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تأثیر التلقیح ببكتریا االزوتوباكتر و مستویات مختلفة من السماد النتروجیني في 
) .Solanum tuberosum L(صفات النمو الخضري لنبات البطاطا -١

طھ زبیر سرحان
جامعة دھوك /كلیة الزراعة/ قسم البستنة 

عمرخالدة عبد هللا
كلیة الزراعة /قسم البستنة وھندسة الحدائق

جامعة الموصل/اتوالغاب

الخالصة
٢٠٠٦و ٢٠٠٥

//Azotobacter chroococcum
) / كغم٢٠٠، ١٠٠صفر ، ) ( N% ٤٦لیوریا ا(مستویات متعددة من السماد النتروجیني و) -، (+ 

 )Solanum tuberosum L. (. تجربة ذت ال نف
ــ.

دروسة  لم ري ا خض ل نمو ا احووائیة ـوت طول النبا(ال مس ل ووـا
) N ,P ,K,Ca(و

فوقت مــلمعذلك ـالبكتیري وك املة د ت ع
اخ تد مستوى ــال ل إحداث/كغم سماد ٢٠٠ع ا

.المدروسة ولكال الموسمین

المقدمة
Potato)Solanum tuberosumتعد البطاطا  L. (

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

٠٥, ٠٤, ١ ,
٣٢٣) . ٢٠٠٣حسن ،(ملغم من حامض االسكوربیك ٢٠نیاسین و ١

كان ١٩٩٧) ٢٠٠٦،FAO(٢٠٠٦طن لعام 
عراقي / طناً ٣, ٩٩٢ ل ) FAO١٩٩٧(دونم ا

. التسمید الكیمیائي والحیوي
تتمیز ب

 )) (
) .١٩٩٨المخصبات الحیویة ،

.والحیویة 
Azotobacter

(،السایتوكانینات ، والمضا
)HallerوStopleو ١٩٨٥Forlain١٩٩٥ (

)Sidorenko، أخرون و ١٩٩٦و
Vivek Kumar،أخرون أخرون Shafeekو ٢٠٠١و امل) ٢٠٠٤و تك لم ا

فقد جاءت بین األسمدة الحیویة والمعدنیة في نمو وإنتاجیة نبات البطاطا ف

.منطقة زاخو ، العراق 
.مستل من أطروحة دكتوراه للباحث األول 

٤/١٠/٢٠١٠وقبولھ  ٢٨/٧/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث  
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البحث وطرائقھمواد 
لدائرة البحوث الزراعیة التابعة في الحقول ٢٠٠٦و ٢٠٠٥موسمي الزراعة ربیعدراسة خالل نفذت ال

Azotobacterاألسمدة/ ، زاخو 
chroococcum ٤٦/والسماد المعدني النتروجیني %N

دیز
YAاللون ، ومقاوم حودرناتھ كبیرة الحجم ذات لون احمر واللب فات

عت التقاوي )  . ١٩٩٤،NIVAA(اإلصابةبصورة جیدة ومنیع  اعة وذات زر لزر ل
تات بطول  منشأ٣-١نبو على ٢٠٠٦و ١/٣٢٠٠٥و ١٠/٣، في Eال

سم ١٥سم وفي الثلث العلوي من المرز وعلى عمق ٧٥م والمسافة بین المروز ٣التوالي على مروز بطول 
أخرى٣٠تحت سطح التربة وبمسافة  على ٢٠٠٦و ٢٠٠٥وللم١/٤و ١٣/٤في وو

)Waksman No-97 broth ( لخاص وا
)٠, ٠٢, ٥

٠, ٢و NaClوم ٠, ٢و Mg So4.7H2Oالمائیة مالمغنیسیو
FeSo4.7H2O ٠, ٠٥وMuSo4 ١و

CaCo3 ١٠وTrac Molybdenum Salt اد في إذابةتم المو
بار ١٠٠١٢١٥١

)Motsara١٩٩٥رون ،و أخ (
لزراعة  إشراف/ / ا

بواقع آلمیناوبكلیات الزراعة بجامعة القاھرة والفیوم  ٣سم١٠٠/ غم ٤و
) ١٩٧٩، Benson(أیامم ولفترة خمسة ٢٨٥حرارة 

