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  Fusarium solani (.Mart)المكافحة المتكاممة  لمرض ذبول السمسم المتسبب عن الفطر
Sacc.  باستخدام العامل االحيائيharzianum Trichoderma والسماد العضوي المتحمل 

2عقيل نزال العابدي                1صباح لطيف عموان                 1مرتضى حمادي حسين   
 أستاذ                           استاذ مساعد                                                    

 قسم وقاية النبات/ كمية الزراعة/ جامعة الكوفة. 1
 قسم وقاية النبات/ كمية الزراعة/ جامعة كربالء.    2

 gmil.comahmedimad1@90 البريد اإللكتروني : 
 :المستخمص

لغرض السيطرة عمى مرض ذبوؿ السمسـ  2016أجريت ىذه  الدراسة في محافظة القادسية/ العراؽ عاـ  
باستخداـ  كالسماد العضوي وفطر المكافحة  االحيائية    Fusarium solaniالمتسبب عف الفطر الممرض 
Trichoderma harzianum   و استخداـ السماد الكيميائيN.P.K  والمبيد الفطريBeltanol  .لممقارنة 

بمغت  F. solaniضد الفطر الممرض  .harzianum  Tأظيرت النتائج وجود قدرة تضادية عالية لمفطر
% و حفزت نمو  66.66بنسبة  F. solani اما المعاممة بالسماد العضوي فأنيا ثبطت الفطر الممرض  . 1.7

%،  0.00%  مقارنة بمعاممة المقارنة التي بمغت 27.71بنسبة  T. harzianumفطر المكافحة الحيوية  
في حيف حفزت نمو  ،% 61.11التي ثبطت الفطر الممرض بنسبة  N.P.Kتمتيا معاممة السماد الكيميائي   
أما المعاممة بالمبيد %. 0.00% مقارنة بمعاممة المقارنة التي بمغت 21.05فطر المكافحة االحيائية بنسبة 

%، في حيف 100فكاف ليا تأثير تثبيطي عالي عمى النمو الشعاعي لمفطر الممرض بمغت   Beltanolالفطري 
 .Tمؿ/ لتر نستنتج مف ذلؾ إف إضافة السماد العضوي والفطر  1لـ يثبط فطر المكافحة االحيائي عند التركيز 

harzianum   قد  وفر حماية عالية لمبذور و البادرات والنباتات مف تأثير الفطر الممرضF. solani مع ،
 زيادة لمؤشرات نمو و حاصؿ نباتات السمسـ.   
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Abstract:  

This study was conducted in Qadisiya, Iraq, in 2016, to control the disease of 

sesame wilting, caused by the fungus Fusarium solani, using organic fertilizer, 

Trichoderma harzianum, N.P.K. and the fungicide Beltanol for comparison. The 

treatment with organic fertilizer inhibited the fungus F. solani (66.66%)  and 
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stimulated the growth of biological control T. harzianum by 27.71% compared to the 

control treatment which reached 0.00%. 

The treatment with the fungicide Beltanol had a high inhibitory effect on the 

growth of F. solani  with percentage of  100%, while it did not inhibit T. harzianum 

at the concentration of 1 ml / l. in conclusion, the addition of the organic fertilizer and 

the T. harzianum provided a high protection for seed, seedling and plants from the 

effect of F. solani, with an increase in the growth parameters of sesame plants. 
 Trichoderm     , sesame ،   .Fusariumمقاومة   ،     :  الكلمات المفتاحية

 المقدمة:
(  Pedaliaceaeنبات زيتي يعود الى العائمة السمسمية )(.Sesamum indeicum  L) السمسـ       

االستوائية و شبة االستوائية و االجزاء الجنوبية لممناطؽ المعتدلة مف الكرة االرضية حيث يزرع في المناطؽ 
والبكتيرية  الفيروسية (. يصاب السمسـ بالعديد مف االمراض الفطرية و5% منة في اليند  و الصيف )00يزرع 

̋ ممرضات ضرراواحد مف أكثر ال Fusarium solani. يعد الفطرامراض ناتجة عف عوامؿ غير حيويةو 
لمحصوؿ السمسـ ، وىو مف فطريات التربة الواسعة االنتشار و يعيش بصورة مترممة أو اختياري التطفؿ و 
يسبب مجموعة مف الحاالت المرضية تعفف البذور والجذور وموت البادرات والذبوؿ و لو مدى عائمي واسع، كما 

