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الزراعةكليةاالنبارجامعةعبدعليادهام.د.ا

وجذورالفطرياتمنمجموعةبينالتكافليةالعالقةعلىأطلقالمايكورايزامصطلحإن
العديدجذورمعيةتكافلبحالةالتربةفيلتعيشالطبيعيةالظروفتحتالوعائيةالنباتات

وتحسينالنباتتغذيةفيالمهملدورهامرضيةغيرمفيدةعالقاتوتكون النباتاتمن
النباتاتمنلأفضبحالةالمايكورايزابفطرالمصابةالنباتاتتبدوإذ,المغذياتامتصاص

مقابلائلالعالنباتمنتأخذهاالتيالطاقةعلىتعتمدالفطرياتهذهوأنالمصابةغير
,HaymannوMosse)األخرى المغذيةوالعناصرالفسفورمنيحتاجهبماالنباتإمداد

إلىالباحثينمنالعديدأشار.(Smith,1983وHarley؛Mosse,1977؛1973
التعايشمننوعالوهذا,والتربةالنباتاتبينتكونهالذيالترابطخاللمنالمايكورايزادور
تتدفقالعضويةالوالمغذياتالفطرإلىالكاربون بتدفقويتمثلباالتجاهينالمغذياتيزود
,وآخرونSiddiqui)والتربةالنباتجذورمابينتماساا أوتواصالا منتجاالنباتإلى

.(Catlin,2011وTiberius؛2008



ووظائفهاوأجناسهاأنواعها.
الخارجيةالمايكورايزاهيرئيسةأنواععدةإلىالمايكورايزاقسمت

(Ectomycorrhiza) أشجارلهايالنباتوالعائلالجذريطوق خارجياا فطرياا غالفاا وتكون
أو(Endomycorrhiza)الداخليةوالمايكورايزا,والصنوبروالبلوطكاليوكالبتوسالغابات

تمتازولكنهاخارجيفطري غالفتكوينهابعدموتتميزالشجيريةالحويصليةالفطريات
منتفخةرى أخوتراكيبالشجيراتتدعىتراكيبوتكون الجذرقشرةألنسجةباختراقها

وكذلك,(VAM)الشجيريةالحويصليةالمايكورايزاتسمىلذاالحويصالتتدعى
صفاتتحملبأنهاوتتميز(Ectoendomycorriza)الداخليةالخارجيةالمايكورايزا

أنسجةترق وتخخارجيفطري غالفتكون فهيوالخارجيةالداخليةللمايكورايزامشتركة
.(Marx,1969؛Gerdmann,1968)الداخليةالجذرقشرة



Vesicular(VAM)الداخليةالمايكورايزاإن – arbuscular mycorrhizaeاألنواعأهم
أهمومنديةاالقتصاالمحاصيلأغلبتصيبلكونهاوذلكاالقتصاديةالناحيةمنالثالثة

لصناعيةااألوساطفيالنموعلىمقدرتهاانعدامالتصنيعيالمجالفيانتشارهامحددات
أنغيرمعينلنباتتخصصيةغيرأنهاكما,الحيةالمادةعلىالتغذيةإجباريةلكونها
أهمهايدةعدأجناسعلىالمايكورايزافطرويشتملاإلصابةفياألفضليةبعضهنالك

Glomus , Gigaspora , Acaulospora , Sclerocystis(Mosse,1977).
ومحتوى النمومنحسنتالمايكورايزاأجناسإنAsrar(2011)وGamal)وذكر

لجنستفوقاا جالنتائوأظهرتالحنطةلنباتالكليوالبروتينالكلوروفيلومحتوى المغذيات
.Gالمايكورايزا mosseaeلجافابالوزن المتمثلةالمؤشراتبعضفياألجناسبقيةعلى

.الكلوروفيلومحتوى والجذري،الخضري للمجموع



منهااألنواعمنمجموعةإليهوتعودانتشاراوأكثرهاأهمهاGlomusالجنسيعد
G.mosseae,G.fasciculatum,G.etunicatum,G.leptoticumوغيرها

