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 الخالصة :

أبة  ررب،ببعةا ةة  –لحةداق  فةي يليةة العةا ةةنفذت تجربة حقلية في حقل الخضر التابع لقسم البستنة وهندسةة ا       

وفة  تصةميم القطا ةات الكاملةة الم شةا   4314محص ل الطماطة صنف جنان زةا ة مكشة فة فةي الم سةم العةا ةي 

(RCBD  وبثالث مكرةات ويل مكرة بتضمن أةبع و شرون وحد  تجرببيةبأضيفت أةب ة مست بات مةن الفسةف ة )

.هةـPيغةم 143و 03و 73و  3من مصدةس برف سفات الثالثةي )
-1

( وثةالث مسةت بات مةن المةال  ال ضة بة مةن  ة ال  

طن.هـ14و   6و  3الذة  المتحللة المطح نة)
-1

 G.mossea( ومست بين للسةمالالحي   )فطرالمةابك ةابعا( مةن جةن  

 03المسةت    )بدون تلقي  و تلقي  (بوأضةيفت هةذا امسةمد  فةي التربةة  لطةا  وحسة، الم ةامالت . أتاةرت النتةاق   ن

. هـ Pيغم 
-1
طن . هـ 6و  

-1
 7.64و  0..7مع التلقي   أ طى أ لى م دمت لالوزان الجافةة لل ة ةة الخامسةة  بلغةت ) 

رم . وة ة 
-1 

% (  ياسةا  بم املةة المقاةنةة ولمةدتي النم الثانيةة و  466.64% و  634.01وزن جاف ( وبنسبة زبال  )

 4.34% و4.73يان التأثير واض  في ترييع النتروجين في ال ة ة و بقةيم بلغةت  بولنف  المست   الثالثة  لى الت الي

%   ياسا  بم املة المقاةنة ولمةدل النمة  الةثالث  لةى 143.04% و  40..2% و24.33% و بنس، زبال   4.12% و 

.هةـ Pيغةم  03الت الي. وا لى م دل لألصابة المابك ةابعبة للجةذوة يةان  نةد المسةت   
-1
. هةـ طةن  14و 

-1
و التلقةي   

 %  ياسا  بم املة المقاةنة . 133% وبنسبة زبال   33..0بالمابك ةابعا بلغ  

 

RESPONSIBLE OF  TOMATO FOR PHOSPHOR  AND ORGANIC   

FERTILIZATION AND BIOFERTILIZER 

 

      Ahmed A.J.Jasim                 Nabil  J. Al-a'amry               Hussain A. Farrag  

             

ABSTRACT:  

     A field experiment was conducted on vegetable field - Horticulture department – 

College of Agriculture -Abu Graib , Tomato (Hybrid Jenan) was planted  in springseason 

of 2012 . Factorial experiment in randomize complete block design with three replicates 

all it are includes twenty four experimental unit , phosphate fertilizer was added from 

triple super phosphate  four levels (0,40,80 and 120 Kg P.ha
-1

 ) ,three levels at organic 

matter (0 , 6 and 12 Ton .ha
-1 

) ground corn cobs composting and two levels at 

biofertilizer as Mycorrhizae (G. mossea ) (with and without inoculation ). All fertilizers 

were mixed at the soil. Results showed  that the level 80 kg P.ha
-1

and 6 ton .ha
-1

 of 

organic matter was the best compared to other treatments  , That the data showed the 

highest values  at leave dry weight  (4.53 and 4.62 ) g.leave
-1

dry matter weight , with 

increasing percentage of (607.81 and 266.67)% respectively compared to that of control 

for second and third periods growth. It affected on nitrogen concentration and the means 

were %4.34 % 4.73ب)  and 4.12 %) gave an increasing percentage of (92.00,2..40 
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and143.04)% respectively compared to control for the growth periods. Results showed 

the highest values on the percentage of mycorrhizal infection on level 80 kg P.ha
-1

and 12 

ton .ha
-1

with inoculation which gave value  85.00% gave an increase of 100% compared 

that of control.  

 

 :المقدمـــة 

بأناا رذاء نظيف لقد  تجات امهتمامات في يثير من لول ال الم لتشجيع امنتاج ال ض   الذ  تتميع منتجاته        

 اٍل من التاثيرات المتبقية للمبيدات وامسمد  الكيمياقية ب وتنخفض فياا نسبة النترات وامويعامت بحيث م تت د  

ت ّد الطماطة من ( . و2011الحدول الصحية اآلمنة هذا فضال    ن المرلولات األ تصالبة المرتف ة )ال امر  ب 

ت تمد زبال  اإلنتاجية في وحد  المساحة  لى است مال أصناف نباتية ب ذات   . راقالمحاصيل المامة والرقيسة في ال

 نتاج  الي مع تحسين طراق  الر  والتسميدب  م أن المشكلة الرقيسة التي ت اجه المعاةع في هذا األنماط العةا ية 

ات  اصة األسمد  الكيمياقية )الشيباني هي  دم مقدة  المعاةع  لى تحمل األ باء المالبة الالزمة لت فير تلك اإلمكاني

(. وت د فطربات المابك ةابعا مامة في زبال   ابلية النبات  لى الحص ل  لى فسف ة  ضافي  ن طرب   .433ب 

زبال  جاهعبته في التربة فغالبا  ما بك ن الفسف ة محدلا  يما في م ظم الترب ال را ية التي ت اني من نقص يبير في 

فسف ة الجاهع ب حيث تمتلك فطربات المابك ةابعا القدة   لى اذابة صيغ الف سفات رير الذاقبة في محت اها من ال

( زبال  في ترييع  نصر  النتروجين والب تاسي م في 4311(. و د وجدت الخليل) 4336التربة ) طه و زيي ب

 ض   و الحي   وهذا  بؤيد % تسميد م دني مع التسميد ال3.اوةاق الطماطة و ص صا للم امالت المسمد  بـ 

الدوة المام للتسميد ال ض   والحي   في زبال  جاهعبة النتروجين والب تاسي م في التربة  وامتصاصه من  بل 

النبات و مكانية التقليل من يمية السمال الف سفاتي في هذا امتجاا . لذلك تادف الدةاسة الى م رفة أهمية التسميد 

ي ناا مكتملة النم  وفي أوج نشاطاا الفسي ل جي لل ة ة الخامسة لمدل النم  الثالث  المتكامل في ال زن الجاف

. ولوةالتسميد الف سفاتي و ال ض   و الحي   في ترييع نصر  النتروجين و الب تاسي م في (1202)الصحاف ب

 اموةاق و امصابة المابك ةابعبة في الجذوة.

 

 المواد وطرائق العمل :

اب  ررب،ببعةا ة  –ربة حقلية في حقل الخضر التابع لقسم البستنة وهندسة الحداق  في يلية العةا ة نفذت تج        

(  RCBDمحص ل الطماطة صنف جنان زةا ة مكش فة ب ونفذت التجربة وف  تصميم القطا ات الكاملة الم شا  )

مست بات من الفسف ة من وبثالث مكرةات ويل مكرة بتضمن اةبع و  شرون وحد  تجرببية ب اضيفت اةب ة 

. هـ Pيغم  143و  03و  73و  3مصدة س بر ف سفات الثالثي )
-1
( وثالث مست بات  من المال  ال ض بة من   ال   

طن . هـ 14و  6و  3ملم ) 4الذة  المتحللة و المقط ة الى اجعاء صغير  
-1
( ومست بين من السمال الحي   )فطر  

بدون تلقي  و تلقي  ( بواضيفت هذا امسمد  في التربة  لطا   بل العةا ة )  G.mosseالمابك ةابعا (من جن  

 وحس، الم امالت . 