االجياد البيئي كارتفاع درجة الحرارة و كذلؾ الرطوبة أف اإلصابة بيذا الفطر تشتد كمما تعرض النبات لعوامؿ 
( ، استخدمت في مكافحة ىذا المرض العديد مف الطرؽ منيا استخداـ المبيدات الكيمائية مثؿ مبيد 1)

Tecto500 EC و Bavistin وBltanol  التي أثبتت كفاءتيا في المكافحة لكف ىذه الطريقة احدثت مشاكؿ
لبيئي و التأثير عمى صحة االنساف و الحيواف والطيور واالسماؾ مع االخالؿ بالتوازف كبيرة مف ناحية التموث ا

 .)2الطبيعي و كذلؾ ظيور تطور المقاومة لممبيدات الكيميائية   )
نتيجة لألضرار التي تحدثيا المبيدات الكيميائية البد مف ايجاد طرؽ بديمو في المكافحة تكوف اكثر امانًا وأقؿ 
كمفة باإلضافة الى كفاءتيا ،ومف تمؾ الطرؽ ىي استعماؿ المكافحة االحيائية و فييا تستخدـ بعض العوامؿ 

 .Tيعد الفطر13).  و Pseudomonas fluorecens ( 15و T. harzianum االحيائية مثؿ 
harzianum  في مكافحة العديد مف الفطريات الممرضة لمنبات مع   كفائتيامف العوامؿ االحيائية التي اثبتت

Rhizoctonia solani وF. solani   بسبب سيولة عزلو و سرعة نموه و امتالكو آليات مختمفة لتثبيط نمو
( كذلؾ استخداـ االسمدة العضوية 12 و 13و زيادة إنتاجو ) الفطريات الممرضة  و تعزيز نمو النبات وحمايتو

البديؿ عف االسمدة الكيميائية يعد مف الطرؽ االكثر امانًا  باإلضافة الى كونيا احد   (Compost)المتحممة 
( ، ونظرًا ألىمية مرض ذبوؿ و تدىور نبات السمسـ وإليجاد طريقة 15الحموؿ العممية لمشكمة لتموث البيئي )

افحة متكاممة مف العوامؿ المختمفة الصديقة لمبيئة و أكثر آمانًا باإلضافة الى كمفتيا االقتصادية الواطئة، فقد مك
 السماد العضوي المتحمؿ ) و  T. harzianumىدفت الدراسة الى استخداـ كؿ مف عامؿ المكافحة االحيائية 

(Compost في مكافحة مرض ذبوؿ وتدىور السمسـ . 
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  :مواد وطرائق العمل 
 االوساط الزرعية

 لعزؿ و تنقية الفطريات و تنميتيا وحفظيا. WA و  PDAة يزرعالوساط الفي ىذه الدراسة عدة أ استعممت
 F. solaniعزل وتنقية الفطر 

مف جذور نبات السمسـ المصابة بعد أزالو االتربة منيا وغسميا جيدا لمتخمص  F. solani تـ عزؿ الفطر 
وتعريضا الى ليب ثـ قطعت الجذور 70%) مف المواد العالقة  ثـ عقمت عف طريؽ  مسحيا بالكحوؿ االثيمي )

سـ ثـ أخذت قطع صغيرة مف جوؼ الساؽ ذات المظير القطني و زرعت بواقع  0.5الى قطع صغيرة بطوؿ 
معقـ و مضاؼ اليو المضاد الحيوي   P.S.Aسة قطع نباتية في كؿ طبؽ بتري حاوي عمى وسط زرعيخم

Chloramphenicol    250و بثالثة مكررات لكؿ نموذج، ثـ وضعت جميع األطباؽ في 1-ممغـ. لتر
ـْ لمدة خمسة أياـ. نقيت عزالت الفطر و ذلؾ بنقؿ اجزاء مف الخيط الفطري 2 ±  25الحاضنة في درجة 

المعقـ و حضنت  P.S.Aلمستعمرة الفطر الممرض بواسطة إبرة معقمة الى أطباؽ بتري تحوي عمى الوسط 
ايضًا في نفس الدرجة و المدة المذكورة اعاله.  تـ  تشخيص الفطر مظيريًا مف قبؿ أ.د. صباح لطيؼ عمواف 

