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 تأثري التسميد احليوي يف حاصل صنفني من الذرة البيضاء
 Sorghum bicolor (L.) Moench 

   
 هاشم رشٌد مجٌد كاظم حسن هذٌلً

 كلٌة الزراعة جامعة البصرة/

 إٌمان عالء الدٌن غازي

Email:e.gaze@yahoo.com 

 01/6/5102:تارٌخ قبول النشر  01/6/5102: تارٌخ استالم البحث
 
  خالصةال

فً ادذ انذقىل انضساعٍت فً قضاء انقشَت فً  5102أجشٌج حجشبت دقهٍت خالل انًىسى انشبٍعً

دٌسٍسًٍُض و 0.5حشبت يضٌجٍت طٍٍُت راث يهىدت 
-0

نذساست  حأثٍش انخذاخم بٍٍ  انخسًٍذ انذٍىي يًثال  

( فً صُفٍٍ يٍ انزسة انبٍضاء ) كافٍٍش و  chroococcum Azotobacterبعضنخٍٍ يٍ بكخشٌا )

NK8817 , انًعايهت بانعضنت ( . أجشٌج انخجشبت باسخخذاو ثالد يسخىٌاث يٍ انسًاد انذٍىي} بذوٌ نقاح

({ وصُفٍٍ يٍ انزسة انبٍضاء A2(,انًعايهت بانعضنت انثاٍَت يٍ األصوحىباكخش )A1األونى يٍ األصوحىباكخش)

انقطاعاث انعشىائٍت انكايهت . اسخخذو  حصًٍى NK8817هًا انصُف انًذهً كافٍٍش وانهجٍٍ األيشٌكً 

R.C.B.D  ٍبأسهىب األنىاح انًُشقت وبثالثت يكشساث إر أدخم انسًاد انبكخٍشي األنىاح انشئٍسٍت فً د ٍ

إضافت انهقاح انذٍىي أدث انى صٌادة  أظهشث انُخائج إٌ ادخم صُفً انزسة انبٍضاء األنىاح انثاَىٌت.

دبت وداصم انُباث انفشدي وداصم انذبىب وَسبت 0111يعُىٌت فً يعذل عذد انذبىب بانشأط ووصٌ 

صفاث فً جًٍع ان A2)و A1 وداصم انبشوحٍٍ يع عذو وجىد فشق يعُىي بٍٍ عضنخً انبكخشٌا )

كغى ه   2101.4و  0310.3انًذسوست وقذ وصم داصم انذبىب إنى 
-0

نهعضنخٍٍ عهى انخىانً .  

وأظهشث انُخائج أٌضا وجىد فشوق يعُىٌت بٍٍ األصُاف انًضسوعت ار حفىق انصُف كافٍٍش فً صفت 

دبت 0111فً كم يٍ يعذل عذد انذبىب بانشأط ووصٌ  NK8817َسبت انبشوحٍٍ بًٍُا حفىق انصُف 

كغى ه    0000.0وداصم انُباث انفشدي وداصم انذبىب وداصم انبشوحٍٍ إر أعطى داصالً بهغ 
-0

 . 

أظهش أنخذاخم بٍٍ انهقاح انذٍىي واألصُاف حأثٍشا يعُىٌا فً يعظى انصفاث انًذسوست داصم انُباث     

هى داصم أع A2انًهقخ بانعضنت   NK8817وداصم انذبىب وَسبت وداصم انبشوحٍٍ  وأعطى انصُف 

كغى ه  220042دبىب بهغ 
-0

. 

 
 كلمات المفتاحٌة : االزوتوبكتر, الذرة البٌضاء , حاصل , مكونات الحاصل , نسبة البروتٌن.ال

 املقدمت
 Sorghum bicolor (L.)تعد الذرة البٌضاء 

Moench  من المحاصٌل الحبوبٌة المهمة فقد
زرع المحصول منذ القدم ألؼراض متعددة منها 
إلنتاج الحبوب كؽذاء لإلنسان إذ تحتوي حبوبه 

% كربوهٌدرات 64% بروتٌن و 01على 
 Bفضال عن كونه مصدراً ؼنٌاً بفٌتامٌن 

( . كذلك Lapein، 0332 و 0330)الٌونس، 
النباتٌة ٌدخل هذا المحصول فً صناعة الزٌوت 

 Ramphoوالشموع واإلصباغ وإنتاج الكحول )
(. تحتل  الذرة البٌضاء المرتبة الخامسة 5112،

فً العالم بعد الحنطة والرز والذرة الصفراء 
 من حٌث المساحة المزروعة واالنتاج والشعٌر

 26.22إذ بلؽت المساحة المزروعة به عالمٌاً 
ة ملٌون طن بمعدل ؼل 63ملٌون هكتار، أنتجت 

