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 يف 2017 الربيعي الموسم خالل البوعساف – الجزيرة منطقة في حقلية تجربة نفذت  
 A. chroococcum ببكتريا الحيوي  التسميد دور معرفة بهدف غرينية مزيجة تربة

 أو مختلطة أو منفردة بصورة التلقيح حال في G. mossae بفطر والمايكورايزي 
 بينت. Burren صنف البطاطا نبات وحاصل نمو في المعدنية األسمدة مع التداخل

 انفراد لىع كال المعدني والتسميد والمايكورايزا باالزوتوباكتر الحيوي  التلقيح بأن النتائج
 السيقان وعدد النبات ارتفاع) الخضري  النمو مؤشرات بعض في معنوية زيادة الى أدى

 متوسط) الكمية صفاته وبعض البطاطا وحاصل( الخضري  للجزء الجاف والوزن  الهوائية
 ةالمئوي النسبة) والنوعية( للبطاطا الكلي والحاصل الواحد النبات وحاصل الدرنة وزن 

 أيضا ةالدراس عوامل بين الثنائية التداخالت أعطت كما(. والبروتين والنشا الجافة للمادة
 كذلك. البطاطا لحاصل والنوعية الكمية والصفات الخضري  النمو مؤشرات في زيادة
 G. Mossaeو A. chroococcum الحيوي  التلقيح بين الثالثي التداخل حقق

 الكمية الحاصل وصفات الخضري  النمو مؤشرات في القيم أعلى المعدني والتسميد
 نفردةالم والمعامالت الثنائي التداخل بمعامالت قياسا الدراسة معامالت ولجميع والنوعية
 التوصية قيمت من% 75 مستوى  عند تحققت قد متوسطات أعلى فكان المقارنة ومعاملة

 عدد لمتوسط G. mossaeو A. chroococcum المختلط التلقيح مع السمادية
 318.30 بلغ الخضري  للجزء الجاف والوزن  1-نبات ساق 7.33 بلغ اذ الهوائية السيقان

 بلغ درنة وزن  بمتوسط المتمثلة الكمية الحاصل وصفات الترتيب حسب 1-نبات غم
 وحاصل 1-هـ ميكاغرام 8.11 بلغت التي الجافة المادة وحاصل 1-درنة غم161.55

 ميكاغرام 42.64 بلغ للبطاطا الكلي والحاصل 1-نبات غم 1918.70 بلغ الواحد النبات
 ةالمتمثل النوعية والصفات 1-هـ ميكاغرام 39.85 بلغ للتسويق القابل والحاصل 1-هـ

 .الترتيب حسب(% 9.87و 13.02) بلغت والبروتين للنشا المئوية بالنسبة
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EFFECT OF  BACTERIAL AND MYCORHYZA 

BIOFERTLILIZERS AND  MINERAL RECOMMENDATION 

LEVELS ON GROWTH AND YEILD OF POTATO (SOLANUM 

TUBEROSUM L.) 

         S. M., Abed                       F. M. Ali                              I. A.  Abed                                           
Directorate of Anbar Agri.   Univ. of Anbar-Coll. of Agri.   Dessert Studies Cen.- Univ. of Anbar  

Abstract 

Field experiment was conducted in Al-jazeera region-Albuassaf at spring season 2017 

in silty loam soil to know the role of A. chroococcum and G. mossae in bio-fertlilizer 

individulty , mixed and inter feransce bio-fertlilizer with meniral fertilizers on Potato 

growth and yield Burren class. Results showed that biological bio-fertilizer  with 

increased some vegetation growth parameters (height, Aerial stalks, Numbers, Dry 

weight, potato yield and total potatoes yield), Quality parameters (percentage of Dry 

material, starch and protein), The interaction in the studied factors gave increasing in 

vegetation Azotobactor, Mycorhyza and Meniral  fertilization individualy 

significantly growth and quality and quantity properties of potato. The tri interaction 

between biological bio-fertilizer with A. chroococcum and G. mossae and Meniral  

fertilization gave the highest values in vegetation growth quantity and quality 

properties of yield for all he studied treatments compared with Dry, individual and 

control treatments which recorded highest mean at level 75% of fertility with 

Intermixed bio-fertilizer of Aerial  stalks number, Dry weight of vegetation part which 

reached 7.33 stalks, plant1,318.3 gm.plant-1 respectively and qualitative yield 

properties (mean of tubers weight 161.55 gm.plant1, quality properties like dry matter 

8.11Mecagram.ha-1, yeild of plant 1918.7gm.plant-1 , total yield 42.64Mecagram.ha-1, 

yield of marketing 39.85 Mecagram.ha-1 and percentage of starch and protein content 

reacted 13.03 , 9.87% respectively. 

Keywords: Biofertlilizers, Bacterial, Mycorhyza Potato.                                                                                                     
 

   المقدمة

من االستعمال المفرط لألسمدة المعدنية, إذ ان لها أهمية  التقنيات الحديثة للتقليل أحدىتعد األسمدة الحيوية 
كبيرة في مجال الزراعة من خالل زيادة امتصاص بعض العناصر المغذية الضرورية كالفسفور والنتروجين أومن 

تحلل مكونات المخلفات العضوية, وزيادة جاهزية العناصر الغذائية فضال عن دورها في إفراز  علىخالل قدرتها 
 Azotobacter(. وإن أهم األحياء المستعملة في التسميد الحيوي البكتيري هي بكتريا 8بعض منظمات النمو )

وي التي اتسع استعمالها كسماد تثبيت النتروجين الج رة المعيشة ذات المقدرة العالية علىاحد أجناس البكتريا ح
مع عدد كبير من المحاصيل فضاًل عن قدرتها في إفراز بعض الهرمونات  Azotobactrineحيوي تحت اسم 

كما ان من (. 13و 2في نمو النبات )واإلنزيمات والفيتامينات ومنظمات النمو وكل هذه المركبات لها دور مهم 
يؤدي الى  بهاإذ أن التلقيح ( Glomus)المايكورايزا حيوي الفطري, لالمستعملة في التسميد ا المهمة االحياء

( إن 14)كذلك وجد  (.14) المعدنية تحسين حالة نمو النبات وزيادة الحاصل وتقليل االحتياجات السمادية
فضاًل عن دوره في خفض االستعمال الكبير لألسمدة  التسميد الحيوي أدى إلى زيادة في نمو وحاصل البطاطا
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الكيميائية وبالتالي يكون أكثر مالئمة للبيئة والتخلص من الملوثات التي تسببها تلك األسمدة في حال إضافتها 
 بشكل مفرط.