 (.Sinclair) ،1982اعتمادا عمى الصفات التصنيفية الواردة في 
 T. harzianum وفطر المقاومة االحيائية F. solaniاكثار لقاح عزالت الفطر الممرض 

في تحضير لقاح  (.Panicum miliaceum L)(  في استعماؿ بذور الدخف 7)  Dewan  اتبعت طريقة
 6. حيث غسمت بذور الدخف و نقعت لمدة T. harzianmو كذلؾ الفطر  F. solaniعزالت كؿ مف الفطريف 

 مؿ بواقع 250ساعات في ماء مقطر معقـ ثـ جففت عند درجة حرارة المختبر و نقمت إلى دوارؽ زجاجية سعة 
ـْ و ضغط 121عند درجة حرارة  Autoclaveثـ رطبت بالماء المقطر وعقمت بجياز المؤصدة   غـ/ دورؽ 50
 T. harzianumساعة، ثـ لقحت بالفطريف  24لمدة ساعة. بردت الدوارؽ ثـ اعيد تعقيميا بعد 2 /انجباوند 15
ـ مأخوذة  مف حافة س 0.5عمى حدة و بواقع خمسة أقراص لكؿ دورؽ بقطر كؿ منيا  ̋كال F. solaniو 

يومًا في  15مزرعة فطرية بعمر سبعة أياـ  باستخداـ ثاقب فميني معقـ. حضنت البذور المعاممة بالفطر لمدة 
ـْ مع التحريؾ لمدة دقيقتيف يوميا لضماف توزيع الفطر و التيوية الى إف أصبحت جميع  2± 25درجة حرارة 

 .اإلحيائيو البذور مغطاة بشكؿ كامؿ بالفطر سواء الممرض ا
عمى النمو القطري لمفطر  Beltanolوالمبيد  T.harzianumاختبار تأثير وفطر المقاومة االحيائي   

 ( ساعة من التمقيح . 72، 48،  24، ولمفترات )  F.solaniالممرض 
ـْ بعدىا اضيؼ المبيد  45وبرد الى درجة حرارة   Potato Dextrose Agarتـ تحضير الوسط  الزرعي 

Beltanol   المادة الفعالة( 8 – Hydroxy quinoline sulfate ) Chinosol مف انتاج شركةProbelte  
سـ،  8صب الوسط  بعد  ذلؾ  في  اطباؽ معقمة قطر    مؿ / لتر  1.50و 1 و50 .0 االسبانية بتركيز  

سـ مف الوسط  0.5مكررات لكؿ تركيز وبعد التصمب لقحت االطباؽ في مركزىا بقرص قطره  3واستعممت 
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كؿ عمى أنفراد  T. harzianumو     F. solaniالجاىز الحاوي عمى نمو الفطر الممرض PDAالزرعي 
وفطر المكافحة  F. solaniأياـ ومف حافة المستعمرة ، اما اطباؽ المقارنة فقد  بمقاح الفطر الممرض  3وبعمر 

ووضعت   Beltanolمف دوف اضافة المبيد   سـ 0.5كؿ عمى أنفراد بقرص قطره  T. harzianumاالحيائي 
تـ حساب النسبة المئوية  .أياـ وسجمت النتائج  لمتثبيط  7ولمدة   25± 1االطباؽ في الحاضنة في درجة حرارة

ساعة بأخذ معدؿ قطريف متعامديف مف  72،  48،  24لمتثبيط  عف طريؽ قياس النمو القطري لمفطريات بعد 
  .ظير الطبؽ يمراف بمركز الطبؽ 

 % لمتثبيط  =
 100×  متوسط قطر مستعمرة المعاممة –متوسط قطر مستعمرة المقارنة 

 متوسط قطر مستعمرة المقارنة 
 
 التجربة الحقمية: 

 موقع التجربة:
 في محافظة القادسية/ مشتؿ مديرية زراعة القادسية. 2016 نفذت التجربة الحقمية خالؿ الموسـ الصيفي لعاـ 

 األسمدة العضوية المستخدمة في الدراسة 
تـ الحصوؿ عمى السماد العضوي مف احد المشاتؿ الخاصة في محافظة القادسية و ذلؾ بوضع مخمفات  

% و خمطت 15( ، أضيؼ ليا مخمفات دواجف و تربة بنسبة 3ـ 1×2×2اغناـ في حوض ومبطف باإلسمنت )
جدا ثـ شبعت بالماء و غطيت بالبولي أثميف مع مراعاة تقميبو مرتيف باألسبوع و لمده شيريف لغرض قتؿ البذور 
و بيوض الحشرات  و المسببات المرضية ، بعد  تحمؿ السماد العضوي تـ إخراجو بجانب الحوض وتركة لمدة 

التأكد مف جفافو تـ تعبأتو بأكياس بالستيكية و خزف  يوـ مع التقميب مرتيف او اكثر خالؿ ىذه الفترة و بعد15
 لحيف االستخداـ.

