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مستویات مختلفة من السماد النتروجیني في التلقیح ببكتریا االزوتوباكتر وتأثیر 
Solanum tuberosumصفات الحاصل لنبات البطاطا -٢ L.*

عمرخالدة عبد هللا
كلیة الزراعة /قسم البستنة وھندسة الحدائق

جامعة الموصل/والغابات

طھ زبیر سرحان
ة دھوك جامع/كلیة الزراعة/ قسم البستنة 

الخالصة 
الدراسة نفذت 

Azotobacter chroococcum. ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ربیع 
/٢٠٠، ١٠٠) N% ٤٦ا الیوری(مستویات متعدد من السماد النتروجیني و) -، (+ 

Solanum tuberosum L.
. مكررات یة الكاملة وبثالثالقطاعات العشوائ

) (الكمي 
وكذلك نسبة ) N ,P ,K ,Ca(النسبة المئویة للمادة الجافة في الدرنات ، ونسبة العناصر الغذائیة في الدرنات 

٢٠٠٦و ٢٠٠٥ھكتار ولكال موسمي الدراسة /كغم ٢٠٠
ھكتار نتیجة لمعاملة التداخل بین التلقیح ببكتریا االزوتوباكتر /لوحدة المساحة كغمواإلنتاجیةالنبات الواحد غم 

٧٤٩, ٩٩درنة و/١٠٠, ٦٧و ٧, ٤٥( /٢٠٠
مدروسة ) /طن٢٩, ٣٢نبات  و / ل ا فات  ٢٠٠٥للص

. /طن٣٧, ٣٢غم و ٩٥٤, ٤٨غم ، ٧٨, ٣٠، ١٢, ١٩( 
تأثیر معنوي أعالهكان لمعاملة التداخل الثنائي المذكورة 

.على التوالي٢٠٠٦و ٢٠٠٥ونسبة العناصر الغذائیة والبروتین وللموسمین 

المقدمة
Potato)Solanum tuberosumتعد البطاطا  L. (

درنات ١٠٠المحاصیل الغنیة بالمواد الغذائیة ، یحتوي كل وھي تتبع العائلة الباذنجانیة ، وتعتبر من من  غم 
١٧, ٠١, ٢١٠, ١٠سعرة حراریة و ٧٦غم و ٧٩, ٨٠البطاطا المقشرة على 

ملغم ٠, ٠٤, ١
) . ٢٠٠٣حسن ،(١٢٠, ٥و 

) ٢٠٠٦،FAO(٣٢٣٢٠٠٦للبطاطا 
لدونم لسنة  ( و)١٩٩٨(/ طناً ٣, ٩٩٢كان ١٩٩٧ل

FAO١٩٩٧ (

المخصبات من أھم الحزم التقنیة وذلك باالستخدام المرشد والمتكا

وبھدف المحافظة على خصوبة التربة والسیما أن معظم . المتكامل وھو الجمع بین التسمید الكیمیائي والحیوي
األراضي في الع

 )) (
لضروري و) .١٩٩٨القومیة حول استخدام المخصبات الحیویة ، من ا كان  ا  لذ

.Azotobacter

(االوكسینات ،الجبرلینات ،السایتوكانینات 
خصوبة التربة وتحسین نمو وإنتاجیة المحاصیل 

مستل من أطروحة دكتوراه للباحث الثاني 
٤/١٠/٢٠١٠وقبولھ  ٢٨/٧/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث  
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أخرون ،Forlainو Stople١٩٨٥وHaller(الزراعیة  استخدم) ١٩٩٥و  ، وقد 
و أخرونVivek Kumarو ١٩٩٦وأخرون ،Sidorenko(كسماد حیوي أو لقاح بكتیري في البطاطا 

) ٢٠٠٤وأخرون Shafeekو ٢٠٠١،
في نمو وإنتاجیة نبات البطاطا في العراق وخاصة المنطقة الشم