 

 :تحضير السماد العضوي و الحيوي 

م 4×4ملم في حفر  اب الها  4الى أجعاء صغير   المقط ةوض ت   ال  الذة  الجافة  
4
م1وب م   

4
مغلفة بطبقتين  

يغم .لونم  13بأضيف لاا سمال الي ةبا  4311/  13/  43من الب لي اثيلين بتأةبخ 
-1

يغم .  لونم  0و 
-1

سمال س بر 

يغم .لونم  .ف سفات الثالثي و 
-1
( ب  .433أسب  ا  )الشيباني ب  43من سمال يبربتات الب تاسي م ب وأستمر التخمر  

يغم . طن 03و اضيفت ياةب نات الكالسي م 
-1

 4336شيبيني ب % )ال .6من السمال ال ض   وةطبت  بنسبة  

( ) تم الحص ل  ليه من  سم ال  ابة / يلية العةا ة / اب   ( Glomus mosseaeاست مل لقاح فطر المابك ةابعا (.

ررب،( والمتك ن من) سب ةات + جذوة مصابة + تربة جافة ( ب اذ تم فحص اللقاح للتايد من وج ل السب ةات النقية 

 (  وحس، الطربقــة المقترحـة  من  بـلWet sieving and decantingبطربقة  النخل الرط، والتنقيــة )
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Gerdmann   وNicolson  (1260 تم ايثاة هذا اللقاح بعةا ة نباتات الذة  الصفراء في  صص بالستيكية .)

م ولمد  سا ة وةبع  141ْ( يغم تربة ةملية م قمة بجااز المؤصد   لى لةجة حراة  .بحت   يل مناا  لى )

رم أ ر  من  3.سم و لطت  .رم من اللقاح تحت الطبقة السطحية لتربة امصص وب م  ح الي  3.واضيف 

اللقاح مع الطبقة السطحية للتربة. ووضع  ليط  التربة والجذوة المقط ة الى  طع صغير  في ايياس بالستيكية م قمة 

مناا تحت المجار للتايد من النسبة  وحفظت في مكان باةل وجاف لحين است ماله يلقاح وذلك ب د ان تم فحص نماذج

  ) Hayman و Phillips ( وحس، طربقة trypan blueالمئ بة لالصابة المابك ةابعبة ب د تصبيغاا  بصبغة الـ )

وبنف  الطربقة حسبت النسبة المئ بة لالصابة المابك ةابعبة  ند مد  النم  الثانية وأضيف اللقاح في التربة 1970 )

م 4 ة )اب ال مصطبة العةا ة لا ل  ط ط العةا
4

م (  حيث اضيف اللقاح ) سب ةات  1و بخطين  ومساحة يل  ط 

أضيف التسميد النتروجيني من سمال (.  4330رم لكل  ط )بشيرب  .14+ جذوة مصابة + تربة جافة ( ب زن

.هـNيغم 733الي ةبا 
-1

.هـ Kيغم  .71و التسميدالب تاسي بص ة  يبربتات الب تاسي م 
-1

لط السمالبن وأضيفا و  

ب ما  أما أ ر لف ة اضيفت  03الى جميع الم امالت وبخمسة لف ات امولى  ند العةا ة وبا ي الدف ات أضيفت يل 

تم ا ذ ال ينات النباتية المتمثلة بال ة ة الخامسة  ب ما  من الدف ة الراب ة ب وتم الر  بنظام الر  بالتنقيط . 43ب د 

رم من مسح ق ال ينة النباتية الجافة  3.4( وتم هضم ال ينات النباتية بأ ذ  1202ب  لمحص ل الطماطة )الصحاف

 Gresserوهضمت باست مال )حامض الكبربتيك المريع + حامض البيرويل ةبك( وفقا  للطربقة الم ص فة من  بل 

و  Bhargavaي  ) ( وتَّم تقدبر النتروجين و الب تاسي م في ال ينات النباتية يما وةل ف1242) Parsonو 

Raghupathi ب ما  من العةا ة في الحقل( وتمثل مراحل  143و  03و  73 ند المدل العمنية الثالث ) ( 1220ب

م(  3.0–3اما تحاليل التربة تضمنت ا ذ  ينات التربة  بل العةا ة لل م )التعهيرو الحاصل المبكر و ناابة الم سمب 

مليميتر و دة الت زبع الحجمي لد اق  التربة بطربقة الماصة  4 طر فتحاته ثم جففت ه اقيا ثم طحنت ونخلت بمنخل 

Pipette method  وفقا  لطربقةDay ال اةل  فيBlack  (126.  ب)ما الـ أ pHوالـEC  ،والب تاسي م الذاق

ين (و دة النتروج Jackson )12.0وياةب نات الكالسي م و المال  ال ض بة  دةت بحس، الطرق الم ص فة في 

 (و تم  1204 (و آ رون   Pageلطربقة  ً   الجاهع والف سف ةالجاهع وفقا 

 .ب م من العةا ة 0 – 4 ضافة السمال الحي   وال ض   في تربة الحقل  بل 

 

 ( بعض الصفات الكيميائية و الفيزيائية لتربة الدراسة قبل الزراعة . 1جدول )

EC (1:1 

) 

pH 

(1:1 ) 

NO3 النتروجين الجاهز
-
) - 

NH4
+

) 

P الجاهز K الذائب Ca 

 الذائب

Mg الذائب 

dS.m
-1

ملغم . كغم ---- 
-1

 تربة 

0..2 6.1. .0 11 60.22 182 6. 

 

 اليل الماده العضوية )قوالح الذرةالمتحللة (( تح 0جدول )

 

Ec 

(1:1 ) 

pH 

(1:5 ) 
N P K C 

C:N 

ratio 
Ca Mg 

dS.m
-1

 ------- % % % %  % % 

1..0 ..68 4.04 2.44 1.10 .1... 11.46 2.224 2.218 

 

.  

 المادة العضوية
كاربونات 

 الكالسيوم
 الطين الغرين الرمل النسجة

غم . كغم
-1

مزيجة طينية  

 غرينية

غم.كغم
-1

 

11.01 143.0 163.02 4....2 3.2.02 
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 النتائج و المناقشة :

بال  م ن بة في ال زن الجاف لل ة ة الخامسة بعبال  ( الى وج ل ز.و  7و  0تشير النتاق  ال اةل  في الجداول )        

. هـ Pيغم  03حيث ا طى المست   مست بات السمال الف سفاتي لمدتي النم  الثانية و الثالثة 
-1
أ لى الم دمت وبنس،  

 %(  ياسا بالمقاةنة ولمدتي النم  ا الا  لى الت الي.اما بالنسبة لمست بات 64.00% و  20..14زبال  بلغت )

طن .هـ 6التسميد ال ض   فكان افضل مست   مؤثر م ن با ه  
-1
وبنسبة زبال  بلغت وللمدتيـــــن امولــى والثانيــة  

 حت اء   ل  الذة  %(  ياسا  بالمقاةنة ولمدتي النم   لى الت الي وبمكن أن ب ع  ذلك الى  41.12% و  00.76)

لتي تعبد من جاهعبة ال ناصر للنبات في الترب يما أناا تك ن المتحللة  لى نس،  الية من األحماض الدبالية ا

