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الخالصة
نفذت ىذه التجربة في أحد الحقول الواقعة في منطقة النجمي الواقعة شمال شرق مدينة السماوة لمموسم
الزراعي الربيعي  2014لدراسة وأختبار تأثير بعض األسمدة العضوية وعوامل المقاومة األحيائية الفطر

 Trichoderma harzianumوالفطر  Aspergillus nigerوالبكتيريا Pseudomonas fluorescens
والخميرة  ( Saccharomyces cerevisiaeعوامل المقاومة األحيائية) والتداخل بينيا عمى الفطر الممرض R.
 solaniوبعض مؤشرات نمو وانتاجية البطاطا صنف اريزونا ذات الرتبة  .Eliteتمت الزراعة في  28كانون الثاني
لعام  2014ولغاية  . 2014 / 5 /3نفذت التجربة حسب تصميم القطاعات العشوائية الكاممة Randomized
 ) R.C.B.D.( Complete Block Designوبثالث مكررات وقورنت المتوسطات حسب اختبار  L.S.Dوعمى
مستوى احتمال  . % 5أظيرت النتائج تفوق معاممة التسميد (سماد خميط  +عوامل المقاومة األحيائية  +الفطر
الممرض )  F1في زيادة المساحة الورقية  /نبات  109.2دسم ، 2نسبة الكموروفيل  32.08وحدة  ، SPADعدد
الدرنات لمنبات الواحد  7.75درنة .نبات ،1-معدل وزن الدرنة  102.12غم  ،حاصل النبات الواحد  794.4غم.
1-

نبات

1-

قياساً بالمقارنة  ،F0التي حققت ( 78.3دسم 6.21، SPAD 27.48 ،2درنة .نبات

 98.10 ،غم ،

 615.7غم .نبات )1-عمى التوالي  .وتفوق معاممة اإلضافة لعوامل المقاومة االحيائية  ( P5الفطر الممرض R.s
 +عوامل المقاومة األحيائية) في المساحة الورقية  /نبات  117.6دسم ، 2نسبة الكموروفيل  37.35وحدة SPAD
 ،عدد الدرنات لمنبات الواحد  7.66درنة .نبات ،1-معدل وزن الدرنة  106.67غم  ،حاصل النبات الواحد
1-

 816.7غم .نبات

قياساً بالمقارنة  ، P1إذ أعطت ( 71.1دسم 6.16، SPAD 24.10 ،2درنة .نبات،1-

 92.93غم  579.2 ،غم .نبات )1-عمى التوالي .
الكممات المفتاحية :األسمدة العضوية ،عوامل المقاومة األحيائية (  Trichoderma harzianumوالفطر

 Aspergillus nigerوالبكتيريا  Pseudomonas fluorescensوالخميرة .)Saccharomyces cerevisiae
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Abstract
This study was conducted under filed condition at Al-Najme location in the
North east Al- Samawa city,and under laborotary condition at college of Agriculture /
Al-Muthanna Uni.during spring

4102 - 4102 using some organic fertilizers and

biocontrol agents Trichoderma harzianum fungus Aspergillus niger and the bacteria

Pseudomonas fluorescens and the yeast Saccharomyces cerevisiae to study their
effect on R. solani and on growth and yield parameters of potato ( Solanum

