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 ةكمّسمد حيوي عمى نمو بادرات الطماط Trichoderma harizanumتأثير استعمال فطر 
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 المستخمص

حيوي بدال من األسمدة الكيمائية فعاليتو كسماد لمعرفة مدى  Trichoderma harizanumرفطىذه الدراسة   في استعممت
اضافة مزدوجة  -%  2%,1اضافة الفطر فقط بتركيز  االتية: بالنسبحيث تمت اضافتو الى تربة مزروعة ببذور الطماطمة 

% اظيرت النتائج بعد ثالثة أسابيع من 2% , 1فقط بتركيز  NPKاضافة السماد  - 2:2, 1:1بنسب NPKلمفطر مع سماد 
ال الزراعة وجود زيادة معنوية لجميع الصفات المدروسة في كل من نسبة اإلنبات وطول البادرات والوزن الرطب والجاف في ح

% مقارنو بعينة المقارنة 2مختمفة وكانت افضل نتيجة عند تركيز  بتراكيزفقط  Trichoderma harizanumفطراستخدام 
% بالترتيب , كما ظيرت زيادة معنوية لجميع الصفات المدروسة 3.9%   75.% ,5.14%, 1.05حيث كانت نسب الزيادة 

في حال استخدام السماد فقط وىذه النتائج تدل عمى ان الفطر لو دور في حال االستخدام المزدوج لمفطر مع السماد وايضا 
ايجابي في دعم وتغذية النبات وزيادة نمو وانتاجية المحصول وتوصي ىذه الدراسة باستعمال السماد الحيوي كبديل امن عمى 

من االبحاث في مجال األسمدة صحة االنسان والتسبب تموث كما توصي الدراسة بتبني نظام التسميد الكامل والقيام بمزيد 
 .الحيوية

 الكممات المفتاحية : أسمدة حيوية , طماطة , نسبة االنبات , الوزن الجاف والرطب
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ABSTRACT 

In this study the Trichoderma harizanum was to know the possibility of using it as bio fertilizer 

instead of chemical fertilizers, where it was added to planted soil with tomato seeds in the following 

proportions:  adding the fungus with concentration 1%,2% - adding the fungus with NPK fertilizer as 

mixture with percentage 1:1,2:2 -adding NPK fertilizer alone with concentration  1%,2% , after three 

weeks, the results of plantation showed significant increase for all examined characteristics in each  : 

germination ratio , seedling length ,dry and wet weight  in the case of usage of Trichoderma Hariznum 

fungus only in different concentrations , the best result was at concentration 2% comparing to control 

sample , where  the increase percentages were 1.05%,5.14%,.75%.3.9% respectively , as there was a 

significant increase for all examined characteristics in case of usage of fungus and fertilizer together 

,also in case of usage of fertilizer only. These results indicated that the fungus has positive role in 

supporting and feeding the plant ,and  increasing the growth and production of crop, the results 

recommends using of bio fertilizer  as safety alternative  for human health , which doesn’t cause any 

pollution , it also recommends  the adaptation of  complete fertilization , and conducting more 

researches in bio-fertilizers field 
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 المقدمة 
ظيرت حديثًا دعوات كثيرة لإلىتمام بحماية البيئة من التموث 
لمواصمة عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية واالىتمام 

بنوعية المنتج الغذائي وذلك بالتخمي عـن استعمال الكبير 
االسمدة والمبيدات الكيميـائيو وجميـع االضافات الصناعية 
وتفاقم ظـواىر تمـوث البيئة ببقايا االسمـدة والمبيـدات الكيميـائيو 

( , حيـث ظير 10التي تـودي الى االخالل بالـتـوازن الـبيئـي  )
ـائيو ومنيا النتـرات المستـعممو فـي ان قسمـًا من االسمـدة الكيمي