مجم  ة واس ة  مصدةا" لاذا ال ناصر في التربة أبضا" حيث  ن المستخلص الماقي لخث ي ال  الذة  بح    لى

( فضال   ن أهمية المال  ال ض بة يمصدة  4330الفريت ز و السكروز ) الفرط سي ب من السكربات مثل المان ز و 

ام للنتروجين و الف سفات و الكبربت و  دل من ال ناصر الصغر  و هذا نات   ن  مليات التحلل للمال  ال ض بة و م

التربة و زبال  جاهعبة  pHالتي تشمل ثاني اويسيد الكاةب ن  و الح امض ال ض بة التي تساهم في  فض  يم 

ني م مما بقلل من  ابلية هذا الم الن  لى تثبيت ب ض ال ناصر ويذلك تغليف ل اق  التربة و أياسيد الحدبد و املم

ال ناصر الغذاقية في التربة ممابساهم في زبال  جاهعبتاا في التربة و امتصاصاا من  بل النبات مما بن ك  ابجابا  

ين ( وأبضا  أهمية السمال ال ض   في تحس 4336و اتي وآ رون ب  .433 لى اموزان الجافة لالوةاق )الشيباني ب 

و  4334صفات التربة الفيعباقية مما بساهم في زبال  يفاء  الجذوة ممتصاص المغذبات )السامراقي و ا رونب

Gomes   اما بالنسبة للتدا ل بين مست بات التسميد الف سفاتي و ال ض   تبين النتاق  وج ل 4314وآ رون . )

. هـ Pيغم  03ب د المست    فرو ا  م ن بة يلما زالت مست بات التسميد الف سفاتي بولذلك
-1
طن . هـ 6و  

-1
أفضل  

% (  ياسا   2..116% و  064.04% و  104.06مست   ولمدل النم  الثالث بإ طاءا ا لى م دمت وبنس، زبال  )

( فرو ا  م ن بة بين الم دمت الخاصة للتدا ل بين  .و 7بم املة المقاةنة  لى الت الي . يذلك ل حظ من الجداول )

. هـPيغم   03بات السمال الف سفاتي و المابك ةابعا ويانت أفضل النتاق   ند المست  مست 
-1
مع التلقي  وبم دمت  

 7.44و  4.22بلغت )
 

رم وزن جاف . وة ة 
-1

( للمدتين الثانية و الثالثة  لى الت الي. أما التدا ل بين السمال ال ض   

طن.هـ 6 ام يانت الم دمت  ند المست   و الحي   فلم بكن له تأثير م ن  . و لكن بشكل 
-1

مع التلقي   

الف سفاتي و التسميد  بالمابك ةابعا أ طت أفضل النتاق  .ولكن  لى ال م م فان التدا ل الثالثي بين مست بات التسميد

منية امولى أ طى ال ض   و التلقي  بالفطر بينت النتاق  هناك فرو ا  م ن بة للمدل العمنية الثالث للنم  ففي المد  الع

. هـ Pيغم  143المست   
-1
طن . هـ 14و  

-1
رم . وة ة  1.47مع التلقي  أ لى مست   وزن جاف بلغ  

-1 
أما مدتي 

. هـ Pيغم  03النم  الثانية و الثالثة يانت النتاق  مختلفة ن  ا ما بحيث يان افضل مست   ه  ) 
-1
طن . هـ 6و  

-1
مع  

رم وزن جاف.وة ة  7.64و  0..7التلقي  ( بلغت  ندا القيم )
-1

%   466.64% و  634.01( وبــنسبـــة زبــــال  

 يـاسـا  بـم امـلـة المـقـاةنة ولمدتـي النم الثانية و الثالثة  لى الت الي . وب ع  ذلك الى أهمية التسميد الحي   حيث ان 

الجذوة مما  ض امبسسيك مما بعبد من يثافةالمابك ةابعا تفرز محفعات النم  مثل امويسينات و الجبربلينات وحام

نشاط احياء التربة  بحفع النبات ألمتصاص ال ناصر المغذبة وبمساهمة فا لة للسمال ال ض   الذ  بؤل  الى زبال 

( ومع ما 4330وآ رون ) Medina( و4336) Safariالمجاربة من ضمناا فطربات المابك ةابعا وهذا بتف  مع 

( من زبال  في الجذوة المابك ةابعبة للنباتات الملقحة بفطر المابك ةابعا فضال   ن 4336)وآ رون Perner  وجدا

الذ  ب د مصدةا ماما للفسف ة ال ض   المست مل من  بل فطرالمابك ةابعا الذ  بنقل م ظم  أن التسميد ال ض  

(  ن مست بات التسميد  0و  4و  6و بالحظ من الجداول ) . ال ناصر المغذبة ام ر   الى امجعاء ال ليا للنبات

( 6) النم  امولى جــــدول الف سفاتي يان لاا التأثير امبجابي في ترييع النتروجين في ال ة ة الخامسة فقط  ند مد 

أما مست بات السمالال ض   اثرت م ن با في ترييع النتروجين فقط  ند مد  النم  الثالثة وهذا ب ع  الى ان ترييع 

الجذوة لم تأ ذ مداها الحقيقي  في المراحل امولى من نم  النبات لم تبلغ مرحلة ذةو  النشاط الحي   و نالنتروجين 

في التغلغل و الت سع في التربة و ان متطلبات النبات من ال ناصر الغذاقية لم تصل ا صاها ب أما ب د تلك المراحل فان 

ص   لسد متطلبات النبات في نش ء وأمتالء الثماة فضال   ن حاجة النبات لل ناصر الغذاقية  د بلغت مدباتاا الق
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النشاط الحي   في النبات أ لى لةجاته ) اتي و  امتدالات الجذوة في التربة  د وصلت مدباتاا القص   ووصل

( و لى ال م م فأن يال التسميدالف سفاتي وال ض   ساهما في زبال  ترييع النتروجين في ال ة ة  4334الصحافب

.هـ  Pيغم 03امسة لذلك افضل مست   للتدا ل يان الخ
-1

طن . هـ 6و 
-1

% و  67.14وبنس، زبال  بلغت ) 

 ن   ال  الذة  الى  %(  ياسا  بم املة المقاةنة و لمدل النم  الثالثة  لى الت الي ب وهذا ب ع  .134.0% و 61.11

النابتروجين الممتص   نب فضال   ن  ل  الجافة للنباتالمتحللة ايثر يفاء  في زبال  يمية وترييع النابتروجين في الما

حيث أن المخلفات  من  بل النبات برتبط م ن با" مع يمية النابتروجين المتحرة من المال  ال ض بة  ند تحللاا

)  النتروجين  ند تحللاا ال ض بة الحاوبة  لى نس، مختلفة من األحماض األمينية تجاع النبات بكميات يافية من

ال ناصر الغذاقية وزبال   بصــ ة   امـة فـإن اإلضـافـات ال ض بة مامة لعبال  جاهعبة ( ب 4330رط سي ب الف

التربة وزبال  يميتاا ومن ثم زبال  ف الية امنعبمات المحللة للمال  ال ض بة في التربة مما  نشاط امحياء المجاربة في

  ن تأثير المال  ال ض بة  لى ةط بة التربة و امحياء لاا فضال   النبات بعبد من جاهعبة ال ناصر و متصاص

المجاربة فياا وزبال  فا ليتاا وزبال  تحرة النتروجين مناا نتيجة  ملية الم دنة واضافة حامضي الاي ميك و 

