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للفوسفاتالمذیبةالمجھریةأألحیاء
Zeaالصفراءالذرةلنباتالفسفورجاھزیةفيالتأثیر -٢ mays)محليصنف(

یلدادنحابھجة
العراق-أربیل-الفنيالطبيالمعھد/المجتمعصحةقسم

ألخالصة
الصفراءالذرةنباتنمووالفسفورجاھزیةعلى) للتربةالكامل(التعقیمتأثیردراسةلغرض

Zea maysببكتریاملقحةوومسمدة،فوسفاتيبسمادمسمدةو،مسمدةغیرمعامالتبذلكومقارنة
B2Bacillus megateriumبفطریاتملقحةومسمدةF3olivacio-fuscus Asperjellus مذیبة –

دقیقة٢٠مدةل2سم/كغم١.٢غطوضمْ ١٢١علىللتربةالكاملالتعقیمانالمستحصلةالنائجأظھرت.للفوسفات
نموتحدیدوالى،التربةفيالجاھزالفسفورلسلوكطفیفةتغیراتعلىالحصولالىأدى،متتالیةأیاملثالثةو

والنتروجینالفسفورمنكلتركیزوزیادة) المعقمة(المقارنةمعاملةلنباتاتالجافةأألوزانوالخضريالجزء
ملغم٣٥(المستعملةالسمادكمیةمالئمةالىأیضاالنتائجتدلكما.الصفراءالذرةلنباتاتالخضریةأألجزاءفي

P  /البیتتجربةفيللفوسفاتالمذیبةالمجھریةلألحیاءمھمدورأيعلىالحصولعدموالى،) تربةكغم
.اللقاحأضافةمنیوم٤٥أمتدتالتيالزجاجي

المقدمة
النباتاتفیھاالناميالنباتنوعھوالتربةفيالمجھریةأألحیاءطبیعةفيالمؤثرةةالرئیسیالعواملأحد

الفعالیةوالشدةعاليمجھرينشاطجذورھاحولتسببأألخرىالبیولوجیةنشاطاتھاوجذورھانضحقوةبفعل
ولكن،الجذورمنطقةفيالمجھریةالكائناتلمختلفالمالئموالمفضلوالتحفزالتأءثرمنذلكعلىویستدل

BhatوVasantharajan(ضئیلةالنباتنموتعززوتدعمالتيالمجھریةاألحیاءدورحولالوافیةالمعلومات
وTonoplastخاللتنتقلأنیمكنالتيالفوسفاتبنسبةیتحددالنموأن)١٩٦٨(Bieleskiیذكرو)١٩٦٧، 

أنیجبالتيوالكلسیة–الغرینیةالطینیةالمزیجیةالتربةأستخدمت،لیةالحاالدراسةوفي.النمولنقطةأألنسجة
ا لھالتيالفطریاتأوالبكتریاإضافةأو)١٩٨٣،Kucey(المحاصیلأنتاجیةلزیادةفوسفاتیةبأسمدةتزود

،أخرونوMolla(بةالترفيالمتواجدةالذائبةغیرالعضویةالفوسفاتوالمعدنیةالفوسفاتأذابةعلىالقابلیة
معبالتداخلالسمادوالتربةمنالصفراءالذرةلنباتالفسفورأمتصاصوأذابةكفاءةمقارنةلغرضا) ١٩٨٩
.للفوسفاتالمذیبةالمجھریةاألحیاء

طرائقھوالبحثمواد
غیرسم٢٠-صفرلسطحیةاالطبقةمنوأربیللسھلالشماليالجزءمنتربةأستخدمت-:التربةتحضیر-١