بح بسبب األهمية االقتصادية للبطاطا وتزايد المساحات المزروعة بالمحصول, لذا فان إستعمال األسمدة أص
سية البوتايات وقد احتلت األسمدة النتروجينية والفوسفاتية و ضرورة البد منها لتأمين احتياج المحصول من المغذ

ان اضافة السماد المعدني الذي يحتوي على  (25)وجد (. 7ت المستعملة منها )الصدارة من حيث الكميا
 حسب الترتيب حقق زيادة في نمو 1-كغم هـ 180و 150و 240بتوليفة  Kو  P و Nالعناصر الغذائية الثالث 

حاصل لدرنات البطاطا صنف ديزري في  على أعلى (5)حصل وحاصل البطاطا قياسا بمعاملة المقارنة. 
 و 240 ,200بلغت  (Kو  N, P)عند استعماله توليفة سمادية من  1-هـميكاغرام  45.88الموسم الربيعي بلغ 

 أيضاً  (19)حصل . كما  1-ميكاغرام هـ 28.71وبلغ إنتاج معاملة عدم اإلضافة  1-هـ (Kو N, P)كغم  600
وفي . 1-هـK كغم 240يات التسميد البوتاسي الى حد على زيادة في إنتاج نمو حاصل البطاطا بزيادة مستو 

م عدة لمعرفة دور النتروجين والفسفور والبوتاسيوم في نمو وحاصل البطاطا اذ تم استخدا (25)دراسة أجراها 
وجدوا زيادة في نمو وحاصل  1-هـ Kو  N, P ( كغم900و  0 ,300, 600) Kو  P و Nمستويات من 

 .1-كغم هـ 600البروتين بزيادة مستويات التسميد الى حد مستوى  متوسطالبطاطا و 

احد المحاصيل المهمة في العراق والعالم, محصول  .Solanum tuberosum Lيعد محصول البطاطا       
 يضاً أ لألسمدةيزرع على مساحات واسعة ومن العقبات الرئيسية في زراعة هذا المحصول هي المتطلبات العالية 

قليدية لنظم االيكولوجية التا اعتمادالمرضية واسعة االنتشار وان  اإلصابةيصاحب نقص العناصر الغذائية  ما
 قتصاديةالى الكلف اال إضافةالمعدنية والمبيدات يؤدي الى تدهور التربة ومشاكل بيئية خطيرة  األسمدةبتوفير 

 إمكاناتو روجين العالية, لذلك يتبع استعمال النظام الحيوي للمايكورايزا والبكتريا المذيبة للفوسفات ومثبتات النت
طا البطا ضأمراالسيطرة البايولوجية على  أسلوبحيوي في زراعة البطاطا المستدامة بما يتيح تطبيق هذا النظام ال

وباكتر االزوت المختلط لبكتريا أوالتلقيح المنفرد  تأثيرة سهو درا البحث هذا الهدف منلذلك فأن  (.17و 15)
 تقلل والتي قد نمو حاصل البطاطافي  Kو  N,P التداخل مع مستويات من التسميد المعدنيوكذلك المايكورايزا و 

ة األسمد عن استعمال والتلوث الناجم تقليـل الكلفـة االقتصادية المعدنية ألجل األسمدةمن  الكميات المستعملة
 المعدنية.

 مواد وطرائق العمل

البطاطا نفذت تجربة حقلية تضمنت استعمال أسمدة حيوية بكتيرية وفطرية مع االسمدة المعدنية في تسميد نبات  
(Solanum tuberosum L. صنف )Burren  عينات  أخذت ,سم عمق 30-0في تربة مزيجه غرينية ومن

وجففت هوائيًا ومررت من منخل قطر فتحاته  والحصول على عينة مركبة تربة عشوائية ومزجت جيدًا لمجانستها
ية واالحيائية حسب الطرائق التي لغرض إجراء بعض التحاليل الكيميائية والفيزيائ ثم أخذت منها عينة ملم 2

وفق تصميم القطاعات الكاملة حقل الى وحدات تجريبية . وتم تقسيم ال1والموضحة في جدول  (21)وردت في 
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 16وبثالثة مكررات كل مكرر يتضمن Randomized Complete Block Design (RCBD )المعشاة 
بين  متراً  1.5مرز وآخر, مع ترك مسافة متر بين  0.65مترًا وبأربعة مروز وبمسافة  6×3وحدة تجريبية بأبعاد 

مترًا بين القطاعات لضمان عدم حركة األسمدة والتداخل بين المعامالت. وكانت معامالت  2.0المعامالت و
 M0بدون اضافة لقاح المايكورايزا  A1 اضافة لقاح االزوتوباكتر A0وتوباكتر التجربة كاألتي: بدون لقاح از 

%  (100و  75 ,50, 0المعدني أضيفت باربعة مستويات )ومعامالت التسميد  M1إضافة اللقاح المايكورايزا 
(F0 , F1 , F2 وF3( من التوصية السمادية )كغم332و 120 ,240 ) N , P  وK حسب الترتيب 1-هـ 
م بين خط وأخر وتمت الزراعة  0.70م بين درنة وأخرى  0.25بمسافة  10/2/2017(. تمت الزراعة بتاريخ 9)

 م في منطقة أعلى المرز وعلى طول خط الزراعة.   0.15بفتح شق بعمق 

ت قسم التقانا -من دائرة البحوث الزراعية A. chroococcumتم الحصول على اللقاح الحيوي البكتيري 
ع إضافة الصمغ تم خلط اللقاح بالماء م 7 10×1محمل على أوساط غذائية سائلة كثافته  أبو غريب -االحيائية

لقاح  أمااق, االلتصباللقاح السائل لفترة لكي يتم لزيادة االلتصاق ومن ثم تنقيع الدرنات المراد تلقيحها  العربي
في أصص بلغ عددها  2016 \9 \15من خالل زراعة نبات الباقالء بتاريخ وتنشيطه  هتم تحضير فالمايكورايزا 

أصيص بعد إضافة السبورات المستوردة + جذور مصابة + تربة جافة اليها التي تم الحصول عليها من  20
نمو الخضري التام قطع الجزء ولحين بلوغ ال الزعفرانية - التقانات االحيائية قسم -دائرة البحوث الزراعية

فظت لخضري وأهمل وأخذت التربة والجذور المصابة بعد التأكد من شدة أصابتها وعدد السبورات في التربة حا
سوية إضافته  متعلى نبات البطاطا, فقد  2017\2\10لحين استعمالها في التجربة الحقلية التي أجريت بتاريخ 

كذلك و  المعامالت المراد تلقيحها ثم ردم الشق,سم ولكل  5مع السماد الفوسفاتي في شق أسفل النبات بمسافة 
 . اضافته مع بكتريا االزوتوباكتر بصورة مختلطة

 P % 20مصدرًا للنيتروجين والسوبر فوسفات الثالثي N % 46  التسميد المعدني استعمل سماد اليوريا  أما 
احدة إلى لسماد الفوسفاتي ُدفعة و مصدرًا للبوتاسيوم. ُأضيف ا  K % 41.5مصدرًا للفسفور وكبريتات البوتاسيوم

جيني , بينما ُأضيف السماد النترو ةالتربة وحسب الكمية المخصصة لكل معاملة مع السماد العضوي قبل الزراع
 الدفعة التي يومًا منّ   25والبوتاسي بثالث ُدفعات متساوية األولى بعد أسبوعين مّن البزوغ والثانية والثالثة كل 

ية من ( للوقاMZ 72%مكافحة الميكانيكية باليد لألدغال لقلتها واستعمل مبيد رايدوميل )تسبقها. استعملت ال
 األمراض الفطرية )اللفحة المتأخرة(.
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 .الدراسة والفيزيائية والحيوية لتربةبعض الخصائص الكيميائية والخصوبية  1جدول 

