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 ) Bacillus subtilis ( واللقاح البكتيري NPK تأثير إضافة مستويات من السماد المركب
(Zea may L.( نتاجية الذرة الصفراء وفطر المايكوريزا )Glomus mosseae(  في نمو واإ

عبد اهلل كريم جبار)1( وغأنم بهلول نوني)1( ومحمد رضوأن محمود*)1(

)1(. قسم مكافحة التصحر،  كلية الزراعة، جامعة المثنى، العراق.
.)modrn@windowslive.com :للمراسلة: د. محمد رضوأن محمود. البريد اإللكتروني*(

      تاريخ االستالم: 2017/11/27                               تاريخ القبول:  2018/03/26

الملخص:
ُنّفــذت تجربــة حقليــة للموســم الزراعــي )2015/2014( فــي محطــة األبحــاث التابعــة لكليــة الزراعــة جامعــة 
نتاجيــة الــذرة  المثنــى فــي العــراق، لدراســة تأثيــر إضافــة اللقــاح الحيــوي والتســميد المركــب NPK فــي نمــو واإ
الصفراء ).Zea may L(، إذ تضمنت األســمدة الحيوية أربع معامالت: معاملة الشــاهد )صفر: بدون لقاح(، 
  )Glomus mosseae( ومعاملــة فطــر الميكوريــزا ،) Bacillus subtilis(  ومعاملــة اللقــاح البكتيــري
لــكّل 10 كــغ بــذور( واللقاحيــن معــًا، وثالثــة مســتويات مــن التســميد المركــب NPK، الــذي  كــغ لقــاح   1(
تضّمــن معامــالت الــرش علــى المجمــوع الورقــي وهــي :C1=5000 مغ/ليتــر، C2=7500مغ/ليتــر إضافــًة إلــى 
 )R.C.B.D.( ُنّفــذت التجربــة بتصميــم القطاعــات العشــوائية الكاملــة .C0  معاملــة الــرش بالمــاء فقــط كشــاهد
وفــق ترتيــب القطــع المنشــقة، وبثالثــة مكــررات. أظهــرت النتائــج أن إضافــة الملقــح البكتيــري F1 ,F2, F3 قــد 
أثــر معنويــًا فــي الصفــات التاليــة: ارتفــاع النبــات )209.41 ســم(، ووزن 500 حبــة )156.08 غ(، والغلّــة 
المعاملــة  ســجلت  إذ  معنوّيــة  زيــادة  إلــى   NPK الســماد  رش  أّدى  كمــا  كغ/هكتــار(.   6.96( الحبّيــة 
)C2( «تفوقــًا معنوّيــًا« علــى باقــي المعامــالت فــي الصفــات التاليــة:  ارتفــاع النبــات )210.39 ســم (، ونســبة 
النتروجيــن والفوســفور والبوتاســيوم فــي النبــات )22.20، 4.24 و 19.99%( علــى التوالــي، ووزن 500 حبــة 
نتاجيــة النبــات مــن البــذور 6.91 كغ/هكتــار.  فــي النبــات )157.06 غ(، والغّلــة الحيوّيــة )373.39 كــغ/ هكتــار(، واإ

الكلمات المفتاحية،: الذرة الصفراء، التسميد الحيوي، بكتريا NPK ، Bacillus subtilis، ميكوريزا.
المقدمة:

كثارهــا فــي مــزارع مالئمــة لحيــن اســتعماله  تنتــج األســمدة الحيويــة Biofertilizers مــن عــزل وتنقيــة وتوصيــف أحيــاء مجهريــة مختلفــة، واإ
كلقــاح، فهــو إمــا أن يخلــط مــع البــذور قبــل الزراعــة أو تغمــر بــه جــذور البــادرات، أو يضــاف مباشــرة فــي الحقــل قــرب جــذور النباتــات الناميــة 
)Lakshmama, 2000(. ُتســتعمل األســمدة الحيويــة للتقليــل مــن إضافــة األســمدة الكيميائيــة بمــا ال يقــل عــن )%25(، 

فضــاًل عــن دورهــا فــي الحــد مــن مشــكالت التلــوث البيئــي. التلقيــح الميكروبــي )البــذور + البكتريــا( تفيــد فــي المحافظــة علــى تربــة جيــدة 
)Sunita Gaind and Gaur, 2004(. كمــا تــؤّدي األســمدة الحيويــة )Biofertilizer( دورًا مهمــًا فــي تعويــض النقــــص فــي اإلنتاجيــة 
مـــــن المغذيــات، وتستعــــمل بفعاليــة لدعـــم واســتدامة الزراعــة )Surendra Singh et al., 2002(. ُتّعــد األســمدة الحيويــة مصــدرًا طبيعيــًا 
لتنظيــم نمــو محصــول الــذرة الصفــراء، إذ أّدى إضافتــه إلــى زيــادة نمــو المحصــول، وزيــادة دليــل المســاحة الورقيــة، ومحتــوى الكلوروفيــل فــي 
النبــات )Kouchebagh et al., 2012(، ومــن أهــّم التأثيــرات الغذائّيــة المهّمــة، هــو تحســين امتصــاص العناصــر غيــر المتحركــة مثــل 
النحاس والزنك )Nirmalnath, 2010(. اسُتخدم هذا اللقاح كسماد نيتروجيني مناسب في تحسين نمو العديد من المحاصيل الزراعية 
)Papic – Vidakovic, 2000(. كذلك أشار كلٍّ من Woyessa وAssefa )2011( وحمدان )2011( إلى أّن فطر الميكورايزا يزيد 