، Gerrtsen(بطیئاوواطئاالمجھریةأألحیاءنشاطیكونأنلغرضذلكوسنتینمنأكثرالزراعةفيمستغلة
عوملت،الدراسةفيالمستخدمةللتربةالبیولوجیةووالكیمیائیةالفیزیائیةالصفات) ١(الجدولیبین)١٩٤٨
فيوضعتثم،ملم) ٤(فتحاتھقطربمنخلمررتحیث،)١٩٩٥(یلدافيورمذكھوكماھوائیاالمجففةالتربة
كغم/ Pملغم٣٥بواقعالفوسفاتيالسمادمحلولأضیفثم.أصیص/تربةكغم٥بواقعأثیلینالبوليمنأكیاس
تجانسلضمانولسمادالذوبانیةكافیةالمقطرالماءمنبكمیةتخفیفھبعدذلكوأألمونیومفوسفاتسمادمنتربة

ووضعت،Mitscherlich   potsمتشرلجأصصالىالتربةنقلتثم،التربةأجزاءجمیععلىالسمادتوزیع
أألولىالمعاملةأنعدا،محليأكسادصنفحنطةبذوربخمسةأألصصزرعتو،الزجاجيالبیتفي
یعادلضغطومْ ١٢١علىمتتالیةأیامثالثةلمدةوكلیفأألوتوبجھاز)الكامل(التربةتعقیمتضمنت)المقارنة(

وأشتملت) . ١٩٨٣، Kucey(المعقامادخالھاقبلالتربةترطیببعدذلكودقیقة٢٠ولمدة،٢سم/كغم١.٢
.الصفراءالذرةمنأصیص/بذورثالثةزراعةتمأذ)محليصنف(الصفراءالذرةنباتأستخدامعلىالدراسة

٢٦/١١/٢٠٠٨وقبولھ ١/٩/٢٠٠٨خ تسلم البحث تاری
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١.٣بمعدلالحیوياللقاحوأضافة.أصیص/واحدنباتالىتخفیفھاتمالنباتاتلجمیعالفعليأألنباتوبعد
الترابیةالنماذجأخذت. التواليعلىالفطریاتوالبكتریامنلكلمل/خلیة٥١٠× ١.٤ومل/خلیة٧١٠×

مذكوركماللنباتاتالخضریةأألجزاءوالترابیةالنماذجمعاملةتم،اللقاحأضافةمنیوم٤٥و٢٠و ١٥بعد
) CRD(كاملعشوائيتصمیمبأستخدامالترابیةالنماذجوحللتالتجربةنفذت،) ١٩٩٥(یلدافيبالتفصیل

-:أألتیةالمعامالتأرقامعلىالدراسةأشتملتومكرراتوبثالث
) .١٩٨٤(خرونآو Mollaفيوردحسبماكامالتعقیمامعقمةتربة) ١
طبیعیةتربة)٢
B2Bacillus  megateriumتربة طبیعیة مضاف لھا لقاح بكتیري )٣
F3Asperjellus  olivaceo-fuscusفطريلقاحلھامضافطبیعیةتربة) ٤
.تربةكغم/ Pملغم٣٥بمعدلفوسفاتيسمادلھامضافطبیعیةتربة) ٥
.٥و ٣المعاملتینعلىتشتمل)٦
.٥و ٤المعاملتینعلىتشتمل)٧

البحثفيالمستخدمةللتربةالبیولوجیةوالكیمیائیةوالفیزیائیةالصفاتبعض) : ١(الجدول
Ecالنسجة١-مكغ.غم%التربةمفصوالت١٠.٩-م.سیمنزدسي

٨٠رملالpH٨.١٢الھیدروجینيأألس
٥٧٠الغرین
٣٥٠الطین

مزیجبة
طینیة
غرینیة

١- كغم.غمالكاربوناتمعادن
٣٥٧

١-كغم.غمالكليالنیتروجین
1٢٢٠.٣-كغم.غمكیلوباسكال33شدالجاھزعندالماء١.٨

١- كغم.المادة العضویة  غم 
1١٠٦.١١-كغم.غمباسكالكیلو1500شدعندالجاھزالماء٦.٤

١- كغم/فور الكلي  ملغم الفس
٠.١× ١٠تربة/غمفيللفوسفاتالمذیبةالفطریاتعدد٢٤٣

١- كغم/ملغمالجاھزالفسفور
١.٢× ) ١٠(٢تربة/غمفيللفوسفاتالمذیبةالبكتریاعدد١٢.١

المناقشةوالنتائج
أألصصتربةفيالفسفورجاھزیةفيللفوسفاتالمذیبةالمجھریةباألحیاءالتلقیحتأثیر) ٢(الجدولیبین