 الخاصية الوحدة القيمة

 pHدرجة تفاعل التربة   - 7.4

 ECe االيصالية الكهربائية 1-ديسي سيمنز م 3.65

 CECالسعة التبادلية لاليونات الموجبة  1-كغم مول شحنة سنتي 15.9

7.5 
 

 تربة 1-غم كغم

 SOMمادة التربة العضوية 

 معادن الكاربونات 224

 الجبس 3.85

37.87 

 

 1-ملغم كغم

 الجاهز النتروجين

 الجاهز الفسفور 9.67

 الجاهز البوتاسيوم 183.46

 الحديد الجاهز 4.69

 الزنك الجاهز 0.42

257 
 

 تربة 1-غم كغم

 الرمل
 

 مفصوالت التربة
 الغرين 566

 الطين 177

 النسجة ةــيـــة غرينــجـزيـــم

 الكثافة الظاهرية 3-م ميگاغرام 1.36

 كيلو باسكال 33الرطوبة عند شد  % 31.9

 كيلو باسكال 15 الرطوبة عند شد % 17.3

 الماء الجاهز % 14.6

 أحياء التربة المجهرية

2.89×510 
 

cfu  تربة 1-.غم 

 بكتريا التربة الكلية

 فطريات التربة الكلية 410×3.74

 المثبتة للنتروجين بكترياال 310×7.46

cfu =Colony forming unit 

 

 إذ( 1-عدد السيقان الهوائية الرئيسة )ساق نباتمؤشرات النمو الخضري المتمثلة بمتوسط بعض لأخذت قياسات  
 الوزن الجافكل وحدة تجريبية وُحسب المتوسط , َتم حسابها لعشرة نباتات عشوائيًا من المروز الوسطى ل

ة من ل وحدة تجريبي( ُحصدت َعشرة نباتات عشوائيًا من المروز الوسطى من ك1-هـ ميكاغرامللمجموع الخضري )
ت الوزن, حتى ثبا م   65منطقة َتالّمسها مع التربة َوُغسلت بالماء وجففت هوائيًا ثم في فرن كهربائي على درجة 

  الهكتار. ( ُثم حسب المعدل لعشرة نباتات ومنه الوزن الجاف للوحدة التجريبية ونسب الى12)

للمعامالت وفق درنة متوسط وزن حسب إذ ( 1-درنة درنة )غمالمتمثل بمتوسط وزن  صفات الحاصل الكمية
معدل حاصل النبات الواحد )غم  عدد درنات النبات , \اصل النبات معدل وزن الدرنة = ح المعادلة التالية:

( , َتم حساب 1-هـ ميكاغرامالحاصل الكلي ) ,ن الحاصل لعشرة نباتات على عددها( تم حسابه بقسمة وز 1-نبات
الواحد من قسمة حاصل عشرة نباتات على عددها وحسب حاصل الوحدة التجريبية وحاصل حاصل النبات 

عدد النباتات البازغة في  Xالهكتار وفق المعادلتين التاليتين: حاصل الوحدة التجريبية = )حاصل النبات الواحد 
 لوحدة التجربية,مساحة ا \(  X  10000الوحدة التجريبية( والحاصل الكلي = )حاصل الوحدة التجريبية 

غم والتالفة  25سب بعد استبعاد الدرنات التي يقل وزنها عن (: حُ 1-ميكاغرام هـالحاصل الصالح للتسويق )
 ,ستخرج الحاصل المتبقي بالطريقة نفسها التي حسب بها الحاصل الكليأُ والمشوهة من كل وحدة تجريبية ثم 

تات المروز الوسطى من كل وحدة تجريبية ُوغسلت بماء درنات عشوائيًا من نبا 5أخذت  حاصل المادة الجافة
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 70غم وُجففت في فرن كهربائي على درجة حرارة  100الصنبور ثم بالماء المقطر وُقّطعت الى شرائح ُأخذ منها 
النسبة المئوية صفات الحاصل النوعية المتمثلة ب .ادة الجافةحاصل الم  لحين ثبات الوزن ثم وزنة وُحسبم  

في الدرنات حسبت النسبة المئوية للبروتين في الدرنات على أساس الوزن الجاف حسب المعادلة التالية للبروتين 
النسبة المئوية (, 6.25× لنتروجين في الدرنات )النسبة المئوية ل = : نسبة البروتين على أساس الوزن الجاف

( %24.18 –)المادة الجافة  0.89+  17.55% النشأ =  :للنشا في الدرنات تم حسابها من المعادلة التالية
(. حللت النتائج إحصائيا وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة وقورنت المتوسطات باســتخدام اختبار اقل 1)

 Genstat (6.)باســتخدام برنامج   ( (0.05( عند مسـتوى معنوية  (L.S.Dفـرق مـعنوي 

 النتائج والمناقشة

    سمادية في بعض صفات النمو الخضري تأثير التسميد الحيوي ومستويات التوصية ال 
 (1-)غم نبات الوزن الجاف للجزء الخضري 

وباكتر الوزن الجاف للجزء الخضري عند التلقيح باالزوت متوسطوجود تأثير معنوي عالي في  2يبين جدول       
معاملة المقارنة % قياسا ب14.59وبنسبة زيادة بلغت  1-نباتغم  0241.9إذ بلغ  .chroococcum Aنوع 

 زيادة معنوية في mossae .G. كما حقق التلقيح الفطري بالمايكورايزا نوع 1-نباتغم 0211.1التي بلغت 
اذ  لة غير الملقحة% قياسا بالمعام22.43بلغت  بنسبة زيادة 1-نباتغم  0249.4الوزن الجاف اذ بلغ  متوسط
الجاف للجزء الخضري بلغ للوزن  متوسط. كذلك حقق التسميد المعدني أعلى 1-نباتغم  0203.7بلغت 

 . 1-نباتغم  0176.7ملة المقارنة التي بلغت % قياسا بمعا57.77وبنسبة زيادة بلغت  1-نباتغم  0278.7

أعطى أعلى متوسط للوزن الجاف للجزء  G. mossaeوفطر  A. chroococcumإن التلقيح ببكتريا      
وي % قياسا مع غير الملقحة. كما إن إضافة السماد الحي39.80وبنسبة زيادة  1-غم.نبات 268.7الخضري بلغ 
يليه  1-غم.نبات 298.7% من التوصية السمادية أعطى فروقا معنوية إذ بلغ أعلى متوسط 75البكتيري مع 

% قياسا بمعاملة 68.94% و 79.07قدرت نسبة الزيادة  1-غم.نبات268.8% الذي بلغ 100المستوى 
لخضري االمقارنة. كذلك التسميد الحيوي الفطري مع التسميد المعدني حقق زيادة في متوسط الوزن الجاف للجزء 

لحيوي لتداخل الثالثي بين التسميد اأوضح ا % قياسا بمعاملة المقارنة.85.20بلغت  1-غم.نبات 314.3إذ بلغ 
لوزن ل% مع التلقيح البكتيري والفطري أعطى أعلى متوسط 75البكتيري والفطري والتسميد المعدني إن المستوى 

ي % مع التلقيح الذ100ولم يختلف معنويا عن معاملة المستوى  1-غم.نبات 318.3الجاف للجزء الخضري بلغ 
% قياسا بمعاملة المقارنة التي سجلت أقل 95.83% و 96.84ادة قدرت وبنسبة زي 1-غم.نبات316.0بلغ 

 .1-غم نبات161.7متوسط للوزن الجاف للجزء الخضري بلغ 
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 جدول 2 تأثير التسميد الحيوي ومستويات التوصية السمادية في متوسط الوزن الجاف للجزء الخضري )غم نبات-1(.

