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أثر البكتريا المحفزة للنمو والمادة العضوية في جاهزية بعض عناصر التربة 
 .Solanum tuberosum Lالغذائية ونمو وحاصل البطاطا 

 علي عباس كاظم            قتيبة صالل ثويني            هادي مهدي عبود                  
 جامعة األنبار -كلية الزراعة                                                                           

 الخالصة

 ،Azotobacter chroococcum ،Bacillus subtilisعزلت وشخصت البكتريا المحفزة للنمو 
Pseudomonas fluorescens  من تربة حقول زراعية مختلفة لغرض استخدامها وبالتداخل مع المادة العضوية

 البطاطا. جمعتول ونمو محص يومالبوتاس الفسفور، ة الغذائية النيتروجين،ومعرفة تأثيرها في جاهزية عناصر الترب
لية جربة كتجربة عامنفذت الت أغنام(. خيول، مخلفات دواجن، مخلفاتثالثة أنواع من المادة العضوية )مخلفات 

وبثالث مكررات في منطقة الرضوانية جنوب محافظة بغداد  RCBDوضمن تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 
 طينية.في تربة غرينيه 

مدروسة في جميع الصفات ال ث   المادة العضويةأظهرت النتائج تفوق معاملة خلط أنواع البكتريا الثال 
تربة ومعدل  1-ملغم كغم 163.50و 18.43و  63.40 يومالفسفور والبوتاس ،وجينإذ سجل تركيز العناصر النيتر 

طن هكتار وبالتتابع  30.36و 1-ساق نبات 3.47سم و 75.75ارتفاع النبات وعدد السيقان الهوائية والحاصل الكلي 
تريا الثالث خلط أنواع البككما وازدادت قيم الصفات المدروسة عند المعاملة بالبكتريا المحفزة للنمو إذ سجلت معاملة 

ملغم كغم  149.00و 16.28و 53.55وبلغ  يومالبوتاس، الفسفور يز العناصر النيتروجين،اعلى النتائج في قيم ترك
طن  23.32و 1-ساق نبات 2.86سم و 62.55ومعدل ارتفاع النبات وعدد السيقان والحاصل الكلي بلغ  1-تربة

 15.25و 61.50وبالتتابع ،وأظهرت النتائج إن تركيز العناصر أزداد مع إضافة المادة العضوية وبلغ  1-هكتار
 .ائجبالتتابع وبفارق معنوي عن معاملة المقارنة التي سجلت أوطأ النت 1-ملغم كغم تربة 129.33و

Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria and organic matter 

on the readiness of soil nutrient, growth and yield of potato plant 

Solanum tuberosum L 
Hadi M. Abood               Qutaiba S. Thwaini       Ali A. Kadhem 

                                                                 Coll. Of Agric.-Univ. of Anbar 

Abstract 

The plant growth promoting rhizobacteria were isolated from the soil of several 

agriculture fields planted with various crops (Azotobacter chroococcun, Bacillus 

subtilis, Pseudomonas fluorescens) for the purpose of use with organic matter and 

                                                           
 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني 
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knowledge of its impact on the readiness of soil nutrients and growth, yield of potato 

plant, Three sources of organic matter were used (sheep residues, horse residues, 

poultry residues). A global experiment was carried out within design of Completely 

Randomized Block Design RCBD in Radhwaniya south of Baghdad governorate         

and the results showed  the treatment of the mixing of three bacteria species with 

organic matter in all studied traits was superior as the element concentration Nitrogen, 

Phosphorus and potash was recorded 63.40 , 18.43 and 163.50 mg.kg-1 soil sequentially 

and plant height , number of stems , yield was 75.75cm ,3.47stem plant 1 and 30.36 ton 

hec-1 sequentially .The mixing of three bacterial recorded the highest results in the 

element concentration was 53.55, 16.25 ,149.00 mg.kg-1 soil and 62.55cm ,2.86 stem 

plant1 and 23.32 ton hec-1 sequentially. The results showed that concentration of 

elements increased with the addition of organic matter and reached 61.50, 15.25, 129.33 

mg.kg-1 soil and a significant difference from the comparison treatment which recorded 

the lowest results.                                                                           