األولیةللتربةبالنسبةالجاھزالفسفورأنخفاضالجدولمنواضحاویبدو(T1 )اللقاحاضافةمناسبوعانبعد
) .٤و٣و٢و ١(المسمدةغیرللمعامالتبالنسبةخاصةوالدراسةفيالمستخدمة

أنیمكنالمسمدةغیرالمعامالتلنظیراتھابالنسبة) ١(لةالمعامفيالفسفورجاھزیةفيالطفیفةالزیادةوان
أألحیاءعلىالقضاءو،Soil lattice structureللتربةالبلوريالشبكيالبناءعلىالتعقیمعملیةلتأثیریعزى

وأن.التربةوسطالىالحیةالجسامھاالمكونالفسفورأطالقبالتاليوالتربةفيأصالالمستوطنةالمجھریة
بالنسبةللمغذیاتالنباتأمتصاصعنینتجأنیمكن) ٤و٣و٢(المعامالتفيالفسفورجاھزیةأنخفاض
بالنسبةكلقاحالتربةالىالمضافةالمجھریةاألحیاءبواسطةالبیولوجيالتثبیتالىباألضافةو)٢(للمعاملة
) .١٩٤٨، Gerrtson) (٤و٣(تین للمعامل

لمعامالتفيلفسفوراجاھزیةتفوقتو مسمدةا ل لمعامالتعلى) ٧و٦و٥(ا مسمدةا ل ) ٤و٣و٢(ا
فسفورزیادةأنو. الفوسفاتيالسمادالصافةمباشرةكنتیجة املةفيال لمع بما) ٥(ا دخوللعدمر
لسماد تربةعلىطورا لمدةفيال املةتفوقوأن،)١٩٩٥،(منا لمع ) ٦(ا

املةعلىمعنویابالبكتریاوالملقحةالمسمدة لمع مسمدة) ٧(ا ل قحةا لمل DeyوBankنتائجمعوا
لجدولمنو) . ١٩٨٢(أخرونوDattaذكرهمامعذلكیتناقضو) ٢٠٠٨(،یلدانتائجو) ١٩٨١( ا
فسفورمعدالتبقاءاللقاحأضافةمن) ٣٠(T2وللفترة) ٢( تربةال اصةودونبال نسبةخ بال

) .٢(المسمدةغیرالمعاملةوالمقارنةلمعاملة
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لغم() : ٢(الجدول *) (كغم/م
)یشمل الفسفور أألصلي و المذاب معا

)یوم(الفترات الزمنیةرقمالمعاملة
T1)١٥ (یومT2)٣٠ (یومT3)یوم) ٤٥

١٠.٨٩١٠.٨٧١٠.٤٤)١
٩.٦١٩.٧٩٩.٦٩)٢
٩.٢٩١٠.١٨١٠.٩٩)٣
٩.٧٤١٠.١٥١١.٦٠)٤
٢٧.٣٨٢٥.٩١٢٦.٥٧)٥
٢٨.٢٨٢٣.٣٣٢٨.٨٥)٦
٢٥.٣٦٢٤.٦٤٢٥.٣٤)٧

L.S.D.05١.٨٦١.٨٠٣.١٣

فسفورأنو املةفيال لمع اما) ١(ا LaheurteوBerthelinمنكلوجدهمامعتم
المذیبةالفطریاتمننقیةمزارعمعالمخلوطةالمعقمةالتربةأنوجداالذین) ١٩٦٣(Subba-Raoو ) ١٩٨٨(

