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قضاء الرمادي في -ف نهر الفرات في محافظة االنبارنفذت تجربة حقلية على ضفا 
 2019الواقعة شمال غربي مدينة الرمادي خالل الموسم الخريفي لعام  ةزنكور منطقة 

وبثالث مكررات. اشتملت  (RCBD) ستعمال تصميم القطاعات الكاملة المعشاةاب
% من 50التوصية السمادية الكاملة،التجربة على سبع معامالت سمادية وهي )

التوصية السمادية % من 25التوصية السمادية مضاف اليها المخصب الحيوي، 
 Humic% من التوصية السمادية مضافا اليها 50مضاف اليها المخصب الحيوي، 

Acid ،25 من التوصية السمادية مضافا اليها %Humic Acid،50 من %
% من 25و Humic Acidالتوصية السمادية مضافا اليها المخصب الحيوي و

 (.Humic Acidالتوصية السمادية مضافا اليها المخصب الحيوي و
أظهرت النتائج قدرة األسمدة الحيوية وحامض الهيوميك على القيام بدور األسمدة  

الكيميائية بتجهيز النبات بالعناصر المغذية في حال خفض كمية األسمدة الكيميائية 
%، اذ أدت إضافة نصف الكمية من السماد المعدني مع السماد 50المضافة بنسبة 

حصول على نفس مؤشرات النمو واإلنتاج تقريبا الحيوي وحامض الهيوميك ال
بالمقارنة مع التوصية السمادية الكاملة من السماد المعدني والتي تفوقت معنويا على 
جميع المعامالت ما عدا المعاملة التي اضيف فيها التوصية السمادية الكاملة 
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Abstract 

A field experiment was conducted in Anbar governorate, northwest city of Ramadi in 

Zankora district during the autumn season of 2019. Seven fertilizer treatments were 

included (T1 = recommended application of chemical fertilizer, T2 = 50% of 

recommended + effective micro -organisms, T3= 25% of the recommendation + 

effective micro-organisms, T4= 50% the recommended + Humic acid, T5= 25% 

recommended + Humic acid, T6= combination of 50% recommended + micro-

organisms+ Humic acid, and finally T7= 25% of recommended + micro-organisms + 

Humic acid). The experiment was applied using randomised complete block design 

(R.C.B.D) with three replications. obtained results presented the possibility of using 

micro-organism fertilizers and Humic acid as an alternative of chemical one when the 

amount of chemical fertilizer was reduced by 50%, where, T6 treatment almost gave 

the same values of growth indicators and production in compression with fully 

amount applied as mineral fertilizer (T1). Treatment of T6 was significantly superior 

to all treatments except T1, by showing values of 264.87 cm, 5746 cm2, 373.9 g. 

plant-1, 84.92 g, 10.55 Mg ha-1 of plant height, leaf area, dry weight, 300 grain weight 

and total grain weight respectively. 

 

Keywords: fertilizer combinations, Humic acid, effective micro-organisms, chemical 

fertilizer, Maize. 

 المقدمة

ان من اهم المشاكل التي تواجه االنسان في كثير من بلدان العالم هي ما يلزمه من االحتياجات الغذائية. ولن 
تحل هذه المشكلة اال بالنهوض والعمل على زيادة االنتاج الزراعي بما يتناسب مع الزيادة المطردة في اعداد 

 برؤيةاحة من االراضي الزراعية، ويرتبط هذا رفع انتاجية وحدة المسمحاولة من المحتم  صبحأالسكان لذلك 
االسمدة الكيميائية والتي تمثل اهم العوامل الرئيسة لزيادة غلة  األسمدة بشكل عام ومنها اساسية بمدى توفر

لألسمدة الكيميائية يمثل مشكلة خطيرة اذ تلعب االسمدة الكيميائية  المفرطان االستخدام  المحاصيل الزراعية.
نتيجة لذلك  (التربة والماء والهواء) يسهم في تلوث البيئةفي النمو الزراعي وان االستخدام العشوائي دورا كبيرا 

(. لذا حاول العديد من الباحثين 9) يسبب خطورة على التربةمما  ييضيع التوازن االيكولوجي بشكل تدريج

mailto:ag.waqas.mahmood@uoanbar.edu.iq
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ة في تغطية جزء من االحتياجات االعتماد على النظم البيولوجية الموجودة في الطبيعة والبيئات الزراعي
السمادية لمختلف المحاصيل الحقلية والبستانية وذلك باستخدام بعض الكائنات الحية الدقيقة التي لها القدرة 