 المقدمة                                                 

العضوية والحيوية عن طريق رفعها لمحتوى التربة من المادة العضوية وبالتالي تتجلى أهمية األسمدة  
زيادة نشاط األحياء المجهرية في التربة والذي يتحقق بطريقين رئيسيين هما أن تضاف مباشرة إلى التربة والعمل 

فالسماد الحيوي يعد من اهم الوسائل التي توفر للنباتات الكثير من   .(2) من فقدان تلك المواد المضافة على الحد
المكثفة  الممارسات الزراعية أن.  وبالرغم من تأثير غير مرغوب فيه على البيئة يكون لها أنمتطلبات نموه دون 

لسكان العالم  ءمصنعة كيميائيًا لتحقيق إنتاج عالي في وحدة المساحة لتوفير الغذا أسمدةوالتي تتطلب استخدام 
ة المشاكل البيئية فضال عن الكلفة العالية لتصنيعها لذلك كان هناك في اآلونالمتنامي باستمرار والتي ال تخلو من 

 . (12األخيرة عودة لالهتمام بالبيئة من خالل ممارسات زراعية مستدامة وعضوية وصديقة للبيئة )

تمد باألساس عدام األسمدة والمواد المصنعة كيميائياً وينظام الزراعة العضوية ويتجنب بشكل كبير استخ أن
 ،ماد األخضرفة إلى الساستخدام المخلفات الحيوانية والنباتية إضا ،تناوب زراعة المحاصيل ،على التسميد الحيوي 

لحيوية افالسماد الحيوي يحتوي على العديد من األحياء المجهرية المفيدة للنبات والتي تعد من مكونات التربة 
وتساهم بشكل كبير في النشاط الحيوي لنظام التربة فهي تحفز نمو النبات من خالل تجهيز وتوفير المغذيات 
نتاج منظمات النمو باإلضافة إلى حماية النبات وتعزيز قدرته الدفاعية ضد المسببات المرضية وكذلك تحسين  وا 

 (.10كبير في الحفاظ على البيئة )خواص التربة الفيزيائية والكيميائية مما يساهم وبشكل 

البطاطا من المحاصيل المجهدة للتربة الحتياجاتها العالية من العناصر الغذائية ويعود ذلك إلى كبر  تعد
ونظرا  .(4) يوما من الزراعة حتى الحصاد 120-90 ة نموه التي تتراوح بينحجم النبات وكمية الحاصل أثناء مد

ثير من العناصر الغذائية المالئمة لنمو البطاطا بشكل جيد لذا فإنها تستجيب الحتواء السماد العضوي على ك
إلى نجاح أسلوب الزراعة العضوية ت العديد من الدراسات كما أشار ) 21للتسميد العضوي بشكل جيد كما بينه )
ن للتسميد العضوي دعاٍل من الدرنات وبمواصفات جيدة و في زراعة البطاطا والوصول إلى إنتاج  يرا في ورا كبا 
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نتاج درنات بطاطا ذات محتوى منخفض من النترات والعناصر الثقيلة وتراكيز عالية من  الزراعة اآلمنة بيئيا وا 
 .(19) ات والمادة الجافة والكربوهيدراتالفيتامين

 المواد وطرائق العمل

من منطقة الرضوانية،  استخدمت ثالثة أنواع من المواد العضوية إذ جمعت المخلفات )األغنام والدواجن(
لة  بغداد وضعت المخلفات في  حفر منفص –أما مخلفات الخيول فجلبت من إسطبالت الخيول في منطقة العامرية 

م وبطنت بالبولي أثيلين لتفادي  الملوحة 0.5×2×2كل نوع في حفرة  قرب الحقل المراد إجراء التجربة فيه وبأبعاد 
  C/N( تم  قياس نسبة 18د والتقليب المستمر مرة كل يومين على األقل )والتلوث مع مراعاة الترطيب بشكل جي

أخرجت المخلفات العضوية من الحفر وخلطت مع بعضها  20بشكل دوري لحين الوصول إلى نسبة مقاربة إلى 
 1-ـه طن 40بنسبة  أضيفتاستخدامها إذ  لحين أثيلينوزن( لكل نوع منها وغطيت بالبولي  بنسبة الثلث )وزن:

  يمثل بعض التحاليل الكيمائية للمخلفات العضوية بأنواعها الثالث . 1والجدول رقم 

حقول زراعية مختلفة فضاًل عن الحقل المراد إجراء التجربة فيه  9عينات عشوائية من تربة  10ُجمعت 
نقلت إلى  مجنوب محافظة بغداد ووضعت في أكياس نايلون ث–في منطقتي اليوسفية والرضوانية  (2)جدول رقم 

، قسمت العينة المأخوذة من حقل التجربة بالتساوي مم 2ررت من خالل منخل قطر فتحاته المختبر وطحنت وم
 ،Azotobacter Pseudomonasالبكتيرية إذ استخدمت كمية منها مع بقية العينات األخرى لغرض عزل األنواع 

Bacillus، أما الجزء اآلخر فاستخدم إلجراء الفحوصات الفيزيائية والكيميائية. 

 ،A.chroococcum( في عزل البكتريا 8استخدمت طريقة التخافيف العشرية والموصوفة من قبل )
B.subtilis،P.fluorescens لعزالتل من التربة وعلى األوساط الزرعية الخاصة بكل نوع منها وبعد أجراء التنقية 

قيح دوارق زجاجية سعة حضر لقاح كل عزلة بتل ،(11و 9وصفت وشخصت مظهريًا ومجهريًا حسب ما جاء في )
، لقح كل دورق بلقاح  العزالت المنتخبة pepton waterمل من وسط التنشيط المعقم  50 ـمجهزة ب 3مل عدد 100

أيام  3ْم لمدة 1±28ثم حضنت بالحاضنة على درجة حرارة  دقائق 10ق في هزاز كهربائي لمدة و وضعت الدوار 
مل من المزرعة السائلة لكل جنس  5وللحصول على كمية اكبر من اللقاح الستخدامها في التجربة الحقلية ُاخذ 

مل من وسط التنشيط المعقم وحضنت   500لتر تحتوي على  1من األجناس البكتيرية وأضيفت إلى دوارق سعة
 .أيام 3ْم ولمدة  1±28رجة حرارة لى دفي الحاضنة ع

 الصفات الكيميائية للمخلفات العضوية  1جدول رقم 

مخلفات  الوحدة الصفة
 الدواجن

مخلفات 
 األغنام

مخلفات 
 الخيول

مخلفات  الوحدة الصفة
 الدواجن

مخلفات 
 األغنام

مخلفات 
 الخيول

 2.02 1.96 2.98 % النيتروجين pH - 9.4 9.1 9.2الهيدروجيني  األس
 0.9 0.48 0.87 % الفسفور 7.5 10.3 15.1 1-م سيمنز ديسي ECالكهربائية  اإليصالية

 2.31 1.7 2.34 % البوتاسيوم 44.5 49.6 58.6 % الكاربون العضوي 
C/N - 19.6 25.3 22.0      
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 خذ عينات التربة لعزل األنواع البكتيريةأمواقع  2جدول رقم 

 نوع المحصول المزروع المنطقة رقم العينة المحصول المزروعنوع  المنطقة رقم العينة
 الحنطة الرضوانية/ القطاع 6 الحنطة الرضوانية/الشاكرية 1
 البطاطا اليوسفية / قرية السعيدات 7 الباقالء الرضوانية/الفتوح 2
 الحنطة اليوسفية / الجاون  8 البطاطا الرضوانية/الشاكرية 3
 البطاطا الرضوانية /الفتوح 9 البطاطا اليوسفية/بئر الحمام 4
 البطاطا اليوسفية/ أبو حصوة 10 الباقالء اليوسفية/الشهداء 5

( في منطقة RCBDوفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة ) 2×5 ةنفذت التجربة كتجربة عاملي 
جنوب محافظة بغداد  في قطعة ارض ذات تربة غرينيه طينية وقسمت بعد حراثتها وتنعيمها وتسويتها  الرضوانية

وائيًا م( وزعت المعامالت عش 0.8×5) 2م 4وحدة تجريبية بمساحة  10إلى ثالث قطاعات وكل قطاع قسم إلى 
 كل قطاع وبثالث مكررات لكل معاملة والتي هي البكتريا المحفزة للنمو على الوحدات التجريبية في