الحاصل 
.المعدني النتروجیني تحت الظروف البیئیة للمنطقة الشمالیة في منطقة زاخو ، العراق 

مواد البحث وطرائقھ
العراق /  شمال 

،٢٠٠٦و ٢٠٠٥
Azotobacter chroococcum ٤٦یوریا /والسماد المعدني النتروجیني %N خضري ل نمو ا ات ال في صف

للبطا
Y

A)NIVAA،١٩٩٤. (
)١(جدول الكما في الكیمیاوي والفیزیاوي للتربة قبل الزراعة ولموسمي الدراسة 

قبل )   ٢٠٠٦و٢٠٠٥(: ) ١(جدول ال
.الزراعة

الموسم الربیعيالصفة
٢٠٠٥

الموسم الربیعي
٢٠٠٦

التوزیع ألحجمي لمفصوالت التربة١-كغم.غم
٣٩٥٤٤٥الرمل
٢٥٠٢٣٥الغرین
٣٥٥٣٢٠الطین
طینیة مزیجیھطینیة مزیجیھالنسجة

٧ر٧٦٤ر٦١)p H(درجة تفاعل التربة 
٠ر٠٠٨١ر٨٧)١-م.دیسي سیمنز)(EC(التوصیل الكھربائي 

١ر١٨٤ر٧٩)O.M(المادة العضویة         
ppm٢٥٢١٨٥الكلي       النتروجین

٢٨ر٢٩٧٦رppm٣٨الفسفور الجاھز        
٢٨٨رppm٣٣٣٦البوتاسیوم الجاھز     
ppm٦٠٠٥٢٠الكالسیوم الجاھز      

.جامعة دھوك/كلیة الزراعة /أجرى التحلیل في مختبرات قسم التربة 
و ١٠/٣، في Eسم وا٣-١

(على التوالي ٢٠٠٦و ٢٠٠٥للموسمین ١/٣
مسافة ٣) ٣/ ١ ل م وا

٣٠سم تحت سطح التربة وبمسافة ١٥ي من المرز وعلى عمق سم وفي الثلث العلو٧٥بین المروز 
٢٠٠٦و ١/٤٢٠٠٥و ١٣/٤

Azotobacter chroococcum
فوسفات ٠, ٥(و) Waksman No-97 broth(المسمى  غم 

٠, ٢و Mg So4.7H2Oم٠, ٢
٠, ٠٥و ٠FeSo4.7H2O, ٢و NaClالصودیوم 

MuSo4 ات الكالسیوم غم من كربون١وCaCo3 ١٠وTrac
Molybdenum Salt١٠٠

) ١٩٩٥و أخرون ،Motsara(بار ١٢١٥١
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مصر / / والمنتج من قبل وزارة الزراعة البكتیري النتروبین
١٠٠/ غم ٤

اب عدد وتم حس) ١٩٧٩، Benson(م ولفترة خمسة أیام ٢٨٥من الوسط ثم حضنت في درجة حرارة ٣سم
)Dhingra وSeinclair

على ٢٠٠٦و ١٠٦٢٠٠٥× ٢, ٤و ١٠٦× ٢, ٢، إذ) ١٩٨٧،
مل من الوسط لكل نبات وبصورة متجانسة ١التوالي ولقحت الدرنات بـ 

بات في /مل٢٠٠ فقد N% ٤٦) (.على التوالي ١/٤و ١٠/٤ن
/كغم٢٠٠و ١٠٠أضیف بثالث

اإلنبات الحقلي للدرنات وشملت نصف الكمیة المثبت
املة ١٢ مع

.) (عاملیھ 
الخدمة الزراعیة كما ھو متب

.لتر /مل٢, ٥وبمعدل % Thiodan٣٥مادة 
/عدد الدرنات -١: أخذت قیاسات عن الحاصل وللموسمین وشملت