ارنةوبطیئةقلیلةذوبانیةأظھرتللفوسفات قمةبالتربمق لمع اسةفتراتجوفيا لمق أما.ا
مسمدةغیرأألصصتربةفيالجاھزللفسفورالطفیفةالزیادة ل قخةوا لمل لمعاملا الىأن) ٤و٣(تینل
مضافةأشباع ل تربةالىا واللقاحأضافةمن) ٣٠(مدةفيال
لمفرزةأألحماضأعدادكنتیجةنيالذوبانشاطھالزیادة لجذورمنا Salih(الفترةخاللا

) .١٩٩٥(یلدانتائجمعالنتائجھذهوتتناقض)١٩٨٩، خرونوآ
نفسوفي) ١٩٧١،Kalra(الملقحةوالمسمدة) ٦(المعاملةعلىمعنویاالمسمدة) ٥(المعاملةتتفوق

منأألولىبالمدةمقارنة) ٦،٧(للمعاملتینبالنسبةالتربةفيالجاھزالفسفورفاضانخیعزىأنیمكنالوقت
تحصلوكبیرةغذائیةموادتتطلبوبنشاطتنموالنباتاتوأنللنباتاتالفسفورأمتصاصزیادةالىالقیاس
فيالعالقةھذهمثلوجودلعدمونظرا) ٢٠٠٨(ویلدا،) ١٩٨١،ظاھر(المجھریةاألحیاءوالنباتاتبینمنافسة

منأیضایالحظو. القیاسمنالمدةھذهوفيالمعاملةلھذهالجاھزالفسفورزیادةیفسرماوھذا) ٥(المعاملة
) ١(للمعاملةبالنسبةثابتااللقاحأضافةمنیوم٤٥ولمدةأألصصتربةفيالجاھزالفسفوربقاء) ٢(الجدول
بتكوین مواد ) ١٩٤٨(، Gerrtsonذكرهماالىذالكیعزىوربماالمسمدةغیر)٢(للمعاملةكذلكوالمعقمة

الجافالوزنوالنباتاتأطوالمعدلمنعلیھیستدلماوھذاسمیة للنباتات في التربة نتیجة لعملیة التعقیم ، 
في) ٢(المعاملةفيةالتربفيجاھزیتھعلىالفسفورمعدلثباتتفسیرویمكن) ٢٠٠٨(، یلداالمعقمةللمعاملة

جاھزیةزیادةوان) ١٩٨١، ظاھر(المغذیاتأمتصاصفياألعتدالمرحلةالنباتبدخولالقباسمنالمدةھذه
دعمفيقدرتھاوالمضافةالمجھریةأألحیاءنشاطیعكسالمسمدةوغیرالملقحة)٤و٣(لتینللمعامالفسفور

أألصلیةالفوسفاتمركباتأذابةفيالمستخدمةالعزالتكفاءةلىواالقیاسوفترةالمرحلةھذهفيالنباتنمو
Native.

بالنسبةوذلك، بالفطریاتالملقحة) ٧(المعاملةعلىمعنویابالبكتریاالملقحة) ٦(المعاملةتفوقت
وذلك،) ١٩٩٥(یلداو)١٩٨٨(البلداوينتائجمعالنتیجةھذهوتتفق) ٧و٦و٥(الثالثالمسمدةللمعامالت

) ٥(المعاملةفيالجاھزالفسفورزیادةیتناقضنفسھالوقتوفي،الفطریاتعلىللفوسفاتالمذیبةالبكتریابتفوق
.)١٩٩٥(یلدانتائجمعتماماالملقحةوالمسمدة) ٧(المعاملةفيالجاھزالفسفورمعالمسمدة

الذرةنباتاتأطوالفيللفوسفاتالمذیبةالمجھریةألحیاءبأالتلقیحتأثیر) ٣(الجدولبیبن:النباتاتأطوالتأثر
التحلیلمنوالجدولمنیالحظ. التجربةبدءمنیوم٤٥بعدالمقاسةوأألصصتربةفيالمزروعالصفراء