A.chroococcum ،B.subtilis ،P.fluorescens  أضافة وعدم أضافة المادة × وخليطهما مع معاملة المقارنة
وذلك بعمل شق على طول خط الزراعة  ،(5طن هكتار) 40أضيفت المادة العضوية المخلوطة وبمعدل ،العضوية

 Solanumإذ نقعت درنات البطاطا  2016زرعت تقاوي البطاطا بالموسم الخريفي  .لتربةسم وغطيت با25عمق وب

L tuber sum( صنف سفران .Safran رتبة )A  غم1ي المضاف إليه الصمغ العربي )محلية في اللقاح البكتير 
مع مراعاة زراعة الدرنات غير  (7سم بين درنة وأخرى ) 30دقيقة وزرعت بعدها على مسافة  30( ولمدة 1-لتر

 وجرى خدمة ومتابعة المحصول من ري  .وث وبعد إكمال الزراعة روي الحقلالملقحة بالبكتريا أوال لضمان عدم التل
 وتعشيب لحين مرحلة الحصاد. 

 النتائج والمناقشة
 

 في التربة  يومالبوتاسو  الفسفور النيتروجين،ية العناصر الغذائية جاهز 

النيتروجين، إلى تفوق معاملة إضافة المادة العضوية في معدل كمية  5و 4، 3أشارت نتائج الجداول 
بعدم إضافة المادة  مقارنةً  تربة 1-ملغم كغم 129.33و 15.25، 61.50سجلت والبوتاس الجاهز بالتربة إذ  الفسفور

أزداد تركيز العناصر و  بالتتابع. تربة 1-ملغم كغم 111.23و 10.97، 74.40فيها العناصر العضوية إذ بلغ تركيز 
إذ سجلت  A.chroococcum، B.subtilis، P.fluorescensمعاملة خلط البكتريا المحفزة لنمو النبات وهي  في

 11.48، 45.46تربة وبفارق معنوي عن معاملة المقارنة التي سجلت  1-ملغم كغم 149.00و 16.28، 53.55
كما وسجلت معاملة خلط البكتريا مع المادة العضوية أفضل النتائج في تركيز  ،بالتتابع تربة 1-ملغم كغم 95.17و

المقارنة التي سجلت تربة بالمقارنة مع معاملة  1-ملغم كغم 163.50و 18.43، 63.40إذ بلغ العناصر في التربة 
 ئيةلعناصر الغذاا نويًا في زيادة تراكيزالبكتريا المحفزة للنمو قد أثرت معإن كاًل من المادة العضوية و  .أوطأ النتائج
ن العناصر إلى احتواء المادة العضوية على محتوى جيد م بوتاسيوم في التربة وقد يعزى ذلكالفسفور والالنيتروجين و 

كيميائية لالغذائية القابلة لالمتصاص من قبل النبات ودور المادة العضوية في تحسين خواص التربة الفيزيائية وا
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األحماض العضوية الناتجة من عملية تحلل المادة العضوية في خفض درجة تفاعل التربة  ة فضاًل عن دوروالحيوي
ذابة المركبات الصعبة التحلل كمركبات الفوسفات وتحرر عنصر الفسفور من معقداته )  .(15و 13وا 

دور البكتريا المحفزة للنمو في زيادة تراكيز العناصر الغذائية فيمكن إن يعزى إلى دورها في تثبيت  أما 
ذابة المركبات الفوسفاتية وخفض درجة تفاعل التربة وبالتالي زيادة تحرر العناصر الغذائية  النيتروجين الجوي وا 

وأحماض عضوية ومخلبيات تعمل على زيادة  ومنها البوتاسيوم أو عن طريق إفرازها العديد من منظمات النمو
 . (14و 1) على نمو النبات إيجابياتنعكس  تركيز العناصر بالتربة والتي

يتروجين ية في تركيز النأنواع من البكتريا المحفزة لنمو النبات والمادة العضو ةتأثير المعاملة بثالث 3 جدول رقم
 تربة 1-كغمملغم بالتربة 