tuberosum L. C.V. Arizona class Elite). During 28 December 2013 to 3 may 2014.
The results of this experiment revealed that the compost fertilizer F1 we significanty
increased leaf area ,Total of chlorophyll , number of tubers , tuber weight and yield per
plant reached ( 109.2 dsm2 , 32.08 SPAD , 7.75 tuber . plant-1, 102.12 g and 794.4
g. plant-1) compared with control F0, which achieved (78.3 dsm2, 27.48 SPAD, 6.21
tuber . plant-1, 98.10 g, 615.7 794.4 g. plant-1), respectively. The treatment of
resistance biogent P5 caused significanty increased to leaf area ,Total of chlorophyll ,
number of tubers , tuber weight and yield per plant reached (117.6 dsm2, 37.35
SPAD, 7.66 tuber . plant-1, 106.67 g, 816.7 g. plant-1) compared with P1, as it gave
(71.1 dsm2, 24.10 SPAD, 6.16 tuber . plant-1, 92.93 g, 579.2 g. plant-1),
respectively.
Key words: organic fertilizers, bio-resistance factors (T. harzianum fungus A. niger
and P. fluorescens bacteria and yeast S. cerevisiae ).
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المقدمة
تعد البطاطا  Solanum tuberosum L.والعائدة إلى العائمة الباذنجانية  Solanaceaeمن بين أىم أربعة
محاصيل في العالم من حيث األىمية الغذائية بعد القمح والذرة والرز ) حسن  .)1999،إذ توسعت المساحة
المزروعة بالبطاطا في العراق لتبمغ المساحة المزروعة  174الف دونم وبمعدل إنتاجية بمغ  28.07الف طن لعام
 ( 4104و ازرة الزراعة  /الجياز المركزي لألحصاء .)2012 ،
ومن أسباب قمة اإلنتاج أصابة نبات البطاطا في مراحل نموىا المختمفة بالعديد من المسببات المرضية
ومنيا الفطر Rhizoctonia solaniالمسبب لمرض تقرح الساق والقشرة السوداء عمى البطاطا والذي يعـد واحداً من
أىم المسببات المرضية عمى العديد من المحاصيل األقتصادية ومنيا محصول البطاطا محدثاً ليا اضـ ار اًر وخـسائـر
كبيـرة فـي اإلنتاج كمـاً ونوعـاً ( Hall ;2001 ،Larkinواخرون  2001 ،و  Petkowskiو، DeBoer
 .)2001ولقد ظيرت حديثاً دعوات كثيرة لمتخمي عن استعمال المبيدات الكيميائية وجميع االضافات الصناعية
كاألسمدة الكيميائية المراد منيا زيادة غمة الدونم  ،إذ أن قسما من االسمدة الكيميائية ومنيا النترات المستعممة في
الزراعة تتسرب إلى المياه وتسبب تموثيا ) االنصاري  ، ) 2006،كما حصل االىتمام بنوعية المنتج الغذائي
نتيجة لتفاقم ظواىر تموث البيئة ببقايا األسمدة والمبيدات الكيميائية التي تؤدي إلى االخالل بالتوازن البيئي )

حميدان واخران  .) 2006 ،وليذا يعد االستعمال األمثل لفعالية األحياء الدقيقة مثل Trichoderma
harzianumوPsedomonas flourescens

و

 Aspergillus nigerوتأثيرىا عمى الفطر الممرض

ونشاطيا الحيوي في التربة بديال آمنا بيئيا في توافر العناصر الغذائية األساسية مقارنةً باألسمدة والمبيدات
الكيميائية ( الحداد  ، ) 1998 ،إذ أن الجانب الميم في احياء التربة المجيرية ىو مساىمتيا في رفع القدرة الغذائية
لمتربة و زيادة نمو وانتاجية الحاصل )  Osipواخرون  ، ) 2000 ،لذلك اتجو العالم نحو تقانات الزراعة النظيفة
مع التقميل ما أمكن من التموث من خالل استعمال مواد طبيعية في زيادة اإلنتاج مثل األسمدة الحيوية واألسمدة
العضوية والمبيدات الحيوية والتي تعد مكممة لألسمدة الكيميائية ) ،)2000 ، EL-Akabawyفضالً عن الثمن
المرتفع لألسمدة الكيميائية والمبيدات مما يزيد من كمفة اإلنتاج الزراعي ( Abdel-Atiواخرون .) 1996 ،
اعتماداً عمى ماتقدم ىدفت الدراسة إلى استعمال عوامل مقاومة أمنة وىي األسمدة العضوية المخصبة
وعوامل المقاومة األحيائية لمسيطرة عمى الفطر الممرض  R. sوأختبار تأثيرىا عمى تحفيز نمو وانتاج البطاطا .
المواد وطرائق العمل
نفذت التجربة في منطقة النجمي الواقعة شمال شرق مدينة السماوة لمموسم الزراعي الربيعي ولمفترة من
 28كانون الثاني لعام  2014ولغاية