من كمّية منظمات النمو المتحررة في وســط النمو )األوكســين والجبرلين والســايتوكاينين( التي تعمل على تحفيز نمو الشــعيرات الجذرية.
ذكر )Thind et al., 2002( أّن استعمال بكتريا Azospirillum كسماد حيوي يشجع نمو النبات من خالل إمداده بالنيتروجين وهذا 
   Azospirillum SPPينعكــس علــى جميــع صفــات نبــات الــذرة الصفــراء. وجــد العبيــدي )2013( أّن تلقيــح بــذور الــذرة الصفــراء ببكتريــا
أو Pseudomonas fluoescence قــد أّدى إلــى زيــادة تركيــز الكلوروفيــل فــي النبــات، والمســاحة الورقيــة، ووزن المجمــوع الخضــري 
الجاف، والمحتوى المائي. وتحققت أفضل النتائج عند استعمال اللقاحين معًا. تأتي التغذية الورقية بسماد NPK كرد فعل إيجابي نحو 
توجيــه عمليــة التســميد ضمــن االتــزان البيئــي المعقــول فــي التربــة ومحيطهــا فهــي تزيــد مــن كفــاءة النبــات مــن امتصــاص المتــاح مــن هــذه 
العناصــر فــي محلــول التربــة قبــل تمثيلــه حيويــًا أو غســله أو تطايــره كمــا فــي النتروجيــن )Pholsen and Suksri, 2001( ولذلــك جــاء 
يجاد بدائل حيوية تغني التربة بالعناصر الغذائية المتاحة للنبات وبالتالي زيادة اإلنتاجّية. الهدف من التجربة هو دراسة تأثير التغذية الورقية واإ
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مواد البحث وطرائقه:
تّمــت الزراعــة بتاريــخ 2015/3/15 فــي أرض بــور )لــم تكــن مزروعــة ســابقًا(، حيــث ُحرثــت تربــة الحقــل بالمحــراث الثالثــي القــالب 
وبعمــق 25 ســم، وُنّعمــت بواســطة األمشــاط القرصيــة، وســويت ثــم فتحــت فيهــا الســواقي الرئيســة والفرعيــة. ومــن ثــم ُقّســمت إلــى ثالثــة 
قطاعــات ضــم القطــاع الواحــد 18 وحــدة تجريبيــة، مســاحة الوحــدة التجريبيــة )2 × 3( م2. اشــتملت الوحــدة التجريبيــة علــى ثالثــة خطــوط  
بطــول 3 م، والمســافة بيــن خــط واآلخــر 70ســم، المســافة بيــن الجــورة واألخــرى 20 ســم، وُتركــت مســافة 75ســم بيــن المكــرر واآلخــر 
علــى شــكل قنــاة ري. تــم اســتعمال الســماد الحيــوي المحضــر فــي مختبــر  األحيــاء المجهريــة فــي كليــة الزراعــة بجامعــة المثنــى، إذ 
اســتخدمت فــي التســميد عــزالت بكتيريــة جاهــزة مــن بكتريــا Bacillus subtilis  وفطــر االميكوريــزا )Glomus mosseae(  )1 كــغ 
 Glomus( وفطــر االميكوريــزا Bacillus subtilis بكتريــا ،)لقــاح لــكل 10 كــغ بــذور(. تضمنــت أربــع معامــالت )صفــر: بــدون لقــاح
mosseae( واللقاحيــن معــًا )F3- F2- F1- F0 ( علــى التوالــي  )Muraleedharan et al., 2010(. إذ تــّم التلقيــح بخلــط البــذور 
ضافــة الصمــغ العربــي لضمــان التصــاق اللقــاح بالبــذور ثــم حّملــت باســتعمال حامــل معدنــي )طيــن  مــع اللقــاح  بالمــاء المقطــر والمعقــم واإ
 Bashan et al., الكاؤولينايــت( والــذي تــّم الحصــول عليــه مــن وزارة العلــوم والتكنلوجيــا وتركــت لمــدة نصــف ســاعة  قبــل الزراعــة

)1993(، واســتعمل ثالثــة مســتويات مــن التســميد المركــب NPK، إذ تضمــن رش ســماد N:P:K )20-20-20( هــي:
 ،C0 مغ/ليتــر فيمــا تضّمنــت المعاملــة الثالثــة رش المــاء فقــط كمعاملــة شــاهد للســماد الســائل C2=7500 ،مغ/ليتــر  C1=5000
وُأجريــت كافــة عمليــات الخدمــة بشــكل متســاوي لــكل المعامــالت التجريبيــة فــي الدراســة، وكلمــا دعــت الحاجــة لذلــك. وتمــت عمليــة 
الحصــاد بتاريــخ 2015/7/11. ُأخــذت عّينــات مــن تربــة الحقــل قبــل الزراعــة، إذ ُأخــذت عّينــات عشــوائية عــّدة موزعــة علــى الحقــل علــى 
عمــق 0-30 ســم وُأخــذ منهــا عّينــات ممثلــة لغــرض إجــراء التحاليــل الكيميائيــة والفيزيائيــة للتربــة والموضحــة نتائجهــا فــي الجــدول )1(.