التربة وتحسين ترييباا من  الل  pHالف لفيك في زبال  نسبة النتروجين في اموةاق فضال   ن  ملاما في  فض 

بال  أحتفاتاا بالماء وزبال  تا بتاا مما زاَل من نم  الجذوة ومن ثم  متصاص جيد لل ناصر المتيسر . أو  د ب  ل ز

مما بقلل من فقدان النتروجين  ن طرب  التطابر  Ureaseالى  لوة حامض الاي ميك في  فض فا لية أنعبم الـ 

Volatilization  ( من  ن اضافة مست بات   ال   4334اقي و آ رون)( وهذا بتف  مع السامر 4311)ال امر  ب

الذة  المتحللة  د تسببت في زبال  جاهعبة ال ناصر المغذبة في التربة مما ان ك  ابجـابـا  فـي المحــــت   الممتص 

( فرو ا  4و 6فقد بين الجدولين ) التدا ل بين مست بات التسميد الف سفاتي و التلقي  او  دم التلقي  بالفطر مناا . بينما 

% (  ياسا  بالمقاةنة ولمدتي النم  امولى و الثانية  لى الت الي . اما بالنسبة للتدا ل بين  .77.0%و  م ن بة بين

طن.هـ 6ال ض   والحي   فقدأتارت النتاق  تاثيرا م ن با فقط  ند مدتي النم  الثانية والثالثة  ند المست   التسميد
-

1
% (  ياسا  بم املة المقاةنة و لمدتي النم   لى  4.00.% و  04.42ابعا وبنس، زبال  )التلقي  بفطر المابك ة مع

 .يذلك بالحظ من نتاق  الجداول ا الا ان التدا ل الثالثي أ طى زبال في م دمت ترييع النتروجين في ال ة ة الت الي

 ال ض   ف سفاتــي ومست بـــات التسميــدالخامسة حيث ل حظت العبالات للقيم متناسبة مع زبال  مست بات التسميد ال

و ص صا  مع التلقي  بفطر المابك ةابعا بالررم من وج لمؤشرات ألنخفاضات متتالية بالم دمت و ص صا  

 ندأ لى مست   للتسميد الف سفاتي ويذلك الحال أل لى مست   للتسميد ال ض   س اء مع التلقي  او بدونه وهذا 

الف سفاتي بثبط من  ملية الت ابش بين ال اقل و الفطر ولكن هذا رير  ثيـر للتسميــد ال ــالــــيب ع  ةبما الى أن التـا

نافع من الناحية ام تصالبة و البيئية من زبال  التسميد الكيمياقي له اضراة بيئية وصحية سلبية ب لذلك يانت أ لى 

.هـ  Pغم ي 03التراييع للنتروجين و لمدل النم  الثالثة ند المست   
-1

طن . هـ 6و  
-1

مع التلقي  بالمابك ةابعا و  

%  و  ياسا  بم املة المقاةنة ولمدل النم  الثالث  لى الت الي . 143.04% و  40..2% و 24.33بنس، زبال  

NO3الملقحة بالمابك ةابعا تمتص نتروجين بص ةتيه   وب ع  ذلك الى ان الم امالت
-

و  
+
7NH  بكميات أ لى من

لقحة و نقلاا الى امجعاء ال ليا للنبات و هذا امنتقال بتم  ن طرب  الجذوة المابك ةابعبة وبشير ذلك الى ان رير الم

امةجنين بنشط انعبم النتروجينيع المتجمع  ند التغذبة بامم ني م مما ب عز م ا ع اممتصاص في الجذةوهذا بدوةا 

 4313ب  Chandelو  Gargالجذة الى امجعاء ال ليا للنبات )  ب د ماما في تك بن امحماض ال ض بة وانتقالاا من

( . ويذلك  بسب، ان المابك ةابعا تقلل من  طر فقد النتروجين بشكل نترات  ن طرب  الغسل مما بسب، زبال  في 

زمن  متصاص ترييع النتروجين في الجذوة النباتية الملقحة مما بك ن يتلة جذةبة   بة و يثيفــة للنبــات ممــــا ب ع

ب ع  الى لوة فطربات ( . و بنف  امتجاا 4311ب Martinو   Cavagnaroالماء و المغذبات ومناا النتروجين )

المابك ةابعا في زبال  الس ة اممتصاصية للنبات من  الل زبال  نم  المجم ع الجذة  و متدال الاابفا في التربة 

والى مقدة  الفطربات  لى استخالص النتروجين من مصالةا و ستخالص ال ناصر الغذاقية ومناا النتروجين 

انخفاض محت   امحماض اممينية في فضال  ن  ال ض بة ورير ال ض بة رير الجاهع  والب يد   ن النظام الجذة 

ة النباتات المابك ةابعبة ب طي الدليل  لى زبال  محت   النتروجين في النبات ينتيجة لتمثيله الى بروتين في انسج

لذلك اشاةت النتاق  الى أهمية التسميد الحي   مع ال ض   مع المست بات المت سطة للتسميد الف سفاتي  النبات ال اقل
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( الى  11و 13و 2( . وتشير النتاق  في الجداول )4311و سلمان ب  4334و السامراقي و آ رون ب   4330)بشير ب 

 ة الخامسة لنبات الطماطة بعبال  مست بات التسميد الف سفاتي وج ل زبال  م ن بة في ترييع الب تاسي م في ال ة

لمدتي النم  امولى و الثانية ب أما مست بات المال  ال ض بة فقد يانت القيم م ن بة فقط في المرحلة امولى للنم  

طن . هـ 6و ص صا   ند المست   
-1 

( من  4311% ب وهذا بتف  مع ماوجدته سلمان ) 1.43الذ  أ طى م دل بلغ 

زبال  في ترييع الب تاسي م في اوةاق نبات التبغ بالنسبة للم امالت الملقحة بالمابك ةابعا ب اما بالنسبة للتدا ل بين 

مست بات السمال الف سفاتي و مست بات السمال ال ض   )  ال  الذة  المتخمر ( فقد سجلت في مد  النم  امولى 

. هـ  Pيغم  03الم املة 
-1 

هـ طن . 14و 
-1
%  ياسا  بم املة المقاةنة بأما مد  النم  الثانية 76.64أ لى نسبة زبال   

. هـ  Pيغم  03فكان المست   للنبات 
-1 

طن . هـ 6و 
-1

% ياسا  بم املة المقاةنة بوب ع  1..07أ لى نسبة زبال   

   المضاف يما تت اجد مع سب، العبال  في محت   الب تاسي م  لى زبال  جاهعبته بعبال  مست بات السمال ال ض

السمال ال ض   المتحلل أحياء مختلفة لاا المقدة   لى  ذابة ب ــــض الم ــــالن الحاملـــة للب تاسيـــ م مّمــا بـــؤل  

 لـى تحـــرة الب تاسيـــ م يما أن فطربات المابك ةابعا تمتد  لى  د  سنتميترات من سط  الجذوة وت فر نظاما  ف ام  

( وتتف  النتاق  مع ما وجدا  .433صاص وسح، الم ال الغذاقية من  اةج نطاق منطقة امستنفاذ)الشيباني ب ممت

( من  زبال  في ترييع و امتصاص الب تاسي م حيث ان وج ل الفطربات مع ال ال ات التي  4332أحمد وآ رون    ) 