-٢أخذتلتي 
) غم(

٢٥)Singh وGrewall،غم(-٣، ) ١٩٧٩ (
المعادلة التالیة 

وزن الحاصل في الوحدة التجریبیة 
ـــــــــــــــــــ= معدل حاصل النبات الواحد 

عدد الدرنات التي اخذ منھا الحاصل 
، تم احتسابھ حسب المعادلة التالیة )ھكتار/طن( الكلي للدرنات اإلنتاج-٤

٢٢٠٠حاصل الوحدة التجریبیة      
٤× ـــــ × ـــــــــــــ = الكلي للدرنات اإلنتاج

١٠٠٠مساحة الوحدة التجریبیة         
٢م٢٢٠٠= باعتبار مساحة الدونم الفعلیة 

، تم اخت(%) النسبة المئویة للمادة الجافة في الدرنات -٥
درجة ١٠٠٧٥تجریبیة ولجمیع المكررات ، تم اخذ منھا 

ساعة ولحین ثبات الوزن ثم وزنت وتم حساب النسبة المئویة للمادة الجافة ،٧٢مئویة ولمدة 
)(محتوى الدرنات من العناصر الغذائیة -٦

)Black،١٩٦٥ (
Spectrophotometer حسب)John ،١٩٧٠ (Flame photometer

)A.O.A.C،ی) ١٩٧٠EDTA
) ١٩٨٢رون خو أPage(وحسب الطریقة التي أوردھا 

وتم الحصول على ھذه النسبة من القانون التالي : نسبة البروتین في الدرنات -٧
).١٩٨٧و أحرون ،Rastovski( ٧, ٥× النسبة المئویة للنتروجین = نسبة البروتین 

) ١٩٩٦، SAS ) (SAS(تم 
).٢٠٠٠الراوي وخلف هللا ،% (٥دنكن المتعدد الحدود الختبار معنویة المتوسطات عند مستوى احتمال 

النتائج والمناقشة
)٢ (
لي طناإلنتاج، ) غم(عدد الدرنات ، وزن الدرنة ، حاصل النبات الواحد (صفات الحاصل الكمیة  /الك

 (
اإلنتاجزیادة معنویة في كل من صفة حاصل النبات الواحد وكانت ال أعطتو املة و مع

لغت اإلنتاج % ٩, ١٠و ٢, ١٨ب
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األسمدةة أحدثتالتوالي مقارنة مع معاملة عدم التلقیح ببكتریا ، وكذلك 
/مكغ٢٠٠و ١٠٠

اعلى، وك) ( نت  , ٠٢، ٧, ٤٤(ا
٣٦, ٠٠، ٢٨, ٥٨(و ) ٩٢٠, ٧٣٩٧٣, ٣٩( و ) ٧٦, ٩٩٦٠, ٣٨( و ) ١٢
واإلنتاجنبات ، معدل وزن الدرنة غم ، وحاصل النبات الواحد غم ، /لكل من صفة عدد الدرنات ) ھكتار/طن

احة طن مس ل وحدة ا ل لي  لك ٢٠٠٦و ٢٠٠٥/ا
أحدثتفقد ) (الجدول تأثیر معامالت التداخل الثن

لى عدد /كغم٢٠٠الثنائي بین التلقیح ببكتریا االزوتوباكتر والمستوى  ع
)٧٨, ٣٠، ١٠٠, ٦٧() ١٢, ١٩، ٧, ٤٥ (

لكلي تاجـاإلنلك ــوك) ٩٥٤, ٤٨، ٧٤٩, ٩٩(غم  و ٢٠٠٥) ٣٧, ٣٢و٢٩. ٣٢(تار ـ/نـا
٢٠٠٦

.أعالھاالمذكورةالیوریا والتي أعطت اقل القیم في الصفات 
) () ٣(جدول ال

 )
) و النسبة المئویة للبروتین في الدرنات N,P,K,Caالغذائیة 

ببكتریا االزوتوباكتر أدت إلى زیادة في الصفات 

األسمدة
ال/٢٠٠و ١٠٠

( و ) ١, ٣١، ١, ٩٢( و % ) ١٩, ٦٢، ١٥, ٦٠(/٢٠٠
%) ٨١,٩و ٤, ٦٣( و %) ١, ٣٩، ١, ٣٩(و %) ٢, ٧٦، ١, ٩٩(و % ) ٠, ٣٦٢، ٠, ٣٤١

