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التأثري املتداخل الضافة مستويات خمتلفة من السماد الفوسفاني و احليوي
.(Zea Mays L)يف جاهزية وامتصاص الفسفور يف نبات الذرة الصفراءوالعضوي

حمد محمد صالح*ایمان قاسم محمد
ھادي محمد كریمكلیة الزراعة / جامعة بغداد

E.mail : ealbahrani@yahoo.com
15/6/2015تاریخ قبول النشر: 18/5/2015البحث : تاریخ استالم

صةالخال
بھدف دراسة فعالیة التسمید الحیوي و مستویات السماد الفوسفاتي و حامض الھیومك وتأثیرھا 

نفذت تجربة اصص في الظلة .و الممتص منھ في نبات الذرة الصفراءفي جاھزیة الفسفور في التربة
ابي غریب. جلبت التربة من /التربة و الموارد المائیة في كلیة الزراعةالخشبیة التابعة لقسم علوم 

ملم ثم عقمت 4الحقل الذي نفذت فیھ التجربة الحقلیة  طحنت التربة ومررت من منخل قطر فتحاتھ 
كغم تربة 5بمادة برومید المثیل و وضعت في اصص بالستیكیة مبطنة بأكیاس نایلون وبمعدل 

و رمز لھا 1-) كغم ھــ60،  0،30ثالثة مستویات من الفسفور(اضافة تضمنت التجربة.1-اصیص
P0وP1وP2) ورمز 1-) كغم ھــ40، 20، 0على التتابع و ثالثة مستویات من حامض الھیومك
H2, H1لھا   , H0) و رمز لھا1-غم سماد حیوي كغم10و0ومستویین من السماد الحیوي (B0وB1 و

معاملة و بثالثة 18جمیع احتماالت التولیفات بین مستویات العوامل الثالث وبذلك كان عدد المعامالت 
120و 1-ھـNكغم240اضیف السماد النتروجیني و البوتاسي لكل وحدات التجربة بمعدل .مكررات

5018وزرعت بذور الذرة الصفراء  صنف )RCDاستعمل التصمیم العشوائي الكامل (1-ھــKكغم
بعد اضافة السماد الفوسفاتي وحامض الھیومك ومزجھا مع الطبقة 10-5-2013في االصص بتاریخ  

السطحیة للتربة وعفرت البذور الخاصة بمعامالت التسمید الحیوي وزرعت في االصص المخصصة لھا  
واستمرت وبالطریقة الوزنیةلماء الجاھزاجري الري بأضافة حجم متساوي من میاه الري و حسب ا

وبالتداخل مع یوماً من الزراعة .اظھرت نتائج تجربة االصص فعالیة السماد الحیوي45التجربة لمدة 
و البالغ المعنویة في زیادة الفسفور الجاھز في التربةممن خالل تأثیراتھوالسماد الفوسفاتي والعضوي

وزن وزیادة ال1-اصیصpملغم 54.61والبالغ والممتص منھ في النباتتربة  1-كغمpملغم 26.12
الجذور لنباتات الذرة وزنزیادةفضالَ عن1-غم اصیص14.37والبالغ الجاف للجزء الخضري

لمعظم 1-ھــ Pكغم 60و30الصفراء .في تجربة االصص لم تكن الفروق معنویة بین تأثیر المستویین 
.التجربةالمتغیرات المدروسة في 

الكلمات المفتاحیة: السماد الحیوي، السماد العضوي،نبات الذرة الصفراء.
املقدمة

ان استمرار زیادة سكان العالم یتطلب من 
الزراعیة لزیادة انتاج الرقعةالباحثین توسیع 

المحاصیل الزراعیة لتأمین توفیر الغذاء في 
الحاضر والمستقبل ولتحقیق ھذا الھدف یتطلب 
اضافة االسمدة الكیمیائیة بشكل مستمر لتوفیر 
المغذیات االساسیة على طول موسم نمو 
المحصول .ان االضافة المستمرة من االسمدة 

ة وعلى بیئة التربفيالكیمیائیة سوف تؤثر 
التوازن التغذوي والنظام البایولوجي للتربة 

الى ارتفاع تكالیف ھذه االسمدة باإلضافة
)WalpolaوYoon2012 یعد عنصر .(

الفسفور احد المغذیات الرئیسیة بعد عنصر 
النیتروجین والمھم في العملیة االنتاجیھ وان 
انخفاض جاھزیة الفسفور الموجود اصال في 
الترب الكلسیة والتي تضاف كأسمدة نتیجة 
لتعرضھ الى عملیات الترسیب واالمتزاز. 
فأتجھت االبحاث مؤخرا الیجاد وسائل وبدائل 

للمحافظة على البیئة اخرى لتجھیز الفسفورو
من التلوث .ان خصوبة التربة لھا عالقھ وثیقھ 
لما تحتویھ من المادة العضویة وتعد االحماض 
الدبالیة ھي المكون الرئیس للمادة العضویة 
المتحللة ولھا تأثیرات ایجابیة متعدده تدعم نمو 

البحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث االول.

* البحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث االول 
.
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وتطور النبات باالضافة الى تأثیراتھ االیجابیة 
لفیزیائیة والكیمیائیة فھو على خصائص التربة ا

یعد مصدر طاقة لألحیاء المجھریة في 
رایزوسفیر التربة اذ یجھز االحیاء المجھریة 
الكاربون والمغذیات االخرى. كما یعمل حامض 
الھیومك على خلب الكاتیونات في التربة ویحرر 
كثیر من المغذیات الجاھزة لالمتصاص من قبل 

Abdel-Razzakو Elsharkawyالنبات (  و
). وھناك تقنیة اخرى یتم من خاللھا 2010

الحیوي تجھیز الفسفور للنبات من اضافة السماد
الحاوي على بكتریا مذیبة للفوسفات والتي لھا 
دور تكاملي في دورة الفسفور في التربة. تعمل 
ھذه االحیاء بستراتیجیات مختلفة منھا مباشرة 

ل وغیر مباشرة في تجھیز المغذیات من خال
العضویة واالنزیمات االحماضافراز 

وھرمونات النمو والتي تختلف كمیاتھا 
وتراكیزھا حسب نوع االحیاء المتواجده في 

قة الرایزوسفیر.منط
املواد وطرائق العمل

نفذت تجربة اصص في الظلة الخشبیة التابعة 
المائیة في كلیة لقسم علوم التربة و الموارد 

غریب. جلبت التربة من الحقل في ابي الزراعة 
نفذت تجربة اصص في الظلة الذي نفذت فیھ 

الخشبیة التابعة لقسم علوم التربة و الموارد 
التجربة الحقلیة  طحنت التربة ومررت من 

ملم ثم عقمت بمادة برومید 4منخل قطر فتحاتھ 
المثیل و وضعت في اصص بالستیكیة مبطنة 

1-ربة اصیصكغم ت5بأكیاس نایلون و  بمعدل 

0تضمنت التجربة ثالثة مستویات من الفسفور(
وP1وP0و رمز لھا 1-) كغم ھــ60،  30،

P2 على التتابع و ثالثة مستویات من حامض
ورمز لھا 1-كغم ھــ)0،20،40الھیومك (

H2, H1 , H0 و مستویین من السماد الحیوي
B0) و رمز لھا1-غم سماد حیوي كغم10و0(

و جمیع احتماالت التولیفات بین مستویات B1و
18العوامل الثالث وبذلك كان عدد المعامالت 

معاملة و بثالثة مكررات واضیف السماد 
النتروجیني و البوتاسي لكل وحدات التجربة 

1-ھـKكغم120و1-ھـNكغم240بمعدل 

)RCDاستعمل التصمیم العشوائي الكامل (
و 5018صنف وزرعت بذور الذرة الصفراء  

التي تم الحصول علیھا من الھیئة العامة 
لتصدیق وفحص البذور في ابي غریب في 

بعد اضافة 10-5-2013االصص بتاریخ 
السماد الفوسفاتي وحامض الھیومك ومزجھا مع 
الطبقة السطحیة للتربة وعفرت البذور الخاصة 

بالسماد الحیويبمعامالت التسمید الحیوي 
)Pseudomonasـputidaـ(بكتریا ال

من الصمغ العربي المعقم 10:1مع  اضافة 
وزرعت في لضمان التصاق اللقاح بالبذور

.اما البذور االخرى االصص المخصصة لھا
غیر المعاملة بالسماد الحیوي فقد غسلت بالماء 

تم الري بعد الزراعة مباشرة . المقطر فقط 
السعة % من 75باضافة الماء للوصول الى 

الحقلیة و تم الحفاظ على المحتوى الرطوبي 
. استمرت نیةطیلة موسم النمو و بالطریقة الوز

یوم.تمت عملیة اخذ عینات التربة 45التجربة  
حصاد النباتات وتمت التقدیرات التالیة:بعد

استخلص بوساطة االفسفور الجاھز في التربة: 
0.5N بیكربونات الصودیوم ثم طور اللون

االزرق باستخدام مولبیدات االمونیوم وحامض 
االسكوربیك وقدر الفسفور الجاھز بجھاز 

) Spectrophotometerالمطیاف الضوئي (
) نانومیتر كما وصفت 882على طول موجي (

).Page)1982في 
الفسفور الممتص في الجزء الخضري 

الجزء الخضري غم من مسحوق 0.2اخذ للنبات
للنباتات وتم ھضمھا بحامض الكبریتیك المركز 
وحامض البیروكلوریك المركز و تم قیاس نسبة 

الواردة في Olsenالفسفور بالنبات بطریقة 
Page)1982 :وتم حساب الفسفور الممتص (

) = الوزن 1-أصیصPالفسفور الممتص(ملغم
النسبة المئویة × الجاف للجزء الخضري (غم) 

.1000× فور في الجزء الخضري للفس
تم استخراج قیاس وزن الجذورالجاف.