 دبد من الظروف البيئية مما تحافظ  لى الجذوة تقيماا مع جذوة النباتات و التي تعبد من مقاومة اممراض و لل

وتكسباا الق   ضد امصابات الممرضة في التربة مما بسام في زبال  الكثافة الجذةبة و المساحة السطحية للجذوة 

فضال   ن زبال  في جاهعبة ال ناصر الغذاقية و ص صا  الب تاسي م في التربة ب فضال ن تحسين صفات التربة 

(. فيما تشير نتاق  التدا ل بين مست بات  4336 اتي وآ رون بو 4330وآ رونب  Kayaو 4330)بشيرب الفيعباقية 

. هـ  Pيغم  03في مد  النم امولى يان المست     AMFالتسميـــــدالف سفاتـــي و
-1 

مع التلقي  ه  امفضل وبنسبة 

تدا ل أ لى  يمة لترييع الب تاسي م في ال ة ة لمد  %  ياسا  بم املة المقاةنة وبنف  امتجاا ولنف  ال 6....زبال  

. هـ  Pيغم  73النم  الثانية  ند الم املة 
-1 

%  ياسا  بم املة  .77.0% وبنسبة زبال  بلغت 1.42  مع التلقي  بلغت

بة و بينت فرو ا م ن  AMFالمقاةنة .أما نتاق  التدا ل بين مست بات التسميد ال ض  )  ال  الذة  المتحللة( مع 

%  ياسا بالمقاةنةبأما  ند مد  النم  الثالثة يان امتجاا نفسه اذ ند زبال مست ىالتسميدال ض    02.46بنسبة زبال  

طن .هـ 14 – 3من 
-1
%  ياسا  4.10% و بنسبة زبال   1.24مع التلقي  بالمابك ةابعا أ طى أ لى م دل ترييع بلغ  

.هـ Pيغم  03الى تأثير م ن    ص صا  ند المست   )تدا ل الثالثي بم املة المقاةنة  . فيما اشاةت نتاق  ال
-1
 14و 

طن . هـ
-1

ترييع للب تاسي م في وة ة نبات الطماطة الخامســـة  مع التلقي  بالمابك ةابعا ( الذ  أ طى أ لى م دل 

الثانية سلكت نف  امتجاا لمد  %  ياسا  بم املة المقاةنة ب اما مد  النم   2.23.% وبنسبة زبال  بلغت  .0.1 بلـــــغ

.هـ Pيغم  73)النم  امولى  لذلك بينت نتاقجاما فرو ا م ن با  فكان افضل مست   لمد  النم  الثانية  ند المست   
-1
 

طن . هـ 6و
-1
%  ياسا بم املة المقاةنة وهذا .144.7% وبنسبة زبال   4.04مع التلقي  بالمابك ةابعا ( و بم دل بلغ  

من تأثير اضافة السمال الحي   و ال ض   في زبال  محت    (4334بتف  مع ما وجدا السامراقي وآ رون )

ناك زبال  م ن بة في نسبة امصابة ( ه 14و بالحظ من الجدول )  الب تاسي م في اوةاق الذة  الصفــــــراء.

( طن . هـ 14 – 3المابك ةابعبة بعبال  مست بات التسميد ال ض   من ) 
-1
%  ياسا  بم املة  20..1وبعبال  بلغت  

المقاةنةب وسب، هذا العبال   ن  ضافة السمال ال ض   بسام في زبال  نسبة المست مرات المابك ةابعبة فضال   ن 

ل  مست بات التسميد ال ض   الذ  بجاع المغذبات التي بحتاجاا الفطر و ال اقل النباتي بسب، تنشيط الفطر بعبا

 مليات تحلل المال  ال ض بة بويذلك  ن امحماض ال ض بة التي تتحرة في التربة  ند تحلل السمال ال ض   تسام 

(بأما التدا ل بين  4311ي ب و الكرطاني و الطاق 4334في ل م الجذوة المابك ةابعبة ) اتي و الصحاف ب 

.هـ Pيغم  03و  3يان م ن با  ند المست بين  AMFمست بات التسميد الف سفاتي و 
-1
مع التلقي  بالفطر  وبم دلين  

% ( للمست بين  لى الت الي لذلك ب ض  يلما زال مست   التسميد الف سفاتي انخفضت  42.77% و 6..03بلغا )

بين  دم حاجة النبات للفطر  ند المست بات ال الية  د ب ع  ذلك الى  ن بعبال  جاهعبة امصابة المابك ةابعبة وهذا ب

الجذةبة مما بؤل  الى تقليل نفاذبة امرشية للجذوة و  الفسف ة تعلال يمية الف سف لبيدات فـــي ارشيــة الخالبــا
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هذا بؤل  الى انخفاض النتيجة تقليل  فرازات الجذوة للسكربات المختعلة و امحماض اممينية و

 (. 4330و سلمان و السامراقي ب   4336و طه و زيي ب  4336امصابةالمابك ةابعبة  )سلمان ب 

 

 ( تأثيرالتسميد الفوسفاتي والعضوي والحيوي في الوزن الجاف للورقة الخامسة )غم وزن جاف.3جدول)

ورقة
-1

)
 

 مدة النمواالولى

 

زبال  م ن بة في نسبة امصابة المابك ةابعبة مصاحبة مع العبال    AMFو أشاةالتدا ل بين التسميد ال ض   و  

طن . هـ(  14 – 3بمست بات التسميد ال ض   من ) 
-1 

مع التلقي  بالمابك ةابعا وهذا ب ض  ما اشرنا اليه من زبال  

طن . هـ 14لمابك ةابعبة التي تنشط بالتسميد ال ض   وأ لى م دل  ند المست   في امصابة ا
-1
بنسبة اصابة بلغت  

%  ياسا  بم املة المقاةنة. اما التدا ل بين مست بات التسميد الف سفاتي و مست بات  110.16% وبنسبة زبال   03.00

ه الى زبال  م ن بة بين الم دمت في نسبة امصابة اشاةت نتاقج AMFالتسميد ال ض   )   ال  الذة  المتحللة ( و 

.هـ Pيغم  03المابك ةابعبة وأ لى م دل اصابة يان  ند المست   
-1

طن . هـ  14و 
-1

و التلقي  بالمابك ةابعا بلغ   

و  4332وآ رون ب Arandaوهذا النتاق  تتف  مع ) %  ياسا  بالمقاةنة 133% وبنسبة زبال   33..0

Soleimanzadeh و 4313بAbasi   و 4311وآ رون بSchwarz  الذبن وجدوا تاثير  4311وآ رون ب )

 مستويات الفسفور

.هـ Pكغم
-1

  A)) 

 ويات العضويمست

طن . هـ
-1

  B )) 

AMF              C))  مستويات × مستويات الفسفور

 +A×B -AMF AMFالعضوي 

 

2 

2 2..4 2.6. 2.62 

. 1.48 1.08 1.38 

10 1.12 2.8. 1.18 

 

42 

2 1.46 1.2. 1.08 

. 1.33 1.18 1.41 

10 1.33 2.63 1.13 

 

82 

2 1.16 1.16 1.16 

. 1.1. 1.61 1..3 

10 2.83 1.24 2.63 

 

102 

2 1.06 2.63 1.22 

. 1.38 1.18 1.08 

10 1.16 1.64 1.41 

LSD(0.05) 1.260 2.660 

 (Aمستويات الفسفور) 

مستويات 

 AMF×الفسفور

A)×C) 

2 1.01 2.66 1.09 

42 1.38 1.16 1.29 

82 1.16 1.30 1.25 

102 1.06 1.01 1.24 

LSD(0.05) N.S. N.S. 

