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تأثير التداخل بين بكتريا  Azotobacter chroococcumوالفطر Trichoderma
 harzianumفي النمو السكاني والتعايش الحيوي لهما بزراعة نبات الشعير
حسين عرنوص فرج
كلية الزراعة/جامعة بغداد
الخالصة :
نفذت تجربة أصص في الظلة الخشبية التابعة إلى قسم علوم التربة والموارد المائية في كلية الزراعة جامعة
بغداد في تربة مزيجية طينية غرينية معقمة ،باعتماد تصميم القطاعات تامة التعشية . RCBD
اشتملت التجربة على  12وحدة تجريبية ناتجة من تداخل سماد حيوي بكتيري Azotobacter
 chroococcumبثالث معامالت  A0بدون تسميد و  A1عزلة أولى و  A2عزلة ثانية ،وسماد حيوي فطري مكون
من لقاح الفطر  Trichoderma harzianumوبثالثة مستويات تضمنت (  =T0بدون تسميد و 1 =T1غم لقاح
فطري.كغم تربة 2-و 4 = T2غم لقاح فطري.كغم تربة ) 2-وسماد كيميائي ( NPKيوريا،سوبر فوسفات
ثالثي،كبريتات البوتاسيوم) بثالثة مستويات  F0بدون تسميد و  F1نصف التوصية السمادية و  F2توصية سمادية
كاملة ،بثالثة مكررات.
بينت الدراسة إن إضافة اللقاح الفطري  Trichoderma harzianumأدى إلى زيادة في أعداد بكتريا الـ
 Azotobacter chroococcumإذ سجلت أعلى قيم لها في الشهر الثالث لموسم نمو نبات الشعير إذ بلغ الـ CFU
للبكتريا  620*21.21و  620*22.11عند المعاملتين  F1T1A2و  F1T1A1على التوالي ،قياسا إلى معامالت
عدم إضافة الفطر  Trichoderma harzianumإذ بلغت القيم  620*1.11و  620*1..2للمعامالت F1T0A2
و  F1T0A1خالل الشهر الثالث أيضا.
وأظهرت النتائج إن إضافة اللقاح البكتيري  Azotobacter chroococcumأدى إلى زيادة في أعداد الفطر
 Trichoderma harzianumإذ سجلت أعلى قيم له في الشهر الثالث لموسم النمو إذ بلغت الـ  CFUللفطر
 520*20.11و  520*20.12عند المعاملتين  F2T2A2و  F2T2A1على التوالي ،قياسا إلى معاملة عدم إضافة
بكتريا الـ  Azotobacter chroococcumحيث بلغت الـ  CFUللفطر  520*1..1للمعاملة  F2T2A0لنفس
المدة أيضا .عند رفع نسبة السماد الكيميائي من  %00إلى  %200من التوصية أدت إلى خفض معنوي ألعداد بكتريا
الـ  ، Azotobacter chroococcumمع زيادة معنوية في أعداد الفطر .Trichoderma harzianum