 تعقيم التربـــة 
و نفس الكمية مف السماد العضوي كٌؿ عمى حده  3ـ  2أخذت كمية مف التربة الصحراوية مقدارىا 

ة  مف التربة ، غمفت الترب 3-مؿ. ـ  500%(  و بمقدار 70وعقمت مف خالؿ خمطيا بالكحوؿ األثيمي )
ساعة قبؿ استخداميا في التجربة مع ترؾ   48ساعة ثـ رفع البولي أثيميف و تركت لمدة   48بالبولي أثيميف لمدة 

 (.7تربة اخرى بنفس الكمية بدوف تعقيـ لغرض المقارنة )
 الزراعة الحقمية

كغـ بالتربة المعقمة وحسب المعامالت، ثـ دفنت بالتربة المييأة  0عبأت أكياس مصنوعة مف البولي أثميف بػ 
بذور سمسـ  10سـ  أيضًا. زرع  50سـ  بيف خط و آخر والمسافة بيف كيس و آخر  50بشكؿ خطوط بعرض 

ثالث مكررات لكؿ معاممة في كؿ كيس و ب  15/6/2016 )صنؼ محمي( السائد زراعتو في المنطقة بتاريخ 
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سقيات  و حصد المحصوؿ بعد 7 مع معاممة سيطرة  وسقيت باحتراس مع المراقبة اليومية  ،   تـ اعطاء 
 ( .1يـو مف الزراعة ، نفذت المعامالت وفؽ ما ىو موصوؼ في جدوؿ ) 105مرور 

 : المعامالت المنفذة في التجربة.1جدول
 المعاممة ت المعاممة ت المعاممة ت
 Bel.  +T.hس.ؾ +  Beltanol+F.solani 21 11 السيطرة 1
 F.s 22 T.h + F.sس.ع +س.ؾ +  12 كيميائي  مادس 2
 T.h +F.sس.ؾ +  Bel.  +F.s 23س.ع +  13 سماد   عضوي 3
 T.h + F.sس.ع +  Bel.  +F.s 24ؾ+ س. Beltanol 14مبيد  4
 T.harzianum 25 Bel.  +T.h + F.s 15 سماد عضوي +سماد كيميائي 5
 T.h+F.sس.ع+ؾ+ T.h 26س. ؾ +  Beltanol 16سماد عضوي+ 6
 Bel. +T.h+F.sس.ع+ T.h 27س. ع +  Beltanol 17ماد كيمياوي + س 7
8 F.solani 18 Bel.  +T.h 28 +س.ؾBel. +T.h+F.s 
   T.hس.ع +س.ؾ +  F.solani 19سماد كيمياوي +  9
   + Bel.T.hس.ع + F. solani 20سماد عضوي +  10

 تصميم التجربة:
-Randomized-Complete-Block)نفذت  التجربة الحقمية باستخداـ  تصميـ القطاعات العشوائية الكاممة 

Design, RCBD)   وقورنت المتوسطات باستخداـ أقؿ فرؽ معنويLeast-Significant-Difference, 
L.S.D)باستخداـ      في التجارب المختبرية 0.01الحقمية وفي التجارب  0.05 (. ( وتحت مستوى احتماؿ

 (.Genstatبرنامج جينستات )
 : و المناقشة النتائج

في النسبة  F. solaniو الفطر الممرض T. harzianumوالفطر  Beltanolتأثير نوعي السماد و المبيد 
 المئوية إلنبات بذور السمسم.