(GerdmannوTrappe,1974).الحقليالمسحخالل(1994)البهادليوأشار
نسبةبلغتإذ,سيادةاألكثرهوGlomusالجنسإنإلىالعراقمنالوسطىللمناطق

(%30)استيطانهنسبةوكانتGigasporaهويليهالذيوالجنس(%100)استيطانه
وظروفئيةالبيالظروفعلىيعتمدالمايكورايزامنمعيننوعانتشارإنإلىالباحثوأشار
األسحيثمنلهمالئمتهابسببالعراقيةالتربفييسود(Glomus)الجنسوأنالتربة

تكون قدويةجظروففيالمايكورايزاوتنشط.العاليةالحرارةوظروفالقاعديالهيدروجيني
39و46.6بلغتإذوشباطوآذارنيسانأشهرفيوبخاصة  غيرهامنأفضللهامالئمة

.(2013,وآخرون الكرطاني)الترتيبحسب%31.1و



نتيجةالنمونمعاليةمعدالتتمتلكبالمايكورايزاالملقحةالنباتاتنأالباحثينبعضوجد
هذانقصمنتعانيالتيالتربفيالفسفوروالسيماالغذائيةالعناصرامتصاصتشجيع

،Cooper؛Smith،1983وHarley)بالمايكورايزاالملقحةغيرمعقياساا العنصر
وتكوينالجذريةالخالياداخلالفطرنمووأن.(1994،وآخرون السامرائي؛1984

الفسفورامتصاصعلىالجذري المجموعمقدرةمنيزيدوالحويصالتوالشجيراتالهايفات
بعيدةناطقمإلىتصلأنتستطيعالجذري المجموعوشبكةالهايفاتأنأيالمتيسرغير
أكداAzcon(2010)وAlmudenaدراسةوفي.(Tinker،1982)الجذرمتناولعن
جاهزيةوزيادةالمائيةالعالقاتتحسينإلىأدتبالمايكورايزاالنباتاتجذورإصابةأن

مدخاللمنكوذلوالفيزيائيةالكيميائيةالتربةخواصبعضوتحسينالغذائيةالعناصر
متناولنعبعيدةمسافاتمنالماءامتصاصعمليةيسهلمماواسعةمسافاتالىهايفاتها
فيدورهاوكذلككالفسفورالحركةالبطيئةوخاصةا الغذائيةالعناصرواعتراضالجذور
موادإضافةو الضعيفالبناءذاتالتربةفيالتجمعاتربطخاللمنالتربةبناءتحسين

.المتماسكالبناءذاتالتربتفككعلىتساعدعضوية



نتيجةتاجيتهاوإنالمحاصيلنموزيادةعلىالمقدرةلهاالشجيريةالحويصليةالمايكورايزاإن
والسيماالعناصرهذهفينقصاا تعانيالتيالتربفيالمغذيةالعناصرالمتصاصتشجيعها
وMosse)الجاهزةغيرالفسفورمصادراستغاللالفطرياتتلكوإمكانيةالفسفور

Haymann,1973)المغذيةالعناصربعضجاهزيةزيادةفيأساسيدورللمايكورايزاوأن
الفسفورعهايقطالتيالمسافةتقليلمنها,آلياتعدةخاللمنوذلكالفسفورمثلالكبرى 

؛Robson,1977وAbbott)لالمتصاصالسطحيةالمساحةوزيادة,باالنتشار
BareaوGonzalez,1986).أكدكذلكSaif(1987)للمايكورايزاأندراستهفي

تلككميةأناكم.النباتأنسجةفيوالبوتاسيوم,النتروجينتركيززيادةفيفعال ًدورا ً

-El)المصابةبغيرمقارنةبالمايكورايزاالمصابةالنباتاتفيازدادتالعناصر
Ghandour,1992).