الجدول 1. بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية للتربة قبل الزراعة

وحدة القياسالكميةالصفةوحدة القياسالكميةالصفةوحدة القياسالكميةالصفة

Ph7.8-32.5الرمل%0.000042الزنك الجاهز%

EC2.9dS.m-137.92الغرين%0.0022النتروجين المعدني%

CEC22.4Cmolc.Kg-129.58الطين%0.0012الفوسفور المعدني%

O.M2.21%لومية رمليةقوام التربة%0.0143البوتاسيومالمعدني

ُنفّــذت التجربــة العامليــة بتصميــم القطاعــات العشــوائية الكاملــة )RCBD(، وحللــت البيانــات إحصائيــًا حســب طريقــة تحليــل التبايــن 
 )LSD( وتمــت المقارنــة بيــن المتوســطات باســتعمال اختبــار أقــل فــرق معنــوي Genstat discovery edition 3 باســتعمال برنامــج

وعنــد مســتوى معنويــة 0.05.
 القراءات النباتيـــة:

1- ارتفــاع النباتــات )ســم(:  تــم قيــاس طــول الســوق مــن كل قطعــة تجريبيــة عنــد النضــج وذلــك مــن مســتوى ســطح األرض إلــى قمــة 
النــورة المذكــرة للنبــات.

2- نتروجيــن النبــات )%(: حســب الطريقــة الموضحــة مــن قبــل Champen و Parker عــام )1961( باســتخدام جهــاز مايكروكلــدال 
. )Micro Keldhal(

المحاليــل  تفاعــل  تعديــل درجــة  بعــد  االســكوريك  األمونيــوم وحامــض  باســتخدام مولبيــدات  تقديــره  تــّم  النبــات )%(:  3- فوســفور 
 Olsen and( المســتخدمة باســتخدام صيغــة بــارا نترافينــول كدليــل، والقيــاس بالمطيــاف الضوئــي علــى طــول موجــي 882 نانوميتــر

.)Sommers, 1982
.)Haynes, 1980( وفق ما بينه FlamePhotometer قدر في المستخلص النباتي باستخدام جهاز :)%(4- بوتاسيوم النبات

5- متوســط وزن 500 حبــة )غ(: أخــذ وزن 500 حبــة باســتخدام العــداد االلكترونــي والميــزان الحســاس، وعدلــت علــى أســاس رطوبــة 
15% كمــا فــي المعادلــة:

                                وزن 500 حبة )غ(  x )100- الرطوبة الحقيقية(
وزن 500 حبة )غ( = 

85                                                        
ــة: تــّم وزن كامــل النباتــات عنــد الحصــاد للمــادة الجافــة فــوق ســطح التربــة والمنتجــة خــالل فصــل النمــو، حصــدت  ــة الحيوّي 6- الغّل

نباتــات كامــل القطعــة التجريبّيــة ووزنــت ثــم حّولــت إلــى كغ/هكتــار.
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7- إنتاجّيــة البــذور )كغ/هكتــار(: تــّم تقديــر الغّلــة الحبّيــة بحصــاد العرانيــس لثالثــة صفــوف مــن الــذرة الصفــراء فــي منتصــف القطعــة 
التجريبيــة الواحــدة والتــي تضــم خمســة صفــوف، ثــم وزنــت العرانيــس بعــد الحصــاد مباشــرة مــع القشــور وبــدون القشــور، كمــا أحصــي 
عددهــا، ثــم فرطــت وتــم قيــاس رطوبتهــا مباشــرة عــن طريــق ميــزان مخبــري )foss(، ثــم حســبت الغلــة )العــودة ورويلــي، 2005( 

حســب العالقــة التاليــة:
                                 وزن العرانيس المحصودة الرطبة )كغ( x )100- رطوبة العينة( 

 0.118 x نسبة التصافي  x                                                                          =)إنتاجية البذور )كغ/هكتار
                                                  المساحة المحصودة )م2(

                               الهكتار )10000( م2
                               )x )15-100 1000حيث الرقم 0.118 =                                            للتحويل من كغ إلى طن 

                    وزن الحبوب الصافي 
100 x                                   = وزن الحبوب مع القوالح نسبة التصافي                    

