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نفذت تجربة أصص في موقع بغداد لتحضير االسمدة العضوية ( مشتل محمد القاسم في الكريعات ) التابع لدائرة وقاية

 باستعمال تربة مزيجة رممية والتي اخذت من تربة الموقع لدراسة تأثير السماد الحيوي4102 - 4102 المزروعات لمموسم

 والكمبوست في نموpsuedomonas floresecnes  و السماد الحيوي البكتيريAzotobacter chroococcum البكتيري
، Control(  وقد استعممت ثمان توليفات هيK وP وN  ومحتواه منSuper queen نبات الطماطة صنف امريكي

،Azotobacter + Compost ، Compost ، psuedomonas +Azotobacter، psuedomonas، Azotobacter

 وحدة21  ) تضمنت التجربةpsuedomonas + Compost + Azotobacter ، psuedomonas + Compost
 اظهرت النتائج أن اضافة السماد الحيوي البكتيري. ) وبخمسة مكرراتCRD ( تجريبية عمى وفق التصميم العشوائي الكامل

 لممجموع الخضري وبنسبK وP وN  ) اعطت زيادة معنوية في الوزن الجاف ومحتوى العناصر المغذيةAP ( الخميط
 حققت اضافة. عمى الترتيب قياساً بمعاممة المقارنة% .2.6  و% 4..1  و% 42.2 %  و% 4..2 زيادة معنوية بمغت
K وP وN  ) و الكمبوست زيادة معنوية في الوزن الجاف ومحتوى العناصر المغذيةAP ( السماد الحيوي البكتيري الخميط

عمى الترتيب قياساً بمعاممة% 4...2  و% 406.4  و% 446.4  و%95.3 لممجموع الخضري وبنسب زيادة معنوية بمغت

. المقارنة

.K , P , N محتوى،  المجموع الخضري، psuedomonas ،Azotobacter :كممات مفتاحية

.* البحث مستل من رسالة دبموم الباحث الثاني

The Iraqi Journal of Agricultural Sciences – 74(2):0261-0264, 6102

Salman & Al-Whaab
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ABSTRACT
A pot experiment was conducted at Baghdad site for organic fertilizer preparation Plant Protection
Directorate during summer of 2014-2015, using sandy Loam texture soil to study the effect of bacterial
bio-fertilizer ( Azotobacter chroococcum and Pseudomonas fluorescens ) and Compost on growth
and nutrients content of tomato plants "Super queen". Eight treatments were used included
(Control , Azotobacter , pseudomonas, Azotobacter +psuedomonas , Compost , Azotobacter +
Compost , Compost + psuedomonas , Azotobacter + psuedomonas + Compost). Complete
Randomized Design ( CRD ) with 5 replicates was used. Results showed that application of di
bacterial bio-fertilizer (AP) increased significantly dry mater weight and N , P , K nutrients content
for shoots with an increment of 36.4%,74.4%,76.0% and 64.9% respectively compared to control.
Results showed that application of di bacterial bio-fertilizer (AP) and compost increased
significantly dry matter weight and N , P , K nutrients content for shoot with increment percentage of
95.3% 239.3% , 219.2% and 266.8% respectively compared to control.
Key words: Azotobacter , Pseudomonas, Shoot , N, Pand K content.
Part of Diploma thesis of the 2nd Auther.
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 2015باستعمال تربة ذات نسجة مزيجة رممية .جمعت