الغذائيةناصرالعمنومحتواهاالنباتاتوحاصلنموفيبالمايكوريزاالحيوي التلقيحتأثير
المختلفةهريةالمجاألحياءمعتتداخلإذالرايزوسفيرمنطقةفيفعالدورللمايكورايزاان
الخصائصحسينتفيمهمدورلهجذرياا فطرياا تعايشاا تشكلكماالتربةمكوناتمنوغيرها

تدويرفيكبيردورلهاأنكما.(2002,وآخرونBerge's)للتربةوالفيزيائيةالخصوبية

مسافاتإلىالممتدةالفطرلهايفاتكذلك,والفسفورالنتروجينفيهابماالغذائيةالعناصر

التيربالتفيوخاصةبالمايكورايزاالمصابةالنباتاتقدرةتحسنفيفعالدورواسعة

,Hamel)الجذرعنبعيدةمناطقمنالفسفورامتصاصعلىالجاهزالفسفورإلىتفتقر
.GبالمايكورايزاالملقحةالحقلفستقنباتاتأنAl-khaliel(2010)ذكر.(2004

mosseaeنكاوكذلكالملقحةغيرالنباتاتمنأعلىحيةوكتلةجافوزن ذاتكانت
قياساكورايزيةالمايالنباتاتفيمعنوياازدادقدالكلوروفيلومحتوى األوراقفيالماءمحتوى 

.المايكورايزيةغيربالنباتات

لهاالمايكورايزاأنTagu(2000)وBarkerذكرفقدالحيويةالسيطرةمجالفيأما
البكتيريةو الفطريةاألمراضمنبالعديدلإلصابةالمقاومةالعائلالنباتإكسابعلىقدرة

علىمقدرتهالىإتشيرالتيتلكأهمهاولعلمختلفةآلياتإلىالحالةهذهوتعزى والنيماتودا
auxins)مثلالنمومنظماتإفراز , cytokinins , gibberellins ).



الالزمالنتروجينمن%25والفسفورمن%80مقدارهماتزويدالمايكورايزابإمكان
زيادةإلىعوديبالمايكورايزاالملقحالنباتنموزيادةبإنالتوثيقتموقدالنبات،لحاجات

للنباتاوتزويدهالتربةمنالمايكورايزاهايفاتطريقعنالمعدنيةالمغذياتامتصاص
زيادةوكذلكيةالحيو وغيرالحيويةلالجهاداتالنباتتحملوزيادةالمائية،العالقاتوتحسين

التربةفاتصبعضوتحسينالثقيلةالعناصرومقاومةالصغرى المغذيةالعناصرامتصاص
بينو.(1999وآخرونMatamoros؛Dell,1994وMarschner)الفيزيائية
ناصرالعامتصاصتحفيزفيدوراا المايكورايزيةلإلصابةأن(2011)والطائيالكرطاني

للمجموعالجافن الوز فيمعنويةزيادةوبالتاليوالبوتاسيوموالفسفورالنتروجينالغذائية
.الخضري 

فيخصوصابةالتر منالفسفورامتصاصفيفعاالا دوراا بالمايكورايزاالتلقيحيؤدي
عنبالنباتسفورالفتركيزيزيدأنويمكنالفسفور،جاهزيةفينقصاا تعانيالتيالمناطق

وبشكليساهمذيالالكثيفالهايفاتانتشاربوساطةالفسفورامتصاصآلياتتحسينطريق
.(2003,والطائيالسامرائي)الفسفورامتصاصفيواسع



بلغتةزيادنسبةحققتإذللنباتالجافالوزن فيمعنويةزيادةإلىأدىبالمايكورايزاالتلقيحأنكما
الجذورووزن المصابةالجذورنسبةفيمعنوية  زيادة  أظهرتوكذلك,الملقحةبغيرقياسا40%

الملقحةالنباتاتوأعطتالترتيب،حسب1-نباتغم15.9و%72.3بمقدارللنباتاتالمايكورايزية
,سلمان)ملقحةالغيربالنباتاتقياسا  والجذري الخضري المجموعفيللفسفورتركيزا  أعلىبالمايكورايزا