 ( Bمستويات العضوي) 

مستويات العضوي 

×AMF  (B×C) 

2 1.11 2.64 1.24 

. 1.44 1.44 1.44 

10 1.14 1.01 1.16 

LSD(0.05) N.S. 2.38. 

AMF (C) 1.0. 1.16 

LSD(0.05) N.S. 
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لذلك نستنت   امصابة المابك ةابعبة  لى محاصيل  الطماطة وزهر  الشم  والذة  الصفراء والطماطة  لى الت الي .

 اسي م ويذلك زبال  اموزان من الدةاسة ان التسميد الحي   يان له الدوة امساس في زبال  ترييع النتروجين و الب ت

لمساهمة الفا لة للتسميد ال ض   مع الحي   بحيث أن م امالت الخلط بين الجافة لالوةاق و ذلك ابضا من ا

السمالبن يان لاا الدوة المام في العبال  مع المست بات المت ازنة للسمال الف سفاتي و التأثير المباشر لألصابة 

لتسميد الف سفاتي ب المابك ةابعبة ب وبذلك ن صي بإست مال التسميد الحي   و ال ض   مع المست بات المنخفضة ل

فضال   ن  جراء لةاسات بإست مال مست بات مختلفة من امسمد  الف سفاتية او الف سفاتية المختلفة  مع مست بات 

 ومصالة لألـسمد  ال ض بة المختلفة و التن ع في  ضافة األسمد  الحي بة و  لى محاصيل مختلفة .

 

 يوي في الوزن الجاف للورقة  الخامسة ) غم  وزن  جاف.(تاثير التسميد الفوسفاتي والعضوي و الح4جدول)

ورقة
-1

 ( مدةالنموالثانية. 

 

 

 

 

 مستويات الفسفور

.هـ Pكغم
1

 A)) 

 مستويات العضوي

طن . هـ
-1

 B)) 

AMF              C))  مستويات الفسفور

 +A×B -AMF AMFمستويات العضوي ×

2 

2 2..4 2.63 2.68 

. 1.04 1.04 1.04 

10 1.26 1.38 1.00 

42 

2 1.44 1.22 1.00 

. 1.82 1.80 1.81 

10 1.32 3.24 0.16 

 

82 

2 1.1. 2.68 1.26 

. 0..8 4.13 3..1 

10 1.84 3.44 0..4 

 

102 

2 1.43 1.80 1..0 

. 1.11 1.6. 1.44 

10 2.83 1.40 1.10 

LSD(0.05) 1.616 1.384 

 (Aمستويات الفسفور) 

مستويات 

 AMF×الفسفور

A)×C) 

2 2.68 1.18 1.28 

42 1.10 1.61 1.63 

82 1.86 0.66 0.44 

102 1.10 1..6 1.36 

LSD(0.05) 1.132 2.666 

 ( Bمستويات  العضوي ) 

مستويات العضوي 

×AMF  (B×C) 

2 1.16 1.18 1.18 

. 1.61 0.34 0.20 

10 1.0. 0.30 1.66 

LSD(0.05) 2.668 2..60 

AMF (C) 1.38 1.61 

LSD(0.05) 2.1.1 
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 (تاثير التسميد الفوسفاتي والعضوي و الحيوي في الوزن الجاف للورقة  الخامسة ) غم  وزن  جاف.1جدول)

ورقة
-1

 ( مدةالنموالثالثة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الفسفور

كغم.هـ 
-1

 A)) 

 

مستويات 

 العضوي

طن . هـ
-1

 B)) 

 

AMF              C)) 
مستويات الفسفور 

مستويات العضوي ×

A×B 

 

-AMF 

 

AMF+ 

 

2 

2 1.0. 0.81 0.21 

. 0.4. 0.81 0..1 

10 0.44 1.61 0.26 

 

42 

2 0.83 3.88 3.31 

. 4.00 1.88 3.21 

10 3.24 0.18 0.81 

 

82 

 

2 1.82 3.1. 0..8 

. 4.0. 4..0 4.44 

10 3.31 4.46 3.61 

 

102 

2 0.60 3.63 3.33 

. 0.61 3.64 3.33 

10 4.01 3.60 3.66 

LSD(0.05) 3.028 0.0.8 

 (Aمستويات الفسفور) 

 

مستويات 

 AMF×الفسفور

A)×C) 

2 0.21 0.46 0.0. 

42 3.3. 0.68 3.26 

82 3.14 4.00 3..8 

102 3.3. 3.63 3.11 

LSD(0.05) 1.810 1.312 

 
 Bعضوي ) مستويات  ال

) 

مستويات العضوي 

×AMF  (B×C) 

2 0.02 3.11 0.81 

. 3.4. 3.06 3.36 

10 3.06 3.10 3.02 

LSD(0.05) N.S. N.S. 

AMF (C) 0.68 3.32 

LSD(0.05) N.S. 
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 تاثيرالتسميدالفوسفاتي والعضوي والحيوي في تركيزالنتروجين )%( في الورقة الخامسة لمدة(  .جدول )

 نمواالولى .ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الفسفور

كغم.هـ 
-1

  A)) 

 

 مستويات العضوي

طن . هـ
-1

 B)) 

 

AMF              C)) 
مستويات الفسفور 

مستويات ×

 A×Bاالعضوي

 

-AMF 

 

AMF+ 

 

2 

2 1.01 1.36 1.31 

. 1... 1.68 1.80 

10 1.66 1.41 1..2 

 

42 

2 1.64 1.63 1.84 

. 1.61 1.36 1... 

10 1.86 1.11 1..6 

 

82 

2 0.1. 1.68 0.26 

. 1.86 0.42 0.11 

10 0.23 0.10 0.28 

 

102 

2 0.20 0.03 0.10 

. 1..8 0.11 1.60 

10 0.20 1.68 1.62 

LSD(0.05) 2.680 2.113 

 (Aمستويات الفسفور) 

مستويات 

 AMF×الفسفور

A)×C) 

2 1.16 1.16 1.18 

42 1.8. 1..2 1.63 

82 0.23 0.16 0.12 

102 1.61 0.21 1.68 

LSD(0.05) 2.410 2.316 

 ( Bمستويات العضوي) 

مستويات 

  AMF×العضوي

(B×C) 

2 1.66 1.88 1.84 

. 1.82 1.66 1.86 

10 1.63 1.62 1.80 

LSD(0.05) N.S. N.S. 

AMF (C) 1.84 1.81 

LSD(0.05) N.S. 
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 العضوي و الحيوي في تركيزالنتروجين )%( في الورقة الخامسة لمدةتاثيرالتسميدالفوسفاتي و(  6جدول )

 النمو الثانية .

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الفسفور

كغم.هـ 
-1

 

A)) 

 مستويات العضوي

طن . هـ
-1

 

B)) 

AMF              C)) 
مستويات الفسفور 

مستويات العضوي ×

A×B 

 

-AMF 

 

AMF+ 

 

2 

2 1.2. 1.12 1.28 

. 1.13 1.41 1.06 

10 1.0. 1.33 1.32 

 

42 

2 1.03 1.32 1.0. 

. 1.33 1.18 1.4. 