ارتفاع النبات )سم(: 
ــًا فــي زيــادة ارتفــاع النبــات حيــث تفوقــت المعاملــة F3 علــى بقيــة  ُيالحــظ مــن الجــداول )2( أّن إضافــة الملقــح البكتيــري قــد أثــر معنوّي
المعامــالت إذ بلغــت 209.41 ســم وبزيــادة مقدارهــا 4.7 % ُمقارنــة بمعاملــة الشــاهد )F0(، ثــم تالهــا المعاملتيــن )F2, F1 ( إذ بلغــت 
203.15 ,202.00 ســم على التوالي، بينما كانت معاملة الشــاهد ) F0 ( أقل ارتفاعًا 199.59 ســم، ويمكن أن ُيعزى ســبب الزيادة 
فــي ارتفــاع النبــات إلــى الــدور اإليجابــي للبكتريــا المســتعملة كلقــاح، إذ تمتــاز بمــدى واســع مــن الخصائــص اإليجابيــة التــي تعــزز نمــو 
النبــات، منهــا مقدرتهــا علــى تثبيــت النتروجيــن الجــوي )Heulin et al., 1994 (. كذلــك زيــادة ذوبــان الفوســفور فــي التربــة وتحويــل 
نتــاج Chitinase والعديــد مــن أنزيمــات  نتــاج المضــادات الحَيويــة )Antibiotic( واإ الصــور غيــر الجاهــزة إلــى صــورة أكثــر جاهزيــة، واإ
التحلــل المائــي Hydrolysis enzymes، فضــاًل عــن دورهــا اإليجابــي فــي تحســين خــواص التربــة الفيزيائيــة، منهــا تحســين المســامية 
Gouzou et al., 1993( Porosity(. كمــا بّينــت الّدراســة )الجــدول 2( أّن رش الســماد NPK قــد أّدى إلــى زيــادة معنوّيــة فــي 
ارتفــاع النبــات، إذ ســجلت المعاملــة )C2( « تفوقــًا معنوّيــًا« علــى باقــي المعامــالت إذ أعطــى أعلــى متوســط بلــغ )210.39 ســم( بينمــا 
ســجلت معاملــة الشــاهد أقــل متوســط بلــغ )191.53 ســم(. أّدت زيــادة تراكيــز NPK المضافــة إلــى دورهــا فــي رفــع كفــاءة النبــات فــي 
عمليــة التمثيــل الضوئــي، ممــا أّدى إلــى زيــادة معــّدل إنتــاج الكربوهيــدرات والتــي تنتقــل بوســاطة النســغ النــازل إلــى مواقــع االمتصــاص فــي 
الجــذور، إذ أّن الكربوهيــدرات ُتعــّد مصــدرًا مهّمــًا لطاقــة االمتصــاص الحيــوي عبــر الجــذور، فتــزداد كفــاءة النبــات فــي تمثيــل المغذيــات 
مــن التربــة، فضــاًل عــن األوراق فيحــدث اتــزان متجانــس بالنســبة لهــذه العناصــر فــي مواقــع بنــاء المركبــات الكربوهيدراتيــة، والبروتينيــة، 
وخاصــًة فــي األوراق )أبــو ضاحــي وآخــرون، 2005( وهــذا يتفــق مــع حمــدان، )2011(.  فدخــول النتروجيــن والفوســفور فــي بنــاء معظــم 
األغشــية الخلويــة فــي النســيج النباتــي وخاصــًة البالســتيدات الخضــراء، يمّكــن النبــات مــن عمــل صافــي تمثيــل ضوئــي عــاٍل يزيــد مــن 
معــدل إنتــاج مــواد الهيــكل الكاربونــي، الــذي يعــد ركيــزة بنــاء المجمــوع الخضــري األساســية، فضــاًل عــن مســاهمة البوتاســيوم فــي تكويــن 
الخاليا الكلورنكيمية التي تزيد من ســمك الســيقان و تقويتها وبالتالي زيادة الوزن الجاف لنبات الذرة الصفراء، ودور البوتاســيوم الفعال 
فــي زيــادة المســاحة الورقيــة وبالتالــي زيــادة المــواد الكربوهيدراتيــة التــي تحفّــز أنزيمــات نقلهــا إلــى أندوســبيرم الحبــة وهــذا يفّســر زيــادة الــوزن 
الجــاف للحبــوب بصــورة خاصــة، والــوزن الحيــوي، وهــذا يتفــق مــع مــا توصــل إليــه )أبــو ضاحــي، 2005(. وظهــرت فــروق معنوّيــة بيــن 
ضافــة NPK حيــث تفّوقــت معاملــة )C2XF3( وأعطــت أعلــى ارتفــاع )216.22 ســم( بينمــا  معامــالت تداخــل إضافــة اللقــاح البكتيــري واإ

أعطــت معاملــة )C0XF2( أقــل ارتفــاع )181.67 ســم(.



جبار  وآخرون - المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)2(: 169-178. حزيران/يونيو 2018

 Jabar et al., Syrian Journal of Agricultural Research 5(2): 169 - 178. June 2018

172

الجدول 2. تأثير إضافة اللقاح الحيوي  ومستويات  NPK في ارتفاع النبات )سم(.

F

            C
F0F1F2F3Mean

C0191.22192.22181.67201.00191.53

C1194.22215.22214.33211.00208.69

C2213.33202.00210.00216.22210.39

Mean199.59203.15202.00209.41203.53

LSD 0.05

FCFC
2.292.654.59
C.V6.3

نتروجين النبات )%(: 
 F1 ,F2, ُيالحــظ مــن الجــدول )3( أّن إضافــة الملقــح البكتيــري قــد أثــر معنوّيــًا فــي نســبة النتروجيــن فــي النبــات، حيــث تفوقــت المعامــالت
 ) F3( عــن معاملــة الشــاهد وبلغــت أعلــى قيمــة لهــا فــي المعاملــة )%علــى معاملــة الشــاهد إذ بلغــت نســبة الزيــادة )4.26، 1.55، و1.9 F3
21.82% ويمكــن أن ُيعــزى الــدور اإليجابــي للقــاح الحيــوي البكتيــري والفطــري إلــى الــدور الــذي تقــوم بــه األحيــاء المجهريــة المســتعملة 
مــن توفيــر االحتياجــات الغذائيــة للنبــات، خاصــة مــن عنصــر النتروجيــن وهــذا يتفــق مــع  )Manske et al., 2000(. بينــت النتائــج 
أن رش الســماد NPK أدى إلــى زيــادة معنويــة فــي نتروجيــن النبــات إذ ســجلت المعاملــة )C2( « تفوقــًا معنوّيــًا« علــى باقــي المعامــالت 
إذ أعطــت أعلــى متوســط بلــغ )22.20% (، بينمــا ســجلت معاملــة الشــاهد أقــل متوســط بلــغ )20.15%(، وظهــرت هنــاك فــروق 
ضافــة NPK حيــث تفوقــت معاملــة )C2XF3( وأعطــت أعلــى نســبة نتروجيــن  معنويــة بيــن معامــالت تداخــل إضافــة اللقــاح البكتيــري واإ