لفاصولياالنباتالخضري للمجموعالجافالوزن فيمعنويةزيادةإلىبالمايكورايزاالتلقيحوأدى.(2003
0.53و3.69و4.0)%المصابةللجذورالمئويةوالنسبة%والفسفور%النتروجينوتركيز1-نباتغم

الترتيبحسب(40و0.27و2.87و2.53)بلغتقيمأوطأالمقارنةمعاملةسجلتبينما(100و
تبلغزيادةوبنسبةالفسفورمحتوى فيمعنوياأثرتالمايكورايزاإضافةوأن.(2006,وزكيطه)

,وآخرون راهي)اإلضافةبعدمقياسا%38.55بنسبةالخضري للمجموعالجافوالوزن 33.33%
منالنباتاتمحتوىزيادةفيتفوقبالمايكورايزاالتلقيحأن(2017)وآخرونMarzbanذكر.(2014

سجلتبينما1-كغمملغم31.6والفسفور%86.5النتروجينلتركيزمعدلأعلىبلغإذالغذائيةالعناصر

تحسينالىأدىمماالترتيبحسب1-كغمملغم16.3و%59.9بلغللعنصرينتركيزاقلالمقارنةمعاملة

.الصفراءالذرةلنباتالتغذويةالحالة



المنظمةلموادلإفرازهاخاللمنالنباتنموفياإليجابيالمايكورايزاتأثيرعنفضال
Barker)جوي الالنتروجينتثبيتعلىاألخرى الدقيقةاألحياءمقدرةوتحسينللنمو
اصرالعنامتصاصعلىالنباتقدرةزيادةفيتسهمأنهاكما.(Tagu,2000و

النسيجفيمحتواهازيادةوبالتاليالتربةفيإضافتهامصادرمنبكفايةالغذائية
زابالمايكورايالتلقيحأندراستهفي(2012)دوينيوجد.(2006,سلمان)النباتي

بةبنسوالجذري الخضري للمجموعالجافالوزن معدلفيمعنويةزيادةإلىأدى
(2013)يوالربيعزكيوذكر.التلقيحبعدمقياساالترتيبحسب31.2%،38.6%

فاتللصقيمأعلىأعطتاذمعنوياتفوقتبالمايكورايزاالملقحةالمعامالتأن
للمجموعالجافالوزن منلكل(85و0.49و3.10و3.65)بلغتالمدروسة
لجذورلالمئويةوالنسبة%والفسفور%النتروجينوتركيز1-نباتغمالخضري 
1.81)لغتبالسابقةللقياساتقيمأوطأالمقارنةمعاملةسجلتحينفي%المصابة

.الترتيبحسب(30و2.18و0.24و



ةزيادالىأدىبالمايكورايزاالحيوي التسميدأن(2014),والعزاوي الحديثيوأكد.
الفسفورمنةالتربومحتوى الخضري المجموعفيالفسفورعنصرتركيزفيمعنوية

ىالذلكوأدى,المقارنةبمعاملةقياساالترتيبحسب%53.26%10.99بلغإذ
عنصرءبقاخاللمنالتربةخصوبةعلىالمحافظةوكذلكالنباتوتطورنموزيادة

.الحقةزراعيةمواسمفيمنهواالستفادةالتربةفيالفسفور
مدىو نباتيةأنواععدةعلىالمايكورايزاتأثير(1992)وآخرون Khasaدرس
نمويفزيادةإلىأدىبالمايكورايزاالتلقيحانالحقليةظروفتحتاستجابتها

إلىورايزابالمايكالتلقيحأدىكذلكالملقحة،غيربالمعاملةمقارنةالبطاطاوحاصل
(2016)نوالبدراالجابري دراسةوفي.بالمايكورايزاالجذورإصابةنسبةفيزيادة
جذورصابةإنسبةفيمعنويةزيادةإلىأدىالميكورايزابفطرالتلقيحأنإلىأشارا
سجلتبينما%88.88لهانسبةأعلىبلغتاذبالمايكورايزاالصفراءالذرةنبات