 

 (1-)ساق نبات عدد السيقان الهوائية للبطاطامتوسط 

 5.242عدد السيقان الهوائية من متوسط الى زيادة  .chroococcum Aأدى التلقيح باالزوتوباكتر نوع 
لحيوي االى معاملة التلقيح  1-نباتساق  6.06في المعاملة التي لم يضف لها اللقاح الحيوي الى  1-ساق.نبات

 ولكن بنسبة G .mossaeاللقاح الحيوي الفطري نوع  مع%. االتجاه نفسه كان 15.64وبنسبة زيادة مقدارها 
عدد السيقان متوسط  زيادةالى  المعدني السماد أدت إضافة% عن عدم التلقيح الحيوي. كذلك 13.42زيادة 

 . %31.52مقدارها   زيادة وبنسبة 1-نباتساق  6.36الى  1-نباتساق  4.60من الهوائية 

 .(1-ق نباتسا)عدد السيقان الهوائية  متوسطتأثير التسميد الحيوي ومستويات التوصية السمادية في  3جدول 

 

 متوسطال مستويات التوصية السمادية التسميد الحيوي 
A*M A. chroococcum G. mossae F0 F1 F2 F3 

A0 
M0 161.70 165.30 177.30 264.30 192.20 
M1 172.00 180.70 255.00 312.70 230.10 

A1 
M0 177.70 182.30 279.00 221.70 215.20 
M1 195.30 245.00 318.30 316.00 268.70 

L.S.D A*M = 9.53   A*M*F = 19.07 
A. chroococcum F0 F1 F2 F3 متوسط A 

A0 166.80 173.00 216.20 288.50 211.10 
A1 186.50 213.70 298.70 268.80 241.90 

G. mossae     متوسط M 
M0 169.70 173.80 228.20 243.00 203.70 
M1 183.70 212.80 286.70 314.30 249.40 
 - F 176.70 193.30 257.40 278.70  متوسط

L.S.D 
A= 6.74    M= 6.74   F= 9.53 
A*F= 13.48   M*F  = 13.48 

 متوسطال مستويات التوصية السمادية التسميد الحيوي

A*M A. chroococcum G. mossae F0 F1 F2 F3 

A0 
M0 4.23 4.73 5.06 5.13 4.79 

M1 4.80 5.50 6.50 5.96 5.69 

A1 
M0 4.86 5.63 6.56 6.13 5.80 

M1 4.53 6.43 7.33 7.00 6.32 

L.S.D A*M = 0.26   A*M*F = N.S 

A. chroococcum F0 F1 F2 F3  متوسطA 

A0 4.51 5.11 5.78 5.55 5.24 

A1 4.70 6.03 6.95 6.56 6.06 

G. mossae      متوسطM 

M0 4.55 5.18 5.81 5.63 5.29 

M1 4.66 5.96 6.91 6.48 6.00 

 - F 4.60 5.57 6.36 6.05 متوسط 

L.S.D 
A= 0.18   M= 0.18  F= 0.26 

A*F= 0.37  M*F  = 0.37 
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 G.mossaeو المايكورايزا  A.chroococcumأن التلقيح المزدوج باالزوتوباكتر  3جدول يتبين من النتائج  
ياسا % ق31.94وبنسبة زيادة مقدارها  1-ساق نبات 6.32أدى الى زيادة متوسط عدد السيقان الهوائية اذ بلغ 

لسيقان عدد ا بغير الملقحة. كما تبين إن التلقيح باالزوتوباكتر مع التسميد المعدني تفوق معنويا في زيادة متوسط
ة % من قيمة التوصية السمادية وبنسبة زياد75عند مستوى  1-ساق نبات 6.95الهوائية اذ بلغ أعلى متوسط 

ي فعنوية عاملة المقارنة. كذلك حقق التلقيح بالمايكورايزا مع التسميد المعدني زيادة م% قياسا بم54.10قدرت 
دة وبنسبة زيا 1-ساق نبات 6.91لمعاملة المقارنة الى  1-ساق نبات 4.55متوسط عدد السيقان الهوائية من 

ي نوية فلدراسة زيادة مع% قياسا بمعاملة المقارنة. في حين لم يحقق التداخل الثالثي بين عوامل ا51.86بلغت 
على متوسط عدد السيقان الهوائية لكن تحققت فروق مهمة بين المعامالت رغم إنها لم تكن معنوية إذ أعطى أ 

قد يعزى  .1-ساق نبات 4.23بينما معاملة المقارنة بلغت  1-ساق نبات 7.33متوسط لعدد السيقان الهوائية بلغ 
 صر المغذيةمن خالل توفر العنافعال اللى دور التسميد المعدني ا زيادة الوزن الجاف للجزء الخضري سبب 

ما  إذا يادة مؤشرات النمو الخضري خاصةً ذلك الى دور التسميد الحيوي في ز بصورة جاهزة للنبات. كما يعزى 
سماد الغذائية المضافة ككذلك قد يعود سبب الزيادة الى الدور الفعال للعناصر أضيف مع التسميد المعدني. 

 13) ا على نمو البطاطا وعدد السيقان الهوائيةيعدني في تحسين الحالة التغذوية للنبات مما انعكس ايجابم
ادة عدد على البطاطا اذ أدى الى زيالتسميد المعدني  تأثير( في دراستهما حول 19وهذا يتفق مع نتائج ) .(16و

ت زيادة مؤشرا الى دور التسميد الحيوي فييعزى سبب ذلك  .السيقان الهوائية والوزن الجاف للجزء الخضري 
 يضًا الىأ. وقد يعزى سبب من خالل تحسين الحالة التغذوية للنباتوالسيما عدد السيقان الهوائية النمو الخضري 

ي بالتالو دور السماد الحيوي البكتيري الى زيادة قدرة النبات على امتصاص المغذيات وإفراز بعض منظمات النمو 
دي مما يؤ  فطريات المايكورايزا في زيادة المساحة السطحية للجذور المعرضة للتربةكذلك دور  .نباتزيادة نمو ال

ن نبات مإلى زيادة امتصاص العناصر المغذية والماء وتحسين حالة التغذية للنبات ومن ثّم تحسين نمو وتطور ال
ع فطري مالتلقيح المزدوج البكتيري وال خالل تحسين نمو الجذور والنمو الخضري. قد يعزى سبب الزيادة الى دور

تكون  أيالتسميد المعدني مما يوفر كمية مالئمة من العناصر الغذائية المطلوبة لنمو النبات وسد احتياجاته 
 . (26و 10, 3) مكمل غذائي مناسب للنبات

   . طاطاصل البحال الكمية والنوعية صفاتالبعض  تأثير التسميد الحيوي ومستويات التوصية السمادية في
   (1-)غم درنة متوسط وزن الدرنة
 .Gأو فطر  A. chroococcumأن اإلضافة المنفردة من التلقيح الحيوي لبكتيريا  4يالحظ من جدول 

mossae  124.25و 1-درنةغم  128.42 متوسطأدت إلى زيادة معنوية في متوسط وزن الدرنة إذ بلغ أعلى 
 102.00لقاح الحيوي التي بلغت % قياسًا بمعاملة عدم إضافة ال17.02% و20.57وبنسبة زيادة  1-درنةغم 
توسط وزن حسب الترتيب. كذلك لمستويات التسميد المعدني دور في زيادة م 1-درنةغم 106.17و 1-درنةغم 