INTERACTION EFFECT BETWEEN AZOTOBACTER
CHROOCOCCUM BACTERIA AND TRICHODERMA HARZIANUM
FUNGI ON THE BIOSOMBIOSIS-POPULATION WITH BARLEY
PLANTING
Hussein Arnoos Faraj
Abstract:
Pots experiment was conducted to study the interaction effects of isolated
Azotobacter chroococcum and Trichoderma harzianum to sterilized soil. Randomized
Completely Block Design (RCBD) was used. The experimental units were included
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addition of Two Azotobacter chroococcum isolates ,Two levels of Trichoderma
harzianum spores mass, and two levels of (N,P,K) in addition to the control treatment
replicated three time.
The study showed that at all treatments with both levels of chemical fertilizer , that
the addition of T.harzianum inoculum led to increase the number of A. chroococcum,
registering the highest values in the third month of the growth season of barley ,where
the cfu of bacteria were 12.39*106 and 11.62*106 at the two treatments F1T1A2 and
F1T1A1 respectively, compared to the treatments without addition of fungi T.harzianum,
and reaching to 8.66*106 and 8.73*106 at the two treatments F2T0A2 and F2T0A1 in the
third month as well.
The study showed also that the addition of bacterial inoculum A.chroococcum led to
increase the numbers of T.harzianum which gave the highest values in the third month of
the growth season of barley, where the cfu of fungi 10.99*105 and 10.63*105 at the two
treatments F2T2A2 and F2T2A1 respectively, as compared with the treatments without
addition of bacteria A.chroococcum and the cfu of fungi reaching to 9.79*105 in the
treatment F2T2A0 during the same month. When increasing chemical fertilizer from 50%
to 100% of the fertilizer recommendation led to a significant reduction of the number of
bacteria A.chroococcum observed. When Also, increasing the proportion of chemical
fertilizer from 50% to 100% of the fertilizer recommendation led to a significant increase
in the number of fungi T.harzianum.
: المقدمة
 احد أجناس البكتريا حرة المعيشة وذات مقدرة عالية في تثبيت النتروجين الجويAzotobacter يعد جنس
 فيAzotobacter  فضال عن دور بكتيريا، الذي انتشر استعماله كسماد حيوي مع النباتات البقولية وغير البقولية،
إفراز بعض الهورمونات واإلنزيمات والفيتامينات ومنظمات النمو مما يحسن من نمو النباتات المعاملة بها
. ) 1001،وآخرونAbd-El-Gawad و1001، (السامرائي و راهي
 من الفطريات الناقصة(رمية المعيشة) والتي تستخدم كسماد و مبيد حيوي من خالاللTrichoderma يعد فطر
بعض اإلفرازات االيضية لهذه الفطريات مما يعزز نمو النبات من خالل دورها في دورات العناصر ومنها النتروجين
كمالالا تكسالالل العائالالل النبالالاتي المقاومالالة لالالبعض المسالالببات المرضالالية فالالي، والفسالالفور والبوتاسالاليوم والحديالالد والكبريالالت
.) 1000، Harman و2111،وآخرونAltomare(التربة
تشالالتره هالالذه األحيالالان فالالي أنالالواخ مالالن التالالداخالت االيجابيالالة فالالي منطقالالة الرايزوسالالفير سالالوان كانالالت بالالين بكتريالالا
االزوتوبكتر والنبات او الترايكوديرما والنبات او االزوتوبكتر الترايكوديرما والنبات ذات التأثيرات االيجابية فالي نمالو
: لذلك استهدفت هذه الدراسة االتي. النبات
.Trichoderma harzianum والفطرAzotobacter chroococcum  عزل و توصيف بكتريا ال-2
 فيTrichoderma harzianumوالفطرAzotobacter chroococcum اختبار اثر التداخل بين بكترياالـ-1
.الكثافة السكانية لكل منهما
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المواد و طرائق العمل
عزل بكتريا االزوتوبكتر Azotobacter spp.
استعمل في البحث عزالت محلية لبكتريا  Azotobacterتم الحصول عليها من خالل تحضير تخالافيف لعينالات
التربالة بإضالافة 10غالم مالن عينالات التربالة المختالارة الالى  cm3 90مالن المالان المقطالر و المعقالم فالي دوارق سالالعة 250
 cm3ومزجت جيدا و أجريت تخافيف متسلسلة والى حد  10 -6وذلك بنقل  cm3 1مالن عالال التربالة الالى أنابيالل
اختبار تحتوي  cm3 9من المحلول الملحي المعقم ولكل عينة من عينات التربة
لقح الوسط السائل(  )Sucrose Mineral Saltsو الموصوف من قبالل  2112، Beckingاذ اخالذ cm3 1مالن
تخافيف التربة المحضرة أعاله لتلقيح أنابيل اختبار تحتوي علالى cm3 9مالن الوسالط التخصصالي أعالاله والالذي حضالر
وعقم بجهاز بالمؤصدة لمدة20دقيقة وعلى درجة حالرارة 121م ه وضالغط  2.0كغالم.سالم 1-بواقالع ثالثالة مكالررات لكالل
تخفيالالف .حضالالنت األنابيالالل علالالى درجالالة حالالرارة  28م ولمالالدة  0الالالى .يالالوم وفحصالالت األنابيالالل بمالحظالالة الغشالالان البنالالي
المتكون على السطح والذي يعد مؤشرا ايجابيا ً لنمو بكتريا االزوتوبكتر.
تنقية بكتريا االزوتوبكتر
تم اخذ  cm3 0.2من األنابيل التي اعطت مؤشرا للنمو ونشرت على سطح طبال بتالري يحتالوي علالى الوسالط
الصلل(  ، )Sucrose Mineral Salts Agarوحضنت األطباق على درجة حرارة ً 28م ولمدة 1الالى 2يالوم ،ثالم
أعيد التخطيط أربع مرات متتالية وذلك لغرض الحصول على مستعمرات نقية من البكتريا ،باستعمال هالذه الطريقالة تالم
الحصول على  10عزلة نقية من بكتريا .Azotobacter.spp
حفظ عزالت االزوتوبكتر
تم تحضير انابيل االكار المائل  slantمن الوسالط التخصصالي لغالرض حفال العالزالت فالي الثالجالة الالى حالين
موعالالد الزراعالالة و ذلالالك بأخالالذ جالالزن مالالن نمالالو المزرعالالة النقيالالة بواسالالطة الناقالالل ( )loopوتلقالاليح انابيالالل االكالالار المائالالل و
وضعها في الحاضنة على درجة حرارة  28م ه لمدة يوم واحد ثم نقلت الى الثالجة .
تشخيص بكتريا الو Azotobacter
سجلت بعض الصفات المظهرية للمستعمرات النامية على الوسط التخصصي مثل لونها شكلها كذلك تالم فحصالها
تحت المجهر الضوئي بعالد تصالبيغها بصالبغة گالرام وتالم مالحظالة شالكلها و حجمهالا و طريقالة تجمعهالا واجريالت بعالض
االختبالارات الكيموحيويالة لهالا حسالل ( )1004، Bergey`s Manualكالذلك اجالري اختبارالحركالة ( Motility test
)بعد تنميتها على وسط مغذي  Nutrient Brothباستعمال طريقة ( )Hanging Dropوحسل الحالديثي (.)1983
3.7
تحضير لقاح بكتريا A .chroococcum
اختيرت العزلتالان  A1و  A2و المشخصالة مالن نالوخ  A .chroococcumالسالتعمالهما فالي تجربالة األصالص
،اذ نميالالت هاتالالان العزلتالالان علالالى الوسالالط ألزرعالالي المنشالالط السالالائل وذلالالك بوضالالع  cm3 00مالالن هالالذا الوسالالط فالالي دورق
مخروطي سعة  cm3 100و لقح من مزرعة عمرها يوم واحد لهذه البكتريا باستعمال الناقالل( ) loopثالم وضالعت فالي
الحاضنة على درجة حرارة 11ه م مالع الالر اليالومي و لمالدة ثالثالة أيالام بعالد ذلالك قالدرت كثافالة اللقالاح البكتيالري فكانالت
 cm-3. 20.*0..1لكال العزلتين و ذلك بطريقة االحتمال األعظم (  . )M P Nحسل (.)2111، Page
عزل الفطر Trichoderma harzianum
تم عزل الفطر  Trichoderma harzianumمن التربة بعمل سلسلة تخافيف تراوحالت بالين 20 - 20باخالذ 20
غرام تربة و اضافتها الى cm3 10مان مقطر معقم ثم اخذ  cm3 2منه الالى انبوبالة اختبالار تحتالوي  cm3 1مالان مقطالر
2-