 2014 / 5 /3ألختبار تأثير بعض األسمدة العضوية وعوامل المقاومة

األحيائية والتداخل بينيا عمى الفطر الممرض  R. solaniوبعض مؤشرات نمو وانتاجية البطاطا صنف اريزونا
ذات الرتبة ( Eliteمصدرىا شركة نيار األوراد لتجارة البطاطا)  .أنتخبت قطعة أرض ذات تربة غرينية مزيجية
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وحرثت ونعمت األرض وزرعت درنات البطاطا في مروز عمى جية واحدة من المرز والمسافة بين نبات وأخر 25
سم و 75سم بين مرز وكانت مساحة الوحدة التجريبية  1.250م 4بمعدل  6نبات لكل وحدة تجريبية .قُسمت
األرض إلى  12وحدة تجريبية وتركت مسافة بين الوحدات التجريبية ( 50سم)  ،وكانت مزروعة في الموسم السابق
بنباتات البطاطا ،وقد استعمل في ىذه التجربة سماد خميط من مخمفات األبقار ومخمفات نباتية والذي ُحصل عميو
من محطة االبحاث الزراعية التابعة لكمية الزراعة – جامعة المثنى وقد ُخ ِمر ىذا السماد لفترة تزيد عن  01اشير ،

مقارنةً بالتربة بدون تسميد  ،كما استعممت عوامل مقاومة احيائية ىي كل من الفطريات Trichoderma

 (T.h(harzianumو  (A.n ( Aspergillus nigerوكذلك البكتيريا ،(P.f ( Psedomonas flourescens
وذلك لمقاومة الفطر الممرض  (R.s( Rhizoctonia solaniو تم الحصول عمى عزالت الفطريات المستعممة في
الدراسة وىي كل من الفطر الممرض وفطري المقاومة االحيائية  ،وكذلك البكتيريا المستعممة بالمقاومة االحيائية
أما فطر الخميرة
والتي اثبتت كفائتيا التضادية من لدن أ.د .صباح لطيف عموان  /كمية الزراعة – جامعة الكوفة َّ ،
فقد تم الحصول عميو من خميرة الخبز الجاىزة ( Saccharomyces cerevisiaeشركة أنجل ييست ) .كانت
الغاية من التجربة ىو عمل توليفات من االسمدة العضوية مع عوامل المقاومة االحيائية إلنتاج سماد عضوي
مخصب لمقاومة الفطر الممرض  R.sولزيادة اإلنتاج بنوعية افضل .وقد تم استخدام عوامل المقاومة االحيائية
باضافتيا بنسبة  5غم أو مل  /كغم من السماد العضوي وقد اضيف  500غم من السماد العضوي لكل نبات في
الوحدة التجريبية عند زراعتيا في بداية الموسم .وقد ُسقي الحقل بمياه الري السيحي  .وفق المعامالت التالية
 T1بدون تسميد (. )control
T2