)23.67%(، بينمــا أعطــت معاملــة )C0XF0(  أقــل نســبة نتروجيــن )%18.64(.
الجدول 3. تأثير إضافة اللقاح الحيوي  ومستويات  NPK في  نتروجين النبات.

F                  

            C
F0F1F2F3Mean

C01.8741.9512.1692.0662.015

C12.1462.2842.0302.1132.144

C22.2472.1012.1662.3672.220

Mean2.0892.1122.1222.1822.126

LSD 0.05

FCFC
0.090.110.19
C.V1.8

فوسفور النبات )%(:
 F1 ,F2, F3 ُيالحــظ مــن الجــدول )4( أّن إضافــة الملقــح البكتيــري قــد أثــر معنويــًا فــي نســبة الفوســفور فــي النبــات، حيــث تفوقــت المعامــالت
علــى معاملــة الشــاهد إذ بلغــت نســبة الزيــادة )9.13، 3.08، و3.07%( عــن معاملــة الشــاهد، وبلغــت أعلــى قيمــة لهــا فــي المعاملــة 
)F3 ( 4.16%، ويمكــن أن  ُيعــزى الــدور اإليجابــي للقــاح الحيــوي البكتيــري والفطــري إلــى الــدور الــذي تقــوم بــه األحيــاء المجهريــة 

 .)Manske et al., 2000(  المســتعملة مــن توفيــر االحتياجــات الغذائيــة خاصــة لعنصــري النتروجيــن والفوســفور وهــذا يتفــق مــع
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إّن رش الســماد NPK أّدى إلــى زيــادة معنوّيــة فــي نســبة الفوســفور فــي النبــات إذ ســجلت المعاملــة )C2( « تفوقــًا معنوّيــًا« علــى باقــي 
المعامــالت التــي أعطــت أعلــى متوســط بلــغ )4.24% (، بينمــا ســجلت معاملــة الشــاهد أقــل متوســط بلــغ )3.59%(، وظهــرت هنــاك 
ضافــة NPK حيــث تفوقــت معاملــة )C2XF3( وأعطــت أعلــى نســبة  فــروق معنويــة بيــن معامــالت تداخــل إضافــة اللقــاح البكتيــري واإ

فوســفور )4.7%( بينمــا أعطــت معاملــة )C0XF0(  أقــل نســبة للفوســفور )%3.07(.
الجدول 4. تأثير إضافة اللقاح الحيوي  ومستويات  NPK في  الفوسفور  في النبات.

F

            C
F0F1F2F3Mean

C03.073.444.053.823.59

C13.964.393.743.964.02

C24.323.884.064.704.24

Mean3.783.903.954.163.94

LSD 0.05

FCFC

0.020.030.05

C.V3.2

بوتاسيوم النبات )%(:
 F1 ,F2, ُيالحــظ مــن الجــدول )5( أّن إضافــة الملقــح البكتيــري قــد أثــر معنويــًا فــي نســبة البوتاســيوم فــي النبــات، حيــث تفوقــت المعامــالت
F3 علــى معاملــة الشــاهد إذ بلغــت نســبة الزيــادة )5.2، 3.14، و3.37%( عــن معاملــة الشــاهد، وبلغــت أعلــى قيمــة لهــا فــي المعاملــة 
)F3 ( 17.47%. ويمكــن أن  ُيعــزى الــدور اإليجابــي للقــاح الحيــوي البكتيــري والفطــري إلــى الــدور الــذي تقــوم بــه األحيــاء المجهريــة 

 .)Manske et al., 2000(  المســتعملة مــن توفيــر االحتياجــات الغذائيــة خاصــة للعنصــر البوتاســيوم وهــذا يتفــق مــع
ــًا« علــى  إّن الــرش بالســماد NPK أدى إلــى زيــادة معنويــة فــي نســبة البوتاســيوم فــي النبــات إذ ســجلت المعاملــة )C2( « تفوقــًا معنوّي
باقــي المعامــالت إذ أعطــت أعلــى متوســط بلــغ )17.99% (، بينمــا ســجلت معاملــة الشــاهد أقــل متوســط بلــغ )15.91%(، وظهــرت 
ضافــة NPK حيــث تفوقــت معاملــة )C2XF3( وأعطــت أعلــى  هنــاك فــروق معنويــة بيــن معامــالت تداخــل إضافــة اللقــاح البكتيــري واإ

نســبة للبوتاســيوم )19.67%(، بينمــا أعطــت معاملــة )C0XF0( أقــل نســبة للبوتاســيوم فــي النبــات )%14.53(.
الجدول 5. تأثير إضافة اللقاح الحيوي  ومستويات  NPK في نسبة البوتاسيوم في النبات.