(.  تتمٌز الدرة FAO ،0330كؽم/هـ ) 0260
البٌضاء  بكفاءتها العالٌة فً االستهالك المائً 

القاسٌة  ؾوالظر ووتحملها للحرارة العالٌة 
كالجفاؾ و الملوحة  دون ان تفقد كثٌراً من 

   (. 0331الحاصل )الساهوكً وآخرون، 
تستخدم االسمدة الحٌوٌة سواء كانت بكتٌرٌة أو 

االثنٌن معا بعد عزلها وتنمٌتها فطرٌة أو 
وتهٌئتها بهٌئة لقاح ٌضاؾ الى التربة أو تعامل 

 بعض (.  تقوم5100بها البذور )الشمري،
بشكل  الكائنات الحٌة الدقٌقة بتثبٌت النتروجٌن

 البحث مستل من رسالة ماجستٌر للباحث الثالث.
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01وتقدر كمٌته بنحو حر أو تكافلً
 Nكؽم  11

% من  61حوالً ان و، على الٌابسة فً السنة 
كمٌة النتروجٌن التً تصل الى التربة تثبتها 

نزٌم إأحٌاء دقٌقة من البكترٌا المتمٌزة بوجود 
(. ومن 5115وآخرون ،  (Bergالنتروجٌنٌز 

الحرة  المثبته للنتروجٌنبٌن انواع البكترٌا 
التً  Azotobacter المعٌشة األكثر انتشارا هً

النباتات ؼٌر  عمالها  كسماد حٌوي معانتشر  إست
 فضال عن دور بكتٌرٌا االزوتوبكتر،  البقولٌة

منها   فً إفراز بعض الهرمونات واإلنزٌمات
Indol acetic acid   والفٌتامٌنات ومنظمات

التً لها دور مهم  فً تحسٌن الحالة النمو 
التؽذوٌة و رفع إنتاجٌة المحصول مع المحافظة 
على استدامة إنتاج األراضً الزراعٌة 

المحافظة على الكتلة الحٌوٌة فً التربة والحد و
)السامرائً و راهً   من ظاهرة التلوث البٌئً

( 5114وآخرون، Abd-El-Gawadو 5116،
د ٌسمتلأتاثٌر حول وبسبب قلة الدراسات  .

 Azotobacterالحٌوي ببكترٌا 

chroococcum  فقد اجرٌت هذه الدراسة
صنفٌن من حاصل  فًهذا السماد لمعرفة تأثٌر 
فً ظروؾ المنطقة ومكوناته  الذرة البٌضاء

  الجنوبٌة من العراق.
 

  ملواد وطزائق العملأ
ُنفذت تجربة حقلٌة خالل الموسم الربٌعً من 

 (62) فً قضاء الدٌر منطقة الشنانة 5102 عام
، ُحضرت  محافظة البصرةكم شمال مركز 

 حراثتٌن متعامدتٌنالتربة للزراعة وذلك بحرثها 
وتقسٌمها علـى وفـق تجربة  وتنعٌمها وتسوٌتها

 مصممة بالقطاعات العشوائٌة الكاملة  عاملٌة

R.C.B.D  المنشقةبأسلوب األلواح (Split 

plots Design  ات اذ أحتل وبثالث مكرر
 Mainالسماد البكتٌري األلواح الرئٌسٌة )

plot)  ، ثالث مستوٌات : بدون سماد حٌوي (
( واحتل صنفً الذرة 5، و عزلة  0عزلة 
األلواح الثانوٌة NK8817) ) كافٌٌر و البٌضاء

(Sub- plot لٌصبح عدد المعامالت ، )6 
معامالت عاملٌة نفذت فً وحدات تجرٌبٌة 

ٌحوي  5( م 2×  ..5عبارة عن لوح بأبعاد )
م لكل خط ، المسافة بٌن  2أربعة خطوط بطول 

سم . زرعت البذور بعد خلطها  61خط وأخر
مع السماد الحٌوي ) تم الحصول على عزلتٌن 

 Azotobacter chroococcumمن بكترٌا 
( A1من تربتٌن واحدة من محافظة ذي قار)  

(، عزلت A2واالخرى من محافظة البصرة )
ها واكثارها فً وسط ونمٌت ونقٌت ثم تمت تنمٌت

، وقبل الزراعة  Broth cultureنمو سائل 

خلطت مع بذور صنفً الذرة البٌضاء بوجود 
الصمػ العربً(، زرعت البذور فً جور بأبعاد 

سم  بٌن جورة وأخرى وبعدد أربع بذور لكل 51
تم جورة ثم خفت الى نبات واحد فً الجورة ، 

إجراء عملٌة الخؾ عند اكتمال ظهور أول 
حقٌقٌتٌن . أُجري التعشٌب بهدؾ رقتٌن و

القضاء على األدؼال كلما دعت الحاجة 
إلٌه.أُعطٌت الرٌة األولى بعد الزراعة مباشرة 
واستمر ري التجربة حسب الحاجة وقد تم 

( قبل الزراعة 02:02:02) NPKاضافة سماد 
كؽم/هكتار.  511)عند تحضٌر األرض( بمعدل 

( لكال  00/0/5102تمت الزراعة بتارٌخ )
 المحبب الدٌازٌنون مبٌد أُستخدم الصنفٌن .