فطر  Rhizoctonia solaniمع التربة بدون تسميد ( . ) R.s

 T3فطر  R. solaniمع التربة بدون تسميد مضاف اليو فطر .)T.h + R.s(T.h
 T4فطر  R. solaniمع التربة بدون تسميد مضاف اليو بكتيريا .)P.f + R.s( P.f
 T5فطر  R. solaniمع التربة بدون تسميد مضاف اليو فطر.)A.n + R.s( A.n
 T6فطر  R. solaniمع التربة بدون تسميد مضاف اليو جميع عوامل المقاومة الحيوية
(.)A.n + P.f + T.h + R.s
 T7سماد عضوي متحمل خميط من مخمفات األبقار والنباتات (س.خ)
 T8فطر  Rhizoctonia solaniمع السماد الخميط (  + R.sس  .خ ) .
 T9فطر  R. solaniمع السماد الخميط مضاف إليو فطر  + R.s(T.hس.خ .)T.h +
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 T10فطر  R. solaniمع السماد الخميط مضاف إليو بكتيريا  + R.s( P.fس.خ .)P.f +
 T11فطر  R. solaniمع السماد الخميط مضاف إليو فطر + R.s( A.nس.خ .)A.n +
 T12فطر  R. solaniمع السماد الخميط مضاف إليو جميع عوامل المقاومة الحيوية
(  + R.sس .خ .)A.n + P.f + T.h +
وتم اضافة مستخمص الخميره

 Saccharomyces cerevisiaeخالل موسم النمو بمعدل  5غم  /لترماء

كعامل مقاومة احيائية لكل المعامالت وبالتساوي عمى الوحدات التجريبية لتحسين نمو الحاصل ومقاومة االمراض
الناتجة عن الفطر . R. solaniونفذت التجربة حسب تصميم القطاعات العشوائية الكاممة Randomized
 ) R.C.B.D.( Complete Block Designوبثالث مكررات وقد قورنت المتوسطات باستخدام أقل فرق معنوي
( ) L.S.D.وتحت مستوى احتمال ( 0.05الراوي وخمف اهلل  . )2000 ،واستعمل البرنامج جينستات ( )2007في
التحميل االحصائي لمبيانات.
اخذت النتائج وكما يمي المساحة الورقية (دسم )2ومقدار الكموروفيل ( ) SPADو عدد الدرنات لمنبات الواحد
(درنة .نبات

1-

) و معدل وزن الدرنة (غم) وحاصل النبات الواحد (غم .نبات. ) 1-

النتائج والمناقشة
يالحظ من النتائج (جدول  )0وجود اختالف معنوي في صفة المساحة الورقية لمنبات  ،حيث تفوقت
معاممة  F1معنوياً في ىذه الصفة  ،إذ بمغت  109.2دسم 2قياساً بمعاممة السيطرة  F0التي أعطت  78.3دسم. 2
وكان لمعامالت اإلضافات لعوامل المقاومة االحيائية فروقاً معنوية ليذه الصفة فكانت اعمى مساحة ورقية في
نباتات المعاممة

 ، P5بمغ معدليا  117.6دسم 2قياساً بمعاممة اإلضافة  P1والتي أعطت اقل معدل بمغ 71.1

دسم . 2بينما أشارت نتائج التداخل بين األسمدة وعوامل المقاومة االحيائية إلى وجود تأثير معنوي ضد الفطر
الممرض في صفة المساحة الورقية لمنبات  ،إذ تفوقت معامالت  F1P5باعطائيا أعمى معدل بمغ  137.7دسم

2

في حين أعطت معاممة المقارنة  F0P1اقل قيمة بمغت  64.4دسم . 2بينت نتائج الجدول ذاتو تأثير األسمدة
ومعامالت اإلضافات في زيادة المساحة الورقية عند معامالت األسمدة  F1ويالحظ من الجدول نفسو تفوق معاممة
اإلضافة  P5وربما يعود السبب إلى النمو الجيد لألوراق سواء من ناحية عددىا أو مساحتيا لمنبات الواحد الذي
يعتمد بصورة كبيرة عمى محتوى األسمدة من العناصر الغذائية وخصوصاً النيتروجين خالل المراحل األولى من نمو
النبات (أبوضاحي واليونس  )1988 ،ولعوامل المقاومة االحيائية دور في زيادة جاىزية العناصر الغذائية
وخصوصاً النيتروجين  ،فقد وجد  El-sayedواخرون ( )2002ان فطر الخميرة  S. cerevisiaeمصدر غني
بالنيتروجين و الفسفور والبوتاسيوم وقد يكون اشتراك عنصر النيتروجين مع االحماض االمينية قد شجع من فعالية
المرستيمات مما يزيد من ارتفاع النبات وبالتالي زيادة المساحة الورقية مما اعطى فرصة لمنبات من االستفادة
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المثمى من العناصر الغذائية والتي تؤدي بأثرىا إلى زيادة معدالت التمثيل الكاربوني الذي انعكس ايجاباً في زيادة
النمو الخضري فمثالً بالمساحة الورقية وعدد األوراق في النبات الواحد وبالتالي زيادة المساحة الكمية لمنبات وىذا
يتفق مع الزىاوي ( ) 2007و المحارب (  )2008ونتيجة لذلك تفوقت معاممة التداخل  F1P5ويعزى السبب في
إن إضافة عوامل المقاومة االحيائية من
ذلك الى دور عوامل المقاومة األحيائية المضافة الى السماد الخميط  ،إذ ّ