و ) ن ( 
٢٠٠٥) الكالسیوم(و ) البوتاسیوم( و ) الفوسفور(

) ٣(. على التوالي ٢٠٠٦و 

مستوى دببكتریا االزوتوباكتر والتسمی ل ني وبا لمعد /كغم٢٠٠ا
و ٢٠٠٥) ١٢,٢٠و ٧٥,١٥(

و ٢٠٠٥) ١٠, ٨٥و ١٥, ٥٩(٢٠٠٦
اد ٢٠٠٦

) .٣(والتي أعطت اقل القیم لجمیع الصفات النوعیة للدرنات والمثبتة في جدول النتروجیني 
) (الأن 
وحدة المساحة وكذلك الصفات النوعیة للدرنات نتیجة لمعاملة التلقیح ببكتریا االزوتوباكتر ترجع إلى وإنتاجیة

لجزء األول (فيدور البكتریا  بحث ا ) ٢٠٠٨سرحان (من ال

) EL-Gamal١٩٩٦و ١٩٩٦رون ،خو أSidorenke(كل من إلیھمع ما توصل 
Halexبالسماد الحیوي  -2

أوعزوا
) ٣(وھذا ما مثبت في جدول ) الفوسفور ، البوتاسیوم ، الكالسیوم (والعناصر األخرى 

) ٢٠٠٨سرحان (تاج الھرمونات النباتیة مثل االوكسینات والجبرلینات االزوتوباكتر إلى تحسین إن
B (Vivekن kumarو ٢٠٠١رون و أ

Tartoura٢٠٠١.

The Effect of Inoculation With Azotobacter Bacteria and Different Levels of
Nitrogen Fertilizer on

2-Production of Potato plant (Solanum tuberosum L.)
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ABSTRACT
The study was conducted at Research Field /Agriculture Research Station

,Zakho, North of Iraq during  2005 and 2006 growing seasons to investigate the
effect of inoculation with Azotobacter chroococcum (+ ,- ) and varying levels of
nitrogen fertilizer Urea 46% N (0, 100, 200 kg/hectar) on quality yield of potato
plant Solanum tuberosum L. cv. Desiree , a factorial randomized complete design
(F-RCBD) was selected for the experimental with three replicates .

The results showed that there was significant increase in the quality
characteristic of yield (number of tuber /plant , weight of tuber (gm.), total yield
/plant (gm.), and the productivity of unit area ), and the percentage of dry matter in
tubers , and the percentage of mineral nutration in tuber (N, P, K, Ca) and the
percentage of protein. As result of treatment of inoculation with Azotobacter
bacteria , and for the treatment of adding nitrogen fertilizer especially the level 200
kg/hectar and for the two growing seasons 2005 and 2006 . The result of interaction
treatment between the inoculation with Azotobacter bacteria and the nitrogen
fertilizer 200 kg/hectar showed that there was significant increasing in the tuber
number/plant , weight of tuber (gm.), yield /plant (gm.), and productivity of unit
area (t/hectar) ,and the results were (7.45 , 100.67 gm./tuber , 749.99 gm/plant ,
29.32 T./hac. respectively for the first growing seasone, and (12.19 , 68.30 gm/tuber
, 954.48 gm/plant , 37.32 T./hectar) For the seconed seasone. Also the interaction
treatments between inoculation with Azotobacter and adding 200 kg/hectar urea
lead to significant increasing in dry matter and percentage of(N, P, K, Ca) and
protein in tuber for two growing seasons 2005 and 2006.

المصادر
) .١٩٩٨.(الدورة
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