  الساق حفار حشرة لمكافحة فعالة % مادة01

(Sesamia   cretica)  كؽم 6 بمقدار 

هكتار. وتم تؽلٌؾ نباتات الخطٌن /دٌازٌنون
الوسطٌٌن بأكٌاس ورقٌة بعد اإلخصاب لتجنب 

حصاد النباتات فً مرحلة تم  إضرار الطٌور.
الفسٌولوجً لكل وحدة تجرٌبٌة عن النضج 

طرٌق مالحظة الطبقة السوداء أسفل الحبة 
(Francois  ، 0302وآخرون)  وذلك بقطع ،

( سم من 01-52حامل النورة وعلى مسافة )
اخذت نماذج من تربة الحقل لدراسة  أسفلها.

بعض الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة ألرض 
 (.0)التجربة ، والموضحة فً الجدول 
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 لتربة حقل التجربة قبل الزراعة الكٌمٌائٌةو ( بعض الصفات الفٌزٌائٌة1جدول )

 الوحدة القٌمة الصفة

  pH 7.4األس الهٌدروجٌنً 

 1-دٌسٌسٌمنز م EC 3.2التوصٌل الكهربائً 

 1-سنتٌمول كغم CEC 48.8السعة التبادلٌة االٌونٌة 

 االٌونات الموجبة الذائبة

Caالكالسٌوم 
++

 8.1 

1-ملً مكافى لتر
 

Mg المغنٌسٌوم
++ 5.5 

Naالصودٌوم 
+

 21.3 

Kالبوتاسٌوم 
+ 0.5 

NH4 االمونٌوم
+

 0.4 

 االٌونات السالبة الذائبة

NO3 النترات
- 0.1 

 البٌكاربونات
HCO3

-
 

2.5 

SO4 الكبرٌتات
=

 6.7 

Cl  الكلورٌدات
- 26.3 

زالفسفور الجاه  جزء بالملٌون 18  

مفصوالت التربة         
 ) تربه مزٌجٌه طٌنٌة(

 253.0 الرمل
1 -غم كغم

 
 431.0 الغرٌن

  316.0 الطٌن 

 

 النتائج واملناقشت
 عدد الحبوب بالرأس : -1

إن إضافة السماد الحٌوي أدت  (5)الجدول ٌبٌن 
إلى وجود فروق معنوٌة بٌن المعامالت الملقحة 

ملقحة مع عدم وجود فرق معنوي بٌن الوؼٌر 
وبمتوسط بلػ  A2و A1عزلتً البكترٌا

رأس وبنسبة زٌادة  حبة/ (5152.0،  5132.3)
% للعزلتٌن على التوالً 00.4 و 55.0ت بلؽ

والتً أعطت ملقحة القٌاسا مع المعاملة ؼٌر 
ٌتفق مع  وهذا .رأس حبة/ 0416.2متوسط بلػ 

و سهٌل وآخرون  5116ما حصل علٌه)الؽزي ،
(.    ٌبٌن الجدول أٌضا وجود فرق 5101،

معنوي بٌن صنفً الذرة البٌضاء إذ تفوق 
 حبة/ 5150.2بمتوسط بلػ  NK8817 الصنؾ
% عن الصنؾ 0.2توبنسبة زٌادة بلؽ رأس

 رأس . حبة/ 0060.2كافٌٌر الذي أعطى 
وٌعود سبب ذلك ربما إلى كون هذه الصفة 

 تتأثر فأنهامحكومة بعدد كبٌر من الجٌنات لذلك 
 ة تأثراً كبٌرٌالبٌئالوراثٌة وحتى  بالظروؾ

ورة ؼٌر تؤثر بصإذ خاصة درجات الحرارة 
المتكونة عن طرٌق مباشرة فً عدد الحبوب 

رها فً نمو النبات الخضري وعدد األفرع ٌتأث
وهذا  (5115)الساهوكً ، ونشاط النبات العام

 5112، وآخرونعلً ٌتفق مع ما حصل علٌه )
(.    أما التداخل  5100الجامل ، ،5113واحمد،