الجذورلكل وحدة تجریبیة على حدة باستخدام 
تیار ماء ھادىء واستقبلت الجذور على غربیل، 
غسلت عدة مرات بالماء العادي ثم بالماء 

المقطر وتم تجفیفھا وقیاس وزنھا الجاف.

النتائج واملناقشة
)تربة1-كغمpالفسفور الجاھز في التربة (ملغم 

) تأثیر اضافة 1توضح النتائج في جدول (
السماد الفوسفاتي والحیوي وحامض الھیومك 
في الفسفور الجاھز في التربة اذ ازداد الفسفور 
الجاھز في التربة معنویاً مع زیادة مستوى 

17.41السماد الفوسفاتي المضاف وبمتوسط 
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الى P0تربة عند المعاملة 1-كغمpملغم 
تربة عند 1-كغمpملغم22.64و 21.32

22.5وبنسبة زیادة P2و P1اضافة المستویین 
% وعلى التتابع. ان اضافة السماد 30.0و 

الفوسفاتي الذائب في الماء یزید من مستوى 
الفسفور الجاھز في التربةعلى الرغم من 

كما تعرضھ الى عملیات التثبیت واالمتزاز.
تشیر النتائج الى ان الفسفور الجاھز قد ازداد 
معنویاً بزیادة مستویات حامض الھیومك 

تربة عند 1-كغمpملغم 18.66المضافة فقد بلغ 
) لیزداد الى H0عدم اضافة حامض الھیومك (

تربة عند 1-كغمPملغم 22.13و 20.59
من حامض H2و H1اضافة المستویان 

% على 18.6و 10.3الھیومك وبنسبة زیادة 
). وقد تعزى H0التتابع وبالقیاس مع المعاملة (

زیادة جاھزیة الفسفور الى التنافس بین المجامیع 
، -HCOO- ،OHالفعالة لحامض الھیومك (

COO= وایون الفوسفات على مواقع االمتزاز (
لسطح كاربونات الكالسیوم والذي یؤدي الى 

زیتھ تقلیل طاقة الربط للفسفور وزیادة جاھ
)Ohno ،ادت اضافة 2005واخرون ..(

السماد الحیوي الى تأثیر معنوي في زیادة 
متوسط جاھزیة الفسفور في التربة. اذ زاد 

Pملغم 18.70متوسط الفسفور الجاھز من 
تربة عند عدم اضافة السماد الحیوي 1-كغم

)B0 ملغم 22.21) الىPتربة عند 1-كغم
) وبنسبة زیادة B1اضافة السماد الحیوي (

%. تؤكد لنا ھذه النتائج فعالیة السماد 18.8
الحیوي المضاف الحتوائھ على عزالت كفوءة 

) قادرة Pseudomonasلبكتیریا السیدوموناس(
على تجھیز الفسفور من خالل استعمارھا 
لمنطقة الرایزوسفیر وافرازھا النزیم الفوسفوتیز 

منطقة pHواالحماض العضویة والتي تخفض 
لرایزوسفیر ویؤدي الى تجھیز عدد من ا

Banoالعناصر الغذائیة ومن ضمنھا الفسفور (
).Musarat ،2003و 

كما اثر التداخل بین السماد الفوسفاتي والسماد 
الحیوي معنویاً في زیادة متوسط الفسفور 
الجاھز في التربة، اذ تم الحصول على اعلى 

الجاھز في التربة عند المعاملة متوسط للفسفور
P2B1بالقیاس مع51.2بلغت زیادةوبنسبة %

) تأثیر السماد الفوسفاتي والحیوي وحامض الھیومك في الفسفور الجاھز1جدول (
تربة) في التربة1-. كغمP(ملغم 

السماد السماد الحیوي
الفوسفاتي

حامض الھیومك
متوسط 

تأثیر
P x B

H0H1H2

B0

P015.5416.3816.9916.30
P117.2119.6520.6919.18
P218.3720.3723.1320.62

B1

P017.3718.3219.8818.52
P121.4523.0025.9423.46
P222.0025.8226.1224.65

L.S.D (0.05)2.991.83

متوسط حامض الھیومكالسماد الفوسفاتي
Pتأثیر  H0H1H2

P016.4617.3518.4417.41
P119.3321.3223.3221.32
P220.1923.1024.6322.64

L.S.D (0.05)2.650.78
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متوسط حامض الھیومكالسماد الحیوي
Bتأثیر  H0H1H2

B017.0418.8020.2718.70
B120.2822.3823.9822.21

L.S.D (0.05)2.040.65

H18.6620.5922.13متوسط تأثیر 
L.S.D.(0.05)0.78

عن P2B1. ولم تختلف المعاملة P0B0المعاملة 
تأثیرھما في متوسط معنویاً في P1B1المعاملة 