خواصبعضوتحسين%18.11بلغتاإلصابةلنسبةمعدلأقلالمقارنةمعاملة
تالنباوحاصلنموعلىايجابياتنعكسالتيالفيزيائيةالتربة



المايكورايزيةاالعتمادية
أقصىلىإللوصولالمايكورايزيةالحالةعلىالنباتاعتمادمدىبأنهاالمايكرورايزيةاالعتماديةعرفت

Cassells(2000)وDuffyدراسةوفي.(Gerdemann،1975)معينخصوبيمستوى عندإنتاج
حقق(EndorizeوVaminoc)الحيوي التلقيحانفوجدالحصادعندالمايكورايزيةاالعتماديةفيهاقدر
,1-نباتكغم1.2بلغاذالدرناتحاصلزيادةالىأدىمماالسيطرة،معاملةمعبالمقارنةأكثرنسبيا  نموا  

إذالعائلاتالنبنوعوعلىالمايكورايزيةالعزلةعلىتعتمدبالمايكورايزاالجذورإصابةنسبةبأنواستنتج
العتماديةاوتختلفالمايكورايزيةالحالةعلىالنموفيالكاملاعتمادهاأواستغاللهافيالنباتاتتتفاوت

.النباتنوعباختالف
تمادا  اعأقلهيالطويلةالجذريةوالشعيراتالليفيالجذرذاتالنباتاتأنإلىBaylis,(1967)أشار

عائلباتنأياستجابةتعتمدكما.قليلةجذريةوشعيراتالخشنةالجذورذاتالنباتاتمنالمايكورايزاعلى
وآخرون،NemecوRabatin،1979)والحيويةالبيئيةالعواملمنعددعلىبالمايكورايزالإلصابة

وجد.(1988وآخرون،Barea)التربةفيالفسفورعنصرتوفرهوالرئيسةالعواملأهمومن.(1981
نسبةلىأعأعطتإذمعنوياتفوقتبالميكورايزاالملقحةالصفراءوالذرةالحنطةالنباتاتإن(2000)التميمي

1-هPكغم240و120مستوياتأما1-هـPكغم60مستوى عندالخضري للجزءالجافالوزن فيزيادة

اعتماداأكثرباتالنيكون إذالمايكورايزيةاالعتماديةانخفاضإلىذلكسببوعزى للميكورايزاتثبيطحصلفقد
.اليهتفتقرالتيالتربفيالفسفورعلىالحصولفيالمايكورايزاعلى



التربةورفسفمستوى باختالفوكذلك,المايكورايزانوعتغيرمعاالعتماديةتتغير
(Mosse،1972؛Mosse،1973وآخرون).التعايشلهذااالهتماممعظمتركزوقد

والسيمالنباتانموتحسينزيادةثمومنالمايكورايزابوساطةالفسفورامتصاصزيادةعلى
مساعدةعلىايزاالمايكور تعملإذالجاهز،الفسفورمستوى فينقصتعانيالتيالتربفي

التيالمالمسةفاتالهايشبكةبوساطةالنباتإلىينتقلالذيالفسفورامتصاصفيالنبات
؛Hayman،1982)االستنفادمنطقةخارجسنتمتراتعدةتمتدإذالجذور،تقاطع

MosseوHayman،1980).ذكرGuissouالعتماديةبأن(1998)وآخرون
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ته حقليا محليا واختبار فعاليالمايكروزاتنشيط واكثار لقاح •

محليا Glomus mosseaeالميكروزاانتاج لقاح -3

الباقالءباستعمال نبات 
ادهام علي عبد. د.ا•

كليةًالزراعةً،ًجامعةًالنبار-•

•Activated and locally reproduction the inoculum 
mycorrhiza and Feld test the bioactivity 3- Reproduction  

inoculum mycorrhiza- Glomus mosseae locally by uses 
plant  (Vicia faba L.)  