بٌن السماد الحٌوي واألصناؾ فقد أثر معنوٌا 
 NK8817 فً هذه الصفة وأعطى الصنؾ

أعلى متوسط من   A 1الملقح بالعزلة 
حبة/ رأس   5145.2المعامالت ؼٌر الملقحة بلػ 

ٌر ؼٌر الملقح الذي أعطى ٌقٌاسا مع الصنؾ كاف
وهذا ٌتفق مع ما حصل  حبة/ رأس .0205.0
 (.5101سهٌل وآخرون ،علٌه )
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 نباتمتوسط عدد الحبوب  بالرأس لصنفً التسمٌد الحٌوي واألصناف فً التداخل بٌن  ( تأثٌر2جدول)
 الذرة البٌضاء

السماد                
 الحٌوي

 االصناف
 متوسط السماد الحٌوي

 NK8817 كافٌر

A0 1412.1 2000.7 1706.4 ب 

A1 2119.3 2072.5 2095.9 أ 

A2 2058.8 1991.3 2025.1 أ 

 أ 2021.5 ب 1863.4 متوسط االصناف
 

LSD(P< 0.05) 4.42 للتداخل 

      
 حبه )غم(  :  1000وزن  -2

معنوٌاً فً وزن إضافة السماد الحٌوي  أثرت
فروق معنوٌة بٌن  حبة وظهرت 0111

ملقحة مع عدم وجود الالمعامالت الملقحة وؼٌر 
  A2و A1فروق معنوٌة بٌن عزلتً البكترٌا

(ؼم وبنسبة  55.60و  50.54وبمتوسط بلػ )
للعزلتٌن على التوالً   % 03و  05زٌادة بلؽت

ملقحة والتً أعطت القٌاسا مع المعاملة ؼٌر 
ان التلقٌح ببكترٌا  ؼم، 00.34متوسط بلػ 

االزوتوبكتر ٌعنً تثبٌت كمٌة اكبر من 
هذه البكترٌا والذي  أجسامالنتروجٌن الجوي فً 

سٌنطلق الحقاً الى وسط نمو النبات مما ٌعنً 
ات من كمٌة اكبر من النتروجٌن استفادة النب

الجاهز والذي ٌدخل فً الكثٌر من الفعالٌات 
الحٌوٌة ، والتً ستنعكس اٌجاباً فً كثٌر من 

وهذا مفردات النمو ومنها عدد البذور ووزنها ، 
 و 5115ٌتفق مع ماحصل علٌه )السامرائً ،

Nabila zaki ، وسهٌل  5113وآخرون
 (.5101وآخرون ،

وجود فروق معنوٌة بٌن  ٌبٌن الجدول أٌضا
 صنفً الذرة البٌضاء إذ تفوق الصنؾ

NK8817  وبنسبة ؼم  52.14بمتوسط بلػ
% عن الصنؾ كافٌٌر الذي  50ت زٌادة بلؽ

هذا ؼم. وٌعود سبب  03.00أعطى متوسط بلػ 
الى اختالؾ الصنفان للفترة من التزهٌر الى 
النضج الفسٌولوجً والتً لها تأثٌر على انتاج 
المادة الجافة ومعدل امتالء الحبوب وكلما زادت 
الفتره ادى ذلك الى زٌادة تراكم المادة الجافة فً 

( على 5100الجامل )الحبوب وهذا ما الحظته 
 تتفق هذه النتائج مع ما حصل علٌه   الصنفٌن.
  (. 5113) (، وجنو والساهوك5112ًنهابة )

كما أثر التداخل بٌن السماد الحٌوي واألصناؾ   
الملقح NK8817 معنوٌا إذ أعطى ألصنؾ

ؼم  قٌاسا  52.51أعلى متوسط بلػ  A 2بالعزلة 
مع الصنؾ كافٌر ؼٌر الملقح الذي أعطى 

ؼم، وهذا ٌتفق مع ما حصل علٌه  04.00
( 5115خرون، )آ Kader( و 5110بشٌر)

 5116خرون،آو Jarak(  و5112والتمٌمً)
 على نباتات الحنطة .