1-
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معقم و هكذا وصوال الى التخفيف  .1-20اخذ  cm3 0.2من التخالافيف  4-20 - 2-20ونشالرت علالى سالطح طبال بتالري
يحتوي وسط تنمية الفطريالات ( ) PDAبثالثالة مكالررات ثالم وضالعت االطبالاق فالي الحاضالنة لمالدة  .-0يالوم و تالم عمالل
تنقية للمزرعة الفطرية و ذلك باخذ جزن من النمو الفطري الواضح بواسطة الناقل الى طب بتالري يحتالوي علالى وسالط
( )PDAو كررت العملية ثالثالة مالرات للحصالول علالى مزرعالة نقيالة مالن الفطالر  Trichoderma harzianumو تالم
تشخيص الفطر من قبل د .بهان الحديثي .
تحضيراللقاح الفطري
لغرض تحضير اللقاح الفطري تم اعداد دوارق سعة  2لتر تحتوي على  20غرام نخالة كوالح الالذرة الصالفران
و  20غرام نخالة طحين الحنطة و اضيف اليها  cm3 20مان مقطر مع اضالافة 0.0غالرام كلوكالوز وعقمالت بالمؤصالدة
على درجة حرارة( 212ه م) و ضغط  2.0كغم.سم 1-لمدة ( )10دقيقة ثم بردت و وضعت في الحاضالنة لمالدة يالومين
على درجة حرارة( 11ه م) و كررت هذه العملية ثالثة مرات ،ثم اضيف الى الدوارق جالزن مالن المزرعالة الفطريالة (4
قرص بواسطة الثاقل الفليني) و وضعت الدوارق في الحاضالنة لمالدة ( )1يالوم مالع مراعالات التقليالل اليالومي لمكونالات
الدوارق لغرض تنشيط الفطر ،قدرت الكثافة اللقاحية للفطر قبل اضافته الى التربة بطريقة التخفيالف و العالد باالطبالاق
و حسل ما ذكره  1965،Blackفكانت كثافة اللقاح ( cfu) 201*4.2للغرام الواحد من اللقاح الفطري .
اضيف اللقاح الفطري قبل الزراعة باسبوخ لغرض اتاحة الفرصة للفطر للنمو و تكوين الهايفات .
المعامالت
كانت معامالت البكتريا  Azotobacter chroococcumكاآلتي  A1رمز للعزلة األولالى و  A2رمالز للعزلالة
الثانية و  A0رمز لعالدم التلقاليح البكتيالري ،أمالا معالامالت الفطالر  Trichoderma harzianumفكانالت  T1ويمثالل
1غالالم لقالالاح فطالالري.كغم 2-تربالالة و  T2ويمثالالل 4غالالم لقالالاح فطالالري.كغم 2-تربالالة و  T0رمالالز لعالالدم التلقالاليح الفطالالري  ،أمالالا
معالامالت السالماد الكيميالائي فكانالالت  F1وهالو اسالتعمال نصالالف التوصالية السالمادية و  F2وهالالو اسالتعمال توصالية سالالمادية
كاملة و  F0رمز لعدم التسميد الكيميائي و جدول  0يوضح هذه المعامالت وتداخالتها.
مراحل تنفيذ التجربة
أ -وزن  0كغم من التربة المطحونة و المنخولة بمنخل  4ملم و المعقمة بغاز بروميالد المثيالل وتالم التاكالد مالن نجالاح
عملية التعقيم عالن طريال اجالران اختبالار لعينالة التربالة بالالتلقيح فالي وسالط ( )Nutrient Brothوالتحضالين علالى درجالة
حرارة 11ه م .ثم وضعت في اصص بالستيكية ذات قطر  11سم و عم  12سم معقمة بالكحول و مثقبالة مالن االسالفل
و تم وضع ورق ترشيح معقم في اسفل االصص.
جدول  1معامالت التجربة وتداخالتها.
البكتريا A.chroococcum
الفطر T.harzianum
السماد الكيميائي F
A
T
A2
A1
A0
F0T0A2 F0T0A1 F0T0A0
T0
F0T1A2 F0T1A1 F0T1A0
T1
F0
F0T2A2 F0T2A1 F0T2A0
T2
F1T0A2 F1T0A1 F1T0A0
T0
F1T1A2 F1T1A1 F1T1A0
T1
F1
F1T2A2 F1T2A1 F1T2A0
T2
F2T0A2 F2T0A1 F2T0A0
T0
F2T1A2 F2T1A1 F2T1A0
T1
F2
F2T2A2 F2T2A1 F2T2A0
T2
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ب -اضافة اللقاح الفطري اذ ازيلت الطبقة السالطحية مالن تربالة االصالص و لعمال  0سالم ونثالر اللقالاح الفطالري و رش
بعض المان عليه ثم ارجعالت التربالة المزالالة الالى مكانهالا وغطيالت االصالص باكيالاس مالن البالسالتك لغالرض التقليالل مالن
التلوث الى حين موعد الزراعة .
ج -خلطت الطبقة السطحية من التربة مع االسمدة الكيميائية ( ) N P Kوذلك حسل الكمية الموصى بها لنبات الشالعير
محسوبة على اساس وزن االصيص و كما هو مبين في جدول 1
جدول  2نوع و كمية السماد الكيميائي الموصى بها على اساس وزن االصيص.
نوع السماد الكيميائي
سماد اليوريا
سوبر فوسفات ثالثي
كبريتات البوتاسيوم