فطريات  Aspergillus nigerو  T. harzianumوبكتيريا  P. fluorescensقد سبب في خفض وتثبيط نمو
المسبب المرضي  ،وذلك من خالل اإلضافة الى األسمدة وخمطيا مع التربة (حافظ . )2001 ،

جدول ( ) 1تأثير بعض األسمدة العضوية وعوامل المقاومة األحيائية والتداخل بينها عمى الفطر الممرض
 Rhizoctonia solaniوالمساحة الورقية (دسم ) 2لنبات البطاطا صنف . Arizona
اإلضافاث
(عوامل المقاومت
االحيائيت)

P0

P1

P2

P3

P4

P5

بدون
الفطر
الممرض

الفطرالممرض
R.s

الفطرالممرض

الفطرالممرض

الفطرالممرض

الفطر الممرض

R.s + P.f

R.s + A.n

R.s + (A.n +
)P.f + T.h

R.s + T.h

األسمدة

متوسط
األسمدة

بدون تسميد F0

68.6

64.4

81.9

93.0

64.4

97.4

78.3

سماد خليط ( F1ش  .خ)

88.2

77.8

119.2

128.5

104.0

137.7

109.2

)LSD (0.05
متوسط اإلضافاث
)LSD (0.05

18.36
78.4

71.1

100.5

110.7

7.49
84.2

117.6

12.98

أماّ نتائج الجدول ( )2فقد بينت وجود فروقاً معنوية في صفة صبغة الكموروفيل لمنبات  ،إذ تفوقت
معاممة السماد الخميط  F1معنوي ًا في ىذه الصفة حيث بمغت  32.08وحدة  ، SPADفي حين أعطت المعاممة
 F0أقل نسبة بمغت  27.48وحدة  .SPADوكان لمعامالت اإلضافات لعوامل المقاومة االحيائية تأثي اًر معنوياً ليذه
الصفة حيث تفوقت المعاممة  ، P5إذ بمغت  37.35وحدة  SPADمقارنةً بمعاممة اإلضافة  P1والتي أعطت أقل
معدل بمغ  24.10وحدة  . SPADويتميز من نتائج التداخل بين األسمدة وعوامل المقاومة االحيائية لمجدول أعاله
وجود تأثيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر معنوي ضد الفطر الممرض لمحتوى األوراق من صبغة الكموروفيل  ،إذ تفوقت نباتات المعاممة
 F1P5بإعطائيا أعمى معدل بمغ  40.3وحدة  SPADفي حين أعطت معاممة  F0P1اقل قيمة بمغ  23.1وحدة
 . SPADكما أظيرت نتائج الجدول نفسو إلى التاثير المعنوي لمعامالت األسمدة ومعامالت اإلضافات لعوامل
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المقاومة االحيائية في صفات النمو الخضري ومنيا نسبة الكموروفيل في أوراق النبات  ،إذ تفوقت معاممة السماد
الخميط ومعاممة اإلضافة  P5وقد يعزى ذلك إلى احتواء األسمدة الخميطة لمعناصر الغذائية وكذلك دور عوامل
المقاومة االحيائية في زيادة جاىزية العناصر المغذية وخاصةً عنصر النيتروجين ( Crahamو1991، Webb
و Altomareواخرون  1999،و  El-sayedواخرون  2002،و  )2006 ، Wanasالذي لو األثر الميم من
أن  % 70من نيتروجين الورقة يدخل في تركيب صبغات
خالل وجودة في مركز جزيئة الكموروفيل ،إذ لوحظ ّ
التمثيل الكاربوني (الصحاف  )1989 ،وىذا مايزيد من اخضرار النبات  .ونتيجة لذلك نالحظ تفوق معامالت