الفسفور الجاھز في التربة. كما توضح النتائج 
معنویة تداخل حامض الھیومك مع السماد 

وتأثیره في متوسط الفسفور الجاھز الفوسفاتي 
Pملغم24.6في التربة اذ بلغ اعلى متوسط لھ 

وبنسبة زیادة P2H2تربة للمعاملة 1-كغم
. یتبین من P0H0% قیاساً مع المعاملة 49.6

النتائج عدم وجود فروق معنویة بین المعاملة 
P2H2 وكل من المعاملتینP1H2 وP2H1 في

ر الجاھز في التربة تأثیرھما في متوسط الفسفو
والتي بلغ نسبة الزیادة في متوسط الفسفور 

% بالقیاس مع 40.3و 41.7الجاھز عندھما 
وعلى التتابع.اما التداخل بین P0H0المعاملة 

اضافة السماد الحیوي وحامض الھیومك فقد 
كان تأثیره معنویاً ایضاً في زیادة متوسط 

لى الفسفور الجاھز في التربة، وتم الحصول ع
اعلى متوسط للفسفور الجاھز عند المعاملة 

B1H2 بالقیاس مع 40.7وبنسبة زیادة %
. لم یكن الفرق معنویاً بین B0H0المعاملة 
في متوسط B1H1والمعاملة B1H2المعاملة 

الفسفور الجاھز في التربة وھذا یشیر الى تأثیر 
من حامض الھیومك في زیادة H1المستوى 

متوسط الفسفور الجاھز في التربة بنتائج 
.كما یتضح من النتائج H2متقاربة من المستوى 

). ان للتداخل الثالثي بین اضافة 1في جدول (
السماد الفوسفاتي والسماد الحیوي وحامض 
الھیومك تأثیراً عالي المعنویة في زیادة جاھزیة 

الحصول على اعلى الفسفور في التربة، اذ تم
P2B1H2متوسط للفسفور الجاھز عند المعاملة 

تربة وبنسبة 1-كغمPملغم 26.1والبالغ 
. P0B0H0% بالقیاس مع المعاملة 68.0.زیادة

P2B1H2ولم یكن الفرق معنویاً بین المعاملة 

في P2B1H1و P1B1H2وكل من المعاملتین 
ة متوسط الفسفور الجاھز في التربة. وبلغت نسب

و 66.9الزیادات في المعاملتین االخیرتین 
وعلى P0B0H0% بالقیاس مع المعاملة 66.2

التتابع. توضح ھذه النتائج فعالیة التداخل بین 
العوامل الثالثة (السماد الفوسفاتي والحیوي 
وحامض الھیومك) في زیادة الفسفور الجاھز 

P1بالتـربة وان باالمكان استعمال المستوى 

كغم حامض 40( 2H) و1-ھـPكغم30(
Pكغم 60(P2) بدل المستویان 1-الھیومك ھـ

) 1-كغم حامض الھیومك ھـ20(1H) و1-ھـ
دون التأثیر 1Bبتولیفة مع السماد الحیوي 

المعنوي في خفض الفسفور الجاھز في التربة. 
قد تعزى زیادة جاھزیة الفسفور في التربة الى 
تأثیر حامض الھیومك في زیادة نشاط االحیاء 
المذیبة للفوسفات المضافة الى التربة من خالل 
توفیر مصدر للطاقة وبعض المغذیات لھذه 

توفر مستوى مناسب مناالحیاء. فضالً عن
الفسفور الجاھز في التربة الناتج من اضافة 
السماد الفوسفاتي یشجع ایضاً في نمو ونشاط 
االحیاء المذیبة للفوسفات. ان الزیادة المعنویة 
في الفسفور الجاھز في التربة نتیجة للتداخل بین 
العوامل الثالثة یمكن تطبیقھ لتقلیل استعمال 

صة كما االسمدة الكیمیائیة الفوسفاتیة بصورة خا
اشار عدد من الباحثین الى ان استعمال االسمدة 
الحیویة لوحدھا تـــؤدي الى خفـــض االســـمدة 
الكیمـــیائیة دون الـــتأثیر المعــنـوي علـــى 

Miaحاصل بعـــض محاصــیل الحـــبوــب (
).2008واخرون، Biariو 2005واخرون، 

الفسفور الممتص في الجزء الخضري لنباتات 
) 1-اصیصpالذرة الصفراء(ملغم 

ادت زیادة مستویات االضافة من السماد 
معنویة الى زیاداتP2الى P0الفوسفاتي من 

في متوسط الفسفور الممتص و بلغت اعلى قیمة 
1-اصیصPملغمP238.97لھ عند المعاملة 

. P0% بالقیاس مع المعاملة 59.7وبنسبة زیادة 
ان زیادة الفسفور الممتص في الجزء الخضري 
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مؤشر لالستجابة العالیة للسماد الفوسفاتي 
المضاف اذ یزداد امتصاص الفسفور عند 
المراحل االولى لنمو النبات ویتبعھ نقصان في 
امتصاص الفسفور حتى مرحلة النضج التام  . 
تأثرت متوسطات امتصاص الفسفور بزیادة 