الكمية الموصى بها
(كغم.هكتار) 1-
)N( 151
)P( 01
)K( 111

الكمية المضافة لكل
اصيص(غم.اصيص )
( 1..1ثالث دفعات)
( 1.73دفعة واحدة)
( 1.25دفعتين)
1-

2-

د – زرعالالت بالالذور نبالالات الشالالعير( صالالنف ابالالان ) 11ذو سالالتة صالالفوف يالالوم  1001/22/.بواقالالع  20بالالذرور.اصالاليص
وذلالك بعالد تعقيمهالا سالطحيا ً بمالادة هايبوكلورايالت الصالوديوم(القاصالر) بتركيالز( ) % 2و الكحالول االثيلالي()% 10
وحسل ما ذكره حاف ( )1002وثم غسلت بالمان المقطر المعقم ثالث مرات متتالية وذلك إلزالة أي اثر للمادة المعقمالة
و بعد ذلك عوملت باللقاح البكتيري المحضر بخلط  cm3 00من المزرعة السالائلة مالن ا لبكتيريالا كالل عزلالة علالى حالده
وتحت ظروف التعقاليم  ،اذ غمالرت البالذور فالي المزرعالة السالائلة لمالدة نصالف سالاعة مالع اضالافة القليالل مالن مالادة الالدبس
بنسبة ( ) 1-2دبس – مان حسل حاف  1002،وذلك لضمان التصالاق البكتريالا بالبالذور و كقاعالدة غذائيالة للبكتريالا ،مالع
مراعاة زراعة البذور في المعامالت غير الملقحة بالبكتريا اوال ً لتجنل التلوث .
فالالي الرطوبالالة
ه و -حفظالالت رطوبالالة التربالالة فالالي االصالالص بحالالدود  % 00مالالن المالالان الجالالاهز وعالالوض الفقالالد
باضافة المان علالى اسالاس الالوزن المفقالود مالن االصالص وكالان السالقي بمالان االسالالة خفالت البالادرات بعالد اسالبوخ مالن
موعد االنبات الى  0بادرات.اصيص.2-
و -التقديرات المايكروبايلوجية
حسالا النمالو السالكاني للبكتريالا و الفطالر بطريقالة التخفيالف و العالد باالطبالاق خالالل مالدة البحالث و بالأربع مراحالل (0
و 20و 10و 10يوم ).
التحليالت الفيزيائية والكيميائية لمادة تربة االصص
اجريت التحليالت الكيميائية االتيه حسل بشور والصايغ، 100.،جدول2
 -2قدرت درجة تفاعل التربة ( )pHفي مستخلص تربة:مان ( )2:2وباستعمال جهاز - pH meter
 -2قالالدرت درجالالة التوصالاليل الكهربالالائي ( )ECفالالي مسالالتخلص تربالالة:مالالان ( )2:2بجهالالاز Conductivity
.Bridge
 -2المادة العضوية قدرت بطريقة الهظم الرطل ( )Wet digestionوفقا لطريقة  Walklyو Black
(Pageواخرون.)2111،
 -4تم تقدير النتروجـــين الجاهز بجهـاز كلـــدال ( )microkjeldahlوحسـل
الطريقة المتبعة من قبل Page( Bremnerواخرون.)2111،
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جدول 7بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الدراسة قبل الزراعة.
الصفة
تفاعل التربة pH
التوصيل الكهربائي EC
المادة العضوية
النتروجينN
العناصر
الفسفورP
الجاهزة
البوتاسيومK
الرمل
تحليل حجوم
الغرين
الدقائق
الطين
النسجة