المقدمة

عينات التربة من الطبقة السطحية ( )30 - 0سم من تربة

عرف  )18( Linعممية تصنيع الكمبوست بانيا تحمل

الموقع نفسو .جففت ىوائيا وطحنت ومررت من منخل قطر

بايولوجي لممواد العضوية بوجود االوكسجين في المخمفات

فتحاتو  2مم ومزجت التربة لتكون أكثر تجانسا وأجريت عمييا

تحت ظروف مسيطر عمييا التي تسمح بنمو االحياء

بعض التحاليل الكيميائية والفيزيائية قبل الزراعة حسب

المجيرية اليوائية التي تحوليا الى مادة ىشة مستقرة متحممة

الطرائق التي وردت في  Pageواخرون ( )21والموضحة في

نيائياً يمكن استعماليا من دون تاثيرات بيئية سيئة .ان زيادة

الجدول (.)1

محتوى التربة من المواد العضوية تؤدي الى تحسين صفات

) Growth Promoting Rhizobacteriaأجناساً وأنواعاً

تم وزن  5كغم تربة فقط واضيفت المعامالت (Control
مقارنة،(P(Pseudomonas ،)A)Azotobacter، :
Compost ، )AP(Pseudomonas+Azotobacter
)CompostPC)،)AC(Azotobacter+Compost،(C
+
Azotobacter+Pseudomonas)Pseudomonas

التربة الفيزيائية لتكوين التجمعات وزيادة ثباتيتيا (،)29

اضافات ذات اصل ميكروبي تحوي عمى خاليا بكتيرية او

( )Brothمحضر في مختبر االسمدة االحيائية التابع لدائرة

التي تنتج اليرمونات النباتية  .)4( Phytohormonesتنتج

واستعمل الكمبوست المصنع في الموقع نفسو من تبن الحنطة

من االحياء المجيرية المفيدة في التربة واكثارىا في مزارع

الفحص المختبري في مختبرات المشروع وكانت مواصفاتو

المسامية الكمية وااليصالية الييدروليكية

وسعة االحتفاظ

بالماء ( .)3تضم البكتريا المحفزة لمنمو (Plant PGPR
عدة تستوطن منطقة الرايزوسفير .ان االسمدة الحيوية ىي

 )APC( Compostباستعمال سماد حيوي بكتيري سائل

فطرية او االثنين معا ،والسيما البكتريا المحفزة لنمو النبات

وقاية المزروعات باعداد بكتيرية  CFU 107- x3مل

االسمدة الحيوية من عزل وتنقية وتوصيف لسالالت مختارة

1-

ومخمفات الدواجن بطريقة التحمل اليوائي وقد خضع الى

مالئمة لحين استعماليا اما بخمطيا مع البذور قبل الزراعة او

حسب ما مبين في الجدول  .2اضيف  70غم كمبوست

تموث بيا جذور البادرات او تضاف مباشرةً الى التربة وذلك
لتجييز النبات بالعناصر المغذية مثل النتروجين والفسفور من

لمعامالت ( تربة  +كمبوست ) وتم تعقيميا بواسطة
المؤصدة ،ونفذت التجربة باستعمال التصميم الكامل المعشى

خالل تنشيطيا في التربة او الرايزوسفير وتجعميا جاىزة

وبخمسة مكررات بواقع  40وحدة تجريبية .اخذت شتالت

لمنبات بطريقة تدريجية ( .)14ان االضافة المزدوجة لالسمدة

الطماطة صنف امريكي  Super queenوزرعت بتاريخ

العضوية و الحيوية يقمل من التموث البيئي الناتج من

 2015/4/28في اصص سعة  5كغم تربة وتم تمقيح جذور

االستعمال غير العقالني لالسمدة الكيميائية فضالً عن انيا

الشتالت بالسماد الحيوي وذلك بغمرىا اوال في محمول سكري

تزيد من تجييز النتروجين والفسفور ومن ثم تحسن من نوعية

تركيز  % 15واخراجيا وتركيا  3-2دقيقة ثم غمرت في

الحاصل ( .)2ان استعمال الكمبوست مع الـ Azotobacter

السماد الحيوي لمدة  3-2دقيقة .حفظت رطوبة التربة في

اعطى زيادة معنوية في معدل الوزن الجاف لممجموع

االصص الى حد  % 75من السعة الحقمية وعوض الفقد

الخضري لنبات الطماطة قياسا بالمعاممة التي لم يضف ليا

باضافة ماء الحنفية عمى اساس الوزن .بعد  45يوما من

الكمبوست ( .)28ولزيادة االىتمام بالبيئة وايجاد مصادر

تغذوية مختمفة ىدفت الدراسة الحالية الى دراسة تأثير

الزرعة تم اخذ القياسات الخاصة بالدراسة ،اذ تم قياس الوزن
الجاف لممجموع الخضري و الجذري والحاصل البايولوجي

Azotobacter

والمساحة الورقية وقدر محتوى الكموروفيل في االوراق حسب

الكمبوست والسماد الحيوي البكتيري

 chroococcumو  Pseudomonas fluorescensفي

طريقة  )24) Rangannaوقدرت تراكيز العناصر المغذية

نمو نبات الطماطة في احد الترب الكمسية.