 
حبة )غم( لصنفً  1000متوسط وزن  ( تأثٌر التداخل بٌن التسمٌد الحٌوي واألصناف ف3ً) جدول

 الذرة البٌضاء. نبات

 السماد الحٌوي
 األصناف

 متوسط السماد الحٌوي
 NK8817 كافٌر

A0 17.33 20.60 18.97 ب 

A1 19.13 23.41 21.27 أ 

A2 20.02 25.20 22.61 أ 

 أ 24.07 ب 19.83 متوسط األصناف
 

LSD(P< 0.05) 0.20 للتداخل 

 
 حاصل النبات الواحد )غم( :-3
( إلى إن إضافة السماد 2)ٌشٌر الجدول  

الحٌوي أدت إلى وجود فروق معنوٌة بٌن 
ملقحة مع عدم وجود الالمعامالت الملقحة وؼٌر 

  A2و A1فروق معنوٌة بٌن عزلتً البكترٌا
ؼم وبنسبة  22.45و  22.22وبمتوسط بلػ 

للعزلتٌن على التوالً  % 03و  02ؽت زٌادة بل
ملقحة والتً أعطت القٌاسا مع المعاملة ؼٌر 
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تأثٌر التسمٌد  إن ، ؼم  05.03   متوسط بلػ 
الحٌوي فً زٌادة مكونات الحاصل قد انعكس 

وهذا ٌتفق مع ما اٌجابٌاً فً زٌادة الحاصل 
 Abd و 5112  خرون،آو Zahirحصل علٌه )

El-Gawad وEl-Sayed ، 5116  و الفرج
ق معنوي ٌبٌن الجدول أٌضا وجود فر .(5100،

 ً الذرة البٌضاء إذ تفوق الصنؾبٌن صنف

NK8817  وبنسبة ؼم  26.60بمتوسط بلػ
عن الصنؾ كافٌٌر الذي  %00,2ت زٌادة بلؽ

هذا ؼم. وٌعود سبب  02.26 أعطى متوسط بلػ
فً كل من عدد  NK8817 إلى  تفوق الصنؾ 

الحبوب بالرأس  وهً احد مكونات الحاصل 
وهذا  حبة  0111همة وكذلك تفوق فً وزن الم

وهذا ٌتفق  انعكس على حاصل النبات الواحد ،
الجامل و  Bakheit ،0331)مع ما حصل علٌه 

أما التداخل بٌن السماد الحٌوي  (.5100،
واألصناؾ فقد أثر معنوٌا وأعطى الصنؾ 

NK8817   الملقح بالعزلةA2  أعلى حاصل
ؼم ، وهذا ٌتفق مع ما حصل  21404نبات بلػ 
و فرج  5112خرون ،آو Zahirعلٌه )

،5100.) 

 
 النبات الواحد )غم( لصنفًسط حاصل ( تأثٌر التداخل بٌن التسمٌد الحٌوي واألصناف فً متو4جدول)

 الذرة البٌضاء نبات

 السماد الحٌوي
 االصناف

 متوسط السماد الحٌوي
 NK8817 رٌكافٌ

A0 24.54 41.23 32.89 ب 

A1 40.58 48.49 44.54 أ 

A2 41.26 50.17 45.72 أ 

 أ 46.63 ب  35.46 متوسط االصناف
 

LSD(P< 0.05) 0.34 للتداخل 

 
 ( :  1- ھكغم حاصل الحبوب )-4
أثرت إضافة السماد الحٌوي معنوٌاً فً حاصل  

الحبوب الكلً وظهرت فروق معنوٌة بٌن 
ملقحة مع عدم وجود المعامالت الملقحة وؼٌر ال

  A2 و A1 فروق معنوٌة بٌن عزلتً البكترٌا
 0- ه كؽم 2101.4 و 0310.3 وبمتوسط بلػ

% للعزلتٌن على  65و  24ت وبنسبة زٌادة بلؽ
ملقحة والتً الالتوالً قٌاسا مع المعاملة ؼٌر 

وٌعود  0- ه كؽم 5202,0 أعطت متوسط بلػ
له تأثٌر السماد الحٌوي كان السبب إن إضافة  

نباتات بما تحتاجه من الاٌجابً فً تجهٌز 
بشٌر ) المؽذٌات الكبرى مثل النتروجٌن

عاملة البذور باللقاحات م( إذ وجد إن 5110،
تساعد فً تحفٌز النمو وزٌادة حاصل  رٌةٌالبكت

 منظمات النمو األحٌاءهذه  إفرازالحبوب نتٌجة 
الذي انعكس على زٌادة مكونات الحاصل 
وحاصل النبات الفردي والذي ادى بالتالً الى 

 وHussain ،0304) زٌادة الحاصل الكلً 
Arshed  ، و 0330 وآخرونGill  وآخرون

( وهذا ٌتفق مع ما حصل علٌه  سهٌل 0330،
ٌبٌن   (.5100)و الشمري  (5101)واخرون 

الجدول أٌضا وجود فرق معنوي بٌن صنفً 
 NK8817 الذرة البٌضاء إذ تفوق الصنؾ

وبنسبة زٌادة  0- ه كؽم 0000.0 بمتوسط بلػ
% عن الصنؾ كافٌٌر الذي أعطى  55ت بلؽ

ه كؽم 0000.2متوسط بلػ 
وٌعود سبب  .  0-

 صفات هذا الى تفوق الصنؾ الثانً فً كل من
حبة  0111عدد الحبوب بالرأس ووزن 

وحاصل النبات الواحد وهذا االختالؾ راجع 
الى اختالؾ االصناؾ فً تركٌبها الوراثً، 

( 5110االسدي ) وهذا ٌتفق مع حصل علٌه
 (. 5100و الجامل )( 5113) وآخرونواحمد 

أما التداخل بٌن  السماد الحٌوي واألصناؾ فقد 
الملقح   NK8817أثر معنوٌا وأعطى الصنؾ 