كما ينتج عن  , (  6الزراعو يتسـرب الى الـمياه ويموثيا )
االستعمال العشوائي لألسمدة الكيميائية عدة مشاكل فمجرد 
إضافة األسمـدة النتروجينية إلى التـربة تبدأ بعض المشاكل 
بالـظيور مثل ضياع قسـم من آزوت السماد عن طريق إرجاع 

ترات , عكس النتروجين وتطاير األمونيا , كما أن بعض الن
األسمـدة اآلزوتية مـن الـممكن أن تصل إلى الماء السطحـي 

فضاًل عن  , (11 واألرضـي مما يسـبب تموث البيئة ) 
مشاكل النتروجين البد مـن ذكر مشـاكل الفوسفـور فـمن 

ـاشـرة المعروف أن الفوسـفـور المضـاف إلى الـتـربـة يثبت مب
بصورة أشكـال غير ذائبـة كأمالح الـكالسيوم والحديد واأللـمنيوم 
تبعًا لمكاتيونات السائـدة والختـالف خـواص التربـة , كما أن 
الثمـن العالـي ليـذه األسمدة يزيد من كمفة إنتـاج المحاصيل 

( . لذا بـداء العالم باإلتجاه نحو تقانات الزراعة 1 الزراعية ) 
مع التقميل ما أمكن من التموث عن طريق الدعوة الى النظيفة 

استعمال مواد طبيعية مثل األسمدة العضوية واألسمدة الحيوية 
ليذا يعد  , (8كبدياًل مناسًبا عن األسمدة الكيميائية )

االستعمال االمثل لفعالية االحياء الدقيقو ونشاطيا الحيوي في 
ناصر الغذائيو االساسيو التربو بدياًل امنًا بيئيًا في توافر الع

(, اذ ان الجانب الميم في 9مقارنة باالسمدة الكيميائيو )
احياء التربو المجيرية انيا تسيم في رفع القدره االمداديو 

( , حيث وجد ان 16 لمتربو وزيادة نمو وانتاجية الحاصل ) 
استعمال األسمدة العضوية والحيويو يقمل من المشاكل 

بما ان الكائنات  , (21يمائي )المصاحبة لمتسميد الك
االحيائيو ومنيا فطر الترايكوديرما موجودة في التربة فيي جزء 
من مكونات الرايزوسفير الذي لو القابمية عمى النمو والتكاثر 
فيو والتنافس مع انواع االحياء المجيرية االخرى لذا فان 
دورىا اليتوقف عند المكافحو االحيائيو بل اصبح ليا دور 

ابي في تدعيم تغذية النبات وزيادة نسبة االنبات واالنتاج ايج

اذ ان الدراسات الحديثو اكدت دور فطر الترايكوديرما في 
( 5,4زيادة جاىزيـة العناصر الغذائيـو وبالتالي زيـادة االنتـاج )

( ان لبعض عزالت الفطر 13) Hinterو   Keithبين 
Trichoderma harizanum  تأثيرًا محفزًا لنمو النباتات

بسبب افراز منظمات  نمو نباتيو شبيو باالوكسينات تعمل 
بالتوافق مع زيادة جاىزية وامتصاص العناصر الغذائيو , 
فضاًل عن قدرتو عمى مكافحة مختمف المسببات المرضيو 

( أشار بعض الباحثين (7, 12الفطرية التي تصيب النبات 
بات الحيوية البكتيرية والفطرية ( الى أىمية المخص2,19)

التي ليا دورفي تحسين نموالنبات من خالل زيادة جاىزية 
العناصر الضرورية الالزمة لنمو النبات كالنتروجين الذي 
تثبتو البكتريا والفسفورالذي تجيزه فطريات المايكورايزا وخفضيا 

( ممايزيد من جاىزية العناصرالصغرى pHلرقم تفاعل التربة )
 النمو منظمات أنتاج عن ̋يحتاجيا النبات, فضال التي

 الى أضافة, والجبرلينات والسايتوكاينات كاالوكسينات
 .التربة لخصائص تحسينيا

تيدف الدراسة معرفة مدى فعالية أستعمال فطر  
trichoderma harzianum  كمسمد حيوي في التربة