لھیومك وبلغت عند مستویات اضافة حامض ا
Pملغم37.95و H231.58و H1المستویین 

% 35.8و 13.0وبنسبة زیادة 1ـاصیص
بالقیـــاـس مــــع ما ممتص من الفسفور عند 

یعزى سبب ھذه الزیادة في . قدH0المعاملة 
امتصاص الفسفور الى تغلیف حامض الھیومك 
لبعض دقائق التربة واسطح معادن الكاربونات 

ي الى التقلیل من تثبیت الفسفور مما یؤد
وزیـــادة جاھزیتـــھ في مـــحـلــول التــــربـــــة

)Schnizer وKhan ،1978 ادت اضافة.(
السماد الحیوي تأثیر عالي المعنویة في زیادة 
الفسفور الممتص في الجزء الخضري للنبات، اذ 

ملغم 26.06ازداد متوسط الفسفور الممتص من 
Pد عدم اضافة السماد الحیوي عن1-. اصیص

عند اضافة السماد 1-اصیصPملغم38.92الى 
% بالقیاس مع 49.3الحیوي وبنسبة زیادة 

. ویعزى سبب ھذه الزیادة B0معاملة المقارنة 
العضویة لألحماضالى افراز االحیاء المضافة 

منطقة pHالمؤثرة في تجھیز الفسفور وخفض 
لھرمونات الرایزوسفیر، فضالً عن افرازھا 

النمو واالنزیمات والتي تحفز نمو النبات 
وتشجع نمو الجذور فتزید من امتصاص 

Vermaالفسفور والمغذیات االخرى (
كما اشارت نتائج الجدول ).2010واخرون، 

) الى معنویة التداخالت الثنائیة  اال ان اعلى 2(
متوسط للفسفور الممتص كان من تداخل 

السماد الفوسفاتي المعامالت الثالثة (تداخل
اذ اعطت المعاملة والحیوي وحامض الھیومك) 

P2B1H2 اعلى قیمة لمتوسط الفسفور الممتص
% بالقیاس مع ما ممتص 174.9وبنسبة زیادة 

. و تشیر ھذه P0B0H0من الفسفورعند المعاملة 
النتائج الى عدم وجود اختالفات معنویة بین 

في تأثیرھما P2B1H2و P1B1H2المعاملتین 
في متوسط الفسفور الممتص في الجزء 

وتؤكد ھذه النتیجة اھمیة الخضري للنبات
السماد الحیوي وحامض الھیومك في امكانیة 
التقلیل من اضافة السماد الفوسفاتي وما یتبعھ 
من تقلیل التلوث البیئي من اضافة المستویات 

على العالیة لالسمدة المعدنیة والمحافظة
المستدامة.الزراعة

) تأثیر السماد الفوسفاتي والحیوي وحامض الھیومك في متوسط امتصاص الفسفور2جدول (
لنباتات الذرة الصفراء.ي) في الجزء الخضر1-اصیصP(ملغم 

السماد 
الحیوي

السماد 
الفوسفاتي

متوسط تأثیرحامض الھیومك
P x B H0H1H2

B0

P019.8620.0822.9520.97
P120.1724.1033.1925.82
P225.6632.6835.8831.40

B1

P024.5426.6632.3027.83
P138.3940.0048.7742.39
P239.0145.9854.6146.53

L.S.D (0.05)9.264.90

Pمتوسط تأثیر حامض الھیومكالسماد الفوسفاتي
H0H1H2

P022.2023.3727.6324.40
P129.2832.0540.9834.11
P232.3339.3345.2538.97

L.S.D (0.05)8.962.15
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Bمتوسط تأثیر حامض الھیومكالسماد الحیوي
H0H1H2

B021.4025.6230.6726.06
B133.9837.5545.2338.92

L.S.D (0.05)6.881.75

H27.9431.5837.95متوسط تأثیر 
L.S.D.(0.05)2.15

عدد من الباحثینتتفق ھذه النتیجة مع ما وجده
2008واخرون، Biariفي محاصیل مختلفة (

).2011و الخلیل، 
) 1-(غم. اصیصالوزن الجاف للجزء الخضري

) الى تأثر الوزن الجاف للنبات 3یشیر الجدول (
بزیادة مستویات االضافة من السماد الفوسفاتي  
وكان اعلى متوسط للوزن الجاف عند المستوى 