Nو  Pو  Kفي المجموع الخضري والجذري ومن ثم

المواد وطرائق العمل

محتواىا.

نفذت التجربة في موقع بغداد (مشتل محمد القاسم في

الكريعات ) التابع لدائرة وقاية المزروعات لمموسم - 2014
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جدول  . 0بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لمتربة قبل الزراعة
انصفــت
حفاعم انخزبت pH
االيصانيت انكهزبائيت ECe
انسعت انخبادنيت انكخيىَيت CEC
انُخزوجيٍ انجاهش
انفسفىر انجاهش
انبىحاسيىو انجاهش
Ca2+
Mg2+
االيىَاث انذائبت
Na+
انًىجبت
K+
وانسانبت
ClSO42HCO3CO32يعادٌ انكاربىَاث
انًادة انعضىيت
انزيم
يفصىالث
انغزيٍ
انخزبت
انطيٍ
انُسجت

انىحـــذة
ــــ
0ديسي سيًُش و
سُخي يىل شحُت كغى 0-حزبت
يهغى كغى 0-حزبت

يهيًكافئ نخز

غى كغى

0-

يشيجت ريهيت

عن مساىمتيا في تحسين نمو المجموع الجذري وزيادة كثافتو

إلنتاجيا بعض منظمات النمو ومنيا االوكسينات األمر الذي
يزيد من قدرة النبات في امتصاص الماء والعناصر المغذية

من محمول التربة المحيطة بجذور النباتات ( .)20وتبين
نتائج جدول  3ان استعمال السماد العضوي الكمبوست لوحده
اعطى زيادة معنوية في معالم النمو اذ بمغ متوسط الوزن

الجاف لممجموع الخضري،الجذري والحاصل البايولوجي
 3.91 ،5.49و  9.40غم نبات

بمعاممة المقارنة لكل منيا وقد يعزى السبب ذلك الى ان
لمسماد العضوي تأثير ايجابي في نمو النبات من خالل

تحسين التربة فيزيائياً وكيميائياً وحيويا وخصوبيا والزيادة في

اعطى زيادة معنوية في معايير النمو اذ بمغ اعمى متوسط

جاىزية العناصر المغذية وتجييزىا لنمو النبات مع ما اشار

وزن جاف لممجموع الخضري والمجموع الجذري والحاصل
1-

1-

وبنسبة زيادة معنوية

مقدارىا  % 111 ، %72.6و  % 186.9بالترتيب قياساً

تبين نتائج جدول  3ان استعمال السماد الحيوي الثنائي AP

زيادة معنوية مقدارىا

0-

071

جدول  .4بعض صفات السماد العضوي المصنع الـ
Compost
انىحذة
انقيًت
انصفت
7.07
pH
ديسي
2.4
EC
1سيًُش و
61 / 1
C/N
0
انُخزوجيٍ
61
انكاربىٌ
%
111
انفسفىر
1.92
انكانيسيىو
0.71
انًغُيسيىو
1.03
انبىحاسيىو
النتائج والمناقشة

البايولوجي  4.41 ، 5.92و  10.26غم نبات

انقيًت
4107
0161
02160
171
8.20
24102
2120
1100
2.38
0.60
2161
1142
7102
Nill
621161
2171
246
011

اليو

 ،وبنسبة

 Prendergast-Millواخرون ( .)22نتائج اضافة

السماد الحيوي المخموط (الثنائي) مع الكمبوست  APCقد

 % 52.8 ،% 36.4و% 42.1

اعطى زيادة معنوية في معايير النمو اذ بمغ اعمى متوسط

بالترتيب قياساً بمعاممة المقارنة لكل جزء .وقد يعزى السبب

الوزن الجاف لممجموع الخضري و المجموع الجذري والحاصل

الى مقدرة االحياء المجيرية عمى تثبيت النتروجين الجوي

البايولوجي

بصورة حرة وىذا يمبي حاجة النبات من العنصر المغذي

 6.21غم نبات

 10.94غم نبات

الميم والذي يدخل في بناء جزيئة الكموروفيل والحوامض

1-

1-

 4.73 ،غم نبات

1-

وبنسبة زيادة معنوية مقدارىا ، % 95.3

 % 117.5 ، % 155.6بالترتيب قياساً بمعاممة المقارنة .