الزراعية بدال من استخدام االسمدة الكيمايئية حيث سوف 
 .تدرس اثره عمى نمو بادرات الطماطمة

 المواد وطرائق البحث :
الفطر المكافح  Fungiالكائنات المجيرية الفطريات 

Trichoderma harzianum 
اظيرت الدراسات اىمية ىذا الفطر في مجال المكافحة 
الحيوية لمعديد من االمراض الفطرية وخاصة الذبول وعفن 

الزراعية  والمحاصيلذور لكثير من النباتات الج
( كما اثبتت الدراسات دوره االيجابي في تدعيم 20,18,14)

تغذية النبات وزيادة االنتاج وقد تم الحصول عميو من جامعة 
كمية العموم وتم تجديد الفطر باستخدام  –الممك عبد العزيز

 م لمدة اسبوع52وحضن عن درجة  PDAبيئة 
 السماد الكيمياوي المستخدم :

(NPK )وىو عباره عن ثالث عناصر وىي )النيتروجين-
 البوتاسيوم( مركبو مع بعضيا..-الفسفور

 ويكون احتياج النبات الييا في ثالث مراحل ىي:
من حياة النبات يحتاج لعنصر الفوسفور في  ولى المرحمة اال

خـرى لتشجيع نمـو وانتشار  بداية حياتو اكثر من العناصر اال
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متصـاص الجيد  ـاعد النبـات عمى االالمـجموع الجذرى الذى يس
من التربة لممـاء والعناصـر الغذائيـة وكـذلك تـثـبـيـت النبـات 
وعمى قـدر انتشـار المجموع الجـذرى يكـون حجم المجموع 
الخضـرى مـتـنـاسـب طرديـا مع زيـادة المجـوع الجذري وبالتالى 
حجم وعدد المجموع الخضرى الحامل لممحصول, كذلك 

زوتية فـي بداية حياة النبات يساعد  سمدة اال ـال بالنسبة لالالح
يا النبات ويكـون نمـو النبات فـي المرحمة  عمى نمـو وبناء خال

خرى كذلك يساعد البادرات  ولى سريع عـن بقيـة المراحل اال اال
يتاخر  الصغيرة عمى سرعـة النمو واختراق سطح التربة حتى ال

من سماد سمفات البوتاسيوم مفيد نبات القدر المضاف  اال
يا جذر النبات مما  يزيد   سموزية لخال لتحسين الخاصية اال

من  مقدرة تحمل النبات عمى تحمل المموحة الموجودة بماء 
يا جذر النبات عمى  رض وبالتالى نضمن قدرة خال اال
رض لمماء والعناصر الغذائية وايضا  متصاص الجيد من اال اال

يتاثر نمو النبات  ئى لمعناصر مع بعضيا حتى الالتوازن الغذا
سمدة الفوسفورية بطيئة التحمل ننصح باضافتيا  ن اال ونظرا ال

 رض. كاممة اثناء خدمة اال
ستطالة  من حياة النبات وىى مرحمة النمو واال المرحمة الثانية

زوتى  يحتاج النبات فييا لجرعات زائدة من السماد اال
فرع التى تحمل المحصول  تكوين االلممساعدة عمى النمو و 

فرع  ويكون احتياج  وراق عمى اال فيما بعد وايضا  تكوين اال
إلى نسبة ضئيمة    يحتاج اال  زوتية وال سمدة  اال النبات اكثر لال

 سمدة الفوسفورية. من اال
:  البذور التي تم استخداميا  البذور المستخدمة في الدراسة

 cerasiformeالطماطة صنف في ىذه الدراسة ىي بذور 
وقد تم % 99% ونسبة النقاوة 99ات حوالي نسبة االنب

من مؤسسة االسمدة بمنطقة  الحصول عمى ىذه البذور
ُاختيرت بذور االنبات عمى أساس تجانسيا في  .الجوف