القيمة
3.51
..5.
0.1.
.3.0
27.2
215
151
501
291

الوحدة
1-

ديسيسيمنز.م
غم.كغم1-تربة

ملغم.كغم1-تربة

غم.كغم

1-

مزيجة طينية غرينية

 -0الفسفور الجاهز قدر حسل طريقة (Page(، )Olsenواخرون.)2111،
 – 1استخلص البوتاسيوم الجاهز بوساطة خالت االمونيوم (  . pH ) 1N NH4OACثم قدر باستعمال جهاز
اللهل الضوئي .)1965،Black( Flame photometer
-.قدر التوزيع الحجمي لدقائ التربة بطريقة الماصة حسل .)2111( page
التحليل اإلحصائي
نفذت تجربة عامليالة (ثالثالة عوامالل) بإتبالاخ توزيالع ( RCBDالقطاعالات كاملالة التعشالية) و اسالتعمل برنالامج تحليالل
التباين  Genstat discovery edition 3الجران التحليل االحصائي و اعتمالد اقالل فالرق معنالوي ( ) LSDللمقارنالة
بين متوسطات المعامالت المختلفة.
النتائج والمناقشة:
تأثير إضافة األسمدة الحيوية والكيميائية في أعداد خاليا بكتريا ألـAzotobacter chroococcum
أوضحت النتائج في األشكال 2و 1تأثير التسميد الحيوي الفطري و الكيميائي في أعداد بكتريا االزوتوبكتر وكذلك
ُضف إليها اللقاح
تأثير السماد الحيوي البكتيري في زيادة أعداد البكتيريا اذ بينت النتائج إن المعامالت التي لم ي َ
البكتيري لم يسجل لها أي أعداد لألحيان.وهذا يدل على نجاح عملية تعقيم التربة والقضان على جميع األحيان الدقيقة
فيها  .أما المعامالت التي أضيف إليها اللقاح البكتيري فقد ازدادت فيها أعداد البكتيريا  Azotobacterواستمرت
الزيادة في أعدادها إلى نهاية الشهر الثالث من موسم نمو نبات الشعير .وفي نهاية الشهر الرابع سجلت أعدادها
انخفاضا معنويا .وهذا يدل على حيوية ونشاط اللقاح البكتيري خالل مدة التجربة وانخفاض أعداده في نهاية التجربة.
هذا وقد كان معدل أعداد بكتيريا االزوتوبكتر ألcfuعند استعمال السماد الحيوي البكتيري بصورة منفردة
 620*0.44و . cfu201*0.02غم 2-تربة جافة وللعزلتين A1و  A2على التوالي و بدون فرق معنوي بين
6
العزلتين هذا في الشهر األول من موسم نمو النبات .و  620*..00و 620*...1و  620*1.14و cfu20*1.2.
.غم 2-تربة جافة وللعزلتين A1و  A2على التوالي خالل الشهر الثاني و الثالث بالتتابع ،مع تفوق معنوي للعزلة
 . A2إن النتائج أعاله تظهر ارتفاخ أعداد البكتيريا مع تقدم عمر النبات وخالل مراحل نموه وهذا يدل على نجاح
عملية التلقيح وكذلك على الفعالية العالية لبكتيريا االزوتوبكتر في تفاعلها حيويا مع نمو وفعالية نبات الشعير في
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منطقة الرايزوسفير والتي تكون غنية بالمواد الغذائية و األحماض العضوية كما أشار الكسندر2112،ودراسات
الحقة منها  Mrkovackiو.) 1002(،Milic
فضال عن قدرة هذه البكتيريا في تثبيت النتروجين الجوي كما بين Chandrasekarوآخرون) 1000(،
وAbd El-Gawadو )1001(، El-Sayedاألمر الذي ساعد في زيادة قيم أل cfuللبكتيريا  .أما في الشهر الرابع
فقد سجلت أعداد البكتيريا انخفاضا إذ بلغت أل 201*0.11 cfuو . cfu201*0.12غم 2-تربة جافة وللعزلتين A1
و  A2على التوالي .ولعل السبل في ذلك يعود إلى قلة االنسالخات الجذرية وإفرازات الجذور وبالتالي قلة المواد
الغذائية المتاحة لالحيان المجهرية ( Mrkovackiو.) 1002،Milic
بينت النتائج في الشكلين  2و 1إن للفطر Trichoderma harzianumتأثيرا كبيرا في زيادة أعداد بكتريا
االزوتوبكتر ففي خالل الشهر األول بلغت نسبة الزيادة  %21.41و  %42.12ولمستويي الفطر T1و  T2على
التوالي  .و  %1..01و  %22.11و  %14.02و  %11.00خالل الشهرين الثاني والثالث على التوالي ،بينما
وصلت نسبة الزيادة إلى  %21.1.و  %11.1.خالل الشهر الرابع ولنفس مستويات الفطر على التوالي .مع تفوق
معنوي للمستوى  T2على المستوى  T1من اللقاح الفطري.وهذا يوضح تأثير التداخل االيجابي بين الفطر
Trichoderma harzianumو البكتيريا  Azotobacterفي زيادة أعداد البكتيريا مقارنة مع معامالت البكتيريا
لوحدها وهذا يؤكد على التعاون الذي يحصل بين األحيان المجهرية في البيئات الدقيقة  microhabitatوالذي يسهم
في زيادة الكثافة السكانية للبكتيريا في التربة .وحصل كل من Ziranaوآخرون  )2111(،و Espirituوآخرون
) )2111،على نتائج مقاربة .
أوضحت النتائج في الشكلين  2و 1إن أعداد بكتيريا االزوتوبكتر ازدادت معنويا عند إضافة  %00من التوصية
السمادية .ثم انخفضت مع ارتفاخ نسبة التسميد الكيميائي إلى  %200وكان االنخفاض معنويا عند مستوى  %0وهذا
بدون إضافة الفطر  . Trichoderma harzianumففي الشهر األول بلغت نسبة الزيادة  %41.22و %24.20
ولمستويي السماد  F1و  F2على التوالي .و  %2..41و  %12..2و  %24..1و  %21.42للشهرين الثاني
والثالث على التوالي ،و في الشهر الرابع %41.0.و  %11.2.ولمستويي السماد F1و F2على التوالي .مع تفوق
معنوي للمستوى  F1على المستوى  F2عند مستوى .%0وأكد البشير 1002،على هذه العالقة بين التسميد الكيميائي
و أعداد بكتيريا االزوتوبكتر .
أشارت العديد من الدراسات إن أعداد بكتريا االزوتوبكتر ال تتأثر ايجابيا بالمصادر النتروجينية المعدنية بل
على العكس فاحيإنا يحصل تثبيط إلنزيم الن ايتروجينيز و لكن وجود كميات قليلة من هذه األسمدة قد تستفيد منها
بكتيريا االزوتوبكتر كمصدر طاقة في نموها وتكاثرها مثلما أشار الكسندر(2112)،والشيباني) .(1000،لم تتف هذه