التداخل بين األسمدة ومعامالت اإلضافات  ،إذ حققت معاممة التداخل  F1P5أعمى النسب الموجودة في أوراق نبات
البطاطا.

جدول ( )2تأثير بعض األسمدة العضوية وعوامل المقاومة األحيائية والتداخل بينها عمى الفطر الممرض
Rhizoctonia solaniومحتوى األوراق من الكموروفيل ( ) SPADلنبات البطاطا صنف . Arizona
اإلضافاث
(عوامل المقاومت
االحيائيت)

P0

P1

P2

P3

P4

P5

بدون
الفطر
الممرض

الفطرالممرض
R.s

الفطرالممرض

الفطرالممرض

الفطرالممرض

الفطر الممرض

R.s + P.f

R.s + A.n

R.s + (A.n +
)P.f + T.h

R.s + T.h

األسمدة

متوسط
األسمدة

بدون تسميد F0

25.4

23.1

27.0

29.8

25.2

34.4

27.48

سماد خليط ( F1ش  .خ)

30.3

25.1

31.9

34.7

30.2

40.3

32.08

)LSD (0.05
متوسط اإلضافاث

1.47
27.85

24.10

)LSD (0.05

29.45

0.60
32.25

27.70

37.35

1.04

كذلك ظير من خالل النتائج المشار الييا في جدول ( )3وجود أختالف معنوي في عدد الدرنات لمنبات
الواحد  ،إذ تفوقت معاممة  F1معنوياً في ىذه الصفة  ،إذ بمغت  7.75درنة .نبات ،1-في حين أعطت المعاممة F0
1-

أماّ في معامالت اإلضافات لعوامل المقاومة االحيائية فقد تفوقت المعاممة

أقل معدل بمغت  6.21درنة .نبات

1-

 ، P5لتصل إلى  7.66درنة .نبات

قياساً بمعاممة السيطرة  P1التي أعطت اقل معدل بمغ  6.16درنة.

نبات .1-بينما أشارت نتائج التداخل بين األسمدة وعوامل المقاومة االحيائية إلى وجود تأثير معنوي ضد الفطر
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الممرض لصفة عدد الدرنات في النبات الواحد  ،إذ تفوقت معامالت  F1P5بإعطائيا أعمى معدل بمغ  8.77درنة.
نبات ،1-في حين أعطت معاممة  F0P1أقل قيمة بمغت  5.66درنة .نبات.1-
جدول ( ) )3تأثير بعض األسمدة العضوية وعوامل المقاومة األحيائية والتداخل بينها عمى الفطر الممرض
Rhizoctonia solaniوعدد الدرنات في النبات الواحد (درنة .نبات )1-و لنبات البطاطا صنف . Arizona
اإلضافاث
(عوامل المقاومت
االحيائيت)

P0

P1

P2

P3

P4

P5

بدون الفطر
الممرض

الفطرالممرض
R.s

الفطرالممرض

الفطرالممرض

الفطرالممرض

الفطر الممرض

R.s + P.f

R.s + A.n

R.s + T.h

األسمدة

متوسط
األسمدة

R.s + (A.n +
)P.f + T.h

بدون تسميد F0

6.33

5.66

6.66

6.33

5.77

6.21 6.55

سماد خليط ( F1ش  .خ)