كؽم  2200.2أعلى حاصل كلً بلػ  A2بالعزلة 
، وهذا ٌتفق مع ما حصل علٌه التمٌمً  0- ه
 (.5100( وفرج )5112)
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لصنفً ( 1- ھكغم التسمٌد الحٌوي واألصناف فً متوسط حاصل الحبوب )( تأثٌر التداخل بٌن 5دول) ج
 الذرة البٌضاء نبات

 السماد الحٌوي
 االصناف

 متوسط السماد الحٌوي
 NK8817 كافٌر

A0 2192.4 2779.1 2485.8 ب 

A1 3532.8 4285.0 3908.9 أ 

A2 3629.9 4431.4 4030.7 أ 

 أ 3831.8 ب 3118.4 متوسط االصناف
 

LSD(P< 0.05) 198.4 للتداخل 

 

 نسبة البروتٌن % :  -5
( إن إضدافة السدماد الحٌدوي أدت 6ٌبٌن جددول )

إلى وجود فروق معنوٌة بٌن المعدامالت الملقحدة 
ملقحة مع عدم وجود فروق معنوٌدة بدٌن الوؼٌر 

 3.55وبمتوسط بلدػ   A2 و A1 عزلتً البكترٌا
 00.6و  00.0ت %  وبنسبة زٌادة بلؽ 3.56 و

% للعزلتٌن على التوالً قٌاسا مع المعاملة ؼٌر 
%،  0.01ملقحددة والتددً أعطددت متوسددط بلددػ ال

و الشددددمري  5110وهددددذا ٌتفددددق مددددع ) بشددددٌر ،
،5100   .)    

بدٌن  ق معندويوجود فدر الى الجدول أٌضا ٌشٌر
 كافٌٌر  صنفً الذرة البٌضاء إذ تفوق الصنؾ

 3.0ت % وبنسبة زٌادة بلؽ 3.02بمتوسط بلػ 
الذي أعطى متوسط  NK8817% عن الصنؾ

اختالؾ  إلىالسبب وٌعود   %.  0.20بلػ 
ٌالحظ  إذفً حجم البذور للتراكٌب  األصناؾ

 أعطتبذور صؽٌرة  أعطتالتً  األصناؾبأن 
فق مع ما حصل ، وهذا ٌتنسبة بروتٌن عالٌة  

أما التداخل بٌن     (. 5100علٌه ) الجامل ،
السماد الحٌوي واألصناؾ فقد أثر معنوٌا اٌضاً 

  A1بالعزلة الملقح  كافٌرى الصنؾ وأعط
والذي لم ٌختلؾ معنوٌاً   %  3460متوسط بلػ 
 ، وهذا% 3.24التً اعطت  A2عن العزلة 

و  5110)بشٌر، ٌتفق مع ماحصل علٌه
 (.  5100الشمري،

 

 متوسط نسبة البروتٌن % لصنفً نبات ( تأثٌر التداخل بٌن التسمٌد الحٌوي واألصناف ف6ً)  جدول
 الذرة البٌضاء

 السماد الحٌوي
 االصناف

 متوسط السماد الحٌوي
 NK8817 كافٌر

A0 8.81 7.49 8.30 ب 

A1 9.63 8.80 9.22 أ 

A2 9.57 8.95 9.26 أ 

 ب 8.51 أ 9.34 متوسط االصناف
 

LSD(P< 0.05) 0228 للتداخل 

 
   ( : 1- ھكغم حاصل البروتٌن )-6

( إن إضدافة السدماد الحٌدوي أدت 4ٌبٌن جددول )
إلى وجود فروق معنوٌة بٌن المعدامالت الملقحدة 
وؼٌر الملقحة مع عدم وجود فروق معنوٌدة بدٌن 

وبمتوسدددددط بلدددددػ   A2و  A1عزلتدددددً البكترٌدددددا 
وبنسبة زٌادة بلؽدت   0- هكؽم  041.6و 024.6

% للعددزلتٌن علددى التددوالً قٌاسددا مددع  02و  40
المعاملة ؼٌر الملقحة والتدً أعطدت متوسدط بلدػ 