النووية  RNAو  DNAوفي تركيب االحماض االمينية

والبروتينات وكميا تسيم في زيادة الوزن الجاف لمنبات ،فضالً
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جدول  . 4تأثير السماد الحيوي والكمبوست في الوزن الجاف لممجموع الخضري والجذري والحاصل البايولوجي لنبات الطماطة
( غم نبات) 0-

انىسٌ انجاف نهًجًىع انخضزي ( غى َباث) 0-
انكًبىسج C
CC+
2172
1101
2117
2176
2142
2116
2160
2121
2114
7110
C = 0.04
سًاد حيىي= Bf 0.03
انىسٌ انجاف نهًجًىع انجذري ( غى َباث) 0-
انكًبىسج C
CC+
1120
0112
7121
1111
7117
1141
7141
7111
7112
1114
C = 0.04
سًاد حيىي= Bf 0.03
انحاصم انبايىنىجي ( غى َباث) 0-
انكًبىسج C
CC+
2171
2111
01126
2162
01112
1142
01127
2124
01162
1102
C = 1114
Bf = 0.05

سًاد حيىي Bf
يقارَت
A
P
A.P
يخىسظ انكًبىسج
LSD 0.05
سًاد حيىي Bf
يقارَت
A
P
A.P
يخىسظ انكًبىسج
LSD 0.05
سًاد حيىي Bf
يقارَت
A
P
A.P
يخىسظ انكًبىسج
LSD 0.05

يخىسظ انسًاد
انحيىي
7117
2141
2112
2126
ـــ
Bf* C = 0.06
يخىسظ انسًاد
حيىي
6111
7160
7117
7170
ـــ
Bf* C = 0.05
يخىسظ انسًاد
حيىي
4166
2127
2171
01162
ـــ
Bf* C = 0.10

اظيرت نتائج جدول  4ان استعمال السماد الحيوي الثنائي

مما ينتج زيادة اعدادىا والتي ليا المقدرة عمى افراز مواد

المساحة

محفزة لمنمو مثل الجبريمينات والسايتوكينات واالوكسينات وىذا

 APاعطى زيادة معنوية اذ بمغ اعمى متوسط
2

نبات

الورقية بمقدار  61.77سم

1-

يتفق مع نتائج دراسة  Kumarواخرون (.)17

وبنسبة زيادة معنوية

مقدارىا  % 75.0قياساً بمعاممة المقارنة وقد يعزى السبب

جدول  . 2تاثير السماد الحيوي والكمبوست في المساحة
الورقية لنبات الطماطة ( سم 4نبات

الى ان االحياء المجيرية ليا المقدرة عمى افراز مواد محفز
لمنمو مثل الجبريمينات ،االوكسينات و  .)13( IAAوتبين

سًاد حيىي Bf

نتائج جدول  4ان استعمال السماد العضوي الكمبوست لوحده

يقارَت

اعطى زيادة معنوية في معالم النمو اذ بمغ اعمى متوسط
2

لممساحة الورقية  60.68سم

مقدارىا  % 595.9قياساً

نبات

1-

A
P
A.P
يخىسظ انكًبىسج
LSD 0.05

وبنسبة زيادة معنوية

بمعاممة المقارنة

وقد يعزى

السبب في ذلك الى تحسين قابمية التربة عمى مسك الماء

انًساحت انىرقيت ( سىَ 6باث) 0-
انكًبىسج C
CC+
21121
1146
76121
11121
71100
17124
Bf = 1.58

41114
22121
42176
24127
C = 2.23

0-

)

يخىسظ انسًاد
حيىي
17141
22172
26164
20144
= Bf* C
3.156

تبين نتائج جدول  5ان استعمال السماد الحيوي الثنائي AP

فضالً عن زيادة جاىزية العناصر المغذية وال سيما النتروجين

قد اعطى زيادة معنوية في معايير النمو اذ بمغ اعمى متوسط

الذي يزيد من فعالية التمثيل الكاربوني وبناء الكربوىيدرات.