مستوىعلىمعنویاتفوقتقد) ٧و٦و٥(المسمدةأألصصتربةفيالمزروعةالنباتاتأطوالأناألحصائي
المعقمة) ١(المقارنةمعاملةنباتاتوعلى) ٤و٣و٢(المسمدةغیراألصصفيأألخرىبالنباتاتنةمقار%) ٥(

التربةوسطفيالجاھزالفسفورظھورالىالمعاملةھذهلنباتاتالخضريالنموتحفیزتحدیدیعزىأنویمكن
AlPoمركباتلتحللنتیجة 4 ,  FePo4،للنباتاتسمیةذاتفیھاتصبحقدتمستویاوالىالتعقیمعملیةخالل
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وأعلىالمسمدةغیر) ٢(المعاملةفيالنباتاتألطوالمعدلأعلىویبلغ) ١٩٤٨، Gerrtson(المجالھذافي
النتائجھذهوتتناقض. المسمدةللمعامالتبالفطریاتوالملقحةالمسمدة) ٧(المعاملةفيالنباتاتألطوالمعدل
.البیضاءالذرةنباتعلى) ١٩٩٥(ویلداریوالشعالدخننباتيعلى) ١٩٨٨(البلداويمنكلماوجدهمعتماما

الجافةالنباتاتأوزانوأطوالعلىللفوسفاتالمذیبةالمجھریةباألحیاءالتلقیحتأثیر) : ٣(الجدول

النباتطولالمعاملة
)سم(

الجافالوزن
النباتطولالمعاملة)نبات/غم(

نبات/غمالجافوزنال)سم(

١٣٠.٠١.٩٨٥٥٩.٠١١.٨٠
٢٣٧.٠٢.٥٦٦٦٢.٣٩.٠٥
٣٣٣.٩١.٩٦٧٧٠.٦١٤.٧٨
٤٣٠.٣١.٣١L.S.D .05٥.٠٨٠.٩٢

فيللفوسفاتالمذیبةالمجھریةباألحیاءالتلقیحتأثیر) ٣(الجدولیبین: للنباتات) غم(الجافةأألوزانتأثر
فقد).التحربةبدء(اللقاحأضافةمنیوم٤٥بعدالمقاسةالصفراءالذرةلنباتاتالخضریةزاءلألجالجافةأألوزان

األصصلنباتاتبالنسبةوذلك) ٤(المعاملةعلىمعنویاتتفوقوالتي) ٢(للمعاملةنبات/جافوزنأعلىبلغ
منأألستداللویمكن٦و٥ملتینالمعاعلىمعنویا) ٧(المعاملةتفوقتذلكمنالنقیضعلىو. المسمدةغیر

والملقحةوالمسمدةالغبرأألصصفينبات/الجافةاألوزانأقلأعطتالتي) ٤(المعاملةأنالموضحةالنتائج
النتائجھذهوتتفقالمسمدةللمعامالتأألصصتربةفيمعنویاتفوقتوالجافةأألوزانأعلىأعطتتمامابالعكس

) .١٩٨٩(خرونآSalihوجدهماوومع) ١٩٩٥(یلدانتائجمع
أألجزاءفيالنتروجینوالفسفورأمتصاصوتركیزعلىللفوسفاتالمذیبةالمجھریةبأحیاءالتلقیحتأثیر

المعامالتبینمعنویةفروقاتوجودبعدم) ٤(الجدولمنواضحایبدو-:الصفراءالذرةلنباتاتالخضریة
یمكنالمعقمة) ١(المعاملةفيالفسفورتركیززیادةوأن،المسمدةغیرأألصصفي) ٢٣و١(األولىالثالثة

والمستوطنةأألحیاءأجساممنالمتخلفأوالتربةفيالمثبتالفسفورأطالقوالتربةعملیةتأثیرالىیعزىأن
تركیزفي) ٣و٢(المعاملتینعلىمعنویا) ٤(المعاملةوتفوقت. التربةوسطفيالفسفورجاھزیةزیادةبالتالي

