1ســاعة  ،وبعــد احلثــانة لســب العــدد الكلــي
للمسـتعمرات يف األطبـاا و لـك بثـر العـدد يف ميلـو التخايـف ( ،)1965 ،Clarkمث اسـتخراج معـدل مـا موجـود يف
الطبق الوالد مك مستعمرات بكتسية عك طريق املعادلة اآلتية:
اعداد البكتريا في 1مل = معدل عدد المستعمرات النامية × مقلوب التخفيف.

7-

دكــان عــدد ل يــا بكرتيــا الع ـزالت الا لــة املنتخبــة ( (109 ×3.5و ( )109 ×2.3و ( )109×4.1لليــة .مــل مــك
الليا املستعمل يف جتربة الذرة الساراء علم التتابع.
استعمل لامل البتمـو  Peat mossاملسـنع مـك قبـل منظمـة الاـاو  FAOالعامليـة وديـا ملواصـاات احلامـل الـ بينهـا
( Somasegaranو ،)1994 ،Hobenمث خنلــت كميــة مناســبة من ـه مبنخــل معــدو مشــبك قطــر دتحاتــه  8ملــم ووزي
املنخ ــول ب ــاوزان متس ــاوية بلغ ــت  831غ ــم يف أكي ــا ب س ــتيكية مياومـ ـة للح ـ ـرارة العالي ــة ،مث رط ــب البتم ــو املنخ ــول يف
األكيا باملاء ومبيدار  %81مك وزن احلامل ،وبعدها أغليت جزئيايف لتعييم املـادة احلاملـة باملؤصـدة يف درجـة لـرارة °121م

وضغط  1.5بار ملدة  51دقيية مع تكرار التعييم باملؤصدة ل
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اُلكــام غليهــا قبــل إلراجهــا مــك جهــاز املؤصــدة ،مث التــمت عينــات عش ـوائية مــك احلامــل للتاكــد مــك للوه ـا مــك االليــاء
الدقييـة و لـك بالــذ  7مـل مــك التخايـف األول ومنــي علـم وسـط  Nutrient agarوبعــد احلثـانة مت التاكــد مـك سـ مة
احلامل مك امللولات ( Strijdomو  7517 ،Rensburg؛ .)8173 ، Koinange
عيمت منطية احليك يف جدار كل كي معبا بالبتمو قبل البدء بعمليـة إضـادة الليـا باسـتعمال قطعـة مـك اليطـك الطـ
مبللـة بـالكحول االليلـي تركيـز ،%70مث ليـك الليـا السـائل االثـر مسـبيا للعـزالت املختـارة ( )1970 ,Vincentحتـت
ظـروف معيمــة باســتخدام ليـك طبيــة ســعة  20مـل يف منتســف كتلــة احلامــل بسـورة مائلــة لثــمان عـدم ليــب اجلــدار امليابــل
للكي  ،وكان لجـم الليـا املثـاف مبيـدار  71مـل إليسـال رطوبـة احلامـل املعيـم واملليـح إىل نسـبة  %11 - 31مـك وزن
احلامل ،وبعـد إمتـام احليـك أغليـت دتحـة احليـك مباشـريفة باسـتعمال شـريط ورقـي الصـق سـجل عليـه املعلومـات اخلاصـة بالتجربـة
الوالــد ,مث لثــك يف احلاض ــنة اهل ـزازة بدرج ــة ل ـرارة °81م ملــدة  1أي ــام لتوزيــع اللي ــا علــم ايــع أج ـزاء احلامــل يف الك ــي
( .)7511 ،Roughleyبعدها قدرت أعداد اخل يا البكتسية للعزالت احلية يف احلامل املليـح بطرييـة التخايـف والعـد يف
األطبــاا و لــك قبيــل تليــيح البــذور بتعليــق  81غــم مــك الليــا املســنع واملمــزوج جيــدا يف  711مــل مــك املــاء املعيــم حتــت
ظــروف معيمــة ،وعلــق اخللــيط بالتحري ـك املســتمر ملــدة  51دقييــة .لثــرت سلســلة مــك التخــاديف ،مث ألــذ  1.7مــل مــك

التخايــف  71-5ونشــرت بالناقــل علــم وســط  ، Nutrient agarمث لثــنت األطبــاا املزروعــة يف درجــة ل ـرارة ° 81م
ملـ ــدة  8.سـ ــاعة ( Strijdomو  ،)7517 ،Rensburgوكانـ ــت الكاادـ ــة العدديـ ــة للس ـ ـ الت البكتسيـ ــة يف السـ ــماد
 Pseudomonasو  Bacillus circulansو

Sphingomonas

احليــون االثــر لكــل عزلــة putida
 )109 × 3.1( paucimobilisو ( )105×..3و ( )105× 1.8للية .غم 7-بتمو علم التتابع.