10 1.18 1.10 1.31 

 

82 

 

2 1.26 1..6 1.36 

. 1.40 0.26 1.64 

10 1.13 1.01 1.16 

 

102 

2 1.11 1.43 1.46 

. 1.36 1.36 1.38 

10 1.4. 1.26 1.06 

LSD(0.05) 2..21 2.401 

 (Aمستويات الفسفور) 

 

مستويات 

 AMF×فورالفس

A)×C) 

2 1.11 1.06 1.00 

42 1.38 1.33 1.3. 

82 1.01 1... 1.43 

102 1.41 1.06 1.36 

LSD(0.05) 2.346 N.S. 

 
 Bمستويات  العضوي )

) 

مستويات 

  AMF×العضوي

(B×C) 

2 1.00 1.36 1.06 

. 1.30 1..0 1.46 

10 1.3. 1.02 1.08 

LSD(0.05) 2.321 N.S. 

 

AMF (C) 1.32 1.42 

LSD(0.05) N.S. 
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 تاثيرالتسميدالفوسفاتي والعضوي والحيوي في تركيزالنتروجين )%( في الورقة الخامسة لمدة( 8جدول )

 النموالثالثه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الفسفور

كغم.هـ 
-1

 A)) 

 

 مستويات العضوي

طن . هـ
-1

 B)) 

 

AMF              C)) 
مستويات الفسفور 

االتسميد ×

 A×Bالعضوي 

 

-AMF 

 

AMF+ 

 

2 

2 2.81 2.62 2.81 

. 1.44 1.42 1.40 

10 1.02 1.82 1.12 

 

42 

2 1.06 1.11 1.01 

. 1.0. 1.32 1.08 

10 1.11 1.1. 1.11 

 

82 

2 1.21 1.28 1.24 

. 1.01 0.16 1.60 

10 1.21 1.2. 1.23 

 

102 

2 1.26 2.81 2.66 

. 1.36 1.46 1.43 

10 1.60 1.20 1.36 

LSD(0.05) 2.613 2.130 

 
مستويات 

 (Aالفسفور)

مستويات 

 AMF×الفسفور

A)×C) 

2 1.11 1.36 1.0. 

42 1.03 1.02 1.01 

82 1.26 1.44 1.06 

102 1.42 1.10 1.0. 

LSD(0.05) N.S. N.S. 

 
مستويات 

 ( B العضوي)

مستويات العضوي 

×AMF  (B×C) 

2 1.24 2.66 1.20 

. 1.34 1.16 1.4. 

10 1.06 1.0. 1.0. 

LSD(0.05) 2.36. 2.0.. 

AMF (C) 1.00 1.08 

LSD(0.05) N.S. 
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 ( تاثير التسميد الفوسفاتي و العضوي والحيوي في تركيزالبوتاسيوم )% (في الورقة الخامسة 6جدول )

 لمدة  النمو االولى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الفسفور

كغم.هـ 
-1

  A)) 

 

مستويات 

 العضوي

. هـ طن
-1

  B)) 

 

AMF              C)) 
مستويات الفسفور 

مستويات العضوي ×

A×B 

 

-AMF 

 

AMF+ 

 

2 

2 1.66 1.64 1.61 

. 1.16 1.18 1.16 

10 1.86 1.06 1.16 

 

42 

2 1..0 0.02 1.61 

. 0.13 1.36 1.6. 

10 1.68 0.14 0.2. 

 

82 

 

2 0.26 0.11 0.32 

. 1.41 0.63 0.26 

10 0.16 3.11 0.8. 

 

102 

2 1.41 0.62 0.26 

. 0.13 1.64 0.03 

10 1.88 1.81 1.84 

LSD(0.05) 2.8.1 2..10 

 (Aمستويات الفسفور) 

 

مستويات 

 AMF×الفسفور

A)×C) 

2 1.82 1..2 1.62 

42 0.24 1.61 1.68 

82 0.24 0.82 0.40 

102 1.61 0.11 0.21 

LSD(0.05) 2.466 2.313 

 
ات  العضوي مستوي

(B ) 

مستويات المادة 

  AMF×العضوية 

(B×C) 

2 1.68 0.33 0.2. 

. 0.20 1.61 1.6. 

10 0.28 0.26 0.28 

LSD(0.05) N.S. N.S. 

AMF (C) 1.6. 0.11 

LSD(0.05) N.S. 



 جاسم وآخرون                                                                (4317) , 74-03(: 1) 6 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

70 
ISSN 2072-3875 

 

 ة الخامسة(تاثير التسميد الفوسفاتي و العضوي و الحيوي في تركيزالبوتاسيوم )%( في الورق 12جدول)

 لمدة النموالثانية .

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 مستويات الفسفور

كغم.هـ 
-1

  A)) 

 

 مستويات العضوي

طن . هـ
-1

  B)) 

 

AMF              C)) 
مستويات الفسفور 

مستويات ×

 A×Bالعضوي

 

-AMF 

 

AMF+ 

 

2 

2 1.20 1.83 1.40 

. 1.61 1.33 1.14 

10 2.6. 1.62 1.33 

 

42 

2 1.82 1.81 1.80 

. 1.28 0.30 1.62 

10 1.32 1.18 1.04 

 

82 

 

2 1.01 1.66 1.16 

. 0.24 1.66 1.61 

10 1.01 1.12 1.38 

 

102 

2 1.42 2.66 1.16 

. 1.02 0.11 1..1 

10 1.14 2.66 1.21 

LSD(0.05) 2.166 2.403 

 (Aمستويات الفسفور) 

 

مستويات 

 AMF×الفسفور

A)×C) 

2 1.04 1..0 1.43 

42 1.36 1.66 1.16 

82 1.12 1.61 1..0 

102 1.04 1.3. 1.32 

LSD(0.05) 2.34. 2.044 

 
 Bمستويات  العضوي)

) 

مستويات العضوي 

×AMF  (B×C) 

2 1.31 1... 1.11 

. 1.10 1.88 1.62 

10 1.1. 1.34 1.01 

LSD(0.05) 2.066 2.010 

AMF (C) 1.34 1..3 

LSD(0.05) 2.163 
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 (تاثير التسميد الفوسفاتي و العضوي و الحيوي في تركيزالبوتاسيوم )%( في الورقة الخامسة 11جدول)

 لمدة النموالثالثه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستويات الفسفور

كغم.هـ 
-1

  A)) 

 

 مستويات العضوي

طن . هـ
-1

  B)) 

 

AMF              C)) 
مستويات الفسفور 

مستويات العضوي ×

A×B 

 

-AMF 

 

AMF+ 

 

2 

2 0.22 1.01 1..2 

. 0.38 1.16 1.66 

10 1.02 0.1. 1..8 

 

42 

2 1.66 1.61 1.8. 

. 1.01 1.23 1.14 

10 1.31 0.00 1.68 

 

82 

 

2 1.42 1.4. 1.43 

. 1.8. 1... 1.6. 

10 1.46 1.14 1.10 

 

102 

2 0.11 1..3 1.86 

. 1.30 1..6 1.46 

10 1.46 1.61 1..1 

LSD(0.05) 2.166 2.412 

 (Aستويات الفسفور)م 

مستويات 

 AMF×الفسفور

A)×C) 

2 1.8. 1..4 1.61 

42 1.10 1..6 1..2 

82 1.18 1.11 1.16 

102 1..1 1..8 1... 

LSD(0.05) N.S. N.S. 