8.33

6.66

7.77

7.88

7.10

7.75 8.77

)LSD (0.05
متوسط اإلضافاث

0.83
7.33

6.16

7.21

)LSD (0.05

7.10

0.34
6.44

7.66

0.59

ويتبين من نتائج الجدول ( )4وجود اختالف معنوي في معدل وزن الدرنة لمنبات  ،إذ تفوقت معاممة
 F1معنوياً في ىذه الصفة  ،إذ بمغت  102.12غم في حين أعطت المعاممة  F0اقل معدل بمغ  98.10غم  .أماّ
في معامالت اإلضافات لعوامل المقاومة االحيائية فتفوقت المعاممة  ، P2حيث أعطت  107.00غم تمتيا معاممة
 ، P5إذ بمغت  106.67غم قياساً بمعاممة اإلضافة  P1التي أعطت أقل معدل بمغ  92.93غم .بينما أشارت
نتائج التداخل بين األسمدة وعوامل المقاومة االحيائية إلى تفوق معامالت  F1P3بإعطائيا أعمى معدل بمغ
109.38غم تمتيا معامالت التداخل  F1P5و  ، F0P5إذ أعطت ( 106.86غم  106.48 ،غم) بالتتابع  ،في
حين أعطت معاممة  F0P1أقل قيمة بمغت 91.63غم .
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جدول ( ) 4تأثير بعض األسمدة العضوية وعوامل المقاومة األحيائية والتداخل بينها عمى الفطر الممرض
 Rhizoctonia solaniومعدل وزن الدرنة (غم) لنبات البطاطا صنف . Arizona

اإلضافاث

متوسط
األسمدة

P0

P1

P2

P3

P4

P5

بدون الفطر
الممرض

الفطرالممرض
R.s

الفطرالممرض

الفطرالممرض

الفطرالممرض

الفطر الممرض

R.s + P.f

R.s + A.n

R.s + (A.n +
)P.f + T.h

بدون تسميد F0

93.43

91.63

104.61

98.77

93.30

106.86

سماد خليط ( F1ش  .خ)

102.08

94.24

109.38

103.21

97.33

102.12 106.48

(عوامل المقاومت
االحيائيت)

R.s + T.h

األسمدة

)LSD (0.05
متوسط اإلضافاث

3.79
92.93

97.75

107.00

)LSD (0.05

1.55
100.99

106.67 95.31

2.68

وتتضح الفروقات المعنوية في الجدول ( )5في حاصل النبات الواحد  ،إذ تفوقت معاممة السماد الخميط
1-

 F1معنوياً في ىذه الصفة  ،إذ بمغت  794.4غم .نبات

في حين أعطت المعاممة  F0اقل معدل بمغت 615.7

غم .نبات .1-أماّ في معامالت اإلضافات لعوامل المقاومة االحيائية فيتبين من نتائج الجدول نفسو تفوق المعاممة
1-

 ، P5إذ أعطت  816.7غم .نبات

تمتيا معاممة  ، P2إذ بمغت 779.2غم /نبات قياساً بمعاممة اإلضافة P1

التي أعطت اقل معدل بمغ  579.2غم /نبات .بينما أشارت نتائج التداخل بين األسمدة وعوامل المقاومة االحيائية
إلى وجود تأثير معنوي ضد الفطر الممرض لحاصل النبات الواحد إذ تفوقت معامالت  F1P5باعطائيا أعمى معدل
بمغ  933.3غم .نبات

1-

98.10

1-

في حين أعطت معاممة  F0P1اقل قيمة بمغت 530.6غم .نبات

والتي لم تختمف

معنوياً عن معاممة  ، F0P4أذ حققت  538.9غم .نبات.1-
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جدول ( )5تأثير بعض األسمدة العضوية وعوامل المقاومة األحيائية والتداخل بينها عمى الفطر الممرض
 Rhizoctonia solaniومعدل حاصل النبات الواحد (غم .نبات )1-لنبات البطاطا صنف . Arizona
اإلضافاث
(عوامل المقاومت
االحيائيت)