P2 وبنسبة زیادة 1-غم. اصیص13.26والبالغ
P0% بالقیاس مع الوزن الجاف للمعاملة 19.9

وقد تعزى ھذه الزیادة الى الدور الحیوي 
في بناء مجموعة جذریة كفوءة والذي للفسفور

یرفع كفاءة امتصاص الماء والمغذیات في 
النبات مما ینعكس ایجابیاً في زیادة المساحة 
الورقیة وزیادة تصنیع المواد الكربوھیدراتیة 
والبروتینیة التي تتوزع في انسجة النبات 
المختلفة لتزید من الوزن الجاف للنبات 

)Mengel وKirkby ،1982( كما ادت.
اضافة حامض الھیومك الى زیادة معنویة في 
الوزن الجاف للنبات بزیادة مستویات االضافة 

H2و H1، اذ حقق المستویان H2الى H0من 

1-غم. اصیص12.84و 12.11القیم البالغة 

% بالقیاس مع 10.6و 4.3وبنسبة زیادة 
. قد یعزى سبب ھذه الزیادة الى H0المعاملة 

ھیموفوسفاتیــــة تكون معقدات
)Humophosho complex مع الفسفور (

كما أثر اضافة .والتي تمثل بسھولة في النبات
السماد الحیوي معنویاً في زیادة الوزن الجاف 

غم. 11.40للنبات، اذ ازداد الوزن الجاف من 
) B0عند عدم اضافة السماد الحیوي (1-اصیص

عند اضافة السماد 1-غم اصیص12.97الى 
% بالقیاس 13.8) وبنسبة زیادة B1الحیوي (

. ان االحیاء المضافة B0مع المعاملة 
)Pseudomonas تفرز منظمات النمو مثل (

) والسایتوكاینینات IAAاندول حامض الخلیك (
) والتي 2010واخرون، Vermaوالجبرلینات (

تحفز من نمو الجذور واستطالة الخالیا 
ویؤدي الى زیادة امتصاص وانقساماتھا 

مما ینعكس ایجابیاً في زیادة المغذیات من التربة
) 3الوزن الجاف للنبات. و تشیر نتائج الجدول (

الى معنویة التداخالت الثنائیة بین االسمدة 
المضافة. اال أن اعلى متوسط للوزن الجاف  
تحقق  من التداخل الثالثي الضافة السماد 
الفوسفاتي والحیوي وحامض الھیومك اذ تفوقت 

في على المعامالت االخرى P2B1H2المعاملة 
زیادة متوسط الوزن الجاف للنبات والذي بلغ 

% 47.1وبنسبة زیادة 1-صیصغم. ا14.37
. ولم یكن الفرق P0B0H0قیاساً مع المعاملة 

و المعامالت P2B1H2معنویاً بین المعاملة 
P1B1H2 وP2B1H1 في متوسط الوزن

الجاف. و قد تعزى الزیادة عند ھذه المعامالت 
الى توفر مصادر الطاقة والفسفور الجاھز والتي 
لھا االھمیة في زیادة نشاط وتكاثر االحیاء 
المضافة الى التربة والتي تؤدي الى افراز 

التي تزید من وتكوین بعض االحماض العضویة
لتربة. كما جاھزیة بعض العناصر الغذائیة في ا

ان الضافة السماد الحیوي تأثیراً مشجعاً في نمو 
فعالة مثل منشطةانتاجھ لموادالنبات من خالل 

الفیتامینات وحامض النیكوتین واندول حامض 
) والجبرلین، اذ تسھم ھذه المواد IAAالخلیك (

في انبات البذور وزیادة نمو الجذور والجزء 
ادة الوزن الخضري مما ینعكس ایجابیاً في زی

)2013واخرون،   Yazdaniالجاف للنبات (
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). تأثیر اضافة السماد الفوسفاتي والحیوي وحامض الھیومك في الوزن الجاف للجزء3جدول (
) لنباتات الذرة الصفراء.1-(غم اصیصالخضري

السماد 
الحیوي

السماد 
الفوسفاتي

متوسط تأثیرحامض الھیومك
P x B H0H1H2

B0

P09.7710.0310.5010.00
P110.1310.7312.8011.22
P212.2313.0713.3312.88

B1

P011.6312.1312.2712.01
P112.9313.0313.8013.26
P212.9313.6314.3713.64

L.S.D (0.05)1.621.01

Pمتوسط تأثیر حامض الھیومكالسماد الفوسفاتي H0H1H2

P010.7011.0811.3811.06
P111.5311.8813.3012.34
P212.5813.3513.8513.26

L.S.D (0.05)1.500.66

Bمتوسط تأثیر حامض الھیومكالسماد الحیوي H0H1H2

B010.7111.2812.2111.40
B112.5012.9313.4512.97

L.S.D (0.05)1.230.54

H11.6112.1112.84متوسطات تأثیر 
L.S.D.(0.05)0.66

) 1-الوزن الجاف للجذور (غم. اصیص
) تأثیر اضافة 4توضح النتائج في جدول (

السماد الفوسفاتي والحیوي وحامض الھیومك 
في متوسط الوزن الجاف لجذور محصول الذرة 
الصفراء، اذ ازداد متوسط وزن الجذور الجافة 
معنویاً بزیادة مستوى الفسفور المضاف وحقق 