طلق على هذه الكائنات الحية الدقيقة التي تقوم أعلى تيسير بعض العناصر االساسية الالزمة لنمو النباتات و 
لألسمدة الحيوية دور في زيادة جاهزية المغذيات من خالل اليات مختلفة  يوية.بهذا الدور اسم االسمدة الح

( وذلك من خالل افراز االحماض العضوية، كما تقوم بإنتاج PHمنها خفض درجة تفاعل التربة )
(. ان 12الفايتوهرمونات والمضادات الحيوية لحماية نفسها وحماية النبات من االمراض البكتيرية والفطرية )

استعمال احياء التربة المجهرية التي تستطيع تثبيت النيتروجين الجوي واذابة الفوسفات وتصنيع مواد مشجعة 
للنمو وتحلل البقايا النباتية للمحصول السابق لتحرير وأطالق المغذيات الحيوية الهامة واالساسية وزيادة 

 وجد (.13لتغذية وتوظيف نظام زراعي مستدام )محتوى الهيوميك في التربة تكون بداية لمعالجة بيئية إلدارة ا
 معنوي  يرثأت له كان يالمعدن السماد من بها لموصىا ةميالك من75% مع يويةالح االسمدة استعمال ان( 1)

 سم14.3 السنبلة وطول سم117.8 النبات ارتفاع منها الحنطة لمحصول والحاصل النمو صفات على
 1-ه طن 6.47البيولوجي  والحاصل 1-ه طن 5.046 الحبوب وحاصل غم 46.7 حبة1000 ووزن 

 .المعدني ينالنتروج من بها الموصى األسمدة من% 50و25 وفريوية الح االسمدة استعمال نأب واستنتج
 االسمدة استعمال خفض   على تعمل التي الحيوية المخصبات الستعمال أهمية الحديثة راساتالد أعطت

 المخصبات استعمال ان كما المستدامة، راعةالز  في تسهم وهذه  50%إلى 40 من يقارب بما الكيميائية
 على الحصول ذلك عن فضالا %  30 من أكثر إلى المحصول وانتاجية النبات نمو زيادة إلى يؤدي الحيوية

ان المخصبات الحيوية في الوقت الحاضر تحد من استعمال األسمدة  (.11) عالية جودة ووذ صحي منتج
أداة هامة في تطوير األراضي تحت اقل تلوث بيئي، بما يحقق الحاصل العالي وبأقل كلفة الكيميائية وتعد 

تعد االحماض الدبالية اهم الوسائل (. 8وتزويد النباتات بالعناصر المغذية المتيسرة والمواد المشجعة للنمو )
حماض الدبالية قدرة عالية ألالمتبعة في خفض كمية االسمدة الكيميائية وذلك بزيادة الجاهز منها، اذ ان ل

على خلب العديد من االيونات الموجبة التي تؤثر في جاهزية الفسفور كالكالسيوم والمغنسيوم فضال عن 
دورها في خفض درجة تفاعل التربة مما يساعد في اذابة مركبات الفسفور، مما يشجع امتصاص العناصر 

معرفة إمكانية تعويض جزء  لذا تهدف هذه الدراسة إلى .يافضالا عن زيادتها للفعالية األنزيمية وانقسام الخال
من التوصية لألسمدة المعدنية باستخدام حامض الهيوميك والسماد الحيوي وتأثير ذلك في نمو وحاصل الذرة 

 الصفراء.

 المواد وطرائق العمل

لدراسة  2019يفي لعام منطقة زنكورة خالل الموسم الخر -قضاء الرمادي-تجربة حقيلة في محافظة االنبار نفذت
اخذت عينات ( في نمو وحاصل نبات الذرة الصفراء. المعدنية والحيوية والعضويةتوليفات مختلفة من األسمدة )
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وتركت لتجف هوائيا ثم طحنت العينات ومزجت ومررت من منخل قطر م  0.30-0.00التربة من العمق 
 .1والكيميائية لتربة الدراسة كما مبينة في جدول ملم لغرض تقدير بعض الخصائص الفيزيائية  2فتحاته 

 .قبل الزراعة بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية لتربة الدراسة 1جدول 
 القيمة الوحدة  الصفة   

 HP( ---- 7.5(درجة تفاعل التربة 
 1.4 1-ديسي سيمنز م لمستخلص العجينة المشبعة (EC) االيصالية الكهربائية