لمحتوى الكموروفيل بمقدار  74.75ممغم 100غم

1-

وزن

نتائج اضافة السماد الحيوي  APمع الكمبوست  APCقد

طري وبنسبة زيادة معنوية بمغت  % 93.1قياساً بمعاممة

وبنسبة زيادة معنوية مقدارىا  ، %56.8وقد يعود

تثبيت النتروجين الجوي الذي يسيم بدوره في الزيادة في معدل

2

اعطى زيادة معنوية في المساحة الورقية بمقدار  75.42سم
نبات

1-

المقارنة وقد يعزى السبب الى مقدرة االحياء المجيرية عمى

السبب الى ان اضافة السماد العضوي يزود البكتريا بالطاقة

امتصاص العناصر المغذية ىذا يتفق مع نتائج Farida
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واخرون ) .)12تبين نتائج جدول  5ان استعمال الكمبوست
لوحده اعطى زيادة معنوية لمحتوى الكموروفيل بمقدار

زيادة معنوية بمغت  % 74.4و  % 120.1بالترتيب قياس ًا

بمعاممة المقارنة وقد يعزى السبب الى التاثير االيجابي

وزن طري وبنسبة زيادة معنوية

لالحياء المجيرية في نمو الجذور وانتاج الفيتوىرمونات من

مقدارىا  % 146.6قياسا بمعاممة المقارنة  ،وقد يعزى

قبميا مما يؤدي الى تعزيز عنصر النتروجين الممتص وانتقالو

السبب لتوفر النتروجين الذي يدخل في بناء جزيئة الكموروفيل

الى النبات وىذا يتفق مع نتائج دراسة

السماد الحيوي  APمع الكمبوست  APCكان قد اعطى

الرايزوسفير ومن ثم فيي تساعد النبات في امتصاص بعض

زيادة معنوية لمحتوى الكموروفيل بمقدار  79.35ممغم

العناصر من ضمنيا النتروجين ( . )10وتبين نتائج جدول 6

 55.10ممغم  100غم

1-

وىذا يتفق مع نتائج  Barkerو .)6( Brysonنتائج اضافة

واخرون ( )9فضالً عن ان االحياء المجيرية تستعمر منطقة

100غم 1-وزن طري وبنسبة زيادة معنوية مقدارىا % 17.6

ان استعمال الكمبوست لوحده كان قد اعطى زيادة معنوية في

 ،وقد يعود السبب في ذلك الى ان اضافة السماد العضوي

محتوى النتروجين في المجموع الخضري بمغت  87.43ممغم
غم

مع السماد الحيوي يزيد من كفاءة عممية التمثيل الضوئي.
الكموروفيل لنبات الطماطة ( ممغم  011غم

1-

نبات والمجموع الجذري  28.03ممغم غم

1-

نبات

وبنسبة زيادة معنوية بمغت  %143.5و % 349.9بالترتيب

جدول  .2تاثير السماد الحيوي والكمبوست في محتوى
0-

Cleyet-Marel

قياساً بمعاممة المقارنة وقد يعزى السبب الى ان الكمبوست

وزن طري)