 .1-درنةغم  4.849% قياسا بمعاملة المقارنة التي بلغت 36.37وبنسبة  1-درنةغم 126.98الدرنة إذ بلغ 
تأثيرا معنويا  G.mossaeو المايكورايزا  A.chroococcumللتداخل الثنائي بين التسميد الحيوي باالزوتوباكتر 
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% قياسا بمعاملة 45.92وبنسبة زيادة  1-غم درنة 141.40اذ بلغ أعلى متوسط في زيادة متوسط وزن الدرنة 
. كما ان التداخل بين التلقيح باالزوتوباكتر والتسميد المعدني 1-غم درنة 96.90عدم التسميد الحيوي التي بلغت 

% من 75عند مستوى  1-غم درنة 143.10حقق زيادة في متوسط متوسط وزن الدرنة فقد بلغ أعلى متوسط 
% قياسا بمعاملة المقارنة التي أعطت أقل متوسط بلغ 67.93قيمة التوصية السمادية مع التلقيح وبنسبة زيادة 

. كذلك حقق التداخل بين التسميد الحيوي الفطري والمعدني زيادة في متوسط وزن الدرنة اذ 1-م درنةغ 85.21
وأن  .1-غم درنة88.89% قياسا بغير الملقحة التي بلغت 58.37وبنسبة زيادة بلغت  1-غم درنة 140.78بلغ 

ية السمادية أعطى % من التوص 75عند مستوى  G. mossaeو  A. chroococcumالتلقيح المختلط بين 
% قياسا بمعاملة المقارنة التي بلغت 97.18وبنسبة زيادة  1-غم درنة 161.55أعلى متوسط لوزن الدرنة بلغ 

 .1-غم درنة 81.93

 .(1-درنة)غم تأثير التسميد الحيوي ومستويات التوصية السمادية في متوسط وزن الدرنة  4جدول 

 

 (1-)غم نباتحاصل النبات الواحد 

النبـات  حاصـل متوسـطأدى الـى زيـادة  A. chroococcumإن إضـافة لقـاح االزوتوبـاكتر  5بينـت نتـائج جـدول 
الملقحــــة التــــي بلغــــت غيــــر % قياســــا بالمعــــامالت 17.44وبنســــبة زيــــادة  1-نبــــاتغــــم  01622.3الواحـــد إذ بلــــغ 

لحاصـل النبـات  متوسـطأعطـى أعلـى  mossae .G. وتبين أيضا أن التلقيح بالمايكورايزا 1-نباتغم  01381.3
-نبـاتغـم  01396.7غيـر الملقحـة التـي بلغـت % قياسـا ب15.04وبنسبة زيادة بلغت  1-نباتغم 01606.9بلغ 

غـم  0666.91بلـغ  متوسـط. كما أثرت مستويات التوصـية السـمادية فـي حاصـل النبـات الواحـد اذ أعطـى أعلـى 1
 .1-نباتغم  01217.5لة المقارنة التي بلغت % قياسا بمعام36.91وبنسبة زيادة بلغت  1-نبات

في زيادة متوسط  G. mossaeو المايكورايزا  A. chroococcumاثر التداخل بين التلقيح باالزوتوباكتر 
% 34.95وقدرت نسبة الزيادة  1-نباتغم  01742.1ذ اعطى اعلى متوسط بلغ حاصل النبات الواحد معنوية ا

% من 75. كما أعطى التلقيح باالزوتوباكتر مع مستوى 1-نباتغم  01290.9غير الملقحة التي بلغت قياسا ب

 متوسطال السماديةمستويات التوصية  التسميد الحيوي

A*M A. chroococcum G. mossae F0 F1 F2 F3 

 

A0 

M0 81.93 97.61 101.69 106.38 96.90 

M1 88.49 99.55 120.00 120.38 107.11 

 

A1 

M0 95.84 111.15 124.65 130.12 115.44 

M1 113.11 141.73 161.55 149.20 141.40 

L.S.D A*M = 4.615   A*M*F = 9.230 

A. chroococcum F0 F1 F2 F3  متوسطA 

A0 85.21 98.58 110.85 113.38 102.00 

A1 104.48 126.44 143.10 139.66 128.42 

G. mossae      متوسطM 

M0 88.89 104.38 113.17 118.25 106.17 

M1 100.80 120.64 140.78 134.79 124.25 

 - F 94.84 112.51 126.98 126.52 متوسط 

L.S.D 
A= 3.263   M= 3.263   F= 4.615 

A*F= 6.527  M*F  = 6.527 
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لة المقارنة التي % قياسا بمعام58.70سبة زيادة وبن 1-نباتغم 01800.3بلغ  التوصية السمادية أعلى متوسط
بلغ  . كذلك حقق التلقيح بالمايكورايزا مع التسميد المعدني أعلى متوسط1-نباتغم  01134.2بلغت 

% من 75% من التوصية السمادية ولم يختلف معنويا عن المستوى 100عند مستوى  1-نباتغم 01787.5
لة المقارنة التي وتفوقا معنويا على باقي المعامالت بما فيها معام 1-اتنبغم  01779.0قيمة التوصية الذي بلغ 

 % حسب الترتيب. 50.44% و 51.16وبنسبة زيادة  1-نباتغم  01182.5بلغت 

ة % من التوصي75أظهر التداخل الثالثي بين عوامل الدراسة أعلى متوسط لحاصل النبات الواحد عند مستوى 
بلغ  mossae.Gو المايكورايزا  A. chroococcumالمختلط باالزوتوباكتر السمادية مع التلقيح الحيوي 

 وتفوقا معنويا 1-نباتغم  01889.7قيمة التوصية الذي بلغ % من 100يليه المستوى  1-غم.نبات 01918.7
 . 1-نباتغم  01120.7لة المقارنة التي بلغت % حسب الترتيب قياسا بمعام68.61% و 71.20وبنسبة 

 .(1-نبات حاصل النبات الواحد )غم متوسطتأثير التسميد الحيوي ومستويات التوصية السمادية في  5جدول 

 

 (1-للبطاطا )ميكاغرام هـ الحاصل الكلي 

ذ إأعطى فروق معنوية في الحاصل الكلي للبطاطا  A. chroococcumإن التلقيح باالزوتوباكتر  6يبين جدول 
% قياسا بغير الملقحة التي بلغت 17.55وبنسبة زيادة بلغت  1-هـ ميكاغرام 36.10بلغ  متوسطحقق أعلى 

لى أدى الى زيادة حاصل البطاطا أذ أعطى أع mossae.G. وان التلقيح بالمايكورايزا 1-هـ ميكاغرام 30.71
حة % قياسا بالمعاملة غير الملق15.16وبنسبة زيادة بلغت  1-هـ ميكاغرام 35.76للحاصل الكلي بلغ  متوسط

 37.05لحاصل البطاطا بلغ  متوسط. كما إن التسميد المعدني حقق أعلى 1-هـ ميكاغرام 31.05التي بلغت 
 .1-هـ ميكاغرام 27.07معاملة المقارنة التي بلغت % قياسا ب36.86وبنسبة زيادة بلغت  1-هـ ميكاغرام