 12.6 تربة 1-غم كغم (SOM)مادة التربة العضوية 
 220 تربة 1-غم كغم مكافئ معادن الكاربونات

 11.2 1-سنتي مول شحنة كغم (CEC)يونات الموجبة ألالسعة التبادلية ل
 1.5 3-مغرام  ميكا الكثافة الظاهرية

 30.7 تربة 1-ملغم كغم النيتروجين الجاهز
 12 تربة 1-ملغم كغم الفسفور الجاهز

 180 تربة 1-ملغم كغم البوتاسيوم الجاهز
 

  مفصوالت التربة
  الرمل

 تربة 1-غم كغم
308 

 564 الغرين
 128 الطين

Silt Loam ةصنف النسج     مزيجه غرينيه   
 

 النسبة المئوية للرطوبة
%37.5 عند السعة الحقلية  

%13.5 عند الذبول الدائم   
%24 الماء الجاهز  

 
وتقطيعها الى مروز  أعقبها تنعيم التربة وتسويتها ،م 0.25بالمحراث القالب لعمق نحو  أعدت األرض بحراثتها

، زرعت 2م 1.8مساحة الوحدة التجريبية  ،م 0.75 مرز واخرم والمسافة بين  0.75 م وعرض 2.5ذات أطوال 
ا لفقد اي من الوحدات عند تعرضها خطوط حارسة بين الوحدات التجريبية وذلك لمنع تداخل االسمدة وتحسب

  320لجميع المعامالت إذ بلغ معدل التوصية السمادية  السماد النتروجيني  أضيف .لظروف خارجة عن السيطرة
 30والدفعة الثانية بعد  الدفعة األولى عند الزراعةبثالث دفعات و  (N%46سماد اليوريا ) من 1-هكتار N كغم

 200بمعدل أما السماد الفوسفاتي فقد أضيف  ،ظهور االزهار الذكري يوم من الدفعة االولى والدفعة الثالثة عند 
وخلط مع  (N%18و) )5O2P 46%(سماد الداب السعودي الحاوي على على هيئة   1-هكتار 5O2Pكغم 

 السماد أما التربة قبل الزراعة مع االخذ بنظر االعتبار حساب كمية النيتروجين الموجودة في السماد الفوسفاتي،
 )O250%K(على هيئة سماد كبريتات البوتاسيوم  1-هكتار O2K كغم 150 بمعدلالبوتاسي فقد أضيف 

المحضر و  ارضيا الهيوميك اضيف حامض .(4)السمادية  اتحسب التوصيخلطا مع التربة  أضيفت األسمدة و 
حسب توصية  1-ه كغم 40( بمعدل O2K% 11و Humic acid% 80يحتوي على ) بشكل صلب تجارياا 

( Pseudomonas putidaو Bacillus subtilisالحاوي على بكتريا نافعة ). استخدم المخصب الحيوي (2)
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كغم  2حسب التوصية السمادية للذرة الصفراء وهي معاملة البذور بمعدل  وأنظمة انزيمية ومنشطات بيولوجية
 كغم بذور.  125-100لكل 

 Randomized Complete Block Designالكاملة المعشاة  نفذت التجربة باستخدام تصميم القطاعات
(RCBDبثالثة مكررات وبواقع ) سمادية وهي )اشتملت التجربة على سبع معامالت وحدة تجريبية.  21T1 :

:  T3% من التوصية السمادية مضاف اليها المخصب الحيوي،T2  :50%،100التوصية السمادية الكاملة 
% من التوصية السمادية مضافا اليها T4 :50% من التوصية السمادية مضاف اليها المخصب الحيوي، 25

Humic Acid ،T5 :25 من التوصية السمادية مضافا اليها %Humic Acid ،T6 :50 من التوصية %
من التوصية السمادية مضافا اليها  Humic Acid ،T7 :25%و الحيوي  المخصبالسمادية مضافا اليها 

 20/7/2019بتاريخ  5018زرعت بذور الذرة الصفراء الصنف المحلي  (.Humic Acidو الحيوي  المخصب
 الوحدة التجريبية وكان عدد النباتات في m 0.25 واخر نباتفي قمة المرز وعلى جانبية وكانت المسافة بين 

في  1والذي تم تحضيره عن طريق اذابة جزء الحيوي  المخصبللمعامالت الملقحة بمحلول  بالنسبة ،نبات 16
 .عدها زرعت البذوربو  حسب التوصيات تركت البذور في المحلول لمدة ساعة جزء ماء معقم ومقطر 20