Mean -OM +OM PGPR Mean -OM +OM PGPR 

51.34 41.72 60.96 P.fluorescens 45.46 32.05 58.86 CONTROL 
53.55 43.70 63.40 MIX (PGPR) 53.53 43.71 63.35 A.chroococcum 

 40.74 61.50 Mean 51.74 42.55 60.93 B.subtilis 
PGPR*OM=0.399  OM=0.178 PGPR=0.282  LSD=0.05 

PGPR ، البكتريا المحفزة للنمو =+OM، إضافة المادة العضوية=-OMبدون إضافة المادة العضوية = 

 لفسفوراأنواع من البكتريا المحفزة لنمو النبات والمادة العضوية في تركيز  ةتأثير المعاملة بثالث 4جدول رقم 
 تربة 1-كغمملغم  ،بالتربة

Mean -OM +OM PGPR Mean -OM +OM PGPR 

12.18 10.60 13.75 P.fluorescens 11.48 8.16 14.80 CONTROL 
16.27 14.11 18.43 MIX (PGPR) 12.73 11.50 13.96 A.chroococcum 
 10.97 15.25 Mean 12.91 10.48 15.33 B.subtilis 

PGPR*OM=0.274 OM=0.122  PGPR=0.194  LSD=0.05 

PGPRالبكتريا المحفزة للنمو = ،+OM= إضافة المادة العضوية،-OMبدون إضافة المادة العضوية = 

 لبوتاساأنواع من البكتريا المحفزة لنمو النبات والمادة العضوية في تركيز  ةتأثير المعاملة بثالث 5جدول رقم 
 تربة 1-كغم ملغم ،بالتربة

Mean -OM +OM PGPR Mean -OM +OM PGPR 

115.50 106.83 124.16 P.fluorescens 95.17 84.00 106.33 CONTROL 
149.13 134.77 163.50 MIX (PGPR) 120.15 118.13 122.16 A.chroococcum 

 111.31 129.33 Mean 121.67 112.83 130.50 B.subtilis 
PGPR*OM=1.89 OM=0.847  PGPR=1.34 LSD=0.05 

PGPR ،البكتريا المحفزة للنمو =+OM= إضافة المادة العضوية، -OM =بدون إضافة المادة العضوية 

 بعض معايير النمو والحاصل الكلي لنبات البطاطا 

،  A.chroococcumأظهرت نتائج أثر المعاملة بثالثة أنواع من البكتريا المحفزة لنمو النبات وهي  
B.subtilis ، P.fluorescens ضافة وعدم إضافة المادة العضوية أن التأثير أعتمد على نوع األحياء ومزيجها وا 

معدل ارتفاع النبات وعدد السيقان الهوائية  إن 8و 7، 6المجهرية المضافة والمادة العضوية إذ بينت نتائج الجداول 
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 1-طن ه 28.51و 1-ساق نبات 3.13سم و 69.17د مع إضافة المادة العضوية وسجل والحاصل الكلي قد ازدا
 .وبالتتابع 1-طن هكتار 14.46و  1-ساق نبات 2.05و سم  44.75في حين كانت من غير إضافة المادة العضوية 

أظهرت البكتريا المحفزة للنمو تفوق واضح في جميع معايير النمو المدروسة والسيما في معاملة مزج  
إذ بلغ معدل ارتفاع النبات وعدد  A.chroococcum ،B.subtilis ،P.fluorescensاألنواع البكتيرية الثالث 

بالمقارنة مع معاملة المقارنة  1-هكتارطن  23.32و 1-ساق نبات 2.86سم و 62.55السيقان والحاصل الكلي فيها 
 .وبالتتابع 1-طن هكتار 20.73و 1-ساق نبات 2.13سم و 53.48( التي سجلت ون إضافة البكتريا المحفزة للنمو)بد

 ثالمحفزة للنمو والمادة العضوية فقد سجلت معاملة خلط أنواع البكتريا الثال األحياءوبالنسبة للتداخل الثنائي بين 
والمادة العضوية أعلى النتائج في الصفات المدروسة إذ بلغ معدل ارتفاع النبات وعدد السيقان والحاصل الكلي فيها 