في زيادة متوسط  G.mossaeو المايكورايزا  A. chroococcumأثرت اإلضافة المزدوجة لالزوتوباكتر 
% قياسا 35.22وبنسبة زيادة مقدارها  1-ميكاغرام هـ 38.81حاصل البطاطا اذ اعطت اعلى متوسط بلغ 

 متوسطال مستويات التوصية السمادية التسميد الحيوي

A*M A. chroococcum G. mossae F0 F1 F2 F3 

 

A0 

M0 1120.70 1269.00 1320.00 1454.00 1290.90 

M1 1147.70 1414.30 1639.30 1685.30 1471.70 

 

A1 

M0 1244.30 1445.00 1682.00 1638.70 1502.50 

M1 1357.30 1802.70 1918.70 1889.70 1742.10 

L.S.D A*M = 44.04  A*M*F  = 88.080 

A. chroococcum F0 F1 F2 F3  متوسطA 

A0 1134.20 1341.70 1479.70 1569.70 1381.30 

A1 1300.50 1623.80 1800.30 1764.20 1622.30 

G. mossae      متوسطM 

M0 1182.50 1357.00 1501.00 1546.30 1396.70 

M1 1252.50 1608.50 1779.00 1787.50 1606.90 

 - F 1217.50 1482.80 1640.00 1666.90 متوسط 

L.S.D 
A= 31.14   M= 31.14   F= 44.04 

A*F= 62.28  M*F  = 62.28 
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 .A. كما أن استعمال التلقيح باالزوتوباكتر 1-ميكاغرام هـ 28.70بالمعاملة غير الملقحة التي بلغت 
chroococcum عند  1-ميكاغرام هـ 40.02لي بلغ مع التسميد المعدني أعطى أعلى متوسط للحاصل الك

 39.21% من قيمة التوصية الذي بلغ 100% من التوصية السمادية ولم يختلف معنويا عن مستوى 75مستوى 
 25.21% قياسا بالمعاملة غير الملقحة التي بلغت 55.53% و58.74وبنسب زيادة بلغت  1-ميكاغرام هـ
 . 1-ميكاغرام هـ

عند  1-ميكاغرام هـ 39.73مع التسميد المعدني حقق أعلى متوسط بلغ  mossae.Gكذلك التلقيح بالمايكورايزا 
دة وبلغت نسب الزيا 1-ميكاغرام هـ 39.54% الذي بلغ 75% من التوصية السمادية يليه المستوى 100مستوى 
 سميد. اظهر التداخل بين الت1-ميكاغرام هـ 26.29بمعاملة المقارنة التي بلغت  % قياساً 50.39% و51.12

والتسميد المعدني زيادة في متوسط  G. mossaeو المايكورايزا  A.chroococcumالحيوي باالزوتوباكتر 
 42.64% من التوصية السمادية مع التلقيح المختلط أعلى حاصل بلغ 75حاصل البطاطا إذ حقق المستوى 

ادة وقدرت نسبة الزي 1-رام هـميكاغ 42.00% من قيمة التوصية الذي بلغ 100يليه المستوى  1-ميكاغرام هـ
 .1-ميكاغرام هـ 24.91% حسب الترتيب قياسا بمعاملة المقارنة التي بلغت 68.60% و 71.17

 .(1-هـ مميكاغرا)الحاصل الكلي للبطاطا  مستويات التوصية السمادية فيتأثير التسميد الحيوي و  6جدول 

 

  (1-)ميكاغرام هـ الحاصل القابل للتسويق

حقق زيادة معنوية في حاصل البطاطا القابل للتسويق إذ أعطى  A. chroococcumتبين من النتائج إن التلقيح 
 27.85% قياسا بغير الملقحة التي بلغت 16.73بنسبة زيادة بلغت  1-هـ ميكاغرام 32.51أعلى معدل بلغ 

أدى الى زيادة حاصل البطاطا القابل للتسويق أذ أعطى أعلى معدل  mossae.G. كما ان التلقيح 1-هـ ميكاغرام
 27.85% قياسا بالمعامالت غير الملقحة التي بلغت 16.87بنسبة مقدارها  1-هـ ميكاغرام 32.55بلغ 

 1-هـ ميكاغرام .8733. كذلك حقق التسميد المعدني زيادة في حاصل البطاطا فبلغ أعلى معدل 1-هـ ميكاغرام
 .1-هـ ميكاغرام 22.77% قياسا بمعاملة المقارنة التي بلغت 48.74بنسبة  وتفوق معنوياَ 

 متوسطال مستويات التوصية السمادية التسميد الحيوي 
A*M A. chroococcum G. mossae F0 F1 F2 F3 

 

A0 

M0 24.91 28.21 29.35 32.33 28.70 

M1 25.52 31.44 36.44 37.46 32.72 

 

A1 

M0 27.66 32.13 37.39 36.42 33.40 

M1 30.18 40.41 42.64 42.00 38.81 

L.S.D A*M = 0.95   A*M*F = 1.91 

A. chroococcum F0 F1 F2 F3  متوسطA 

A0 25.21 29.83 32.90 34.90 30.71 

A1 28.92 36.27 40.02 39.21 36.10 

G. mossae      متوسطM 

M0 26.29 30.17 33.37 34.37 31.05 

M1 27.85 35.93 39.54 39.73 35.76 

 - F 27.07 33.05 36.46 37.05 متوسط 

L.S.D 
A= 0.67   M= 0.67  F= 0.95 

A*F= 1.35  M*F  = 1.35 
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في زيادة معدل حاصل البطاطا القابل  G. mossaeو  A. chroococcumأثر التلقيح الحيوي المختلط 
بنسبة  للمعاملة الملقحة 1-ميكاغرام هـ 35.49للمعاملة غير الملقحة الى  1-ميكاغرام هـ 26.16للتسويق من 

مع التسميد المعدني في  A. chroococcum%. كما أثر استعمال التلقيح البكتيري  35.66زيادة مقدارها 
 ة% من التوصي75عند مستوى  1-ميكاغرام هـ 36.97حاصل البطاطا القابل التسويق أذ أعطى أعلى معدل بلغ 

% و 69.58بنسب زيادة بلغت  1-ميكاغرام هـ 35.70% من قيمة التوصية بلغ 100السمادية يليه المستوى 
قيح . كذلك حقق التل1-ميكاغرام هـ 21.80بالمعاملة غير الملقحة التي بلغت  % حسب الترتيب قياساً  63.76

mossae .G  ولم يختلف  1-ميكاغرام هـ 36.93% من التسميد المعدني أعلى معدل بلغ 75عند مستوى
 %74.44بنسب زيادة مقدارها  1-ميكاغرام هـ 36.55% من قيمة التوصية الذي بلغ 100معنويا عن المستوى 

ثي داخل الثالأوضح الت .1-ميكاغرام هـ 21.17بمعاملة المقارنة التي بلغت  % حسب الترتيب قياساً 72.64و 
والتسميد المعدني زيادة في معدل  G. mossaeوالفطري  A. chroococcumبين التسميد الحيوي البكتيري 