 F
           CF0F1F2F3Mean

C014.5315.4517.4116.2615.91

C116.7218.7815.9316.4916.98

C218.4416.5317.3219.6717.99

Mean16.5616.9216.8817.4716.96

LSD 0.05

FCFC

0.080.090.16

C.V4.1
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وزن 500 حبة ) غ( :
بّينــت النتائــج فــي الجــدول )5( زيــادة معَنويــة فــي ُمعــّدل وزن 500 حبــة لنبــات الــذرة الصفــراء عنــد إضافــة اللقــاح الحَيــوي، إذ حققــت 
 )F0( أعلــى وزن 500 حبــة والــذي بلــغ 156.08غ وبزيــادة مقدارهــا 4.63% مقارنــًة بمعاملــة الشــاهد )F3( المعاملــة التلقيــح المــزدوج
التــي بلغــت 148.84غ. ويمكــن أن  ُيعــزى الــدور اإليجابــي للقــاح الحيــوي البكتيــري والفطــري إلــى الــدور الــذي تقــوم بــه األحيــاء المجهريــة 

المســتعملة مــن توفيــر االحتياجــات الغذائيــة خاصــة لعنصــري النتروجيــن والفوســفور، ومــن ثــم زيــادة وزن البــذور. 
إّن الــرش بالســماد NPK أدى إلــى زيــادة معنويــة فــي وزن 500 حبــة النبــات، إذ ســجلت المعاملــة )C2( « تفوقــًا معنوّيــًا« علــى 
باقــي المعامــالت، إذ أعطــى أعلــى متوســط بلــغ )157.06 غ( بينمــا ســجلت معاملــة الشــاهد أقــل متوســط بلــغ )142.74 غ(، حيــث 
أدت زيــادة تراكيــز NPK المضافــة إلــى دورهــا فــي رفــع كفــاءة النبــات فــي عمليــة التمثيــل الضوئــي ممــا يــؤدي إلــى زيــادة معــدل إنتــاج 
الكربوهيــدرات ومــن ثــم زيــادة تراكــم المــادة الجافــة فــي البــذور، وظهــرت هنــاك فــروق معنوّيــة بيــن معامــالت تداخــل إضافــة اللقــاح البكتيــري 
ضافــة NPK حيــث تفوقــت معاملــة )C2XF3( وأعطــت أعلــى وزن 500 حبــة )164.11 غ(، بينمــا أعطــت معاملــة )C0XF2(  أقــل  واإ

وزن 500 حبــة )141.03 غ(. 
الجدول 6. تأثير إضافة اللقاح الحيوي  ومستويات  NPK في   وزن 500 حبة.

F

            C
F0F1F2F3Mean

C0141.67140.75141.03147.50142.74

C1145.60160.66159.31156.62155.55

C2159.24149.25155.63164.11157.06

Mean148.84150.22151.99156.08151.78

LSD 0.05

FCFC

0.921.071.85

C.V8.8

الغّلة الحيوّية كغ/هكتار:
ــة الحيوّيــة، حيــث تفوقــت المعاملــة F3 علــى بقيــة  ــًا فــي زيــادة الغّل ُيالحــظ مــن الجــدول )7( أّن إضافــة الملقــح البكتيــري قــد أثــر معنوّي
المعامــالت إذ بلغــت 371.82 كغ/هكتــار وبزيــادة مقدارهــا  6.9 % ُمقارنــة بمعاملــة الشــاهد )F0(، ثــم تالهــا المعاملتيــن )F2, F1 ( إذ 
بلغــت 362.73, 362.95 كغ/هكتــار علــى التوالــي بينمــا كانــت معاملــة الشــاهد ) F0 ( أقــل غّلــة حيوّيــة 358.82 كــغ /هكتــار وقــد 
ُيعــزى ســبب الزيــادة فــي ُمعــدل الــوزن الجــاف للجــزء الُخضــري للنبــات عنــد إضافــة اللقــاح الحَيــوي بشــكل منفــرد ومتداخــل، للــدور اإليجابــي 
للقاح البكتيرية  Bacillus subtilis والفطرG. mosseae  إذ تمتاز بمدى واسع من الخصائص اإليجابية التي تعزز نمو النبات. 
كمــا بّينــت الدراســة )الجــدول 7( أن الــرش الســماد NPK إلــى زيــادة معنويــة فــي الغلــة الحيويــة، إذ ســجلت المعاملــة )C2(« تفوقــًا 
معنوّيــًا« علــى باقــي المعامــالت إذ أعطــت أعلــى متوســط بلــغ )373.39 كــغ/ هكتــار(، بينمــا ســّجلت معاملــة الشــاهد )C0( أقــل متوســط 
بلــغ )347.01 كغ/هكتــار(. أّدت زيــادة تراكيــز NPK المضافــة إلــى رفــع كفــاءة النبــات فــي عمليــة التمثيــل الضوئــي، ممــا يــؤّدي إلــى 
زيــادة معــدل إنتــاج الكربوهيــدرات والتــي تنتقــل بوســاطة النســغ النــازل إلــى مواقــع االمتصــاص فــي الجــذور، إذ أن الكربوهيــدرات تعــد 
مصــدرًا مهمــًا لطاقــة االمتصــاص الحيــوي عبــر الجــذور، فتــزداد كفــاءة النبــات فــي تمثيــل المغذيــات مــن التربــة، فضــاًل عــن األوراق 
فيحــدث اتــزان متجانــس بالنســبة لهــذه العناصــر فــي مواقــع بنــاء المركبــات الكربوهيدراتيــة والبروتينيــة، خاصــًة فــي األوراق وهــذا يتفــق مــع 
)خيرو، 2003(. إن دخول النتروجين والفوسفور في بناء معظم األغشية الخلوية في النسيج النباتي وخاصًة البالستيدات الخضراء، يمّكن 
النبات من عمل صافي تمثيل ضوئي عاٍل يزيد من معّدل إنتاج مواد الهيكل الكاربوني، الذي يعد ركيزة بناء المجموع الخضري األساسية 
)اآللوســي وآخــرون، 2001(. ُتعــزى زيــادة الــوزن الجــاف للحبــوب والــوزن البيولوجــي عنــد إضافــة الســماد بصــورٍة مكّملــة إلضافــة الســماد إلــى 
التربة ورقيًا في مراحل تطور األجزاء التكاثرية لنبات الذرة الصفراء، لدور األوراق الفســيولوجي الفعال في تمثيل عناصر NPK الممتصة 
خاللها في األجزاء العليا، أي مواقع احتياجها في هاتين المرحلتين المتقدمتين من النمو والذي انعكس إيجابًا في بناء مادة جافة أكبر في 