كما اضيف حملول السمغ العريب االثر باعتباره مادة الصـية برتكيـز  %.1وحملـول السـكروز لزيـادة ليويـة البكرتيـا برتكيـز
 %73مث مـزج حملــول السـمغ والســكر االثـريك مــع الليـا االمــل علــم مـادة البتمــو بنسـبة  5:7علــم التتـابع قبــل ســاعتو
مك االستعمال يف الظل.
تعقيم بذور الذرة الصفراء

عيمـت بـذور الـذرة السـاراء  Zea mays. Lصــنف  cadzلليثـاء علـم األليـاء اجملهريـة املوجـودة علـم ســطحها ,
و لك بنيعهـا ملـدة دقييتـو يف حملـول  %2هـايبوكلورات السـوديوم (الياصـر) والكحـول االليلـي  , %95مث غسـلت  5مـرات
باملاء امليطر املعيم إلزالة ايع الار املادة املعيمة.
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تلقيح البذور

عوملـت البـذور املعــدة للزراعـة بالنســبة ملعـام ت التســميد احليـون بالليالــات االثـرة مـك العزلــة البكرتيـة P. putida
والعزلـة البكتسيــة  B. circulansوالعزلــة البكرتيـة  S. paucimobilisعلــم التتــابع ،إ للطـت كميــة  711غــم مــك

البذور املعيمة يف دوارا سعة  311مل مع  3غم مـك الليـا االثـر مسـبيا وديـا ملـا اورده ( Hanusوآلـرون )7517 ،مث
لركت باستمرار لثمان االلتساا اجليد ،ونشرت البـذور املليحـة علـم ورقـة نشـاف نظيـف لتجـف يف الظـل بعيـدا عـك أشـعة
الشم واال ادظة علم ليوية الليا قبل الزراعة ،وكانت االضادة إىل البذور قبل ساعة والدة مك الزراعة.
تنفيذ التجربة

أجريــت جتربــة ليليــة يف قثــاء الــدور  -حمادظــة ص ـ الــديك  -الع ـراا يف املوســم اخلرياــي بتــاري , 8171 / 1 / 7
لدراسـة تـالس التليـيح بـالعزالت الا لـة  P. putidaو  B. circulansو  S. paucimobilisمـع التسـميد بــا
مســتويات مــك الســماد البوتاســي  1و  11و  711كغــم .هكتــار 7-والتــدالل بينهــا يف بعــف صــاات النمــو الســول الــذرة
الساراء وامتساص العناصر الغذائية .

لرلــت األرض ونعمــت وعــدلت مث قســمت علــم  5قطاعــات ،وكــل قطــاي قســم علــم  78لــو مســالة كــل لــو 1×1

م ,8وتركت مسادة 7م بو قطاي وآلر و 13سم بو لو وآلر.
كم ــا أل ــذت عين ــات م ــك الرتب ــة بعم ــق 30-0س ــم  ,إلج ـراء التحالي ــل الايزيائي ــة والكيميائي ــة واحليوي ــة ولس ــب الطريي ــة
املوصودة يف .)7513( Black
عيمت تربة احليل مبحلول الاورمالدهيد تركيز  %8وقد استعمل الثاغط اليدون الرشـا إلضـادة االلـول املعيـم إىل الرتبـة

إىل لــد بلــل الطبيــة الســطحية  ,مث قلبــت الرتبــة وغطيــت بــالبويل أليلــو (النــايلون) مث ردــع الغطــاء بعــد يــومو مــك اإلضــادة.