( الى وجود اختالفات عالية المعنوية بيف المعامالت في النسبة المئوية لمبزوغ  ، 2تشير نتائج جدوؿ )      
تمتيا  %  100في اعطائيا اعمى نسبة انبات بمغت  T. harzianumحيث تفوقت معاممة  العامؿ االحيائي 

رض %(، في حيف كاف أقؿ معدؿ عند معاممة بالفطر المم93.81) F. solaniو T. harzianum  المعاممة 
F. solani   86.67% مقارنة بمعاممة السيطرة التي اعطت 70.42فقط و بنسبة انبات بمغت. %  

أما في معامالت العوامؿ الالحيوية فقد تفوقت معاممة  السماد العضوي + السماد الكيمياوي حيث بمغت     
و  Beltanolو السماد العضوي +  Beltanol%، تمتيا المعامالت التاليو ، السماد  الكيمياوي +  99.17

%، عمى التوالي. كما لوحظ اف  90.00و  93.33و  94.17السماد العضوي التي بمغت فييا نسبة االنبات 
 %. 68.33أقؿ نسبة بزوغ كانت في معاممة السيطرة  التي بمغت 
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معنويا عمى جميع قد تفوقت  T. harzianumكما وجد اف معاممة التداخؿ مع فطر المكافحة االحيائي     
%   و كذلؾ  معاممة  السماد العضوي + السماد الكيمياوي 100المعامالت، بإعطائيا اعمى نسبة انبات بمغت 

 +F.solani  +T.harzianum  تمتيا كؿ   مف المعامالت  التاليو تربة فقط +  100%بمغتT. 
harzianum +F. solani  + و  السماد الكيمياويF. solani  + T. harzianum  + و السماد  العضوي

 .Beltanol F. solani  + Tالسماد الكيمياوي +  وF. solani  + T. harzianum السماد الكيمياوي +
harzianum    كما اوضحت النتائج اف أقؿ نسبة بزوغ كانت في معاممة التربة بالفطر  96.67كؿ منيا ، %

 %. 66.67ة التي بمغت  بمعاممة السيطر ̋ % قياسا56.6الممرض حيث بمغت 
و التداخل  T .harzianumوعامل المكافحة االحيائية  Beltanolتأثير نوعي السماد والمبيد  2:جدول

 في النسبة المئوية إلنبات بذور السمسم. F. Solaniبينها عمى الفطر الممرض
 % لإلنبات المعامالت

 العوامؿ الحيوية
 العوامؿ الالحيوية

 +F.solani T. harzainum T.  harzainum السيطرة
F.  solani المعدؿ 

 68.33 96.67 100 56.6 66.67 السيطرة
 NPK 86.67 76.67 100 96.67 90.00سماد كيمياوي 

 90.00 86.67 100 83.33 90.00 سماد عضوي
Beltanol 86.67 86.67 100 83.33 89.17 

 99.17 100.00 100 96.67 100 سماد عضوي+سماد كيمياوي
 Beltanol 86.67 90.00 100 86.67 93.33سماد عضوي+
 Beltanol 90.00 90.00 100 96.67 94.17سماد كيماوي+

  93.81 100 70.42 86.67 المعدؿ
L.S.D 0.05  = لمعوامؿ الحيويةL.S.D 0.05           0.4476 =0.5953لمعوامؿ الالحيوية 

L.S.D 0.05   = 1.184لمتداخؿ 
و التداخل بينهما و  T. harzianumو عامل المكافحة االحيائية   Beltanolتأثير نوعي السماد و المبيد 

 عمى عدد  كبسوالت البذور الناضجة. F. solaniالفطر الممرض 
( اف ىناؾ فروقات معنوية بيف معامالت العوامؿ الحيوية المستعممة في ىذه التجربة حيث 3نتائج جدوؿ ) تبيف

( و تمتيا المعاممة الفطر 1-كبسولة. نبات (T. harzianum 171.571تفوقت معاممة الفطر االحيائي  
عدؿ ، في حيف كاف م1-كبسولة.نبات 167.714و التي بمغ معدليا   T.harzianum + F. solaniالممرض 

( مقارنة بمعاممة السيطرة التي  1-كبسولة.نبات(131.238 الكبسوالت في معاممة الفطر الممرض ىو االقؿ  
 .1-كبسولة. نبات 147.143اعطت 
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العضوي + السماد كيمياوي حيث أعطت أعمى  كذلؾ تبيف مف خالؿ نتائج الجدوؿ تفوؽ معاممة  السماد     
، بينما أعطت كؿ مف 1-كبسولة. نبات 170.250مؿ الالحيوية و البالغ معدؿ لعدد الكبسوالت بالنسبة لمعوا