وهذا ٌتفدق مدع ، وهذا ٌتفق مع 0- هكؽم  511.4
ٌشدددٌر    (. 5100و الشدددمري ، 5110) بشدددٌر ،

الجدول أٌضا الى وجود فرق معنوي بٌن صنفً 

 الدددددددذرة البٌضددددددداء إذ تفدددددددوق الصدددددددنؾ
NK8817 0- هكؽددددددم  056.2بمتوسددددددط بلددددددػ 

% عن الصنؾ كافٌٌر 00.2وبنسبة زٌادة بلؽت 
، 0- هكؽدددم   535.0الدددذي أعطدددى متوسدددط بلدددػ 

 5100) وهذا ٌتفق مع ما حصدل علٌده  الجامدل 
أما التداخل بٌن السماد الحٌوي واألصدناؾ     .(

 أعطدددى الصدددنؾ أذفقدددد أثدددر معنوٌدددا اٌضددداً 
NK8817 الملقددددح بالعزلددددةA2   متوسددددط بلددددػ

والددذي لددم ٌختلددؾ معنوٌدداً عددن  0- هكؽددم  032.6
وهدذا . 0- هكؽدم  044.0التً اعطت  A1العزلة 

(5101 سدددهٌل ،)حصدددل علٌددده  ٌتفدددق مدددع مدددا
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الذرة  لصنفً نباتحاصل البروتٌن  متوسط التداخل بٌن التسمٌد الحٌوي واألصناف فًتأثٌر( 7جدول)
 البٌضاء

 السماد الحٌوي
 االصناف

 السماد الحٌويمتوسط 
 NK8817 كافٌر

A0 194.1 207.2 200.7 ب 

A1 337.8 377.3 357.6 أ 

A2 346.6 394.6 370.6 أ 

 أ 326.4 ب 292.8 متوسط االصناف
 

LSD(P< 0.05) 20.8 للتداخل 

 املصادر

حمدددد، شدددذى عبدددد الحسدددن ورعدددد هاشدددم بكدددر ا
.اسدددتجابة  (5113)محمدددد .وضدددٌاء عبدددد 

 Sorghum صنفٌن من   الذرة البٌضداء

L.(Moench) bicolor  ًلالجهاد المائ
تحددددت ظددددروؾ الحقددددل.   مجلددددة العلددددوم 

 02الزراعٌة العراقٌة )عدد خدا(( مجلدد
 .4عدد 

. تداثٌر  (5110)السدي ، كاظم كطامً جدابر ،ا
المواقدددع والتراكٌدددب علدددى نمدددو وحاصدددل 

  bicolor Sorghum الدذرة  البٌضداء 

L.(Moench)  تحددددت ظددددروؾ منطقددددة
البصرة. رسالة ماجستٌر . كلٌدة الزراعدة 

 . جامعة البصرة . 
 تدأثٌر .( 5112) سدهٌل محمدد فدارس ، لتمٌمدًا

 الحٌوٌددة المبٌدددات بددٌن التددداخالت

 الحٌددوي لنباتددات والتسددمٌد والكٌمٌائٌددة

 اطروحة   Tritium aesteviumالقمح 

 .  بؽداد جامعة – الزراعة كلٌة – دكتوراه
(. تقوٌم تراكٌب  5100 (لجامل ، فاطمة علً ا

وراثٌة وتحدٌد أهم الصفات المؤثرة فً 
حاصل الذرة البٌضاء بأستخدام تحلٌل 
معامل المسار . رسالة ماجستٌر _  كلٌة 

 الزراعة _ جامعة البصرة.
هللا سلٌمان  لسامرائً ،اسماعٌل خلٌل و حمدا

التلقٌح ببكتٌرٌا  تأثٌر(.5116راهً . )
االزوسبٌرلم فً امتصا( االزوتوبكتر و

بعض العناصر الؽذائٌة وتركٌز 
الهورمونات النباتٌة  ونمو بادرات 
ة الطماطة .مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌ

 (.0( العدد)04.مجلد)
. تأثٌر (5115)لسامرائً، فالح حسن سعٌد، ا

 Trichoderma spp  عزالت الفطر
فً إنبات بذور ونمو شتالت النارنج. 

رسالة ماجستٌر. كلٌة الزراعة. جامعة 
 بؽداد.