 .) Ramhelda and  Al-fouly,  2002  ( هــذه المواقــع وخاصــًة فــي الــوزن الجــاف للحبــوب، وهــذا يتفــق مــع مــا توصــل إليــه
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ضافــة NPK حيــث تفوقــت معاملــة )C2XF3( وأعطــت  ظهــرت هنــاك فــروق معنوّيــة بيــن معامــالت تداخــل إضافــة اللقــاح البكتيــري واإ
أعلــى غلــة حيويــة )381.48 كغ/هكتــار( بينمــا أعطــت، معاملــة )C0XF2(  أقــل غلــة حيويــة )334.33 كغ/هكتــار(.

الجدول 7. تأثير إضافة اللقاح الحيوي  ومستويات  NPK في الغلة الحيوية  في النبات .

F

            C
F0F1F2F3Mean

C0346.39346.90334.33360.40347.01

C1351.26379.93380.90373.57371.41

C2377.12362.02372.95381.48373.39

Mean358.26362.95362.73371.82363.93

LSD 0.05

FCFC

2.633.045.26

C.V9.6

إنتاجّية النبات من البذور )كغ/هكتار(:
ُيالحــظ مــن الجــدول )8( أّن إضافــة الملقــح البكتيــري قــد أثــر معنوّيــًا فــي زيــادة اإلنتاجّيــة، حيــث تفوقــت المعاملــة F3 علــى بقيــة 
المعامــالت إذ بلغــت 6.91 كغ/هكتــار وبزيــادة معنويــة مقدارهــا  0.18 كغ/هكتــار ُمقارنــة بمعاملــة الشــاهد )F0(، بينمــا كانــت معاملــة 
الشــاهد )F0( أقــل إنتاجّيــة النبــات مــن البــذور 6.73 كــغ /هكتــار، وقــد ُيعــزى ســبب الزيــادة فــي ُمعــدل الــوزن الجــاف للجــزء الُخضــري 
  G. mosseaeوالفطر Bacillus subtilis  للنبات عند إضافة اللقاح الحَيوي بشكل منفرد ومتداخل للدور اإليجابي للقاح البكتيرية
إذ تمتــاز بمــدى واســع مــن الخصائــص اإليجابيــة التــي تعــزز نمــو النبــات، كمــا تعــزى الزيــادة فــي الــوزن الجــاف للبــذور إلــى قــدرة فطــر 
االميكوريــزا )VAM( نــوع G.mosseae علــى زيــادة جاهزيــة العناصــر المغذيــة ذات الفائــدة الكبيــرة للنبــات مــن خــالل انتشــار هيفــات 
الفطــر فــي التربــة، حــول الشــعيرات الجذريــة أو فــي منطقــة الرايزوســفير، وقــد حصــل بشــير )2003( و)Rabie )2005  علــى نتائــج 
مقاربــة مــع نبــات القمــح. وفــي دراســة ســابقة قــام بهــا حمــدان )2011( مــع نبــات الــذرة الصفــراء توصــل إلــى أن إضافــة اللقــاح الحيــوي 
الفطــري يــؤدي إلــى زيــادة الــوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري، إذ رجــح ســبب هــذه الزيــادة فــي الــوزن الجــاف للمجمــوع الخضــري إلــى قــدرة 
فطــر االميكوريــزا )VAM( نــوع G.mosseae علــى زيــادة جاهزيــة العناصــر المغذيــة ذات الفائــدة الكبيــرة للنبــات مــن خــالل انتشــار 
 NPK هيفات الفطر في التربة حول الشــعيرات الجذرية أو في منطقة الرايزوســفير. كما بّينت الّدراســة )الجدول 8( أّن الرش بالســماد
أدى إلــى زيــادة معنويــة فــي إنتاجيــة النبــات مــن البــذور إذ ســجلت المعاملــة )C2( « تفوقــًا معنوّيــًا« علــى باقــي المعامــالت إذ أعطــى 
أعلــى متوســط بلــغ )6.95 كــغ/ هكتــار( بينمــا ســجلت معاملــة الشــاهد )C0( أقــل متوســط بلــغ )6.31 كــغ /هكتــار(. أدت زيــادة تراكيــز 
NPK المضافــة إلــى دورهــا فــي رفــع كفــاءة النبــات فــي عمليــة التمثيــل الضوئــي ممــا يــؤّدي إلــى زيــادة معــّدل إنتــاج الكربوهيــدرات والتــي 
تنتقــل بوســاطة النســغ النــازل إلــى مواقــع االمتصــاص فــي الجــذور، إذ أّن الكربوهيــدرات ُتعــّد مصــدرًا مهّمــًا لطاقــة االمتصــاص الحيــوي 
عبــر الجــذور فتــزداد كفــاءة النبــات فــي تمثيــل المغذيــات مــن التربــة، فضــاًل عــن األوراق فيحــدث اتــزان متجانــس بالنســبة لهــذه العناصــر 