)Dhingra وSeinclair،إذا، ) ١٩٨٧
٢٠٠٦و ٢٠٠٥وللموسمین ١٠٦× ٢, ٤و ١٠٦× ٢, ٢البكتیریة 

Azotobacter chroococcumمل من الوسط لكل نبات وبصورة ١ولقحت الدرنات بـ إلى منطقة الجذور
ات في /مل٢٠٠لترین لكل مرز أي بإضافةإذ خفف المحلول متجانسة لى التوالي ١/٤و ١٠/٤نب اـأم.ع

/كغم٢٠٠و ١٠٠و ربثالثة مستویات صفأضیففقد N% ٤٦) الیوریا (ماد النتروجیني الس
اإلضافة

لنصف  بعد األخرا
) وحدة تجریبیة(عاملیھمعاملة ١٢الكاملة وبثالثة مكررات وبواقع 

فحة إجراءأجریت.مروز أربعةمن مكا
.لتر /مل٢, ٥وبمعدل % Thiodan٣٥وقائیة لحشرة الذبابة البیضاء باستخدام مادة 

أخذأخذت ب
:وشملتوحدة تجریبیة 

محمد، () ٢سم(ة الورقیة للنبات المساح-٣وعدد السیقان الھوائیة -٢و) سم(طول النبات -١
-٥، ) ١٩٧٧، Knudsen(وفق يوالكلوروفیل الكل-٤، ) ١٩٨٥

لخضري ،  -٦ا
)Black،١٩٦٥ (Spectrophotometer حسب)John ،

Flame photometerو) ١٩٧٠
)A.O.A.C،١٩٧٠ (EDTA
)Page ١٩٨٢و أخرون. ()SAS(
)SAS ،٥واعتمد اختبا) ١٩٩٦ %
).٢٠٠٠الراوي وخلف هللا ،(

النتائج والمناقشة
و

وذلك نتیجة للتلقیح ببكتریا ٢٠٠٦و ٢٠٠٥فة ولموسمي النمو والنسبة المئویة للمادة الجاوالكلوروفیل الكلي 
ـ

, ١٧( و ) ٥, ٧٥و٣, ٨٨( و ) ٩, ٢٤و٧, ٤٠( و ) ٦, ٠٥و٣, ٠٢(ھي أعالهوللصفات المذكورة 
. على التوالي٢٠٠٦و ٢٠٠٥على التوالي وللموسمین ) ١٠, ٢٤و٣١

أحدثتلتأثیر معاملة التلقیح البكتیري تأثیر معنوي في الموسم الثاني فقط  و
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% ١٥, ٣٦بلغت 
دروسة لنمو الخضري معنوي في تحسین صفات ا لم في جدول ا ثبت  ) ١(والم

/كغم ٢٠٠
وووو

, ٠٦و% ٣, ٢٢و%  ٢٦, ٤٨و٥, ٧٠(وللموسمین األول والثاني ، ومحدثة زیادة في ھذه الصفات بلغت 
%) ٢٤, ٣٦و٠, ٨٥و%  ٣٢, ٧٤و٧, ٧٨و%  ٧٧, ٢٨و ٢٢, ٩٣و%  ٣٥

. ك بمقارنتھا مع معاملة عدم إضافة السماد وللموسمین األول والثاني على التوالي وذل
 /

/٢٠٠وإضافةاالزوتوباكتر 
, ٦٢() سم٦٩, ٦٤و٦٧, ٦٩(

و١, ١٤(والكلوروفیل الكلي ) نبات/ ٢سم٥٠٨٠, ١٠و٣٣١٨, ٥٠(المساحة الورقیة و) ٦, ٢٥و٦
٢٠٠٥%) ١٤, ٠٧و١٢, ٠٩(و) غم وزن طري / غممل١, ٥٤
٢٠٠٦و 

.سماد الیوریا 
) :٢(جدول 

/ ات السماد المعدني مستویأثیر التلقیح البكتیري وت) ٢(یوضح جدول 
نمو ) N,P,K,Ca(الغذائیة في المجموع الخضري  مي ال موس ل و٢٠٠٦و ٢٠٠٥و