غم. 3.74و 3.64القیم P2و P1المستویان 
و 11.3نسبة زیادة بالتتابع وب1-اصیص

والتي بلغ P0% بالقیاس مع المعاملة 14.4
غم. 3.27عندھا متوسط وزن الجذور الجافة 

تتفق ھذه النتائج مع ما وجده واشار 1-اصیص
الیھ عدد من الباحثین من ان تجھیز النبات 
بالفسفور القابل لالمتصاص یؤدي الى زیادة نمو 
وطول وكثافة الجذور وزیادة فعالیتھا في 

، Desnosامتصاص العناصر الغذائیة (
).كما ان زیادة مستویات االضافة من 2008

معنویة في حامض الھیومك ادت الى زیادات

متوسط وزن الجذور الجافة، اذ اعطت 
3.78و 3.57القیم البالغة H2و H1المعاملتان 

% 14.9و 8.5وبنسبة زیادة 1-غم. اصیص
. یّكون حامض الھیومك H0قیاساً مع معاملة 

معقدات مع العناصر الغذائیة مما یسھل 
امتصاصھا في النبات، كماان اضافة حامض 

دل نمو الجذور من خالل الھیومك یزید من مع
زیادة النموات الشعریة الجانبیة مما یؤدي الى 
زیادة المساحة السطحیة لھذه الجذور ومن ثم 
زیادة كفاءتھا المتصاص الماء والمغذیات من 
التربة وینعكس ھذا ایجابیاً وبصورة عامة في 

). وتبین 2009واخرون، Asikنمو النبات (
حیوي تأثیراً معنویاً النتائج ان الضافة السماد ال

في زیادة متوسط وزن الجذور والتي زادت من 
عند عدم اضافة السماد 1-غم. اصیص3.37

عند 1-غم. اصیص3.72) الى B0الحیوي (
تعفیر البذور بالسماد الحیوي وبنسبة زیادة 
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%. ان الســـــماد الحیـــــــوي والــــــذي 10.4
ریا الـ یحتـــــــوي علـــــى بكتـــــــی

Pseudomonas اثر في زیادة طول الجذور
وتفرعاتھا للنباتات التي عفرت بذورھا بمثل ھذه 
البكتیریا بسبب قدرتھا في افراز بعض منظمات 
النمو مثل بعض االوكسینات والجبرلین 
والسایتوكاینین. كما ان لبكتیریا الـ 

Pseudomonas القدرة في تثبیط نمو
سالمة الجذور من الفطریات والمحافظة على

االصابة باالمراض الفطریة وھذه عوامل تؤدي 
الى زیادة نمو الجذور وزیادة تفرعاتھا.كان 
للتداخل بین اضافة السماد الفوسفاتي والحیوي 
تأثیر معنوي في زیادة متوسط وزن الجذور، اذ 
تم الحصول على اعلى متوسط لوزن الجذور 

1-اصیصغم. 3.96والبالغ P2B1عند المعاملة 

% بالقیاس مع 23.4وبنسبة زیادة بلغت 
. لم یكن الفرق في متوسط وزن P0B0المعاملة 

P1B1والمعاملة P2B1الجذور بین المعاملة 

معنویاً مما یشیر الى ان زیادة مستوى اضافة 
السماد الفوسفاتي لم یكن لھا تأثیر في زیادة  
فعالیة االحیاء و تأثیرھا في زیادة متوسط وزن 

متوسط لوزن ذور. تم الحصول على اعلىالج
وبنسبة زیادة P2H2الجذور عند المعاملة 

ولم تختلف P0H0% بالقیاس مع المعاملة 30.2
في P1H2ھذه المعاملة معنویاً عن المعاملة 

تأثیرھا في وزن الجذور.

الھیومك في الوزن الجاف للجذور). تأثیر السماد الفوسفاتي والحیوي وحامض 4جدول (
) لنباتات الذرة الصفراء.1-(غم. اصیص

السماد 
الحیوي

السماد 
الفوسفاتي

متوسط تأثیرحامض الھیومك
P x B H0H1H2

B0

P03.003.313.313.21
P13.253.413.513.39
P23.273.583.743.53

B1

P03.213.293.463.32
P13.503.864.293.88
P23.524.004.353.96

L.S.D (0.05)0.270.23

Pمتوسط تأثیر حامض الھیومكالسماد الفوسفاتي H0H1H2

P03.113.303.393.27
P13.383.633.903.64
P23.393.794.053.74

L.S.D (0.05)0.260.07

Bمتوسط تأثیر حامض الھیومكالسماد الحیوي H0H1H2

B03.173.433.523.37
B13.413.724.033.72

L.S.D (0.05)0.200.06

H3.293.573.78متوسطات تأثیر 
L.S.D.(0.05)0.07

اذ زاد حامض الھیومك من جاھزیة الفسفور 
المترسب في التربة او المضاف كأسمدة 

وینعكس ذلك في تأثیره في زیادة نمو النبات 
ونمو الجذور.كان لتداخل السماد الحیوي 
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وحامض الھیومك تأثیر معنوي في زیادة 
متوسط الوزن الجاف للجذور، اذ تفوقت 