الشكل والحيوية الظاىرية ,ثم تم التعقيم السطحي لكافة البذور 
لمدة دقيقتين في محمول يحتوي المنتقاة إلجراء التجارب بنقعيا 

% فورمالين لكل 04مل  2,5جرام كموريد الزئبقيك + 1عمى 
غسمت البذور جيدآ بالماء المقطر  .لتر من الماء المقطر

المعقم , وتأكد خموىا من ممح الزئبق باختيار ماء الغسيل 
بمحمول نترات الفضة . بعد ذلك نقعت البذور في ماء مقطر 

ساعات في الظالم في درجة 0-3مابين معقم لمدة تتراوح 
 (.3حرارة المعمل لمتنشيط )

 (17طريقة )ح المضاف لمتربة المعقمو وفقًا لتم إعداد المقا
مل 250استخدمت  في ىذه الطريقة دوارق زجاجية سعة   -

جـرام مـن الفيروميكيوليـت باالضـافـة الى  50تحتوي عمـى 
جم مـن حبوب الشعير المجروش او من نخالة القمح , ثم 25

اضيفت كمية مـن المـاء تكفي لترطيب ىـذا الخـميـط  عـقمـت 
ىـذه الـدوارق الزجاجية في جياز التعقيم بالبخار تحت ضغط 

 جوي. 1,5م تحت ضغط  º121دقيقة عند حرارة  20لمدة 
ص من لقحت الدوارق المحتوية عمى المنبت المعقم باقرا -

أيام والذي  5عمر   T.harzianumالنموات الـطرفية لمفطر 
( PDAتـم تنمـية عمى منبت اجـار البطاطس و الدكستروز )

لمدة  2±م  25ºثـم حضـنت الدوارق بعد ذلك عند حرارة 
 اسبوعين .

سم  20جيزت مجموعة من األصص البالستيكية قطرىا  -
فورمالين بتركيز حيث تم تعقيميا بواسطة غمرىا في محمول ال

 دقيقة وتركت لتجف قبل تعبئتيا بالتربة. 20لمدة  %5
عقمت أكياس من القماش محتوية عمى كميات معمومة  -

الوزن من الفيروميكوليت في جياز التعقيم بالبخار تحت 
 1,5م وتحت ضغط  º121دقيقة عند حرارة  20ضغط لمدة 

 جوي وتم العمل بيا كاالتي:
المحتوية عمى الفيرميكوليت المعقم اضيف الى االكياس  -

جيدًا تحت ظروف التعقيم وىذه  عدة مجموعات, وتم الخمط
 المجموعات...

 %(- 2%1مجموعة المقاح الفطري فقط بتركيز ) -1
 %(- 2%1فقط بتركيز ) كيميائيمجموعة سماد  -2
 الكيميائيمجموعة مزدوجة من المقاح الفطري والسماد  -3

 (2:2-1:1بنسب )
 مجموعة لمعينة الضابطة لممقارنة -4
تـم تعبئة المخموط السابـق فـي األصـص المعـقمـة ورويـت  -

 بالمـاء كـل ثالثة أيـام لمـدة اسبوعين قبل الزراعو
عـقمـت بـذور الطماـطم تعقيمـًا سـطحيًا بالطـريقـة السـابقـة  -

بذور  في كل  10ذكرىـا فـي الـجـزء الخـاص وزرعت بمعدل 
مكررات لكل معاممة وتم الري  3كما تم عمل  أصيص

أسابيع من الزراعة تم  3بمحمول التغذية كل ثالثة ايام وبعد 
حساب عدد البادرات النامية و قياس اطوال البادرات والوزن 

 (15الرطب والجاف في البادرات )
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نفذت التجربـة باستعمال الـتصـميم الـعشـوائي الكـامـل وبتالت 
ـعاممة ثم قورنت المتوسطات باختبـار اقـل فرق مكـررات لكل م