عمل عمى تامين المواد المغذية والزيادة في معدالت

يحخىي انكهىروفيم ( يهغى  011غى  0-وسٌ طزي )
C-

C+

يخىسظ انسًاد
حيىي

النتروجين والمواد العضوية فييا ( .)7ان استعمال السماد

يقارَت

66117

22101

11146

A
P
A.P

22114
21127
41107

44102
47121
42112

40126
26122
47142

الحيوي مع الكمبوست اعطى زيادة معنوية في محتوى

يخىسظ انكًبىسج
LSD 0.05

26164
Bf = 0.59

40122
C = 0.84

Bf* C = 1.18

انكًبىسج C

سًاد حيىي Bf

النتروجين لممجموع الخضري 121.81ممغم غم
والمجموع الجذري  44.91ممغم غم

الستعمال الكمبوست والحيوي في تثبيت النتروجين وعمميات

السماد الحيوي الثنائي لوحده كان قد اعطى زيادة معنوية في

النترجة وىذا يتفق مع نتائج دراسة  Rosaواخرون ( )25اذ

محتوى عنصر النتروجين في المجموع الخضري 107.55

ممغم غم

1-

نبات وبنسبة زيادة

بمعاممة المقارنة  ،وقد يعزى السبب الى التأثير االيجابي

احتسابيا اعتماداً عمى تركيز محتوى النتروجين ،ان استعمال

نبات و الجذري  37.70ممغم غم

ان البكتريا تتضاعف اعدادىا ومن ثم زيادة النتروجين الجاىز

نبات ،وبنسبة

لنمو النبات (. )19

جدول  . .تأثير السماد الحيوي والكمبوست في محتوى النتروجين في المجموع الخضري والجذري لنبات الطماطة (ممغم غم
سًاد حيىي Bf
يقارَت
A
P
A.P
يخىسظ انكًبىسج
LSD 0.05
سًاد حيىي Bf
يقارَت
A
P
A.P
يخىسظ انكًبىسج
LSD 0.05

نبات

معنوية بمغت  % 620.9 ، % 239.3بالترتيب قياساً

تبين نتائج جداول  6محتوى النتروجين في النبات التي تم

1-

1-

1-

يحخىي انُخزوجيٍ في انًجًىع انخضزي (يهغى غىَ 0-باث (
انكًبىسج C
CC+
14171
12121
007164
11101
011116
060110

42111
21161

012111
41104
C =1.68
سًاد حيىيBf =1.19
يحخىي انُخزوجيٍ في انًجًىع انجذري (يهغى غىَ 0-باث)
انكًبىسج C
CC+
61111
2161
12112
62121
17114
61101
77120
12142
C = 0.30

11171
60126
Bf= 0.21

0267

يخىسظ انسًاد حيىي
20124
010161
12122
014122
ــــ
Bf* C = 2.37
يخىسظ انسًاد حيىي
04101
11161
61141
14141
ـــ
Bf* C = 0.42

0-

نبات (

يجهت انعهىو انشراعيت انعزاقيت – 6102/ 1527-1520 3)6(47
تبين نتائج جدول  7محتوى الفسفور في النبات التي تم

سهًاٌ وعبذ انىهاب
جدول  . 4تأثير السماد الحيوي والكمبوست في محتوى

احتسابيا اعتماداً عمى تركيز عنصر الفسفور ،ان استعمال

الفسفور في المجموع الخضري و الجذري لنبات الطماطة

السماد الحيوي الثنائي  APلوحده اعطى زيادة معنوية في

(ممغم غم

محتوى الفسفور في المجموع الخضري  ، 16.46و الجذري
11.79

ممغم غم

1-

نبات  ،وبنسبة زيادة معنوية بمغت

يعزى السبب الى ان االحياء المجيرية تعمل عمى زيادة
جاىزية الفسفور في الترب فضال عن ذلك الية عمل االحياء
المجيرية في انتاج منظمات النمو وتطوير نمو المجموع
الجذري ومن ثم زيادة امتصاص عنصر الفسفور وىذا يتفق
 )23( Raiو  Uddinواخرون (.)31

وتبين نتائج جدول  7ان استعمال الكمبوست لوحده كان قد
اعطى زيادة معنوية في محتوى الفسفور في المجموع
الخضري  13.72ممغم غم