. البذرة  (5115)لساهوكً ، مدحت مجٌد . ا
ومكونات الحاصل . مركز إباء لألبحاث 

 .000الزراعٌة ع (
لساهوكً ، مدحت وكرٌمة محمد وهٌب. ا

. تطبٌقات فً تصمٌم وتحلٌل (0331)
التجارب. وزارة التعلٌم العالً والبحث 
العلمً. جامعة بؽداد. مطبعة دار الحكمة 
للطباعة والنشر. الموصل. ع (: 

200. 
. تأثٌر (5100)أسماء سلٌم حسٌن، لشمري،ا

التسمٌد الحٌوي )االزوتوباكتر( 
والعضوي والمعدنً فً نمو وحاصل 

 ا من المؽذٌات.ومحتواه حنطة الخبز
جامعة  -كلٌة الزراعة-رسالة ماجستٌر 

 بؽداد. 
.تأثٌر (5116)، هللا لؽـزي، اسعد كاظم عبدا

مبٌد الرونستار فً نّمو بكترٌا 
كلٌة -االزوتوباكتر . رسالة ماجستٌر 

 جامعة بؽداد. -الزراعة
. إنتاج (0330)لٌونس، عبد الحمٌد احمد. ا

الحقلٌة. وزارة وتحسٌن المحاصٌل 
 التعلٌم العالً والبحث العلمً. العراق.

(.التداخل بٌن 5110عفراء ٌونس.) بشٌر،
الماٌكوراٌزا واالزوتوبكتر واالزوسبٌرلم 
 وتاثٌره فً نمو وحاصل الحنطة.
اطروحة دكتوراه . كلٌة الزراعة .جامعة 

 بؽداد. 

فرنسٌس اوراها ومدحت الساهوكً  ،جنو
. تاثٌر االنتخاب بخلٌة النحل (5113).

 فً حاصل حبوب  الذرة البٌضاء .مجلة
.  21العلوم الزراعٌة العراقٌة .مجلد 

 .0عدد
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ومحمد علً عبود ولؤي فارس محمد  سهٌل ،
. تأثٌر التداخل (5101)داوود فرحان،

 zotobacter chroococcumAبٌن 
والمادة العضوٌة والسماد النتروجٌنً فً 

كلٌة -نمو نبات الذرة الصفراء . 
جامعة دٌالى.مجلة االنبار  -الزراعة

 (.2( العدد)0للعلوم الزراعٌة .مجلد )
،هٌثم عبد السالم وولٌد عبد الرضا جبٌل  علً

. تاثٌر (5112)وكاظم كطامً جابر 
اصل حالمواقع والتراكٌب على ال

ومكوناته للذرة البٌضاء تحت ظروؾ 
منطقة   البصرة .مجلة البصرة للعلوم 

 ( . 0( العدد )04الزراعٌة . مجلد )
التأثٌر . (5100)، حسٌن عرنو(فرج، 

المتداخل بٌن عزالت محلٌة من بكترٌا 
Azotobacter chroococcum 

 Trichoderma   harzianumوالفطر 
 فً تثبٌت النتروجٌن و جاهزٌة بعض

رسالة ماجستٌر  المؽذٌات لنبات الشعٌر.
 جامعة بؽداد.  -كلٌة الزراعة-

. تأثٌر توزٌع (5112)نهابه ، رافد صالح  
النباتات فً نمو وحاصل الحبوب لثالثة 

رسالة  ،اصناؾ من الذرة البٌضاء
 _ جامعة بؽداد .كلٌة الزراعة_ ماجستٌر
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Abstract 

A field experiment has been conducted during the spring season 

of 2013-2014 at a private field in Al-Qurna county in clay loam soil 

with E.C interaction 3.2 ds.m
-1

 to study the effect of interference 

between bio-fertilizer (Azotobacter chroococcum) and two types of 

sorghum (Sorghum bicolor). 

The experiment is carried out by using three levels of bio-

fertilizer {no vaccine, treatment first strain of Azotobacter (A1), and the 

second strain of Azotobacter (A2)}and the two types of sorghum local 

variety (Kafair) and the American hybrid ( NK8817). the experiment is 

designed by R.C.B.D. in a split plot design in three replicates, bio-

fertilizer are in the main plots ,while the sorghum varieties  are in the 

sub.plots.  

The results show that application of Azotobacter chroococcum 

bacteria cause significantly and increase in the seeds number per head, 

weight of 1000 grain , plant yield, grain yield, percentage of protein and 

protein yield , with no significant difference between Azotobacter A1 of 
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Azotobacter A2 It gives grain yield reached to ( 3908.9 and 4030.7  ton 

h
-1 

) respectively. 

The result also show that there are significant differences between 

the two cultivated varieties, variety Kafair is superior with protein yield 

while NK8817 variety is superior  with seeds number per head , weight 

of 1000 seeds ,plant yield and grain yield and percentage protein  and it 

gives grain yield reached to 3831.8  ton h
-1 

. 

There is a significant interaction between bio-fertilizer and 

Cultivated varieties, the NK8817 variety which is treated with the 

second strain of Azotobacter A2  gives high grain yield reached to 

4431.4 ton h
-1

. 
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