 . (1-كبسولة .نبات161.250)   Beltanolمعاممة السماد  العضوي والسماد العضوي + 
اما في معامالت التداخؿ بيف العوامؿ االحيائية  و العوامؿ الالحيوية فقد تفوقت معاممة السماد عضوي +    

،  تمتيا 1-كبسولة .نبات 181.667حيث أعطت أعمى معدؿ بمغ   +  T. harzianumالسماد الكيمياوي 
السماد  وT.harzianumو السماد العضوي +  Beltanol   +T.harzianumالمعامالت السماد العضوي + 

 174.667و  175.000و  176.000و بمعدالت بمغت   T.harzianum + Beltanolالعضوي +
لوحدة  F. solaniالمعاممة  الفطر الممرض  عندوالي، في حيف كاف أقؿ معدؿ كاف ، عمى الت1-كبسولة.نبات
كبسولة  115.000( و التي اختمفت بفارؽ معنوي عف معاممة السيطرة التي بمغت 1-كبسولة.نبات (55.667

 .1-.نبات
و التداخل T. harzianumو فطر المكافحة االحيائية   Beltanol: تأثير نوعي السماد و المبيد3جدول

 في عدد  كبسوالت البذور الناضجة. F. solaniبينهما عمى الفطر الممرض 
 عدد الكبسوالت المعامالت

 الحيويةالعوامؿ 
 العوامؿ الالحيوية

 + F. solani T.harzianum T.harzianum السيطرة
F.  solani المعدؿ 

 125.417 151.000 170.000 55.667 115.000 السيطرة
 151.917 170.000 172.000 113.667 152.000 كيمياويسماد 

 161.250 172.333 175.000 142.667 155.667 سماد عضوي
Beltanol 140.667 143.333 151.667 166.667 150.417 

 170.250 174.667 181.667 155.333 170.00 سمادعضوي+سماد كيمياوي
 Beltanol 151.333 147.000 176.000 170.333 161.250سماد عضوي+
 Beltanol 146.333 151.000 174.667 169.667 160.417سماد كيمياوي+
  167.714 171.571 131.238 147.143 المعدؿ

L.S.D 0.05 = لمعوامؿ الحيويةL.S.D 0.05                  0.4200    0.5556لمعوامؿ الالحيوية= 
L.S.D 0.05       = 1.1112لمتداخؿ 

و التداخل بينهما T .harzianum وعامل المكافحة االحيائية  Beltanolتأثير نوعي السماد و المبيد    
 في عدد البذور لكل كبسولة في نبات السمسم . F.solaniعمى الفطر الممرض 

( وجود فروقات معنوية بيف المعامالت في  صفة عدد البذور في 4بينت النتائج المثبتة في جدوؿ )     
 اعمى المعدالت و الذي بمغ بإعطائيا T. harzianumالكبسولة،  إذ تفوقت معاممة عامؿ المكافحة االحيائي 

. 1-كبسولةبذرة. 87.76و بمعدؿ بمغ  T. harzianum +F. solani، تمتيا المعاممة  1-كبسولة بذرة. 91.29
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( و التي اختمفت بفارؽ 1-بذرة. كبسولة (69.95اما اقؿ المعدالت لوحظ عند معاممة الفطر الممرض  لوحدة 
 .1 -بذرة. كبسولة  81.10معنوي عف معاممة المقارنة التي اعطت

عضوي +السماد ماد أمَّا معامالت العوامؿ الالحيوية فقد لوحظ اف اعمى المعدالت كانت عند المعاممة س
، السماد العضوي ، السماد Beltanolو تمتيا المعامالت السماد العضوي+ 1-بذرة. كبسولة 91.83 الكيمياوي

مقارنة بمعاممة السيطرة التي بمغت  1-بذرة. كبسولة 82.00، 84.75، 87.58الكيمياوي  و بمعدالت بمغت 
 .1-بذرة. كبسولة 67.00

 .Tمعاممة السماد العضوي + السماد الكيمياوي + أما بالنسبة لمعامالت التداخؿ، فقد اظيرت     
harzianum  تمتيا المعاممتيف  السماد العضوي ، السماد 1-بذرة. كبسولة 96.000 تفوقا معنويا و بمعدؿ بمغ ،
، في حيف لوحظ اف اقؿ معدؿ كاف 1-بذرة. كبسولة   92.00و التي اعطت كؿ منيا  Beltanolالكيمياوي +