وبشكل معنوي على جمیع B1H2المعاملة 
المعامالت االخرى في تأثیرھا في زیادة متوسط 

وبنسبة زیادة بلغت الوزن الجاف للجذور
. كما اثر B0H0% قیاساً مع المعاملة 27.1

التداخل بین السماد الفوسفاتي والسماد الحیوي 
وحامض الھیومك في زیادة متوسط وزن 
الجذور. اذ تم الحصول على اعلى متوسط 

P2B1H2للوزن الجاف للجذور عند المعاملة 

% قیاساً مع المعاملة 45.0وبنسبة زیادة بلغت 
P0B0H0 ولم یكن الفرق بین ھذه المعاملة .

معنویاً في تأثیرھا في P1B1H2والمعاملة 
متوسط وزن الجذور. ان لتوفر الفسفور الجاھز 
في التربة دوراً مھماً في نمو وتفرعات الجذور 
من خالل تنشیطھ للعملیات االیضیة المختلفة 

)Desnos ،2008 كما اشار عدد من الباحثین .(
حامض الھیومك تأثیراً في نمو إلى ان الضافة

النبات من خالل تأثیره في عملیة التنفس للجذور 
(وفي معدل نمو واستطالة خالیا الجذور.

Tahir ،وبین الباحثون 2013واخرون (
Esitken) ان لبكتیریا الـ 2006واخرون (

Pseudomonas تأثیراً معنویاً في زیادة نمو
لبعض منظمات النمو وكثافة الجذور بأفرازھا

التي تزید من نمو و كثافة الجذور بافرازھا 
من تفرعات ت النمو التي تزیدمنظمالبعض 

وكثافة الجذور وزیادة مساحتھا السطحیة.ومن 
ھذا یتضح اسباب التأثیر عالي المعنویة للتداخل 
بین العوامل الثالث (اضافة السماد الفوسفاتي 

دة متوسط والحیوي وحامض الھیومك) في زیا
وزن الجذور والتي تشیر الى الزیادة في 
امتصاص المغذیات من التربة وبالتالي زیادة 
نمو وتطور النبات. تتفق ھذه النتیجة مع ما 

) في نباتات الذرة 2008واخرون (Biariوجده 
الصفراء.

املصادر 
. تأثیر )2011(الخلیل ، شیرین مظفر علي. 

والعضوي التكامل بین التسمید المعدني 
والحیوي في انتاجیة محصول الطماطة

(Lycopersicon esculentum Mill.)
في البیوت البالستیكیة . رسالة ماجستیر. 
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Interactive Effect of Different Phosphoure Levels, Biofertilizer
and Organic Fertilization  on Phosphorus Availability and Uptake

in Corn Plant (Zea mays L.)
Iman Qasem ohammed Hamad M. Salih            Hadi M . Kareem

College of Agriculture
University of Baghdad

Abstract
This experiment aims at testing the activity of biofertilizer, level of

phosphorus and humic acid on P availability in the soil. The experiment has
been executed in wood shade house of Soil and Water Resource
Department College of Agriculture, Abu-Ghraib. Soil is collected from the soil
surface (0-30 cm) of the field experiment, passed through the sieve of 4 mm
then sterilized with methylbromide and packed at the rate of 5 kg soil / plastic
pot.

The experiment involves three levels of P fertilizer (0 , 30 and 60 kg P ha-1)
P0, P1 , P2, three levels of humic acid (0 , 20 and 40 kg H.A. ha-1), and two levels
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of biofertilizer BO (seed not inoculated) and B1 (seed inoculated with
biofertilizer) and all possible combinations among these variables. There are 18
treatments each replicated three times. The N and K fertilizers were added to all
experiment units at the rate of 240 kg N and 120 kg K . ha-1 . The RCD is
adopted. P fertilizer and humic acid are added and mixed with soil surface in
pots, and corn seed of biofertilizer treatments inoculated. Corn seeds of Var.
5018 are planted at the rate of 8 seeds pot-1 in 10-5-2013, then seedling thinned to
4 plant pot-1 after 10 days from planting. The results can be summarized as
following:

1. The results from pot experiment show active biofertilizer as there is an
increase in availability of P in the soil and its uptake by corn plant.
Moreover, there are significant increases in dry weight, weight of corn
roots by inoculating corn seed with biofertilizer.

2. There is no significant difference between 30 kg P ha-1 and 60 kg P ha-1 on
the most of the studies variables (above).

Keywords: Organic Acid, Biofertilizer, Corn Pant.
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