% من التوصية السمادية مع التلقيح 75حاصل البطاطا القابل للتسويق إذ اعطى أعلى معدل عند مستوى 
وقا وتف 1-ميكاغرام هـ 39.57الذي بلغ  % من التوصية100يليه المستوى  1-ميكاغرام هـ 39.85المختلط بلغ 

وقدرة  1-ميكاغرام هـ 20.51معنويا على باقي معامالت التداخل األخرى بما فيها معاملة المقارنة التي بلغت 
 % حسب الترتيب.92.93% و 94.29نسب الزيادة 

 1-ـه اغرامميك ابل للتسويقعدل حاصل البطاطا القتأثير التسميد الحيوي ومستويات التوصية السمادية في م 7جدول 

 

التي تؤدي إلى زيادة نمو  Kو   Pو N من يعزى سبب الزيادة إلى أن إضافة األسمدة الكيميائية المتوازنة
وإن للتسميد المعدني دورًا كبيرًا في زيادة  وحاصل النبات من خالل تحسين الحالة التغذوية للعناصر المغذية,

ويعزى سبب الزيادة في الحاصل  الحاصل الكلى ومكوناته اذ ازداد بزيادة مستويات التسميد المعدني إلى حد ما.
 لألحياء أنعلى تثبيت النتروجين وإفراز مواد منشطة للنمو, وكما  A. chroococcumالى مقدرة بكتريا 

ين الحالة التغذوية للبطاطا مما انعكس يجابا على مكونات الحاصل. كذلك لألسمدة المجهرية دور في تحس

 المعدل مستويات التوصية السمادية التسميد الحيوي

A*M A. chroococcum G. mossae F0 F1 F2 F3 

 

A0 

M0 20.51 26.69 27.50 29.93 26.16 

M1 23.08 27.81 34.02 33.53 29.61 

 

A1 

M0 21.83 30.38 34.10 31.83 29.53 

M1 25.64 36.89 39.85 39.57 35.49 

L.S.D A*M = 1.17   A*M*F =2.35 

A. chroococcum F0 F1 F2 F3  معدلA 

A0 21.80 27.25 30.76 31.73 27.88 

A1 23.74 33.63 36.97 36.55 32.51 

G. mossae      معدلM 

M0 21.17 28.53 30.80 30.88 27.85 

M1 24.36 32.35 36.93 36.55 32.55 

  F 22.77 30.44 33.87 33.71 متوسط 

L.S.D 
A= 0.83   M= 0.83   F= 1.17 

A*F= 1.66   M*F  = 1.66 
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 20و  4ًا على الحاصل ومكوناته )يالحيوية دور فعال في جاهزية العناصر المغذية للنبات والذي ينعكس ايجاب
 .البطاطا ( إن التسميد الحيوي أدى إلى زيادة حاصل24)وهذه النتائج تتفق مع ما توصل اليه  .( 3و 

 

 (.1-)ميكاغرام هـحاصل المادة الجافة 

لى دور فعال في زيادة حاصل المادة الجافة إذ أعطى أع A. chroococcumباالزوتوباكتر للتلقيح البكتيري 
. 1-ـميكاغرام ه 4.95% قياسا بغير الملقحة التي بلغت 25.45وبنسبة زيادة  1-ميكاغرام هـ 6.20متوسط بلغ 

ط لها زيادة معنوية في حاصل المادة الجافة فكان أعلى متوس G. mossaeكما حقق التلقيح بفطر المايكورايزا 
 5.07% قياسا بغير الملقحة التي سجلت أقل متوسط بلغ 19.72أذ تفوق بنسبة زيادة  1-ميكاغرام هـ 6.07

على أ معنوية في حاصل المادة الجافة إذ أعطت . كذلك حققت معامالت التوصية السمادية زيادة 1-ميكاغرام هـ
ام ميكاغر  4.11% قياسا بغير المسمدة التي كانت 57.90بنسبة زيادة بلغت  1-ميكاغرام هـ 6.49متوسط بلغ 

على أوضحت التداخالت الثنائية بين عوامل الدراسة زيادة معنوية في حاصل المادة الجافة اذ أعطت أ  .1-هـ
( % 74.81, 91.47, 48.91وبنسبة زيادة قدرت ) 1-( ميكاغرام هـ7.08و 437., 6.85متوسطات بلغت )

مع التسميد  A. chroococcum  وبكتريا G. mossae مع فطر A.chroococcum  للتلقيح المزدوج ببكتريا
مع التسميد المعدني حسب الترتيب قياسا بمعامالت المقارنة التي سجلت أقل  G. mossaeفطر  المعدني و

يد حسب الترتيب. كما أظهر التداخل الثالثي بين التسم 1-( ميكاغرام هـ4.05و 3.88, 4.60ات بلغت )متوسط
% من التوصية السمادية 75عند مستوى  G. mossae وفطر A.chroococcum  الحيوي المختلط ببكتريا

 % قياسا بمعاملة111.74وبنسبة زيادة بلغت  1-ميكاغرام هـ 8.11أعلى متوسط لحاصل المادة الجافة بلغ 
كاملي حقق ( أذ وجدوا إن التسميد الت22)وهذا يتوافق مع حصل عليه  .1 -ميكاغرام هـ 3.83المقارنة التي بلغت 

 ل المادة الجافة لدرنات البطاطا.زيادة معنوية في حاص

 1-هـ يكاغرامالمادة الجافة للدرنات متأثير التسميد الحيوي ومستويات التوصية السمادية في حاصل  8جدول 

 المعدل مستويات التوصية السمادية التسميد الحيوي

A*M A. chroococcum G. mossae F0 F1 F2 F3 

 

A0 

M0 3.83 4.35 4.56 5.66 4.60 

M1 3.93 4.85 6.04 6.36 5.30 

 

A1 
M0 4.28 5.18 6.58 6.14 5.54 

M1 4.40 7.10 8.11 7.80 6.85 

L.S.D A*M = 0.197   A*M*F = 0.394 

A. chroococcum F0 F1 F2 F3  معدلA 

A0 3.88 4.60 5.30 6.10 4.95 

A1 4.34 6.14 7.43 6.97 6.20 

G. mossae      معدلM 

M0 4.05 4.77 5.57 5.90 5.07 

M1 4.17 5.98 7.08 7.07 6.07 

  F 4.11 5.37 6.32 6.49 معدل 

L.S.D 
A= 0.139   M= 0.139   F= 0.197 

A*F= 0.278   M*F  = 0.278 
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 للنشا  ةويالنسبة المئ

ة زيادة % وبنسب 11.261أدت إضافة التلقيح باالزوتوباكتر إلى زيادة معنوية في النسبة المئوية للنشا إذ بلغ 
ثيره بالمايكورايزا فتأ%. كما ان التلقيح 10.20% قياسا بالمعاملة غير الملقحة التي بلغت 90.61مقدارها 

وبنسبة  % 11.08باالتجاه نفسه للتلقيح باالزوتوباكتر أيضا من حيث الزيادة في النسبة المئوية للنشا إذ بلغ 
%. كذلك أعطى التسميد المعدني زيادة  10.38% قياسا بالمعاملة غير الملقحة التي بلغت  93.69زيادة 

 %. 9.74% قياسا بمعاملة المقارنة التي بلغت  85.36بة زيادة % وبنس11.41معنوية في نسبة النشا اذ بلغ 