:  المقدمة

.تخدامهاتحت الظروف المعملية بصورة محددة اهم عوائق اسالمايكورايزايمثل تنمية فطريات 

لى المستوى اال ان التأثيرات المفيدة إلنتاج لقاحات حيوية منها تتيح امكانية االستفادة منها ع

.التجاري

دامها في تعد قلة تكاليف وسهولة انتاج هذه اللقاحات نسبياً من العوامل التي تشجع استخ

.المناطق الزراعية االقل تطوراً 

تياجات وجد انه من االستراتيجيات الناجحة في هذا الصدد امداد العائل بنظام حيوي يلبي  اح

.الغذائية

ون اكثر من الوسائل الواعدة في انظمة انتاج المحاصيل المستدامة اذ يكالمايكورايزااعتبرت 

.المايكورايزامن العوائل النباتية عالقة تعايشيه مع فطريات % 80من 

عايش وأَلية التالمايكورايزيلذك ركزت االبحاث في هذا الجانب على طرائق أنتاج اللقاح 

في ضل بياوالرايزوالمايكورايزاان تحقيق استيطان لفطريات . وطريقة ادارة أنتاج المحاصيل

تؤدي الى الظروف السيئة لبعض الترب قليلة الخصوبة او المناطق الجافة او الملحية والتي

.ألخرىلنبات من عناصر الفوسفور والنتروجين والعناصر الالخارجيةتقليل متطلبات

لترب وجعله اكثر مالئمة لبيئة االمايكورايزيلذلك كان الهدف من الدراسة هو اكثار اللقاح 

ـــ زوبيومرايالثالثية نبات بقولي ـــ التعايشيةالجافة واختبار كفاءته باستخدام العالقة 

الجاهزية في الحياتية الحديثة لمعالجة مشاكلالتقاناتباعتبارها وسيلة من وسائل مايكورايزا

.التربه



المواد وطرائق العمل•

فعاليةًاللقاحًجامعةًالنبار،ًتضمنتًتنفيذًتجربةًلختبار–اجريتًالدراسةًفيًحقولًكليةًالزراعةً•
ربةًودراسةًتأثيرهاًفيًصفاتًالتالمايكورايزامنًخاللًدراسةًتأثيرًانواعًلقاحاتً( 1المنتجً)

.الباقالءونموًوانتاجًنباتً

تداخلًمعًلقاحًالمنتجةًبالالمايكورايزيةنفذتًتجربةًفيًالحقولًالزراعيةًًلختبارًكفاءةًاللقاحاتً•
بثالثCRDًيةًنظمتًالتجربةًوفقًتصميمًالتامًالتعش. السماديةومستوياتًمنًالتوصيةًالرايزوبيا

:  عواملًشملت

بدونًاضافةً)معاملةًالسيطرةً: M1:شملG.mosseaeالمايكورايزيالعاملًالولًاللقاحً•
 M4. معًجذورًالذرةًالبيضاءالمايكورايزياللقاحً: M3. المالمايكورايزياللقاحً:   M2(. اللقاح

.  السيسبانمعًجذورًالمايكورايزياللقاحً: 

.  الرايزوبيااضافةًلقاحً: R2والرايزوبيابدونًاضافةًلقاحً: R1الرايزوبياالعاملًالثانيًلقاحًبكترياً•

السماديةونصفًالتوصية1ً-هــPكغم160ًالباقالءلنباتًالسماديةالعاملًالثالثًشملتًالتوصيةً•

Viciaالباقالءزرعتًبذورً• faba L.ًصنفًاسبانيLuz De Otonoًًأستمرتًعمليةًالري،
ربةًحتىًواستمرتًعمليةًخدمةًالتج. اعتماداًعلىًبياناتًحوضًالتبخرًالمتوفرًفيًحقلًالكلية

ثمًاجريتًقياساتًصفاتًالنباتًواخذتًعيناتًللتحليلً. 2016/ 15/3مرحلةًالحصادًفيً
.  والقياسات

Genstatبرنامجًبأستخداموحللتًالبياناتًاحصائياً• d.e3.