P0

P1

P2

P3

P4

P5

بدون الفطر
الممرض

الفطرالممرض
R.s

الفطرالممرض

الفطرالممرض

الفطرالممرض

الفطر الممرض

R.s + P.f

R.s + A.n

R.s + T.h

األسمدة

متوسط
األسمدة

R.s + (A.n +
)P.f + T.h

بدون تسميد F0

591.7

530.6

708.3

625.0

538.9

700.0

615.7

سماد خليط ( F1ش  .خ)

850.0

627.8

850.0

813.9

691.7

933.3

794.4

)LSD (0.05
متوسط اإلضافاث
)LSD (0.05

74.37
720.8

579.2

779.2

719.4

30.36
615.3

816.7

52.59

نالحظ من النتائج المتحققة في الجداول ( 3و  4و  ) 5تفوق المعاممة السمادية السماد الخميط (س  .خ
أن المساحة الورقية لمنبات وكما في الجدول ()0
) في جميع صفات الحاصل المدروسة ربما يعود سبب ذلك إلى ّ

ىي واحدة من المؤثرات اإليجابية في الحاصل النيا تعتبر دالة عمى زيادة نواتج التركيب الضوئي وبالتالي زيادة

حاصل النبات الواحد ( Rahemiواخرون  . ) 2005 ،أماّ عن تأثير األسمدة ومعامالت اإلضافة لعوامل المقاومة
االحيائية في زيادة عدد الدرنات فقد كان التأثير واضحاً سواء في معامالت األسمدة أو معامالت اإلضافات  ،إذ
تفوق السماد الخميط عن بقية أنواع األسمدة  ،في حين أعطت معاممة اإلضافة لعوامل المقاومة االحيائية P5
افضل نتيجة قياساً بالمعاممة  P1ان العناصر التي تحصل عمييا النبات سواء نتيجة التسميد وربما يكون إلضافة
عوامل المقاومة االحيائية التي زادت من جاىزية العناصر الغذائية لمنبات كان ليا التأثير في زيادة عدد الدرنات /
نبات مقارنة بالمعاممة التي لم تحصل عمى أي سماد إضافة الى وجود الفطر الممرض فييا وقد يعود الى زيادة عدد
السيقان  /نبات المتكونة عمى النبات وىذه بأثرىا تترافق مع زيادة عدد الدرنات المتكونة عميو وىذا يتوافق مع
أن زيادة عدد السيقان اليوائية يؤثر ايجاباً في زيادة عدد
المحارب (  ) 2008و الفضمي ( )2011بإشارتيم إلى ّ
الدرنات لمنبات وربما ساعد ايضاً عمى انتقال المواد المصنعة من األوراق إلى الدرنات مع ما متوفر من عناصر

غذائية وانعكس ايجابياً في زيادة معدل وزن الدرنة  /غم ويتفق ىذا مع  Mahmoodواخرون )  ) 2003و Guler
(  ) 2009في حين سببت األسمدة ومعامالت اإلضافات لعوامل المقاومة االحيائية التي حدت من تأثير الفطر
الممرض (  1988، Fravelو Puckhaberوآخرون 2002 ،و  Devو )2010، Dawandeزيادة في قوة
النمو الخضري لمموسمين فضالً عن ازدياد عدد الدرنات المتكونة الذي انعكس بشكل إيجابي عمى زيادة حاصل
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النبات الواحد والحاصل الكمي  ،وربما قد يعزى ذلك إلى تكامل اتزان العناصر الموجودة في اإلضافات السمادية
لمتربة ودور عوامل المقاومة االحيائية الذي يمكن ان يتيح لمنبات االستفادة من ىذه العناصر ومن ثَمّ زيادة اإلنتاج
وصفات الحاصل الكمية وىذا يتفق مع  Sharif Hossainو آخرون )  ) 2003و  Ezzatوآخرون ( . )2011
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