 نات.ي الدر تأثير التسميد الحيوي ومستويات التوصية السمادية في متوسط النسبة المئوية للنشا ف 9جدول 

و  12.35و  11.82كان للتداخل الثنائي بين عوامل الدراسة تأثيرا معنويا في زيادة نسبة النشا اذ بلغ )
( % لكل من التسميد الحيوي المزدوج البكتيري 22.42و 27.31, 17.49(% وبنسب زيادة بلغت )11.90

مع التسميد المعدني قياسا بمعاملة  والفطري والتسميد باالزوتوباكتر مع التسميد المعدني والتسميد بالمايكورايزا
( % حسب الترتيب. كما اظهر التداخل الثالثي زيادة معنوية في حاصل النشا 10.06و 9.72, 9.70المقارنة )

عند مستوى  G. mossaeولفطر  A. chroococcumإذ أعطى التسميد التلقيح الحيوي المزدوج لبكتيريا 
% قياسا بمعاملة المقارنة التي 34.36% وبنسبة زيادة  13.03% من التوصية السمادية أعلى متوسط بلغ 75

 %. 9.69بلغت 

 للبروتين ةالنسبة المئوي

النسبة المئوية في زيادة  ثير المعنوي إلضافة السماد الحيوي البكتيري أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي التأ
% قياسا بالمعاملة غير الملقحة التي 10.07% وبنسبة زيادة بلغت 8.98للبروتين اذ أعطى أعلى متوسط بلغ 

%. كما ان التلقيح بالمايكورايزا حقق زيادة في متوسط النسبة المئوية للبروتين لنبات البطاطا اذ بلغ 8.16بلغت 
%. 1.84% وقدرت نسبة الزيادة بينهما 8.49التلقيح اذ بلغ  % بينما اقل متوسط كان عند معاملة عدم8.65

 مستويات التوصية السمادية التسميد الحيوي
 المتوسط

A*M 

A. chroococcum G. mossae F0 F1 F2 F3  

 

A0 

M0 9.69 9.75 9.84 10.99 10.06 

M1 9.72 9.74 10.77 11.11 10.33 

 

A1 

M0 9.76 10.34 11.67 11.00 10.69 

M1 9.79 11.94 13.02 12.54 11.82 

L.S.D A*M = 0.31  A*M*F = 0.63 

A. chroococcum F0 F1 F2 F3  متوسطA 

A0 9.70 9.74 10.30 11.05 10.20 

A1 9.78 11.14 12.35 11.77 11.26 

G. mossae      متوسطM 

M0 9.72 10.04 10.75 11.00 10.38 

M1 9.76 10.84 11.90 11.82 11.08 

 - F 9.74 10.44 11.32 11.41 متوسط 

L.S.D 
A= 0.22   M= 0.22  F= 0.31 

A*F= 0.44  M*F  = 0.44 
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معنويا في زيادة نسبة البروتين في الدرنات اذ أعطى أعلى متوسط  تأثيراً كذلك كان لمستويات التوصية السمادية 
 %.7.91% قياسا بمعاملة المقارنة التي بلغت 15.67% وبنسبة زيادة مقدارها 9.15بلغ 

 درنات.في ال تأثير التسميد الحيوي ومستويات التوصية السمادية في متوسط النسبة المئوية للبروتين 10جدول 

   

 .Gوفطر  A. chroococcumإلى أن هناك تأثيرات معنوية جراء تداخل التلقيح ببكتريا  10تشير نتائج جدول 
mossae  للمعاملة الملقحة  9.14% للمعاملة غير الملقحة الى 8.15في زيادة النسبة المئوية للبروتين من %

بالتلقيح المختلط. كما أن التلقيح ببكتريا االزوتوباكتر مع مستويات التوصية السمادية اثر معنويا في زيادة نسبة 
قيمة التوصية السمادية ولم يختلف  % من 100% عند مستوى  9.69البروتين اذ أعطى أعلى متوسط بلغ 

% 27.37.33% وتفوقا معنويا وبنسب مقدارها 9.54% من التوصية السمادية الذي بلغ 75عن مستوى  معنوياً 
%. بينما التداخل الثنائي بين التلقيح بالمايكورايزا مع  7.61% قياسا بمعاملة المقارنة التي بلغت  25.59و

اثر التداخل  حقق زيادة معنوية في متوسط النسبة المئوية للبروتين في البطاطا.مستويات التسميد المعدني لم ي
والتسميد المعدني معنويا في  G. mossaeوفطر  A. chroococcumالثالثي بين التسميد الحيوي ببكتريا 

% من قيمة التوصية 75% عند مستوى 9.87زيادة النسبة المئوية للبروتين فقد أعطى أعلى متوسط بلغ 
% عند 7.37% بينما اقل متوسط بلغ 9.85% من التوصية السمادية الذي بلغ 100السمادية يليه المستوى 

 Kو  N,Pيعزى سبب ذلك الى دور المغذيات %. 33.64% و 33.92ت نسب الزيادة مستوى المقارنة وكان
المادة الجافة للدرنات. كما  حاصلالجاهزة المضافة على هيئة سماد معدني في زيادة نمو النبات وبالتالي زيادة 

إذا ما أضيف مع السماد المعدني.  حاصل المادة الجافة والنشا خاصة   إن للتسميد الحيوي دور فعال في زيادة
 .(26و 11 ,3في زيادة حاصل المادة الجافة والنشا للبطاطا ) كذلك دور التلقيح الحيوي المضاف بصورة منفردة

بة المئوية للبروتين في درنات البطاطا الى الدور الفعال الذي تقوم به المخصبات ربما يعزى سبب الزيادة في النس
وهذا يتفق مع  ,(23الحيوية من خالل امتصاص العناصر المغذية وخاصة  إذا ما أضيفت مع األسمدة المعدنية )

 للنشا لنبات البطاطا.( أذ وجدوا إن التسميد التكاملي حقق زيادة معنوية في النسبة المئوية 22) ما حصل عليه

 المتوسط مستويات التوصية السمادية التسميد الحيوي

A*M A. chroococcum G. mossae F0 F1 F2 F3 

 

A0 

M0 7.37 7.87 8.66 8.72 8.15 

M1 7.93 8.08 8.18 8.49 8.17 

 

A1 

M0 8.22 8.31 9.22 9.53 8.82 

M1 8.12 8.72 9.87 9.85 9.14 

L.S.D A*M = 0.134  A*M*F = 0.269 

A. chroococcum F0 F1 F2 F3  متوسطA 

A0 7.65 7.97 8.42 8.61 8.16 

A1 8.17 8.51 9.54 9.69 8.98 

G. mossae      متوسطM 

M0 7.79 8.09 8.94 9.13 8.49 

M1 7.98 8.34 9.02 9.17 8.65 

 - F 7.91 8.24 8.98 9.15 متوسط 

L.S.D 
A= 0.095  M= 0.095  F= 0.134 

A*F= 0.190  M*F  = 0.190 
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أثر معنويًا في نمو  G.mossae  فطرو   A. chroococcum ونستنتج مما تقدم أن التسميد الحيوي ببكتريا 
% من السماد 25% من التوصية السمادية لذا يمكن توفير أكثر من 75وحاصل البطاطا وخاصًة عند مستوى 

  المعدني مما يؤدي الى تقليل الكلفة االقتصادية والتلوث البيئي الناجم عنها.
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