، ) ١٩٨٣(Kuceyذكرهمامعھذایتفقأنیمكنوالمسمدةغیرأألصصلنباتاتالخضریةالجزاءفيالفسفور
فيالمعامالتعلىمعنویاالمسمدةالمعامالتتفوقأألحصائيالتحلیلومن) ٤(الجدولنتائجمنیالحظ

بینفیماتذكرفروقاتوجودعدموالىللنباتاتالخضریةأألجزاءفيالفسفورتركیزفيالمسمدةغیرأألصص
) .٧و٦و٥(المسمدةاألصصفيالمعامالت

والملقحةالمسمدة) ٧و٦(المعاملتینمستوىالىوالمسمدة) ٥(المعاملةفيالفسفورتركیززیادةوأن
فيالفسفورتركیززیادةوأن) . تربةكغم/ Pغممل٣٥(المضافةالمعدنيالسمادكمیةالىمباشرةینسبأنیمكن

) . ١٩٨٣(Kuceyأستنتاجمعأیضایتفقأنیمكن) ٧(المعاملةلنباتاتالخضریةأألجزاء
فيالفسفورتركیززادالتيالمعقمةالمعاملةأنفیالحظنبات/ملغمالفسفورأمتصاصالىبالنسبةأما

أنیمكننفسھالوقتوفي،) ٢٠٠٨، یلدا(الفسفورأمتصاصزیادةفيقتأخفلنباتاتھاالخضریةأألجزاء
الىالمسمدةغیر) ٤و٣و٢(المعامالتلنباتاتالخضریةأألجزاءفيالفسفورالممتصأنخفاضأیضایعزى

٦و٥(المسمدةالمعامالتتفوقواضحاویبدو) ١٩٩٥، یلدا(المعامالتھذهلنباتاتالجافةأألوزانأنخفاض
تأثیرویتبین) ٤و٣و٢و١(المسمدةغیرأألصصفيأألخرىالمعامالتعلىالفسفورأمتصاصفي) ٧و

الملقحةوالمسمدة) ٧(المعاملةتفوقت. المسمدة) ٥(المعاملةمنأیضاواضحاالمضافةالسمادكمیةمالئمة
و ٥المعاملتینعلىللنباتاتالخضریةاءأألجزفيالفسفورأمتصاصفي%) ٥(مستوىمعنویا) F3(بالفطریات

) ١٩٨٩،خرونآوSalih(التربةفيالفسفورجاھزیةوزیادةالمعاملةلھذهالجافالوزنلزیادةنظراوذلك
أألجزاءفيالنتروجینتركیزفي%) ٥(مستوىعندمعنویاالمعقمة) ١(المعاملةتفوقأیضاالجدولمنویظھر

،یلداالمسمدةوالمسمدةغیرأألصصفيالتجربةمعامالتباقيعلى–الصفراءةالذرلنباتاتالخضریة
) ١٩٨٤(خرونآوMollaنتائجمعذلكویتناقضالتعقیمعملیةلتأثیرنتیجةذلكیعزىأنویمكن،) ٢٠٠٨(

) ٧و٦و٥(مسمدةالاألخرىالمعامالتوفي. التعقیملعملیةنتیجةالعضويالفسفورتمعدنزیادةوجدواالذین
الجافةأوزانھازیادةمنبالرغمالمعامالتھذهلنباتاتالخضریةاألجزاءفيالنتروجینتركیززیادةیالحظ
البلداويأستنتاجمعتماماالنتائجھذهوتتناقض،) ٤و٣(المعاملتینأوالمسمدةغیر) ٢(المعاملةبنباتاتمقارنة
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أألجزاءفيالنتروجینتركیزفي) ٧(المعاملةعلىمعنویا) ٥(المعاملةقتتفوكما) ١٩٩٥(یلداو) ١٩٨٨(
فيالمستخدمةالسمادكمیةمالئمةوالى) ٧(للمعاملةالجلفالوزنلزیادةذلكیعزىوربماللنباتاتالخضریة