بذرة.   69.67( مقارنة بمعاممة السيطرة التي بمغت 1-بذرة. كبسولة  (22.00عند وجود الفطر الممرض 
 .1-كبسولة
و التداخل T. harzianum و عامل المكافحة االحيائية  Beltanol: تأثير نوعي السماد و المبيد  4جدول 

 في عدد البذور لكل كبسولة في نبات السمسم. F. solaniبينهما عمى الفطر الممرض 
 1-بذرة . كبسولة .المعامالت

 العوامؿ الحيوية
 العوامؿ الالحيوية

 F. solani T.  harzianum T.harzianum السيطرة
+F.solani المعدؿ 

 67.00 88.33 88.00 22.00 69.67 السيطرة
 82.00 83.00 90.00 73.00 82.00 سماد كيمياوي

 84.75 85.00 92.00 77.00 85.00 عضوي سماد
Beltanol 65.00 65.00 90.00 87.00 76.75 

 91.83 91.67 96.00 85.67 94.00 سماد عضوي +سماد كيمياوي
 Beltanol 87.00 84.00 91.00 88.33 87.58سماد عضوي + 
 Beltanol 85.00 83.00 92.00 91.00 78.75سماد كيمياوي + 
  87.76 91.29 69.95 81.10 المعدؿ

L.S.D  0.05  = 2.278لمعوامؿ الحيوية              L.SD0.05  3.014   لمعوامؿ الالحيوية 
L.S.D  0.05      6.028لمتداخؿ 

و التداخل بينهما عمى  T. harzianumو عامل المقاومة  Beltanolتأثير نوعي السماد و المبيد    
 في  النسبة المئوية لمزيت  في بذور السمسم   F. solaniالفطر الممرض 

في  T. harzianum( الى وجود تأثير معنوي واضح لعامؿ المكافحة االحيائي  (5تشير نتائج جدوؿ       
و بوجود الفطر   T. harzianum%  و تمتيا معاممة  55.138رفع النسبة المئوية لمزيت حيث بمغت قيمة 
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في حيف لوحظ اف أقؿ نسبة لتواجد الزيت كانت عند معاممة الفطر  %(، (F. solani 51.729الممرض 
 %. 46.024%( مقارنة بمعاممة السيطرة التي بمغت  42.057الممرض لوحده ) 

كما لوحظ اف لمعاممة السماد العضوي + السماد الكيمياوي تأثير واضح في رفع نسبة الزيت في بذور      
و السماد الكيمياوي  Beltanolالمعامالت التاليو ، السماد العضوي +  %، تمتيا55.658السمسـ و التي بمغت 

 +Beltanol 50.683و  48.408و   46.867العضوي  و السماد الكيمياوي  و بنسب بمغت و السماد 
 %   39.933%، عمى التوالي قياسا بنباتات معاممة المقارنة التي بمغت فييا نسبة الزيت 53.183و

إذ بمغت  T. harzianumاظيرت النتائج تفوؽ  معاممة السماد العضوي + السماد الكيمياوي +       
 +T. harzianum، السماد العضوي + T. harzianum% وتمتيا المعامالت السماد العضوي + 58.267

F. solani ،T. harzianum + Beltanol  + السماد الكيمياوي ،T. harzianum 
مقارنة  F. solani( % وأقؿ معدؿ كاف في معاممة السيطرة + الفطر الممرض  56.100,55.167,54.133)

 % . 39.200بمعاممة السيطرة التي بمغت 
قد يعود السبب في انخفاض نسبة البزوغ في الحقؿ عما ىو عمية في المختبر الى اف التربة عبارة عف   

مختمفة لألحياء المتواجدة في المحيط الحيوي الذي يتواجد مجتمع حيوي متداخؿ و متشابؾ العالقات فاإلفرازات ال
بو الفطر الممرض تعمؿ باتجاىيف احدىما لتقميؿ اإلصابة مف خالؿ التأثير عمى الفطر و تثبيط إنتاجو لمسمـو 

ة او األنزيمات و غيرىا، اما االتجاه الثاني فأف افرازات األحياء االخرى قد يكوف ليا دور في استحثاث المقاوم
 ( .7(في النبات و بذلؾ تساىـ في زيادة مقاومة النبات لمفطر الممرض