المقارنة التي سجلت أوطأ وبفارق معنوي عن معاملة  1-طن هكتار 30.36و 1-ساق نبات 3.47سم و75.75
 .النتائج

إن زيادة معايير النمو المدروسة والحاصل الكلي لنباتات البطاطا عند إضافة البكتريا المحفزة للنمو   
ت ادور األحياء المجهرية في تأثيرها على العمليات األيضية التي تجري بداخل النب إلىوالمادة العضوية قد يعزى 

وتحفيزها على إنتاج العديد من منظمات النمو النباتية كاألوكسينات والجبرلينات والسايتوكانينات إضافة إلى زيادة 
جاهزية بعض المغذيات الضرورية للنبات كالنيتروجين والفسفور والبوتاسيوم والحديد والمغنسيوم وغيرها من العناصر 

. وكذلك إلى احتواء المادة العضوية على كثير من العناصر )20و 17، 16) األساسية في دورة حياة النبات
الضرورية وسهلة االمتصاص من قبل النبات وبشكل متوازن مما يحقق نموًا وتطور المجموع الخضري  الغذائية

قان الرئيسية على ارتفاع النبات وعدد السي إيجابياعن طريق انقسام واستطالة الخاليا وبناء البروتينات والذي أنعكس 
وارتفاع قيمة الحاصل الكلي فضاًل عما تحويه المادة العضوية من أحماض عضوية تلعب دورًا مهمًا في زيادة 

مما يجعل العديد من المغذيات الضرورية  pHجاهزية العناصر الغذائية عن طريق تحسين درجة تفاعل التربة 
يل عنصرا النيتروجين  والمغنيسيوم اللذان يدخالن في تركيب جزيئة الكلوروف سر وال سيماللنبات بشكل متاح ومتي

 (.6و 3في النبات )

 سم ،ارتفاع النبات نواع من البكتريا المحفزة للنمو والمادة العضوية فيأ ةتأثير المعاملة بثالث 6جدول رقم 
Mean -OM +OM PGPR Mean -OM +OM PGPR 

56.00 44.00 68.00 P.fluorescens 53.48 41.50 65.45 CONTROL 
62.55 49.35 75.75 MIX (PGPR) 57.33 45.90 68.75 A.chroococcum 

 44.75 69.17 Mean 55.45 43.00 67.90 B.subtilis 
PGPR*OM=1.058  OM=0.473 PGPR=0.74  LSD=0.05 

PGPRالبكتريا المحفزة للنمو = ،+OM= إضافة المادة العضوية، -OMبدون إضافة المادة العضوية = 

 ،وائيةعدد السيقان اله نواع من البكتريا المحفزة للنمو والمادة العضوية فيأ ةتأثير المعاملة بثالث 7جدول رقم 
 1-اق نباتس

Mean -OM +OM PGPR Mean -OM +OM PGPR 

2.78 2.18 3.36 P.fluorescens 2.13 1.55 2.71 CONTROL 
2.86 2.25 3.47 MIX (PGPR) 2.50 1.97 3.03 A.chroococcum 
 2.05 3.13 Mean 2.68 2.30 3.07 B.subtilis 

PGPR*OM=0.172 OM=0.077 PGPR=0.122  LSD=0.05 

PGPR ، البكتريا المحفزة للنمو =+OM، إضافة المادة العضوية=-OMبدون إضافة المادة العضوية = 
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 1-طن ه الحاصل الكلي البكتريا المحفزة للنمو والمادة العضوية فينواع من أ ةتأثير المعاملة بثالث 8جدول رقم 
Mean -OM +OM PGPR Mean -OM +OM PGPR 

21.29 14.45 28.14 P.fluorescens 20.73 13.37 28.08 CONTROL 
23.19 16.01 30.36 MIX (PGPR) 21.02 14.40 27.63 A.chroococcum 
 14.46 28.52 Mean 21.22 14.07 28.37 B.subtilis 

PGPR*OM=0.234  OM=0.105 PGPR=0.166  LSD=0.05 

PGPR ، البكتريا المحفزة للنمو =+OM، إضافة المادة العضوية=-OMبدون إضافة المادة العضوية = 
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