فــي مواقــع بنــاء المركبــات الكربوهيدراتيــة والبروتينيــة وخاصــًة فــي األوراق وهــذا يتفــق مــع )طــه،2007(. إّن دخــول النتروجيــن والفوســفور 
فــي بنــاء معظــم األغشــية الخلويــة فــي النســيج النباتــي وخاصــًة البالســتيدات الخضــراء، يمّكــن النبــات مــن عمــل صافــي تمثيــل ضوئــي 
عــاٍل يزيــد مــن معــّدل إنتــاج مــواد الهيــكل الكاربونــي، الــذي ُيعــّد ركيــزة بنــاء المجمــوع الخضــري األساســية )اآللوســي وآخــرون، 2001(، 
فضــاًل عــن مســاهمة البوتاســيوم فــي تكويــن الخاليــا الكلورنكيميــة التــي تزيــد مــن ســمك الســيقان وتقويتهــا وبالتالــي زيــادة الــوزن الجــاف 
لنبــات الــذرة الصفــراء، ودور البوتاســيوم الفّعــال فــي زيــادة المســاحة الورقيــة وبالتالــي زيــادة المــواد الكربوهيدراتيــة التــي يحفــز أنزيمــات نقلهــا 
إلــى أندوســبيرم الحبــة وهــذا يفســر ســبب زيــادة الــوزن الجــاف للحبــوب بصــورٍة خاّصــٍة والــوزن البيولوجــي بصــورة عامــة وهــذا يتفــق مــع 
مــا توصــل إليــه )Ramhelda and Al-fouly, 2002(. وظهــرت هنــاك فــروق معنويــة بيــن معامــالت تداخــل إضافــة اللقــاح البكتيــري 
ضافــة NPK حيــث تفوقــت معاملــة )C2XF3( وأعطــت أعلــى إنتاجيــة للنبــات مــن البــذور )7.27 كغ/هكتــار(، بينمــا أعطــت معاملــة  واإ

)C0XF1( أقــل غلــة حيويــة )6.22 كغ/هكتــار(.
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الجدول 8. تأثير إضافة اللقاح الحيوي  ومستويات  NPK في  إنتاجية النبات من البذور  )كغ/هكتار(

            F

C
F0F1F2F3Mean

C06.246.226.266.536.31
C17.067.126.446.946.89
C26.896.617.057.276.95

Mean6.736.656.596.916.71

LSD 0.05

FCFC

0.0410.050.08

C.V5.4

االستنتاجات:
1- أدت عملية إضافة الملقح البكتيري إلى زيادة معنوية في بعض صفات النمو واإلنتاجية .

2- عملية إضافة السماد المركب NPK حسنت بعض صفات النمو وبالتالي زيادة اإلنتاجية .
التوصيات:

1- إضافة السماد المركب NPK بتركيز 7500 مغ/ليتر.
2- معاملة البذار بفطر االميكوريزا )Glomus mosseae( بالتركيز )1 كغ لقاح لكل 10 كغ بذور(. 
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Abstract:         
Field experiment was carried out at Research Station of the Faculty of Agriculture, 
Muthanna University, Iraq, during 2014/2015 season, to study the effect of adding 
NPK, biofertilizers Bacillus Subtilis and Glomus Mosseae on the growth and 
yield of maize )Zea may L.(. The treatments were i.e control )zero: no vaccine(, 
biofertilizers Bacillus subtilis treatments, Glomus mosseae, both biofertilizers )F0, 
F1, F2 and F3(,  respectively, Three levels of NPK liquid fertilizer i.e. 0, 5000, 7500 
mg )C0, C1, and C2 respectively(. The experiment design was RCBD with three 
replications arranged according to split plot. The results showed that the addition 
of the biofertilizers had a significant effect on the following traits: Plant height of 
)209.41 cm(, and weight of 500 seeds )156.08 g( and yield seeds )6.96 kg/h(. NPK 
fertilizer spraying showed a significant increase, C2 treatment had higher effect more 
than the other treatments on the following traits: Plant height )210.39 cm(, plant 
nitrogen )22.20%(, plant phosphorus )4.24%(, plant potassium )17.99%(, weight of 
500 seeds )157.06 g(, biological yield )373.39 kg/ha( and yield of seeds )6.91 kg(.
Keywords: Zea mays L., Biofertilizers, Bacillus Subtilis, NPK, Mycorrhiza.