دور في زيادة و تسريع نمو النبات  T. harzianumوجد مف خالؿ دراسات سابقة أفَّ لمعامؿ االحيائي      
مف خالؿ إنتاجو لبعض ىرمونات النمو و المركبات التي ليا دور في  تحسيف مؤشرات النمو لمنبات و التي 
ايضا ليا اثر ايجابي  في اإلسراع في عممية البزوغ الحقمي، وقد يعود السبب في ذلؾ الى قدرتو عمى افراز 

(  او قد يعود سبب  الزيادة الحاصمة في نسبة اإلنبات إلى 3و  11النبات )بعض منظمات النمو المحفزة لنمو 
 (. (9الدور الذي يمعبو العامؿ الحيوي  لوحده أو مع السماد العضوي و السماد الكيميائي 

كما اف سبب تفوؽ المعامالت التي تحتوي عمى األسمدة العضوية،  قد يعود الى تأثيرىا في تحسيف خواص     
الفيزيائية و الكيميائية و زيادة مسامية التربة و االحتفاظ بمستوى ر طوبي مناسب و إعطائيا عناصر التربة 

غذائية ضرورية لمنبات جعمت مف التربة بيئة مناسبة لتشجيع البزوغ الحقمي، اضافة اف االسمدة الكيمياوية  
ورية الكبرى مثؿ النتروجيف الذي يدخؿ تساعد عمى زيادة قوة النبات و إنتاجو مف خالؿ تجييزه بالعناصر الضر 

في تركيب  جزيء البروتيف و ىو االساس في تركيب االحماض االمينية و االحماض النووية  و االغشية 
الخموية والفيتامينات والمرافقات االنزيمية و كذلؾ عنصر الفسفور الذي يدخؿ في تركيب المركبات الغنية 

(.  اتفقت ىذه النتائج مع ما   11و   11الضروري لفسيولوجية النبات )و عنصر البوتاسيوـ (ATP) بالطاقة 
  ).7اشار اليو )
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متصاص الماء والمواد ا و ات قد تعود إلى تحسف نمو النباتإف الزيادة الحاصمة في معدؿ عدد القرن    
الى نات لمنبات قد يرجع إف زيادة عدد القر . كما (0و   17الغذائية نتيجة تقميؿ التأثير السمبي لمفطر الممرض )

دور األسمدة العضوية التي ساعدت النبات في زيادة امتصاص الماء و المغذيات مما انعكس عمى زيادة فعالية 
التركيب الضوئي وزيادة الكاربوىيدرات المنتجة و تراكـ المادة الجافة في المجموع الخضري ، كما اف لزيادة 

ة الضرورية الذائبة مف قبؿ الجذور سينعكس عمى عدد الثمار و نشاط امتصاص الماء و العناصر الغذائي
السيما الفسفور والنيتروجيف والبوتاسيوـ قد حسنت النمو الخضري و الذي انعكس ايجابيا عمى عدد كبسوالت 

(.  كما إف زيادة حاصؿ النبات يمكف اف تفسر بتأثر حاصؿ النبات بعوامؿ عدة منيا نوع 15البذور الناضجة )
ط و توفر الرطوبة المالئمة و التيوية الجيدة و مدى جاىزية العناصر الغذائية الموجودة فييا لالمتصاص الوس

والتمثيؿ مف قبؿ النبات، حيث ساىمت األسمدة العضوية  في محتوى خصوبي عالي و الذي يتيح فرصة اوفر 
اصر الغذائية واحماض عضوية لمنبات لالستفادة مف العناصر الغذائية و مف ثـ تزداد جاىزية معظـ العن

وأنزيمات وفيتامينات وافرازات ثانوية تساىـ بشكؿ فعاؿ في تحسيف صفات التربة الفيزيائية والكيميائية وزيادة 
 (. 8)تيويتيا و نفاذيتيا، فضال عف قدرتيا التنظيمية العالية و قدرتيا عمى االحتفاظ بالماء ورفع حرارتيا

قد يعود السبب  إلى إف إضافة السماد العضوي و السماد الكيمياوي  أدت إلى زيادة في ارتفاع النبات و        
عدد األفرع و بالتالي زيادة المساحة الورقية المعرضة لمضوء مما يؤدي إلى زيادة في كفاءة عممية البناء 

الذي أشار الى إف إضافة  (8) ىذه النتائج مع نتائجذلؾ ايجابيا في زيادة االنتاج. تتفؽ  تأثيرالضوئي بالتالي 
 مستويات مف السماد النتروجيني ادت الى زيادة معنوية في معدؿ عدد بذور الماش .   
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