الري بماء نهر الفرات باستعمال مضخة معلومة التصريف وباالعتماد على استعملت طريقة الري السيحي وتم 
بعد وصول النباتات مرحلة النضج التام حصدت بتاريخ الطريقة الوزنية. اجريت عمليات خدمة المحصول و 

ارتفاع النبات والذي تم قياسه من سطح التربة  :ض مؤشرات النمو والحاصل وهيعلدراسة ب 26/10/2019
لتي تقع باالعتماد على قياس طول الورقة اتم حسابها والمساحة الورقية  ،(7اعدة السفلى للنورة الذكرية )وحتى الق

، والوزن الجاف تم قياسه بقطع النباتات من منطقة (7تحت ورقة العرنوس حسب المعادلة الموضوعة من قبل )
ل للنباتات ثم وزنت كل النباتات واستخرج معداتصال الساق بالتربة، ثم جففت هوائيا لحين ثبوت الوزن الجاف 

حبة، وحاصل  300حبة من خالل جمع العرانيس وتفريطها ووزن  300الوزن الجاف للنبات الواحد، ووزن 
الحبوب الكلي عن طريق جمع العرانيس من كل وحدة تجريبية وإخراج معدل النبات الواحد ثم ضربه في الكثافة 

وتم مقارنة المتوسطات  Genstatصائيا على وفق التصميم المستعمل بحسب برنامج حللت البيانات اح النباتية.
  %.5باستعمال اختبار اقل فرق معنوي على مستوى 

 

 النتائج والمناقشة

في معدل ارتفاع نبات الذرة  المختلفة السماديةالتوليفات  تأثير 1يبين الشكل رقم  :(1-ارتفاع النبات )سم نبات
المعدنية االسمدة ) المختلفةالصفراء. اظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود تأثير معنوي لتوليفات االسمدة 

 264.87اعلى معدل ارتفاع نبات والذي بلغ  T6 المعاملةوحامض الهيوميك( حيث اعطت  المخصب الحيوي و 
والتي اعطت معدل  T1 المعاملةالسمادية االخرى ما عدا  المعامالتمعنويا على جميع  المعاملة هسم وتفوقت هذ

، االمر الذي يوضح ان إضافة كامل كمية السماد المعدني قد اعطى تقريبا النتيجة سم 263.64ارتفاع نبات بلغ 
نفسها بالنسبة الرتفاع النبات مع إضافة نصف كمية السماد المعدني مع المخصب الحيوي وحامض الهيوميك. 
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% 12زيادة في ارتفاع النبات كنسبة مئوية بلغت  T7و T6و T4و T3و T2و T1السمادية  المعامالتحققت 
التي اعطت اقل متوسط  T5 بالمعاملة% على التوالي قياسا 6.8% و12.6% و7.8% و6.6% و10و

 T2ق المعاملةنالحظ تفو  T4مع المعاملة  T2وعند مقارنة المعاملة  سم. 235.37الرتفاع النبات والذي بلغ 
سم على التتابع. كذلك نالحظ تفوق  253.75سم،  259.00تفوقا معنويا والتي بلغتا  T4على المعاملة 

سم على التتابع مما يدل على  235.37سم و 250.75تفوقا معنويا والتي بلغتا  T5على المعاملة  T3المعاملة 
ارتفاعا  T7بحامض الهيوميك، وسجلت المعاملة  األثر البارز للمخصب الحيوي في صفة ارتفاع النبات مقارنة

سم أي بوجود المخصب الحيوي وحامض  250.75والتي بلغت  T3سم اعلى من المعاملة  251.25بلغ 
 الهيوميك زادت صفة ارتفاع النبات ولكن لم تكن الفروق معنوية. 

 
 .تأثير التوليفات السمادية المختلفة في ارتفاع النبات )سم( 1شكل رقم 

لورقية اتأثير التوليفات السمادية المختلفة في متوسط المساحة  2يبين الشكل رقم : (1-نبات 2المساحة الورقية )سم
مدة لنبات الذرة الصفراء. اظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود تأثير معنوي لتوليفات االسمدة المختلفة )األس

اعلى متوسط مساحة ورقية والذي بلغ  T6المعاملة  المعدنية والمخصب الحيوي وحامض الهيوميك( حيث اعطت
والتي اعطت  T2و T1 تينوتفوقت معنويا على جميع المعامالت السمادية االخرى ما عدا المعامل 2سم 5746