قسمت البذور علم اربعة اقسام  ,اليسم األول ترك بدون تلييح  ,واليسـم الاـاو ليـح ببكرتيـا  P. putidaواليسـم الاالـث

ليـح ببكرتيـا  B. circulansواليسـم الرابـع ليـح ببكرتيـا  S. paucimobilisبعـد لـك زرعـت البـذور املليحـة وغـس

املليحـة يف األلـوا املخسسـة هلـا يف جـور علــم لطـوط املسـادة بـو لـط ولـط آلــر  50سـم وبـو جـورة وألـر  81ســم ،
ومبعدل  3بذرات لكل جورة كما موضحة يف اجلدول االيت:
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جدول ( )1املعام ت الداللة يف التجربة احليلية و رموزها
املعاملة

رمز املعاملة
B0M0

بدون مساد بوتاسي  +بدون ليا ((control

B1M0
B2M0
B3M0
B0M1

 80كغم  .ه 7-مساد بوتاسي  +بدون ليا

B1M1
B2M1
B3M1
B0M2
B1M2

 160كغم  .ه 7-مساد بوتاسي  +بدون ليا
 160كغم  .ه 7-مساد بوتاسي  +بكرتيا Bacillus circulans

B2M2
B3M2

بدون مساد بوتاسي  +بكرتيا Bacillus circulans
بدون مساد بوتاسي  +بكرتيا P. putida
بدون مساد بوتاسي  +بكرتيا Sphingomonas paucimobilis
 80كغم  .ه 7-مساد بوتاسي +بكرتيا Bacillus circulans
 80كغم  .ه 7-مساد بوتاسي +بكرتيا P. putida
 80كغم  .ه 7-مساد بوتاسي +بكرتيا Sphingomonas paucimobilis

 160كغم  .ه 7-مساد بوتاسي +بكرتيا P. putida
 160كغم  .ه 7-مساد بوتاسي  +بكرتيا Sphingomonas paucimobilis

أضيف الاسـاور مبعـدل  711كغـم .pهكتـار 7 -باسـتعمال مسـاد السـوبر دوسـاات الا لـي ) )P %21مسـدرا للاسـاور

 ،والبوتاسيوم مبستويو  11و  711كغـم .Kهكتـار 7-باسـتعمال مسـاد كميتـات البوتاسـيوم ( )K %43مسـدرا للبوتاسـيوم
 ،والسماد النرتوجيين مبعدل  881كغم  .Nهكتار 7-باستعمال مسـاد اليوريـا ) )N %46مسـدرا للنرتوجـو  ،وانـت اضـادة
مســاد الاســاور و البوتاســيوم ددعــة والــدة قبــل الزراعــة  ،والنرتوجــو علــم ددعتــو قبــل الزراعــة وبعــد شــهر مــك اإلنبــات .رويــت
األل ـوا بــالتنييط .جــر لــف البــادرات بعــد أســبوي مــك اإلنبــات إىل نبــات والــد لكــل جــورة ،وعزقــت األدغــال مث اجريــت
عملية مكادحة لشرة لاار ساا الذرة باستعمال مبيد الديازنون  Diazinonاالبـب  .%10كـررت كـل معاملـة 3مـرات
دنت عك املعام ت ومكرراهتا  36ولدة جتريبية
الصفات المدروسة

 لاصل احلبو (كغم .ه: )7-
احلاصل الكلي (كغم .ه= )7-

لاصل الولدة التجريبية (كغم)
8

مسالة الولدة التجريبية ( م )
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 تق دددير النت ددروجين  :ق ــدر النرتوج ــو يف املس ــتخلص الس ــمادن املهث ــوم له ــاز املايكروكل ــدال ود ــق الطريي ــة املوص ــودة يف
 Pageوآلرون .)1982(،

 تق د د د د دددير الفس د د د د ددفور :ق ـ ـ ـ ـ ــدر الاس ـ ـ ـ ـ ــاور الكل ـ ـ ـ ـ ــي يف املس ـ ـ ـ ـ ــتخلص السـ ـ ـ ـ ــمادن املهث ـ ـ ـ ـ ــوم له ـ ـ ـ ـ ــاز املطي ـ ـ ـ ـ ــاف الث ـ ـ ـ ـ ــوئي

 ، Spectrophotometerلسب طريية ( Olsenوآلريك .) 753. ،

 تق دددير البوتاس دديو  :قــدر البوتاس ــيوم له ــاز الله ــب ) (Flame Photometerود ــق مل ـا ك ــر يف (، Jackson

.)7515

النتائج والمناقشة:

تأثير التسميد الحيوي والبوتاسي والتداخل بينهما في تركيز النتروجين ( )%لنبات الذرة الصفراء
يبو اجلدول ( )8ان تركيز النرتوجو باحلبو تالر معنويا بالتسميد احليون ،ا تاوقت املعام ت املليحة  B1و B2وB3
علم املعام ت غس املليحة معنويايف ،واعطت معام ت التسميد احليون  5.787و  5.111و  %8.113علم التتابع
قياسا باملعاملة غس املليحة  B0وال بلغ متوسط تركيز النرتوجنب ديها  , %8.315كما توضح النتائ بان تركيز
النرتوجو باحلبو قد تالر معنويا بإضادة السماد البوتاسي  ،ا تاوقت معام ت التسميد املعدو البوتاسي  11كغم . K

هكتار 7-و 711كغم  . Kهكتار 7-معنويايف علم املعاملة  M0غس املسمدة ،واعطت معام ت التسميد البوتاسي
 8.518و %5..81قياسا مبعامله امليارنة ال اعطت  .%8.515اما عك تالس التدالل الانائي بو التسميد احليون
والبوتاسي ديد كان معنويايف ايثا ،وتشس النتائ بان املعاملة  B1M2اعطت أعلم تركيز للنرتوجو باحلبو بلغ
 %5.1.3قياسا مبعاملة امليارنة ال بلغت  ، %7.155وهذا ما يؤكد امهية التسميد املتكامل احليون واملعدو وأن
التدالل بينهما كان اجيابيايف وأن التالس املايد الذن انعك علم حتسو وزيادة صاات احلاصل ومنها تركيز النرتوجو
باحلبو

وهذا ما اكده ( Dadhichوالرون  ، )8177وقد تعز الزيادة املعنوية يف تركيز النرتوجو باحلبو نتيجة

التسميد احليون اىل زيادة جاهزية النرتوجو والبوتاسيوم والاساور الناجتة عك ا ابة املركبات البوتاسية والاوسااتية غس الذائبة
باعل االمحاض العثوية وال عثوية ال تنتجها بكرتيا السماد احليون وكذلك ميكك ان تعود الزيادة اىل قدرة بكرتيا السماد
احليون علم ادراز منظمات النمو مال  IAAوانتاج املركبات اخلالبة للحديد مما ينعك علم حتسك منو النبات وزيادة

املسالة الورقية دث عك زيادة امتساص املغذيات ,وهذه النتائ تتاق مع نتائ ما توصل اليه ( Deshwal
و 8175 ، Kumar؛ الدورن والكرطاو .)8171 ،
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جدول  .2تأثير التسميد الحيوي والبوتاسي والتداخل بينهما في تركيز النتروجين ( )%في الحبوب لنبات الذرة
الصفراء
السماد البوتاسي
السماد احليون

M0

)M2(180) M1(60

معدل السماد
احليون

Control :B0

1.699

2.837

3.231

2.589

Bacillus circulans :B1

2.730

2.989

3.645

3.121

Pseudomonas putida :B2

2.656

2.911

3.453

3.006

Sphingomonas paucimobilis :B3

2.368

2.874

3.353

2.895

معدل السماد البوتاسي

2.363

2.902

3.420

-

LSD 5%
السماد احليون

السماد البوتاسي

التدالل

1.711

1.1718

1.1585

تأثير التسميد الحيوي والبوتاسي والتداخل بينهما في تركيز الفسفور ( )%في الحبوب لنبات الذرة الصفراء
يبو اجلدول ( )5ان تركيز الاساور باحلبو قد تالر معنويا بالتسميد احليون ،ا تاوقت املعام ت املليحة  B1و B2
و B3علم املعام ت غس املليحة معنويايف  ،واعطت معام ت التسميد احليون  1.517و  1.5.7و %1.571علم
التتابع قياسا باملعاملة غس املليحة  B0وال بلغ متوسط تركيز الاساور ديها  , %1.851كما توضح النتائ بان تركيز
7-

الاساور باحلبو قد تالر معنويا بإضادة السماد البوتاسي ،ا تاوقت معام ت التسميد البوتاسي  11كغم . Kهكتار
و 711كغم . Kهكتار 7-معنويايف علم املعاملة  M0غس املسمدة  ،واعطت معام ت التسميد البوتاسي 1.581
و %1..55قياسا مبعامله امليارنة.
اما عك تالس التدالل الانائي بو التسميد احليون والبوتاسي ديد كان معنويايف وتبو النتائ بان املعاملة  B1M2اعطت
أعلم تركيز للاساور باحلبو بلغ  %1..15قياسا مبعاملة امليارنة ال بلغت  . % 1.751ان وجود البكرتيا املذيبة