النتيجة مع Anjumوآخرون) (100.،الذي وجد زيادة في أعداد بكتيريا االزوتوبكتر مع زيادة كمية األسمدة
الكيميائية مع نبات القطن.
أكدت النتائج في الشكلين  2و 1إن التداخالت الثنائية بين األسمدة الحيوية البكتيرية و الفطرية أثرت في النمو
السكاني لبكتيريا االزوتوبكتر اذ بلغت أقصى زيادة عددية لها خالل الشهر الثالث لموسم نمو نبات الشعير
 201*20.24و . cfu201*1.11غم 2-تربة جافة للمعاملتين  T2A2و  T2A1على التوالي ومن دون فرق معنوي
بين المعاملتين على مستوى  . %0و أدنى ارتفاخ لها في الشهر األول مع المعاملتين  T0A1و  T0A2اذ بلغت
 201*4.10و .cfu201*4.40غم 2-تربة جافة على التوالي ومن دون فرق معنوي بين المعاملتين على مستوى %0
.وهذا يتف مع التميمي ()1000و Espirituوآخرون ( )2111و Espirituوآخرون (  ) 1001الذين أشاروا إلى إن
التداخل بين بكتيريا أل Azotobacterو الفطر Trichodermaأدى إلى زيادة أعداد البكتيريا  .كما
أكدZiranaوآخرون( )2111على إن الزيادة المعنوي ة في أعداد خاليا بكتيريا تؤكد عالقة التعايش االيجابية بين فطر
ألTrichodermaو بكتيريا أل Azotobacterمما تنعكس ايجابيا على خصوبة التربة ونمو النبات من خالل
اإلفرازات التي تفرزها هذه األحيان المجهرية .
أظهرت النتائج في الشكلين  2و 1إن التداخالت الثنائية بين األسمدة الحيوية الفطرية و الكيميائية أثرت في
النمو السكاني لبكتيريا االزوتوبكتر اذ بلغت أقصى زيادة سكانية لها خالل الشهر الثالث لموسم النمو مع المعاملة
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 F1T2اذ بلغت . cfu201*1.00غم 2-تربة جافة  .وأدناها خالل الشهر األول لموسم النمو مع المعاملة  F0T0اذ
بلغت . cfu201*1.21غم 2-تربة جافة وحصل التميمي 1000،والشيباني 1000،على نتائج مقاربة .ولعل السبل
في ذلك هو توافر العناصر الغذائية المهمة لنمو األحيان المجهرية التي يوفرها السماد الكيميائي مثل الفسفور الذي
يدخل في تركيل أهم الجزيئات الحيوية  ATPو  DNAو . RNAهذا فضالعن النشاط اإلنزيمي للفطر
 Trichodermaفي تحليل المادة العضوية مما يوفر قاعدة غذائية لبكتيريا االزوتوبكتر .
بينت النتائج في الشكلين  2و 1إن التداخالت الثنائية بين األسمدة الحيوية البكتيرية و الكيميائية أثرت في
أل cfuلبكتيريا االزوتوبكتر اذ بلغت أقصى زيادة لها في الشهر الثالث لموسم نمو الشعير اذ بلغت  201*20.24و
201*20.02مع المعامالت  F1A1و  F1A2على التوالي مع تفوق معنوي للمعاملة  F1A2على المعاملة F1A1
على المستوى  .% 0واقل زيادة عددية لها خالل الشهر األول لموسم النمو مع المعاملة  F0A1اذ بلغ أل cfuلها
. cfu201*4.11غم 2-تربة جافة .
أظهرت النتائج في الشكلين  2و 1إن التداخالت الثالثية بين األسمدة الحيوية البكتيرية والفطرية و الكيميائية
كانت األكثر تأثيرا في زيادة أل cfuاذ بلغت أعلى مستوى لها خالل الشهر الثالث من موسم نمو النبات اذ بلغت
. cfu201*21.21غم 2-تربة جافة مع المعاملة .F1T2A2واقل عددا لها في الشهر األول مع معاملة المقارنة
 F0T0A0إذ كانت صفرا .ومن الجدير بالذكر إن أعداد البكتيريا ازدادت مع تقدم النبات بالنمو وقد بلغت ذروتها عند
الشهر الثالث اذ إن النبات في هذه ا لمرحلة هو في قمة النمو الخضري اذ إن مدة النمو الخضري للشعير تمتد من 10
إلى  200يوم حسل صنف النبات ،احمد 2112،وخالل مدة النمو الخضري تكون العمليات الفسلجية على أشدها
وتكثر إنسالخات الجذور و إفرازاتها التي تستفيد منها أحيان التربة المجهرية(Mrkovackiو  ) 1002، Milicمثل
بكتيريا االزوتوبكتر مثلما أشارإلى ذلك Abd El-Gawadوآخرون 1001،اذ وجد إن مرحلة النمو الخضري لنبات
الكانوال كان فيها اعلى عدد لبكتيريا االزوتوبكتر في تربة الرايزوسفير .
تأثير إضافة األسمدة الحيوية والكيميائية في أعداد خاليا الفطر Trichoderma harzianum
أظهرت النتائج في الشكلين  2و 4تأثير التسميد الحيوي في أعداد الفطر Trichoderma harzianumخالل
مدة نمو نبات الشعير وكذلك تأثير السماد الحيوي الفطري في زيادة أعداد الفطر اذ بينت النتائج إن المعامالت التي لم
ُضف إليها اللقاح الفطري لم يسجل لها أي قيمة .أي كانت صفرا .وهذا يدل على نجاح عملية تعقيم التربة والقضان
ي َ
على جميع األحيان الدقيقة فيها  .أما المعامالت التي أضيف إليها اللقاح الفطري فقد ازدادت فيها أعداد الفطر
 Trichoderma harzianumواستمرت الزيادة في اعدادها إلى نهاية الشهر الثالث من موسم النمو لنبات الشعير.
وفي نهاية الشهر الرابع سجلت اعدادها إنخفاضا معنويا .وهذا يدل على حيوية ونشاط اللقاح الفطري خالل مدة
التجربة.هذا وقد كان اعلى معدل إلعداد الفطر عند استعمال السماد الحيوي الفطري بصورة منفردة هو خالل الشهر
الثالث من موسم نمو النبات اذ بلغ 520*1.41و520*1.11وحدة تكو ينمستعمرة .غم 2-تربة جافة للمستوى  T2و
 T1على التوالي مع تفوق معنوي للمستوى  ، T2على .T1و  520*0.14و  520*0.21و  520*1.00و
 520*....وحدة تكو ين مستعمرة .غم 2-تربة جافة للشهر األول والثاني على التوالي لنفس المستويين مع تفوق
معنوي للمستوى  T2على  T1أما في الشهر الرابع فقد حصل انخفاض في أعداد الفطر اذ بلغت قيمة ألcfu
200*0.24و  200*4.11وللمستويين  T2و  T1على التوالي  .مما ذكر أعاله نالح قدرة الفطر Trichoderma