غم

1-

1-

والمجموع الجذري  8.95ممغم

نبات وبنسبة زيادة معنوية بمغت

% 141.1

و

تبين نتائج جداول  8محتوى البوتاسيوم في النبات التي تم

 % 81.0عمى التوالي قياساً بمعاممة المقارنة وقد يعزى

احتسابيا اعتماداً عمى تركيز البوتاسيوم  ،ان استعمال السماد

السبب الى تاثير الكمبوست في جاىزية الفسفور عن طريق

الحيوي الثنائي  APلوحده اعطى زيادة معنوية في محتوى

تحرير غاز  CO2عقب تحمل المادة العضوية والذي بذوبانو

البوتاسيوم في المجموع الخضري  129.49ممغم غم

ينتج حامض الكاربونيك الذي يعمل بدوره عمى اذابة بعض

و المجموع الجذري  95.53ممغم غم

المركبات الفوسفاتية المترسبة وتحرير الفسفور ( .)15نتائج

1-

1-

نبات

نبات  ،وبنسبة زيادة

معنوية بمغت  % 64.9و  % 83.5عمى التوالي قياساً

اضافة السماد الحيوي الثنائي  APمع الكمبوست APC

بمعاممة المقارنة وقد يعزى السبب الى مقدرة االحياء المجيرية

اعطى زيادة معنوية في محتوى الفسفور في المجموع

عمى افراز منظمات النمو ومنيا االوكسين ) )IAAوالذي

الخضري بمقداره  18.16والمجموع الجذري  13.45ممغم غم
1-

0-

يحخىي انفسفىر في انًجًىع انخضزي (يهغى غى َباث)
يخىسظ
انكًبىسج C
سًاد حيىي Bf
Cانسًاد
C+
حيىي
2112
01146
2122
يقارَت
07107
02112
00112
A
07116
02174
00124
P
02172
01102
07144
A.P
ــــ
02110
01112
يخىسظ انكًبىسج
= Bf* C
=C
سًاد حيىيBf
LSD 0.05
0.29
0.21
= 0.15
يحخىي انفسفىر في انًجًىع انجذري (يهغى غىَ 0-باث)
يخىسظ
انكًبىسج C
سًاد حيىي Bf
Cانسًاد
C+
حيىي
2111
1122
0141
يقارَت
2126
06114
4142
A
2122
00114
1116
P
00142
01172
01101
A.P
ــــ
00124
2121
يخىسظ انكًبىسج
= Bf* C
=C
Bf = 0.10
LSD 0.05
0.20
0.14

 % 76.0و  % 121.2بالترتيب قياساً بمعاممة المقارنة وقد

مع نتائج دراسة

0-

نبات)

يشجع امتصاص العناصر المغذية ومنيا البوتاسيوم (. )27

نبات وبنسبة زيادة معنوية بمغت  % 219.2و 691.2

وتبين نتائج جدول  8ان استعمال الكمبوست لوحده اعطى

 %بالترتيب قياساً بمعاممة المقارنة وقد يعزى السبب ان

زيادة معنوية في محتوى البوتاسيوم في المجموع الخضري

استعمال الكمبوست مع السماد الحيوي يحفز نشاط االحياء

 119.09ممغم غم

المجيرية وتجييزىا النتروجين لنموىا ومضاعفة اعدادىا

غم

وزيادة فعالية انزيمات التربة كالفوسفاتيز ()phosphatase

1-

1-

نبات و المجموع الجذري  83.19ممغم

نبات وبنسبة زيادة معنوية بمغت  % 214.6و298.0

 %بالترتيب قياساً بمعاممة المقارنة وقد يعزى السبب الى

ومن ثم زيادة معدنة الفسفور العضوي وجاىزية الفسفور وىذا

تحمل الكمبوست وتكوين احماض عضوية مثل (حامض

يتفق مع دراسة و Balakrishnenواخرون ( )5وTakeda

الفولفيك  ،حامض الييومك ومخمبيات طبيعية) التي تسيم في

واخرون ( )36فضالً عن ذلك مقدرة االحياء عمى انتاج

تحرير البوتاسيوم ويزداد ىذا التحرر من المعادن مع زيادة

منظمات النمو والتي تزيد من كثافة المجموع الجذري ومن ثم

تكوين االحماض العضوية التي تكونيا المواد العضوية

زيادة امتصاص العناصر المغذية ومنيا الفسفور (  11و

المتحممة ( .)26نتائج اضافة السماد الحيوي الثنائي  APمع

.)16

الكمبوست اعطى زيادة معنوية في محتوى البوتاسيوم في

المجموع الخضري  138.90ممغم غم
0262

1-

نبات والمجموع
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نبات وبنسبة زيادة معنوية