 .4.41او  4.42لم تحدد مستوى المعنوية معنـوي 
 Percentage of seedنسبة انبات البذور : 

germination 
زيادة نسبة انبات بذور الطماطم  A1وشكل  1يوضح جدول 

من معاممة التربـة بالفطر   2% و 1% في حالة التركيزات 
حيث وصمت الى نسبة  T.harzianumالمكافح فقط  

مـن   1% , 2%وايضًا في حالة التركيزات   95.2,95.8
(  وكانت اعمى نسبو لالنبات NPKمعاممة التربة بالسماد )

في حال المعاممو  المزدوجو  لمتربو  بالفطر ترايكودرما 
حيث وصمت الى نسبة  2:2,  1:1والسماد بالتركيزات 

حيث وصمت  عينة القارنةب مقارنوعمى  %98.2,  %97.4
 %94.8الى نسبة 

 Length of seedlingsطول البادرات : 
في حصول زيادة تدريجية  B1وشكل  1يتضح من جدول 

طول البادرات سواء في حالة معاممة التربو بالفطر 
T.harzianum   او في حالة معاممة التربو بالسمادNPK 

,  14.0 حيث وصل طول البادرات 2%,  1%وبالتركيزات 
مقارنة بالعينو  الترتيب سـم عمى 14.7,  14.5,  14.3

في طول البادرات في حالة  زيادةاعمى  تالضابطو وكان
 NPKوالسماد   T.harzianumالمعاممو المزدوجو لمتربو 

,  15.0حيث وصمت طول البادرات  2:2,  1:1بالتركيزات 
البادرات بيا مقارنو بالعينو الضابطو والتي بمغ طول  15.2
13.6 

 Fresh and dry weight ofالوزن الرطب والجاف: 

seedlings 
وجد ان ىناك زيادة في الوزن الرطب عند معاممة التربة 

معاممة التربة  بالفطر فقط بتركيزات مختمفو وايضًا في حالة
مختمفو حيث بمغت نسبة الزيادة اكيز بالسماد وبتر 

س الجدول % ويتضح من نف%%1.7,4.9,75.,60.%
تزايد الوزن الرطب بصوره واضحو في  C1 والشكل 1السابق 

  T.harzianumحالة المعاممو المزدوجو لمتربو بالفطر 
عن بقية المعامالت  2:2,  1:1بالتركيزات  NPKوالسماد 

% عمى 11.00,  9.6%الفرديو حيث بمغت نسبة الزيادة 

, اما بالنسبة لموزن الجاف فقد  بعينة المقارنةمقارنة  رتيبالت
تزايد ايضًا في جميع المعامالت مقارنة بالعينة الضابطة كما 

حيث بمغت نسبة الزيادة  D1والشكل  1في الجدول السابق 
% وكان الوزن الجاف قد تزايد %%5.2,9.2,%3.9,1.3

بمعدل اكبر في حالة المعاممو المزدوجو لمتربو بالفطر والسماد 
 15.7%مختمفو حيث بمغت نسبة الزيادة  عمى عند تركيزات 

 .بعينة المقارنةمقارنة  رتيبعمى الت %18.4, 
 النتائج والمناقشة :

تاثير التركيزات المختمفو من فطر  1جدول 
Trichoderma harzianum  والسمادNPK  عمى نسبة