القيمةالصفة والقياسالقيمةالصفة والقياس

140.4-1ملغم  كغمالنتروجين الكلي 230-1غم  كغمالرمل 

45.0-1كغمNO3+NH4ملغم النتروجين الجاهز 420-1غم  كغمالغرين 

8.3-1كغمPملغم الفوسفور الجاهز 350-1غم  كغمالطين 

95.0-1كغمKملغم البوتاسيوم الجاهزLClالنسجةصنف 

229-1ملغم  كغمالحديد الكلي 1.47(-3مميكاغرامالكثافة الظاهرية 

43-1ملغم  كغمالزنك الكلي ds m 2.86 1:1االيصالية الكهربائية

PH7.453.21-1ملغم  كغمالمولبدنيوم الكلي

3.62تربة1-المايكروزا سبور غم10.76-1غم  كغمالمادة العضوية 

log cfuالكثافة الميكروبية 285-1غم  كغمالكاربوناتمعدن  g-14.86

logcfuالبكتريا المثبتة للنتروجين1.18-1غم  كغممعدن الجبس  g-12.68

ل الزراعةبعض التحاليل الكيميائية والفيزيائية لتربة الدراسة قب1جدول 





لقاح 
االرايزوبي

التوصية 
السمادية 

معدل G.mosseaeالمايكورايزالقاح 

التوصية
معدل 

االرايزوبي M1M2M3M4
382.02512.40492.60572.22489.81%50بدون لقاح

519.45
100%347.58571.80580.38696.60549.09

402.00570.00488.58663.78531.09%50مع اللقاح
567.09

100%406.80794.58706.02505.02603.10
384.60612.18566.88609.36معدل المايكورايزا

LSD 0.05 ,M=33.55 ,R=23.72, T=23.72 ,MRT=67.11 

(1-غم أصيص)الجاف للمجموع الجذري معدل الوزن 2جدول 
:السماديةالتوصية,الرايزوبياولقاحG.mosseaeالمايكورايزي اللقاحنوعتأثير:والمناقشةالنتائج



لقاح 
الرايزوبيا

التوصية 
السمادية 

معدل  G.mosseaeالمايكورايزالقاح 
التوصية

معدل 
االرايزوبي M1M2M3M4

بدون لقاح 
50%17.50101.70119.30155.3098.45

89.16
100%16.4048.70128.70125.7079.87

مع اللقاح
50%21.5055.00134.00233.30110.95

112.71
100%24.5064.70193.70175.00114.47

19.9767.52143.92172.32معدل المايكورايزا
LSD 0.05 ,M=13.69 ,R=9.68, T=9.68  ,MRT=27.38 

(1-غم أصيص)المصابهالوزن الجاف لنسب لجذور 3جدول 



لقاح 

االرايزوبي

التوصية

السمادية 

معدلG.mosseaeلقاح المايكورايزا 

التوصية

معدل الرايزوبيا

M1M2M3M4

بدون لقاح
50%9.0044.6758.3354.6741.66

35.91
100%8.6718.6748.3345.0030.16

مع اللقاح
50%10.6722.6768.3379.0045.16

42.62
100%12.3321.3361.6765.0040.08

10.1626.8359.1660.91معدل المايكورايزا  
LSD 0.05 ,M=2.766 ,R=1.956, T=1.956 ,MRT=5.532 

G.mosseae) المايكورايزيةحسب العائل النباتي في نسبة االصابة المايكورايزاتأثير لقاح 4جدول  %)