على النمو و التكاثر في التربة المعقمة ولعل السبل في ذلك يعود إلى إن المادة الحاملة للفطر قد وفرت قاعدة غذائية
أساسية لنمو الفطر و بالتالي استيطانه في التربة والمنطقة الجذرية وأكد هذا السامرائي) (1001،عند معاملته
شتالت النارنج بالفطر  . Trichodermaو Mohammadiوآخرون ) (1001،عندما عامل نبات الحمص بالفطر
. Trichoderma harzianum
كذلك تتف مع ألحديثي )( 1001،والتميمي) (1000،الذين أكدوا على إن إضافة اللقاح الفطري Trichoderma
harzianumأدى إلى زيادة معنوية في أعداد أل cfuللفطر مقارنة بمعاملة عدم إضافة اللقاح .أما سبل االنخفاض في
أعداد الفطر خالل الشهر الرابع ربما يكون بسبل قلة العناصر المغذية في التربة نتيجة استنزافها من قبل النبات
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.فضال عن قلة إفرازات الجذور وإنسالخاتها في نهاية مدة النمو الخضري للنبات ألن النبات يتجه نحو تجميع المادة
الجافة في البذور فتنخفض الفعالية النباتية في منطقة الجذور او ربما بسبل ظاهرة التثبيط الذاتي Self inhibition
التي أشارإليها. (21.1،) Davet
بينت النتائج في الشكلين 2و 4تأثيرإضافة اللقاح البكتيري  Azotobacterفي أعداد الفطر Trichoderma
 harzianumاذ بلغ معدل قيم أل cfuللفطر في الشهر األول لموسم نمو نبات الشعير  200*2.12و 200*2.11
وللعزلتين A1و  A2على التوالي فيما بلغت قيم أل 200*0.00 cfuو  200*0.41و  200*1.10و 200*1.11في
الشهر الثاني والثالث لنفس العزلتين وعلى التوالي و  200*2.21و . cfu200*2.04غم 2-تربة جافة وللعزلتين A1
و  A2على التوالي .وقد تعود هذه الزيادة إلى العالقة االيجابية بين الفطر Trichoderma harzianumوبكتيريا
أل Espiritu( Azotobacterوآخرون2111،و Ziranaوآخرون.)2111،
أظهرت النتائج في الشكلين 2و 4إن للسماد الكيميائي تأثير معنوي في زيادة معدل أعداد الفطر Trichoderma
harzianumبنسل زيادة بلغت  %21.0.و  %14.11و  %21.11و  %10..0لمستوى السماد
F1ولألشهراألربعة على التوالي .و  %20.21و  %12..0و  %21.10و  %10.02للمستوى F2ولألشهراألربعة
على التوالي .مع تفوق معنوي للمستوى ألسمادي)%200(F2توصية سمادية على المستوى  )%00(F1توصية
سمادية  .هذه النتائج متفقة مع  Arpanaو  )100.( Bagyarajاذ حصل على  cfuمقداره 200*2.2عند استعمال
 % 200توصية سمادية والفطر harzianum Trichodermaو 200*2.00عند استعمال  %.0توصية سمادية
مع الفطر نفسه .و ولعل السبل هو ما أشار أليه قاسم وعلي ( )2111،إلى إن إضافة أمالح االمونيوم يزيد من
أعداد فطريات التربة لسببين أولهما إن النتروجين عنصر ضروري لبنان الخلية .وثانيهما هو إن أكسدة االمونيوم تزيد
من حموضة التربة وبالتالي توفر ظروف مالئمة لنمو الفطريات .إضافة إلى إن الفطريات تحتا إلى جميع العناصر
الغذائية األخرى الالزمة لنمو أي كائن حي.
أكدت النتائج في الشكلين 2و 4على إن اإلضافة المشتركة لألسمدة الحيوية الفطرية و البكتيرية أثرت معنويا في
زيادة معدل أعداد ألcfuللفطر Trichoderma harzianumاذ بلغت أقصى زيادة ألعداد الفطر كانت في الشهر
الثالث اذ بلغت أل 200*1.02 cfuو  200*1.24وللمعاملتين  T2A2و  T2A1على التوالي ومن دون فرق معنوي
بين المعاملتين.وأدناها خالل الشهر الرابع اذ بلغت أل 200*4.10 cfuو  200*0.00وللمعاملتين  T1A1و
T1A2على التوالي .وأكد كل من  Ziranaوآخرون2111،و  Haggagو  )1000،( Saberوالتميمي)1000(،
والشيباني )1000(،على هذه العالقة بين الفطر Trichoderma harzianumوبكتيريا أل Azotobacter
 chroococcumفي زيادة قيم ألcfuوكثافة أعداده السكانية .
بينت النتائج في الشكلين 2و 4إن اإلضافة المشتركة لألسمدة الفطرية و الكيميائية سببت زيادة معنوية في معدل
أعداد الفطر اذ بلغت أل cfuللفطر 200*20.4.للمعاملة  F2T2مع تفوق معنوي لها على المعاملة  F2T1على
مستوى  %0وقد بلغت ألcfuلها  200*1.44وذلك عند الشهر الثالث لموسم نمو النبات .وفي نفس الشهر بلغت
أل 200*1.44 cfuو  200*1.44للمعاملتين  F1T1و  F1T2على التوالي ومن دون فرق معنوي بين المعاملتين .
حصل Mohammadiوآخرون  )1001(،على نتائج مقاربة .
أوضحت النتائج في الشكلين 2و4تأثير التسميد الحيوي البكتيري و الكيميائي في زيادة أعداد الفطر
 Trichoderma harzianumوكانت اعلى زيادة في الشهر الثالث مع المعاملة  F2A2اذ بلغت قيمة ألcfu
 200*1..1والتي لم تفرق معنويا عن المعامالت  F2A1و  F2A0و  F1A2لنفس الشهر .و اقل عدد بلغ
 200*1.12مع المعاملة  F0A0خالل الشهر الرابع لموسم نمو النبات اذ بلغت أل200*1.12 cfuوحدة تكو ين
مستعمرة .غم 2-تربة جافة  .وقد حصل الشيباني 1000،والتميمي 1000،على نتائج مقاربة .
أظهرت النتائج في الشكلين 2و 4ت أثير التداخل بين األسمدة الحيوية البكتيرية و الفطرية و الكيميائية اذ وصلت
أعداد الفطر إلى ذروتها عند المعاملة  F2T2A2خالل الشهر الثالث اذ بلغت أل200*20.11cfuومن دون فرق
معنوي مع المعاملة  F2T2A1التي بلغت .200*20.12وخالل الشهر الثاني كانت أل 200*20.00 cfuو
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 200*1.42للمعاملتين  F2T2A2و  F2T2A1على التوالي ومن دون فرق معنوي بينهما .بينما لم تسجل معاملة
المقارنة F0T0A0أية قيمة تذكر .
الشهر الرابعA1