070

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

للبوتاسيوم والاساور يف املنطية االيطة باجلذور سامهت يف زيادة الاساور اجلاهز يف الرتبة وبالتايل شجعت علم امتساص
الاساور مك قبل النبات دث عك ان البكرتيا املذكورة رمبا تنت هرمونات نباتية  phytohormonحتاز منو النبات وال
بدورها تزيد مك امتساص املغذيات والسيما الاساور ,ويعز سبب لك اىل ان اضادة مستويات خمتلاة مك البوتاسيوم
الرت يف زيادة تركيز الاساور اليابل ل متساص مك قبل اجلذور الذن انعك بدوره علم تركيز الاساور بالنبات ا ييوم
الاساور بتيوية وتنشيط اجملموي اجلذرن للنباتات و لك يعمل علم زيادة امتساص املغذيات ،وتتاق هذه النتائ مع
( Guoوالرون  )8111 ,الذيك وجدوا ان مستويات السماد البوتاسي تزيد مك كااءة امتساص العناصر الغذائية .
جدول  .3تأثير التسميد الحيوي والبوتاسي والتداخل بينهما في تركيز الفسفور ( )%في الحبوب لنبات الذرة
الصفراء
السماد البوتاسي
معدل السماد

السماد احليون

M0

)M1(60

)M2(180

Control :B0

0.190

0.295

0.406

0.297

Bacillus circulans :B1

0.275

0.365

0.473

0.371

Pseudomonas putida :B2

0.233

0.336

0.456

0.341

0.213 Sphingomonas paucimobilis :B3

0.316

0.422

0.317

0.227

0.328

0.439

-

احليون

معدل السماد البوتاسي

LSD 5%
السماد احليون

السماد البوتاسي

التدالل

1.1111

1.1151

..11

تأثير التسميد الحيوي والبوتاسي والتداخل بينهما في تركيز البوتاسيو ( )%في الحبوب لنبات الذرة الصفراء
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يبو اجلدول ( ).ان تركيز البوتاسيوم باحلبو قد تالر معنويا بالتسـميد احليـون ا تاوقـت املعـام ت املليحـة  B1و B2
و B3علــم املعــام ت غــس املليحــة معنوي ـايف  ،واعطــت معــام ت التســميد احليــون  1.55.و  1.515و  % 1.5.5علــم
التتابع قياسا باملعاملة غس املليحة  B0وال بلغ متوسط تركيز البوتاسيوم ديها . %1.58.
جدول  4تأثير التسميد الحيوي والبوتاسي والتداخل بينهما في تركيز البوتاسيو ( )%في الحبوب لنبات الذرة
الصفراء
السماد البوتاسي
معدل السماد