لقاح 
الرايزوبيا

التوصية 
السمادية 

معدل  G.mosseaeالمايكورايزالقاح 
التوصية

معدل 
االرايزوبي M1M2M3M4

65.3095.30210.70110.00120.32%50بدون لقاح 
92.31

100%52.3060.3072.3072.3064.30

213.30355.0310.00423.30325.40%50مع اللقاح
266.84

100%155.00245.0205.00225.30207.57

121.47188.9199.5207.72معدل المايكورايزا

LSD 0.05 ,M=9.28 ,R=6.56, T=6.56 ,MRT=18.56 

(1-عقدة نبات)معدل عدد العقد الجذرية للنبات  5جدول 



لقاح 
االرايزوبي

التوصية 
السمادية

معدل  G.mosseaeالمايكورايزالقاح 

التوصية
معدل 

الرايزوبيا M1M2M3M4

6.2276.5506.5916.9526.5806.931%50بدون لقاح

100%6.7457.1267.6517.6117.283

8.0478.5109.1229.1498.7078.783%50مع اللقاح

100%8.1288.6239.3449.4248.879

7.2867.7028.1778.284المايكورايزامعدل 

LSD 0.05 ,M=0.0904 ,R=0.0639, T=0.0639. ,MR=0.1278 ,MT=0.1278 ,RT=0.0904,MRT=0.1807 

log cfu) في التربة بعد الحصاد معدل الكثافة الميكروبية6جدول  g-1)



لقاح 
الرايزوبيا

التوصية
السمادية 

معدل  G.mosseaeالمايكورايزالقاح 
التوصية

معدل 
الرايزوبيا M1M2M3M4

بدون لقاح 
50%4.009.0010.0011.678.66

8.03
100%3.337.338.6710.677.50

مع اللقاح
50%5.008.0014.0016.3310.83

10.47
100%6.008.3312.3313.009.91

4.588.1611.2512.91معدل المايكورايزا

LSD 0.05 ,M= 0.898 ,R=0.635, T=0.635 ,MRT=1.796 

(1-سبور غم)في التربة Sporمعدل عدد السبورات 7جدول 



.Gالمايكورايزالقاحمعاملةمنالجافالجذورلوزنمعدلاعلىتحقيق:النتائجتلخصت• mosseae(للقاح

.المقارنةمعاملةعلى%100زيادةبنسبة(M4وM2الم

معدلاعلىبالرايزوبيامعكاملةالسماديةوالتوصيةالمالمايكورايزاللقاحالثالثيالتداخلمعاملةتميزت•
.1-أصيصغم794.58

عنضعف8.62يزيدمصابجذريوزنمعدلأعلى(M4السيسبانجذور)المايكورايزالقاحاعطى•

السيطرة،معاملة

اديةالسمالتوصيةونصفالرايزوبياولقاحللسيسبانM4المايكورايزاللقاحالثالثيالتداخلمعاملةتميزت•

.السيطرةمعاملةعنضعفا12.72المصابةالجذورلوزنمعدلاعلىبتحقيق

.الملقحةغيرمعمقارنةضعف5.99بحدود(السيسبان)لعائلالمايكورايزيللقاحاصابةنسبةاعلىتحقيق•

.ضعف9.11بحدودكاملةالسماديةوالتوصيةوالرايزوبياالمايكورايزابينالثالثيالتداخلمعاملةتميزت•

ضعف1.71بحدودالسيسبانمنالمنتجالمايكورايزاللقاحبالجذورالجذريةالعقدعددفيمعنويتفوق•

ضعف،2.88بحدودالرايزوبياواضافة

تحقيق.ضعف8.09بحدودالسماديةوالتوصيةوالرايزوبياالمايكورايزابينالثالثيالتداخلمعاملةتميزت•

2.81و1.13بحدودالسيسبانمنالمنتجالمايكورايزاللقاحسبوراتعددومعدلميكروبيةكثافةمعدلاعلى
السماديةيةوالتوصالرايزوبياالمايكورايزابينالثالثيالتداخلمعاملةتفوقتبينما،السيطرةعنضعف
.السيطرةعنضعف4.9و1.51لتصل



...إهتمامكمشكراً لكم على 

شكراًلهتمامكمًومتابعتكم

ومستعدونًلسماعًآرائكمً

واستفساراتكم؟؟