االنبات وطول البادرات والوزن والرطب والجاف لبادرات 
 الطماطمة

 انًعايهة

Treatment 

َسبة 

االَبات 

% of 

germi

nation 

طول 

انبادرات 

leng the 

of 

seedling 

in cm 

انوزٌ 

 انرطب يهجى

Fresh 

weight 

in mg 

انوزٌ انجاف 

 يهجى

Drg 

weight in 

mg 

 انعيُة انضابطة

Control 
94.8 13.6 132.9 7.6 

تربة يعايهه بفطر 

T.H  1%تركيس 
95.2 14.0 133.7 7.7 

تربه يعايهه بانفطر 

T.H  2%تركيس 
95.8 14.3 133.9 7.9 

تربه يعايهه بسًاد 

NPK  1%تركيس 
96.2 14.5 135.2 8.0 

تربه يعايهه بسًاد 

NPK  2%تركيس 
96.7 14.7 139.5 8.3 

تربه يعايهه بانفطر 

T.H  وسًاد

NPK بُسبة 

1:1 

97.4 15.0 145.9 8.8 

تربه يعايهه بانفطر 

T.H  وسًاد

NPK 2:2بُسبة 

98.2 15.2 147.6 9.0 
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93

94

95

96

97

98

99

          T.H    

 %      

T.H    

 %      

NPK     

 %      

NPK     

 %      

T.H    

NPK      

         

T.H    

NPK      

         

 
 عهى َسبة إَبات بادرات انطًاطى NPKوسًاد  Trichoderma harzianumانًختهفه يٍ فطر راكيس تاثير انت  .A1شكم  

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15

15.5

          T.H    

 %      

T.H    

 %      

NPK     

 %      

NPK     

 %      

T.H    

NPK      

         

T.H    

NPK      

         

 عهى طول بادرات انطًاطى NPKوسًاد  Trichoderma harzianumانًختهفه يٍ فطر  اكيستاثير انتر . B1شكم 

125

130

135

140

145

150

          T.H    

 %      

T.H    

 %      

NPK     

 %      

NPK     

 %      

T.H    

NPK      

         

T.H    

NPK      

         

عهى انوزٌ انرطب نبادرات  NPKوسًاد  Trichoderma harzianumانًختهفه يٍ فطر  اكيستاثير انتر . C1انشكم  

 . انطًاطى



 آخروٌو  انسرحاَي                                                     2012/ 48 (4) 1121 :-1115 –يجهة انعهوو انسراعية انعراقية 

1120 

6.5

7

7.5

8

8.5

9

          T.H    

 %      

T.H    

 %      

NPK     

 %      

NPK     

 %      

T.H    

NPK      

         

T.H    

NPK      

         

عهى انوزٌ انجاف نبادرات  NPKوسًاد  Trichoderma harzianumانًختهفه يٍ فطر  اكيسانتر تاثير . D1شكم   

 .انطًاطى

يتضح من النتائج السابقة ان معاممة التربة بفطر 
T.harzianum   أدت الى نتيجة ايجابية في نسبة االنبات
والوزن الرطب والجاف مقارنة بالعينة  وطول البادرات

الضابطة مما يدل عمى ان الفطر لو دور أيجابي في دعم 
, (5وتغذية النبات وزيادة نسبة االنتاج وىذا ما اثبتتُو الدراسة )

( وقد وجد ايضًا ان الفطر قد ساىم في زيادة طول 4)
البادرات وزياده في الكتمة الحيوية وىذا ما اكدتو الدراسة 

د اكسم T.harzianum( وىذا ُيحفز استخدام الفطر2,19)
االسمدة الكيمائية نظرًا لخطورة  عمالحيوي بداًل من است

 ا وضحت ذلك الدراسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــاستخدام االسمدة الكيمائية كم
(1,6 ,10,11) 

تقترح الدراسة تبني نظام التسميد المتكامل , والذي يجمع  1-
األسمدة الحيوية والعضوية والكيميائية بيدف زيادة نمو 
وتحسين الصفات النوعية والثمرية وزيادة إنتاج المحصول 
وزيادة الكتمة الحيوية في األراضي الزراعية وتقميل السماد 

 الكيمياوي المضاف.
ل السماد الحيوي في تسميد توصي الدراسة باستعما 2-

 .تحسين االنتاجالنبات لما لو من تأثير ايجابي في 
القيام بمزيد من األبحاث تتضمن إدخال األسمدة الحيوية  3-

تحت مستويات من االسمدة الكيمياوية لموصول الى اقل 
 مستوى من االسمدة الكيمياوية يحقق افضل انتاج كمًا ونوعًا.
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