 T4و T2و T1السمادية  المعامالتحققت . التتابععلى  2سم 5693و 2سم 5704متوسط مساحة ورقية بلغ 
% 6.4% و18.5% و30.2% و30.5زيادة في متوسط المساحة الورقية كنسبة مئوية بلغت  T7و T6و T5و
 4372التي اعطت اقل متوسط مساحة ورقية والذي بلغ  T3% على التوالي قياسا بالمعاملة 16.6% و31.5و

% اذ لوحظ للمخصب الحيوي 9.8ة زيادة مئوية بلغت بوبنس T4معنويا على المعاملة  T2. تفوقت المعاملة 2سم
لغت ونسبة زيادة مئوية ب T5معنويا على المعاملة  T7دور مهم في زيادة صفة المساحة الورقية. تفوقت المعاملة 

 % اذ زادت صفة المساحة الورقية بزيادة المخصب الحيوي.9.4
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 .(1-نبات 2ط المساحة الورقية )سمتأثير التوليفات السمادية المختلفة في متوس 2شكل رقم 

تأثير التوليفات السمادية المختلفة في الوزن  3يبين الشكل رقم : (1-الوزن الجاف للمجموع الخضري )غم نبات
الجاف للمجموع الخضري لنبات الذرة الصفراء. اظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود تأثير معنوي لتوليفات 

اعلى متوسط  T6اعطت المعاملة  اذاالسمدة المختلفة )األسمدة المعدنية والمخصب الحيوي وحامض الهيوميك( 
وتفوقت معنويا على جميع المعامالت السمادية االخرى ما عدا  1-غم نبات 373.9ن جاف للنبات والذي بلغ وز 

 T1السمادية  المعامالتحققت . 1-غم نبات 366.8والتي اعطت متوسط وزن جاف والذي بلغ  T1المعاملة 
% 1% و9.6% و17.3زيادة في متوسط الوزن الجاف للنبات كنسبة مئوية بلغت  T7و T6و T4و T3و T2و
التي اعطت اقل متوسط وزن جاف والذي بلغ  T5% على التوالي قياسا بالتوليفة 7.6% و19.6% و11.3و

اعلى  1-غم نبات 348سجلت متوسط وزن جاف بلغ  T4. يبين الشكل أيضا ان المعاملة 1-غم نبات 312.7
، أي تفوق حامض الهيوميك على المخصب الحيوي وزاد من 1-غم نبات  342.8والتي بلغت  T2ة من المعامل

حققت اعلى وزن جاف للمجموع  T4الوزن الجاف للمجموع الخضري ولكن لم تكن الفروق معنوية وان المعاملة 
، تكن الفروق معنوية ولكن لم 1-غم نبات 336.5والتي بلغت  T7تلتها المعاملة T1و T6الخضري بعد المعاملة 
والتي بلغت  T5مقارنة بالمعاملة  1-غم نبات 315.7اعلى معدل وزن جاف بلغ  T3كذلك حققت المعاملة 

اال ان الفروق لم تكن معنوية. ان المخصب الحيوي واالسمدة المعدنية وحامض الهيوميك  1-غم نبات 312.7
رية وبالتالي زيادة مؤشرات نمو النبات، اذ يعود السبب لها دور فعال في امداد النبات بالعناصر المغذية الضرو 

في زيادة مؤشرات النمو الى دور التسميد المعدني الفعال من خالل توفير العناصر المغذية بصورة جاهزة للنبات. 
ذا ما اضيف مع السماد المعدني اذ تعمل أكما ان للمخصب الحيوي دور في زيادة مؤشرات النمو خاصة 

( على انتاج هرمونات النمو النباتية ومنها Pseudomonas putidaو Bacillus subtilis)جهرية االحياء الم
( وكذلك االنزيمات الموجودة في المخصب الحيوي 5وكسينات والجبرلينات والسايتوكينات وحامض االبيسيك )اال

 على تحسين خواص التربة . لإلحماض الدبالية )حامض الهيوميك( القدرةعناصر الغذائيةودورها في تجهيز ال
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وتغذية النبات واإلسراع في النمو اذ انها تعمل على جاهزية العناصر الغذائية مما ينعكس إيجابا في  بشكل عام
 (.2تحسين نمو النبات وزيادة الوزن الجاف للمجموع الخضري للنبات )

 
 (.1-الخضري )غم نبات تأثير التوليفات السمادية المختلفة في الوزن الجاف للمجموع 3شكل رقم 