 
 Bمستويات العضوي )

) 

مستويات العضوي 

×AMF  (B×C) 

2 1.88 1.11 1.62 

. 1.62 1.48 1.16 

10 1.38 1.60 1..1 

LSD(0.05) 2.062 N.S. 

AMF (C) 1..1 1..4 

LSD(0.05) N.S. 
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 ( تأثير مستويات التسميد الفوسفاتي و العضوي و الحيــــوي فــــي النسبــة المئويـــة لالصابــة10جدول) 

 المايكورايزية )% ( .

 

 المصادر:

       .  تةعان الب تاسةي م فةي تةرب  4332احمد ب  روبة  بد هللاب و بد الكربم  رببي سبعب و من م فاضل مصةل  .

 Trichodermaو  Glomus mossea  تحةةةت  تةةةأثير  التسةةةميد  الحيةةة    بفطةةةر  العةا ةةةة  الكثيفةةةة  

harzianum    و التسميد ال ضHumic acid  . 2و التدا ل بيناما .مجلة جام ة تكربةت لل لة م العةا يةة  (

4 : )710 – 700 . 

 نتاجيةةةةة .تةةةةأثير التكامةةةةل بةةةةين التسةةةةميدالم دني وال ضةةةة   والحيةةةة   فةةةةي 4311الخليلبشةةةةيربن مظفةةةةر  لةةةةي.

.ةسةةةةةةالة  فةةةةةةي البيةةةةةة ت البالسةةةةةةتيكية ((Lycopersicon esculentum Millمحصةةةةةة ل الطماطةةةةةةة

 العةا ة.جام ة بغدال.  ماجستير.يلية

 .تغذبة النبات التطبيقيب وزاة  الت ليم ال الي والبحث ال لمي .جام ة بغدال.  ال راق. 1202الصحافبفاضل حسين.

 ألةض والنباتب المكتبة المصربة للطبا ة والنشر والت زبع.(.الفسف ة في ا4336الشبينيبجمال محمد)

 مستويات الفسفور

كغم.هـ 
-1

  A)) 

 مستويات العضوي

طن . هـ
-1

  B)) 

AMF              C))  مستويات الفسفور

 +A×B -AMF AMFمستويات العضوي ×

 

2 

2 0.22 1.01 1..2 

. 0.38 1.16 1.66 

10 1.02 0.1. 1..8 

 

42 

2 1.66 1.61 1.8. 

. 1.01 1.23 1.14 

10 1.31 0.00 1.68 

 

82 

 

2 1.42 1.4. 1.43 

. 1.8. 1... 1.6. 

10 1.46 1.14 1.10 

 

102 

2 0.11 1..3 1.86 

. 1.30 1..6 1.46 

10 1.46 1.61 1..1 

LSD(0.05) 2.166 2.412 

 (Aمستويات الفسفور) 

مستويات 

 AMF×الفسفور

A)×C) 

2 1.8. 1..4 1.61 

42 1.10 1..6 1..2 

82 1.18 1.11 1.16 

102 1..1 1..8 1... 

LSD(0.05) N.S. N.S. 

 ( Bمستويات العضوي ) 

مستويات العضوي 

×AMF  (B×C) 

2 1.88 1.11 1.62 

. 1.62 1.48 1.16 

10 1.38 1.60 1..1 

LSD(0.05) 2.062 N.S. 

AMF (C) 1..1 1..4 

LSD(0.05) N.S. 
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. تأثير التسميد الكيمياو  وال ض   اإلحياقي )الفطر  والبكتير  ( في .433الشيبانيبج ال  بد الكاتم يمال . 

 نم  وحاصل نبات الطماطة. أطروحة ليت ةاا. يلية العةا ة . جام ة بغدال.

استجابة الطماطة المعةو ة تحت تروف البي ت المحمية لالسمد  ال ض بة وا  .4311ال امر  ب نبيل ج ال ياتم .

 محياقية. أطروحة ليت ةاا. سم البستنة . يلية العةا ة . جام ة بغدال.

. ستجابة الذة الصفراء 4334السامراقي ب اسما يل  ليل ب وحمد هللا سليمان ةاهي بو ابتااة  بد الكربم احمد.

ال ال ة بين حاصل الحب ب و محت   ال ناصر في اموةاق و التربة .مجلة  –1   للتسميدال ض   والحي

 .  67- ..( : 1) 00ال ل م ال را ية 

. تأثير المستخلصات الماقية لب ض المخلفات ال ض بة في نم  الحنطة 4330الفرط سي ب بيداء  ب ل جاسم .

aestivuim riticumT  ة بغدال .. ةسالة ماجستير.يلية العةا ة . جام 

. تأثير التسميد الحي   بفطر  4311الكرطاني ب  بد الكربم  رببي سبع ب وصالح الدبن حمال  ماد  الطاقي .

و التسميد الكيمياو     Humic acidو التسميد ال ض   بحامض الاي ميك  Glomus mosseaالمابك ةابعا 

 –سية .المؤتمر ال لمي الخام  لكلية العةا ة في ب ض صفات النم  لنبات الذة  الصفراء النامية في تربة جب

 . ...- 70.نيسان : 44 – 46جام ة تكربت للمد  من 

. التدا ل بين المابك ةابعا وبكتربا امزوت بكتر امزوسبيرليم وتأثيرا في  نم  وحاصل 4330بشيرب  فراء ب ن .

 الحنطة .أطروحة ليت ةاا .يلية العةا ة . جام ة بغدال.

الفسف ة في    .تأثير صخر الف سفات و الكبربت العةا ي في م دمت  متصاص و نقل4336ن لاول .سلمانبنربما

 . 124 –104(:1) 6نبات الطماطة الملقحة بفطر المابك ةابعا. المجلة ال را ية ل ل م التربة .

نم  ون  ية  نبات التبغ .  .تأثير فطر المابك ةابعا و التسميد الف سفاتي و الب تاسي في 4311سلمان ب نربمان لاول .

 . 120 – 100( :  1) 11مجلة جام ة تكربت لل ل م العةا ية. 

.التدا ل بين السمال الحي   الفطر  والتسميد  ب نصر  4330سلمانبنربمان لاول بواسما يل  ليل السامراقي.

ا ية ل ل م التربة ال ر (.المجلة(Lycopersicon esculentum Millالفسف ةوالعنك وأثرا في نم الطماطة 

.0 (1:)404-473 . 

. لوة فطربات المابك ةابعا الح بصلية الشجيربة في تشجيع  4336امء جباة ب و هد  فاةوق زيي . طهب

نم و نتاجية محص ل الفاص ليا تحت مست بات مختلفة من الفسف ةفي الظروف الحقلية.مجلة ال ل م العةا ية 

 .  40 – 40(: 7) 04ال را ية 

. لوة التسميد ال ض    4.  نتاج البطاطا بالعةا ة ال ض بة  4334ب امء صال  و فاضل حسين الصحاف .  اتي 

و الشرش في ال ناصر الغذاقية الكبر  للنبات و نسبة امصابة المابك ةابعبة .مجلة ال ل م العةا ية ال را ية 

00 (7: ).4 – 67 . 

    . تةةأثير مجةةروش  ةة ال  الةةذة  4336بةةد هللا نجةةم ال ةةاني. ةةاتي بامء صةةال  بو بةةد امميةةر ثجيةةل صةةال  بو 

 .16 –1(: 1) 04. الكيمياقية والباب ل جية.مجلة ال ل م العةا ية ال را ية–1الصفراءفي ب ض  صاقص التربة 
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