الشهر الثالثA1

الشهر االولA1

الشهر الثانيA1

14.00
12.00
10.00
cfu*106

8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
F2T2

F2T0

F2T1

F1T1

F1T2

F1T0

F0T1

F0T2

F0T0

المعامالت

شكل ( )1تأثير األسمدة الحيوية والكيميائية في اعداد بكتريا الـ A.chroococcum

الشهر الرابعA2

الشهر الثالثA2

الشهر الثانيA2

الشهر االولA2
14.00
12.00
10.00
cfu*10

6.00

6

8.00

4.00
2.00
0.00
F2T2

F2T1

F2T0

F1T2

F1T1

F1T0

F0T2

F0T1

F0T0

المعامالت

شكل ( )2تأثير األسمدة الحيوية والكيميائية في اعداد بكتريا الـ A.chroococcum

شهر1
شهر2
شهر7
شهر.

A
0.1575
0.1991
0.2028
0.1881

T
0.1575
0.1991
0.2028
0.1881

LSD 0.05
AT
F
0.2728 0.1575
0.3448 0.1991
0.3513 0.2028
0.3258 0.1881

AF
0.2728
0.3448
0.3513
0.3258

TF
0.2728
0.3448
0.3513
0.3258

ATF
0.4725
0.5972
0.6084
0.5644
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الشهر الرابعT2

الشهر الثانيT2

الشهر الثالثT2

الشهر االول T2
12.00
10.00

6.00

cfu*105

8.00

4.00
2.00
0.00
F2A2

F2A1

F1A2

F2A0

F1A1

F1A0

F0A2

F0A1

F0A0

المعامالت

شكل ( )4تأثير األسمدة الحيوية والكيميائية في اعداد الفطر T.harzianum
الشهر الرابعT1

الشهر الثالثT1

الشهر الثانيT1

الشهر االول T1

F2A1

F2A2

F2A0

F1A2

F1A1

F1A0

F0A2

F0A1

cfu*105

11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
F0A0

المعامالت

شكل ( )3تأثير االسمدة الحيوية والكيميائية في اعداد الفطر T.harzianum

شهر1
شهر2
شهر7
شهر.

A
0.1575
0.1991
0.2028
0.1881

T
0.1575
0.1991
0.2028
0.1881

LSD 0.05
AT
F
0.2728 0.1575
0.3448 0.1991
0.3513 0.2028
0.3258 0.1881

AF
0.2728
0.3448
0.3513
0.3258

TF
0.2728
0.3448
0.3513
0.3258

ATF
0.4725
0.5972
0.6084
0.5644

المصادر :
احمد ،عبد الحميد.)2112(.انتا وتحسين المحاصيل الحقلية . 2دار الكتل للطباعة والنشر -جامعة بغداد.
التميمي ،فارس محمد سهيل.)1000(.تاثير التداخالت بين المبيدات الحيوية والكيميائيالة والتسالميد الحيالوي علالى نباتالات
الحنطة (.) Triticum aesteviumاطروحة دكتوراه.كلية الزراعة .جامعة بغداد.
ا لحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالديثي ،بهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالان عبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد الجبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار ( .) 1001النشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاط االنزيمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي للفطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر
 Trichoderma harzianumفالالي التربالالة ونمالالو حاصالالل نبالالات الطماطالالة .اطروحالالة دكتالالوراه ،كليالالة
الزراعة ،جامعة بغداد
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الحديثي  ،هديل توفي  .)2112( .الكتا العملي في اساسيات علم البكتريا  .مطبعة جامعة البصرة.
السالامرائي ،فالالح حسالن سالالعيد .(2002) .تالأثير عالالزالت الفطالر Trichoderma sppفالي إنبالالات بالذور ونمالالو شالالتالت
النارنج .رسالة ماجستير .كلية الزراعة .جامعة بغداد.
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