حبة  300تأثير التوليفات السمادية المختلفة في معدل وزن  4أظهرت النتائج في الشكل : حبة )غم( 300وزن 
 واعطت كل منهما T1معنويا على بقية المعامالت باستثناء المعاملة  T6لنبات الذرة الصفراء تفوق المعاملة 

 T4مع المعاملة  T2م على التتابع. وعند مقارنة المعاملة غ 80.27غم و 84.92حبة بلغ  300متوسط وزن 
 79.02حبة بلغ  300واعطت كل منهما متوسط وزن  T4قيم اعلى من المعاملة  T2نالحظ حققت المعاملة 

حققت اعلى معدل من المعاملة  T3غم اال ان الفروق لم تكن معنوية. كذلك نالحظ ان المعاملة  78.66غم و
T5 حبة ولم تكن الفروق معنوية. وكذلك حققت  300غم في معدل وزن  72.1غم و74.22 واعطت كل منهما

غم. 76.03حبة لها  300وبلغ معدل وزن  T5و 3Tتفوقا لم يكن معنويا على كل من المعاملة  T7المعاملة 
كاالتي  T7و T6و T4و T3و T2و T1حبة كنسب مئوية للمعامالت  300بلغت نسبة الزيادة في متوسط وزن 

والتي أعطت اقل متوسط  T5على التتابع مقارنة بالمعاملة  % 5.5و% 17.8% و9% و3% و9.6% و11.4
 غم. 72.1حبة والذي بلغ  300وزن 
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 .حبة )غم( 300تأثير التوليفات السمادية المختلفة في وزن  4شكل رقم 

الجاهزة المضافة  Kو Pو Nحبة لنبات الذرة الصفراء الى دور المغذيات  300تعزى الزيادة الحاصلة في وزن 
 على هيئة سماد معدني في زيادة نمو النبات وبالتالي زيادة هذه الصفة، كما ان للمخصبات الحيوية دور فعال

 الدباليةحماض . كما ان لأل(10دنية )ذا ما أضيفت مع األسمدة المعأفي امتصاص العناصر المغذية وخاصة 
 (.14)حامض الهيوميك( القدرة على زيادة جاهزية العناصر الغذائية مما ينعكس إيجابيا في زيادة هذه الصفة )

صل حافي  المختلفة ةلسمادياتأثير التوليفات  5بينت النتائج في الشكل : (1-حاصل الحبوب الكلي )ميكا غرام ه
لغ وب T1معنويا على بقية المعامالت باستثناء المعاملة  T6الحبوب الكلي لنبات الذرة الصفراء تفوق المعاملة 

معنويا  T4على التتابع. تفوقت المعاملة  1-غرام ه ميكا 10.21و 10.557متوسط حاصل الحبوب لكل منهما 
 T5معنويا على المعاملة  T3%. كذلك نالحظ تفوق المعاملة 7.5وبنسبة زيادة مئوية بلغت  T2على المعاملة 

 وبنسبة زيادة مئوية بلغت T5معنويا على المعاملة  T7كما تفوقت المعاملة  .%25.9ونسبة زيادة مئوية بلغت 
( التي توفرها NPKرى )%. ترجع الزيادة في الحاصل الكلي الى توفير احتياجات النبات الغذائية الكب28.8

 األسمدة الحيوية وحامض الهيوميك على طول موسم النمو، وبالتالي زيادة كفاءة العمليات الحيوية في النبات
ى مما ينعكس ايجابا عل ومن ثم زيادة جاهزية العناصر الغذائية في التربة وامتصاصها من نبات الذرة الصفراء

 ( والوزن الجاف2)شكل ( والمساحة الورقية1)شكل ثلة بارتفاع النباتمؤشرات نمو المحصول بصورة عامة والمتم
. كما ان للعمليات الحيوية التي تؤديها االحياء (4حبة )شكل 300( ومعدل وزن 3)شكل للمجموع الخضري 

ومن ية المجهرية في التربة دورا مهما في توزيع العناصر الغذائية وال سيما الفسفور بين اجزائه العضوية والمعدن
ثم تحويلها الى صورة جاهزة لالمتصاص من قبل النبات وخصوصا ان المنطقة الجذرية )الرايزوسفير( تشهد 

(. فضال على ان حامض الهيوميك يؤثر في 3زيادة في نشاط االحياء المجهرية نتيجة لتوفر الكاربون فيها )
 (. 6اصل النبات )عملية امتصاص المغذيات وتوفيرها للنبات مما يعزز ويزيد من نمو وح
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