.الدراسة

فيالنتروجینوالفسفورتصاصأموتركیزعلىللفوسفاتالمذیبةالمجھریةبأحیاءالتلقیحتأثیر) : ٤(لجدولا
الصفراءالذرةلنباتاتالخضریةأألجزاء

رقم
المعاملة

النباتفيالفسفورتركیز
غم/ملغم

الممتصالفسفو
نبات/ملغم

النیاتفيالنتروجینتركیز
غم/ملغم

الممتصلنتروجین
نبات/ملغم

٤.٣٠٠.٢٨٥٠.١٣٣.٢٩)١
٣.٩٧٠.٣٤٢٨.٣٧٢.٤١)٢
٣.٨٣٠.٢٥٢٨.٢٠١.٨٨)٣
٤.٥٣٠.٣٨٢٥.٨٧٢.١٩)٤
٥.٢٣٢.٠٦٣٢.١٣١٢.٥٠)٥
٤.٨٣١.٤٥٢٩.٩٠٨.٩٩)٦
٥.٤٣٢.٦٨٢٦.٩٧١٣.٠١)٧

l.S.D.0

5

٠.٥٠٠.٤٣٥.٣٤٠.٦٢

لمعامالتعلىمعنویا) ١(المعاملةتفوقتنبات/ملغمالنتروجینأمتصاصالىبالنسبةأما )٤و٣و٢(ا
،أعالهالمذكورةالمعامالتمعمقارنةالمعاملةھذهلنباتاتالجافالوزنقلةمنبالرغمالنتروجینأمتصاصفي

فسفورأدىمما) ١(المعاملةلنباتاتالخضریةلألجزاءالجافالوزنقلةالىذلكتفسیرویمكن ،ال
فسفورأنأذشرمبابشكلیتمقدھناالنتروجینأمتصاصوأن تصاصالىال أم

اخلللتوازننظراوذلك في) . ١٩٨٨(البلداويالنباتد
ألصصمعامالتفيللنباتاتالخضریةلألجزاءالجافةأألوزانمعالممتص مسمدةأ ل ) ٤و٣و٢(ا
تفوقوأنأمتصاصالىیؤديالجافالوزنزیادةأنوحیث) ٧و٦و٥(الملقحةوالمسمدةاألصص
مسمدةأألصصفي) ٧(المعاملة ل املةعلىا لمع نتائجو) ١٩٨٨(البلداوينتائجمع) ٦(ا

)١٩٩٥. (

PHOSPHATE SOLUBILIZING MICROORGANISMS
2- EFFECT ON PHOSPHORUS AVAILABILITY TO CORN PLANTS

Zea mays LOCAL SPECIES
Bahjat D. Yalda

Health Society Dept./ Erbil Technical medical institute-Iraq

ABSTRACT
To study the effect of complete soil sterilization on corn plant growth Zea mays

and Phosphorous availability comparable to with that with unfertilized treatments,
Fertilized in phosphate, fertilized and inoculated in B2 Bacillus megaterium and F3
Asperjellus olivaco-fuscus phosphate dissolving in the same treatments and design
mentioned in (part one of the study). The results obtained showed that complete
sterilization of soil didn`t cause any clear changes in available Phosphate behavior in
soil, but limited plant shoots , shoots dry matter in sterilized treatments (control) and
also caused an increase in corn shoots concentration of both P and N. The results also
indicated to a convenient P fertilizers used in the study and no important role of
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phosphate solubilizing Microorganisms in the lathe house experiment which lasted (45)
daysafter inoculation  was detected .

المصادر
فوسفات) . ١٩٨٨(برھانسلمان،البلداوي فسفورعلىلل لنباتيال

.الزراعةكلیة.بغدادجامعة.ماجستیررسالة.الشعیروالدخن
اسة) . ١٩٨١(،ظاھر فوسفاتدر .بعضذورجفيلل

.الزراعةكلیة.بغدادجامعة.ماجستیررسالة
ماجستیررسالة.الفسفورجاھزیةعلىللفوسفاتالمذیبةالمجھریةأألحیاءتأثیر) .١٩٩٥(دنحابھجة،یلدا
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