السماد احليون

M0

)M1(60

)M2(180

Control :B0

0.231

0.325

0.416

0.324

Bacillus circulans :B1

0.315

0.391

0.476

0.394

Pseudomonas putida :B2

0.294

0.371

0.443

0.369

0.255 Sphingomonas paucimobilis :B3

0.353

0.423

0.343

0.273

0.360

0.439

-

احليون

معدل السماد البوتاسي

LSD 5%
السماد احليون

السماد البوتاسي

التدالل

1.11.7

1.1153

1.1117

كم ــا توض ــح نت ــائ اجل ــدول ناس ــه ان تركي ــز البوتاس ــيوم ب ــاحلبو ق ــد ت ــالر معنوي ــا بإض ــادة الس ــماد البوتاس ــي ،ا تاوق ــت
معـام ت التسـميد البوتاسـي  11كغـم .Kهكتـار 7-و  711كغـم .Kهكتـار 7-معنويـايف علـم املعاملـة  M0غـس املسـمدة ،
ا اعطـت معـام ت التسـميد البوتاســي  1.511و % 1..55قياسـا مبعاملـه امليارنـة ،وقــد تعـز الزيـادة يف تركيـز البوتاســيوم
يف احلبـو مــع زيـادة مســتويات إضـادة الســماد البوتاسـي إىل زيــادة اجلـاهز منــه يف حملـول الرتبــة ومـك مث زيــادة املمـتص مــك قبــل
اجلــذور الــذن يــنعك علــم زيــادة تركيــزة يف اج ـزاء النبــات اخلث ـرية الســيما االوراا ( الــدورن والكرطــاو  )8171 ،ومــك مث
زيادة تركيزه يف احلبو .
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اما عك تالس التدالل الانائي بو التسميد احليون والبوتاسي ديد كـان معنويـايف وتوضـح النتـائ بـان املعاملـة  B1M2قـد
اعطــت أعل ــم تركي ــز للبوتاس ــيوم ب ــاحلبو بل ــغ  % 1..11قياســا مبعامل ــة امليارن ــة ال ـ بلغ ــت  ، % 1.857وميك ــك تاس ــس
الزيادة يف تركيز البوتاسيوم يف احلبـو مـع زيـادة مسـتويات إضـادة السـماد البوتاسـي إىل زيـادة اجلـاهز منـه يف حملـول الرتبـة ومـك
مث زي ــادة املم ــتص م ــك قب ــل اجل ــذور وزي ــادة تركي ــزه يف احلب ــو مب ــا ي ــت ئم م ــع لاج ــة النب ــات إلي ــة وه ــذا م ــا يتا ــق م ــع نت ــائ
( Mehdiوآلرون  2007 ،؛  Ahmadوآلرون .) 2009 ،
تأثير التسميد الحيوي والبوتاسي والتداخل بينهما في حاصل الحبوب (كغم.هكتار )1-لنبات الذرة الصفراء

يبو اجلدول ( )3ان كمية احلاصل قد تالر معنويا بالتلييح بالتسميد احليون ا تاوقت املعام ت املليحة  B1و B2
و B3علم املعام ت غس املليحة معنويايف ،ا اعطت معام ت التسميد احليون  6939.9و  6524.4و 6146.6
كغم .هكتار 7-علم التتابع قياسا باملعاملة غس املليحة  B0ال بلغ متوسط كمية احلاصل ديها  5615.5كغم.هكتار.7-
جدول  .5تأثير التسميد الحيوي والبوتاسي والتداخل بينهما في حاصل الحبوب (كغم/هكتار) لنبات الذرة الصفراء
السماد البوتاسي
السماد احليون

معدل السماد

M0

)M1(60

)M2(180

3473.3

5370

8003.3

5615.5

4390

7406.6

9023.3

6939.9

Pseudomonas putida :B2

4106.6

6766.6

8700

6524.4

Sphingomonas paucimobilis :B3

3903.3

6280

8256.6

6146.6

معدل السماد البوتاسي

3968.3

6455.8

8495.8

احليون
Control :B0

Bacillus circulans :B1

LSD 5%

السماد احليون
51.1.1

السماد البوتاسي
1..578
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كما توضح النتائ

ايثايف ان كمية احلاصل قد تالر معنويا باضادة السماد البوتاسي ا تاوقت معام ت التسميد املعدو

البوتاسي  11كغم . Kهكتار 7-و  711كغم . Kهكتار

7-

معنويايف علم املعاملة  M0غس املسمدة ،ا اعطت

معام ت التسميد البوتاسي  6455.8و  8495.8كغم .هكتار 7-قياسا مبعامله امليارنه.

اما عك تالس التدالل الانائي بو التسميد احليون والبوتاسي ديد كان معنويايف وتشس نتائ التدالل بان املعاملة B1M2

اعطت أعلم كمية احلاصل بلغ  9023.3كغم .هكتار 7-قياسا مبعاملة امليارنة ال بلغت  3473.3كغم .هكتار، 7-
وهذا يدل علم ان السماد احليون كان اجيابيا يف جتهيز نبات الذرة مبا حتتاجه مك املغذيات الكم مال النرتوجو والاساور
والبوتاسيوم ,ومعاملة البذور بالليالات البكتسية تساعد يف حتايز النمو وزيادة لاصل احلبو نتيجة ادراز هذه االلياء
منظمات النمو ( ( 811. ، AL-Samerraiكذلك زيادة ارتااي اجملموي اخلثرن واملسالة اخلثرية للنبات ال الرت
يف كمية لاصل االسول (الدورن والكرطاو.)8171 ،
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