different rates of chemical fertilizer , manure
and mixture of them on seed yield and
main - composition of essential oil of
Ajowan ( Trachyspermum copticum ) . Iranian
Research and Development 61: 32-41 .
5.Balakrishnan, V., K. Venkatesan and K.C.
Ravindran . 2007. The Influence of halophytic
compost, farmyard manure and phosphobacteria on soil microflora and enzyme
activities. Plant Soil Environ., 53(4): l86-192.
6.Barker, A.V. and M. Bryson (2007) Nitrogen
.in A.V. Barker, and D.J. Pilbeam, (Ed)"
Handbook of Plant Nutrition". CRC Taylor &
Francis Group.
7.Bohn, H., B. Neal Mc and G. ALRedhaiman. 2000. Nitrate accumulation in
plant and hazards to man and livestock
health. Journal King Saud University (Agric.
Science)., 12(2):143-156.
8. Brandjes, P.J., de Wit, J., an. Keulen, H.
and H.G.,van der Meer.1996. Environmental
impact of animal manure, management.
International
Agriculture
Centre,
Wageningen, The Netherlands.
9.Cleyet-Marel, J.C., M.
Larcher, H.
Bertrand, S. Rapior and X. Pinochet . 1002 .
Plant Growth Enhancement by Rizobacteria.
In: Morot Gaudry, J.F. (ed.), Nitrogen
Assimilation
by Plants: Physiological ،
Biochemical and Molecular Aspects, pp: 185 99. Science Publishers Inc., Enfield, NH,
USA.
10.Cocking, E.C. . 2003. Endophytic
colonisation of plant roots by nitrogen
fixing bacteria. Plant Soil, 252: 169-175.
11.Dobbelaere, S., J. Vanderleydena and
Y.Okon. 2003. Plant Growth- Promoting
Effects of Diaztrophs in the Rhizosphere.
Critical
Reviews
in Plant Sciences.
22(2):107-149.
12.Farida, H.B., M.M. El-Dsouky, H.S. Sadiek
and A.A. Abo-Baker . 2003. Response of
tomato to inoculation with inoculants of
Different bacterial species. Assiut J. Agric.
Sci. 34(5): 275- 285.
13.Gharib, F.A., L.A. Moussa and O.N.
Massoud . 2008. Effect of Compost and
biofertilizers on growth, yield and essential oil
of sweet marjoram ( Majorana hortensis)
plant. International Journal of Agriculture
and Biology, 10(4): 381- 387.

1-

 ممغم غم103.96 الجذري

 بالترتيب قياساً بمعاممة، % 397.4  و% 266.8 بمغت

يزيد من

 وقد يعزى السبب الى ان الكمبوست، المقارنة

نشاط االحياء المجيرية من خالل زيادة اعدادىا وما ينتج عن
ذلك الى زديادة منظمات النمو المنتجة من قبميا ومنيا
االوكسين الذي يشجع امتصاص العناصر المغذية ومنيا

. )8( البوتاسيوم

 تاثير السماد الحيوي والكمبوست في محتوى. 2 جدول

البوتاسيوم في المجموع الخضري و الجذري لنبات الطماطة
0-

)نبات

0-

(ممغم غم

)يحخىي انبىحاسيىو في انًجًىع انخضزي (يهغى غى َباث
يخىسظ
C انكًبىسج
Bf سًاد حيىي
Cانسًاد
C+
حيىي
41171
002112
14112
يقارَت
061126
011120
007116
A
004121
064141
011114
P
062172
011121
061111
A.P
062116
22111
يخىسظ انكًبىسج
Bf* C =
C=
Bfسًاد حيىي
LSD 0.05
0.1.28
0.90
= 0.64
) َباث0-يحخىي انبىحاسيىو في انًجًىع انجذري (يهغى غى
يخىسظ
C انكًبىسج
Bf سًاد حيىي
انسًاد
CC+
حيىي
26112
11102
61121
يقارَت
12147
22111
11112
A
12110
27116
41111
P
22121
011122
14101
A.P
ـــ
22111
22146
يخىسظ انكًبىسج
Bf* C =
C=
Bf = 0.55
LSD 0.05
1.10
0.78
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