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محليا Glomus mosseaeالميكروزاانتاج لقاح -3
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االنباركلية الزراعة ، جامعة -3, 2الصحراء، مركز دراسات –1•
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mycorrhiza and Feld test the bioactivity 3- Reproduction  

inoculum mycorrhiza- Glomus mosseae locally by uses 
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:  المقدمة

.تخدامهااستحت الظروف المعملية بصورة محددة اهم عوائق المايكورايزاتنمية فطريات يمثل 

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

.التجاري

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

.تطوراً المناطق الزراعية االقل 

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

.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

.ألخرىامن عناصر الفوسفور والنتروجين والعناصر لنبات لالخارجيةمتطلباتتقليل 

لترب اكثر مالئمة لبيئة اوجعله المايكورايزيكان الهدف من الدراسة هو اكثار اللقاح لذلك 

ـــ زوبيومرايالثالثية نبات بقولي ـــ التعايشيةواختبار كفاءته باستخدام العالقة الجافة 

الجاهزية في الحياتية الحديثة لمعالجة مشاكلالتقاناتباعتبارها وسيلة من وسائل مايكورايزا

.التربه



المواد وطرائق العمل•

فعالية اللقاح تنفيذ تجربة الختباراالنبار، تضمنت جامعة –اجريت الدراسة في حقول كلية الزراعة •
ربة ودراسة تأثيرها في صفات التالمايكورايزامن خالل دراسة تأثير انواع لقاحات ( 1المنتج )

.الباقالءونمو وانتاج نبات 

مع لقاح تداخل بالالمنتجة المايكورايزيةالختبار كفاءة اللقاحات الحقول الزراعية نفذت تجربة في •
بثالث CRDية نظمت التجربة وفق تصميم التام التعش. السماديةومستويات من التوصية الرايزوبيا

:  عوامل شملت

بدون اضافة )معاملة السيطرة : M1:شملG.mosseaeالمايكورايزياالول اللقاح العامل •
 M4. مع جذور الذرة البيضاءالمايكورايزياللقاح : M3. االمالمايكورايزياللقاح :   M2(. اللقاح

.  السيسبانمع جذور المايكورايزياللقاح : 

.  الرايزوبيااضافة لقاح : R2والرايزوبيابدون اضافة لقاح : R1الرايزوبياالثاني لقاح بكتريا العامل •

السماديةونصف التوصية 1-هــPكغم 160الباقالءلنبات السماديةالثالث شملت التوصية العامل •

Viciaالباقالءبذور زرعت • faba L. صنف اسبانيLuz De Otono عملية الري ، أستمرت
ربة حتى واستمرت عملية خدمة التج. اعتمادا على بيانات حوض التبخر المتوفر في حقل الكلية

ثم اجريت قياسات صفات النبات واخذت عينات للتحليل . 2016/ 15/3مرحلة الحصاد في 
.  والقياسات

Genstatبرنامج بأستخدامالبيانات احصائيا وحللت • 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 1:1الكهربائيةااليصالية 

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-أصيصغم )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-أصيصغم )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) المايكورايزيةالعائل النباتي في نسبة االصابة حسب 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-نباتعقدة )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-غمسبور )في التربة Sporمعدل عدد السبورات 7جدول 



.Gالمايكورايزالقاحمعاملةمنالجافالجذورلوزنمعدلاعلىتحقيق:النتائجتلخصت• mosseae(للقاح

.المقارنةمعاملةعلى%100زيادةبنسبة(M4وM2االم

معدلاعلىبالرايزوبيامعكاملةالسماديةوالتوصيةاالمالمايكورايزاللقاحالثالثيالتداخلمعاملةتميزت•
.1-أصيصغم794.58

عنضعف8.62يزيدمصابجذريوزنمعدلأعلى(M4السيسبانجذور)المايكورايزالقاحاعطى•

،السيطرةمعاملة

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 

شكرا الهتمامكم ومتابعتكم

ومستعدون لسماع آرائكم 

واستفساراتكم؟؟

 