األول فقط Caوبزیادة معنویة في عنصر وط ـاني فقـوللموسم الثPو Nلكل من عنصر  لموسم  ارنة وول مق
/ وـ

/٢٠٠أحدثت

/كغم٢٠٠وتفوقت معاملة التد

وN(الیوریا ولموسمي الدراسة وك/ بین عدم التلقیح البكتیري مع إضافة السماد المعدني 
PوKوCa ()و٤, ٠٦( و)  ٣, ٧٢و ٢, ٠٤( و ) ٠, ٥٠٣و٠, ٥١٠(و ) ٣, ٣٨و٢, ٦١

. على التوالي ٢٠٠٦و ٢٠٠٥على التوالي وللموسمي الدراسة ) ٣, ٢٥

/إلضافة

وان توفر مثل ھذه العناص) ٢(جدول ) CaوKوPوN(الخضریة 

باتي االمینیةوالمركبات النباتیة والتي تضم األحماض 
المساحة الورقوبالتالي تزداد 

وعملیة التمثیل الضوئي األنزیمیةفانھ یدخل في كل العملیات والتفاعالت المرتبطة بالبروتوبالزم والتفاعالت 
تجة  ى النا

.كذلك یشاركتخزین الغذاء وانقسام الخالیا و
األكثر

نظمة Starchمثل األ
synthetaseوأنزKinase ،
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) . ١٩٨٥و محمد ،١٩٩٩،ألنعیمي(والعقد الجذریة وتثبیت النتروجین الحیوي 
EL-Gamal،و ١٩٩٦Ashour

Faridaو ٢٠٠٠،Awadو Hagaziو ١٩٩٨،Gaberو Baraketو ١٩٩٨،
أ) ٢٠٠٣،

Arteca ،١٩٩٦
Marha

Siderophoresلمركبات ٢٠٠٠،
.٢٠٠١وأخرون Marinذا العنصر في التربة ،مما تعمل على زیادة جاھزیة ھ

THE EFFECT OF INOCULATION WITH AZOTOBACTER BACTERIA AND
DIFFERENT LEVELS OF NITROGEN FERTILIZER ON

1- VEGETATIVE GROWTH OF POTATO PLANT (Solanum tuberosum L.)
Khaleda Omar

Hort. Dep. College of Agric. and
Forestry, Univ. of Mosul

Taha Z. Sarhan
Hort. Dep., College of Agric.,Univ. of

Dohok

ABSTRACT
The study was conducted at Research field /Agriculture Research Station,

Zakho, North of Iraq during spring 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/hat.) on vegetative growth
characteristic of potato plant Solanum tuberosum L. cv. Desiree , a factorial
randomized complete block design (F.RCBD) was selected for the experimental
with three replicates . The results showed that there was significant increase in all
vegetative growth characteristic ( plant height , the number of stem , leave
area/plant , total chlorophyll , the % of nutrition N, P, K, Ca,  ) as a result for
inoculation with Azotobacter , also for adding nitrogen fertilizer and for two
growing seasons . The interaction treatment between inoculation with Azotobacter
and adding nitrogen fertilizer at 200 kg/hac. gave the highest results in vegetative
growth and for two growing seasons .

المصادر
) .١٩٩٨.(الدورة التدریبیة القومیة حول إنتاج المخصبات الحیویة 
.١٩٩٨أیار ٢١-١٥الدول العربیة ،المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ، 

.القاھرة .الدار العربیة لنشر والتوزیع .البطاطس ) . ٢٠٠٣.(لمنعم حسن ، احمد عبد ا
 ).٢٠٠٠ . (

.، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، جمھوریة العراق ) الطبعة الثانیة(
) . ١٩٨٥(اظم 

. مطبعة الجامعة ، جمھوریة العراق 
الكتب ) . . () . ١٩٩٩.( دار 

.للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، جمھوریة العراق 
) ١٩٩٨. (جموعة اإلحصائیة العراقیة السنویة الم

.العراق 
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