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 الملخص
الخشمممبية التابعمممة لبسمممن البسمممتذة وقذ سمممة الرممم اجقم كميمممة الزراعمممةم جامعمممة تمممن تذ يمممر التجربمممة  ممم  الظممممة 

، ل راسممممة تممممثةير  ةلةممممة عوامممممل قمممم   التمبممممي  2117 آرار ورتمممم  2116 ذيسمممما  ممممم  لمممممم   تكريممممت
بال طريممممممممات المذشممممممممطة لمذمممممممممو قمعاممممممممممة المبارذممممممممة بمممممممم و  تمبممممممممي ، والتمبممممممممي  ب طممممممممر الترايكو يرممممممممما 

Trichoderma harzianum  ب طمممممر الممممممايكورايزا والتمبمممممي Glomus mosseae،  والمممممرش
 21و  11والتسمي  بالسمما  الذتروجيذم  اليوريما بمبم ار  ،ممغنم لتر 51و  1الباكموبترازول بتركيزي   ب

 الم اؤو ي لذبمات والزقمري الخضمري الذممو صم ات بعض   غنم أصيص  ضًل ع  معاممة المبارذة، 
Dendranthema x grandiflorum التجربممة باسممتعمال تصمممين البطاعممات العشممواجية ، إر ذ ممرت

( بةلةممة اطاعممات وخمسممة ذباتممات لممكممرر، وامم  أشممارت الذتمماجا  أ  تمبممي  الذباتممات RCBDالكاممممة ق
وشم   صمبغة لذبمات وعم   اروراق ات إرت ماع الص المعذوية  سجل أعم  البين T. harzianumب طر 

 أ ى بالبمماكموبترازول الممرش وأ  ممممن  82.86ذممورات اطممر المعذويممة  مم  كممما سممبا زيمما    الكمورو يممل،
 الذمممورات وعممم   الكمورو يمممل صمممبغة وشممم   اروراق وعممم   الذبمممات  لصممم ات إرت ممماع معذممموي خ مممض إلممم 

 182.94 الورايممة صمم ات المسممارة  مم  معذويممة كممما سممببت المعاممممة راتدمما زيمما   ذبممات، مذممور  43.51
 يممون 212.72 إزقمار%  51 إلم  والممم   يمون 211.78  اإلزقمار المم  الشمتلت زراعمة ممم  والمم   2سمن

والممم   ممم  والمسممارة الورايممة  روراقاعمم   ل المعذويممة أكبممر البممين تسممجمو  ممممن  81.74الذممورات  واطممر
 عممم   الذممموراتو  يمممون 213.35% إزقمممار  51يمممون والمممم   إلممم   211.22زراعمممة الشمممتلت الممم  اإلزقمممار 

غمممنم  21عذممم  التسممممي  بالسمممما  الذتروجيذممم  بمبممم ار  مممممن 81.31ذبمممات واطمممر الذمممورات  ذمممور م 47.85
 وتشممير اممين التمم اخل الةلةمم  بممي  العوامممل موضمموع ال راسممة إلمم  تسممجيل أكبممر البممين المعذويممة  أصمميص

 الذباتمات تمبمي  عذم  ذبمات مذمور  57.91 الذمورات وعم   الكمورو يمل صمبغة وش   الذبات لص ات ارت اع
م غمن 21 بمبم ار الذتروجيذم  والتسممي  بالبماكموبترازول المعاممة ع ن عم مت اخلً  T. harzianum بالم

 بالبممماكموبترازول المممرش ممممع متممم اخلً  T. harzianumبالمممم  الذباتمممات تمبمممي  معامممممة ولكممم  أصممميص،
 الورايممة المسممارة لصمم ات المعذويممة البممين أعمم  سممجمت أصمميصم غممن 21 بمبمم ار الذتروجيذمم  والتسممي 
% 51 إلمم  والممم   يممون 213.21 اإلزقممار المم  الشممتلت زراعممة ممم  والممم   2سممن 197.64 ذبمماتمالكميممة
  يون 218.29 إزقار

 المقدمة
 ويطممق ،Asteraceae المركبمة العاجممة الم  يذتمم ( Mumsق ال اوو ي

 زيمم ، ابمموق وكريممزاذةيمن وباباطيمما أراوال مذدمما ع يمم   أسممما  المم اؤو ي عممم 
 يطممممق كمممما ،(1967 البعمممم ،ق الممم اؤو ي يسمممم  العمممراق و ممم  ،(2112

 تكممو  الممري الخريمم  موسممن  مم  طبيعيمماً  تزقممر رذدمما الخريمم  ممكممة عميدما
 الغراجيممممة الذاريممممة ممممم  ،(Gosling، 1971ق ذسممممبياً  اميمممممة ارزقممممار  يمممم 

 ومعالجممممة المشممممروبات بعممممض صممممذاعة  مممم  المممم اؤو ي يسممممتعمل والطبيممممة
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 Karishmaق وبكتيممممري  طممممري مضمممما  يرتمممموي كوذمممم  االمممممراض بعممممض
 الخضمري لذممو  الطويمل الذدمار إلم  الم اؤو ي يرتما (  2111 وآخرو ،
 البيجيممة العوامممل ممم  الرممرار  و رجممة الضممو  ويعمم  لإلزقممار، اصممير وذدممار
 ( Singh، 2006ق واإلزقار الذمو    تؤةر الت  المدمة
 ال طريمممات ومذدممما الريويمممة ارسمممم   اسمممتخ ان شممماع ارخيمممر  اآلوذمممة و ممم 

 اصممل ممم  اضمما ات أي باذدمما الريويممة ارسممم   وتعممر  لمذمممو، المذشممطة
 التربممة إلمم  تضمما  التمم  ا رازاتدمما أو ريممة ميكروبممات كاذممت سمموا  ريمموي
 ارتياجاتدمما بممبعض الذباتممات اممم ا   مم  الريمموي ذشمماطدا اسممتغلل بغممرض

 معمممممممماممت  تممممممممثةير 2013)ق Maratو  Akbudak بممممممممي  إر  الغراجيممممممممة
 بالكالسمميون الممرش ومعمماممت  Trichoderma لممموا بالمممايكورايزا التمبممي 
 الجربيمممرا أصمممص ذممممو  ممم  رممم ى عمممم  كمممل  Teldor ال طمممري والمبيممم 

Gerbera jamesonii، بمرمممممممول الجربيممممممرا جممممممرور تمبممممممي  تممممممن إر 
 مالمممم مرمممممول أولتممممر ممممما (  4.2غممممن مممممايكورايزام15.74ق المممممايكورايزا

Trichoderma م ممممل 21 بمبمم ارلتممر ممما (  4.2غممن ترايكو يرمممام71ق
 بيذممممت وامممم  ،% 1 بتركيممممز بالكالسمممميون المممرش وتممممن الشممممتل عذمممم  أصممميص
 صمم ات  مم  معذويمماً  Trichoderma مبالمم التمبممي  معاممممة ت مموق الذتمماجا
م ذممور  3.41 و ذبمماتم وراممة 19.61 وبمغممت ارزقممار وعمم   اروراق عمم  
 لذباتممممات ذبمممماتم ذممممور  2.87 و ذبمممماتم وراممممة 15.41 مبابممممل  مممم  ذبممممات

 Trichoderma مبالم التمبمي  معاممممة سمببت كمما التمموال ، عمم  المبارذمة
  مم  يمون 11.11 وبمم  الجربيممرا رزقمار المزقمري العمممر  م  معذويمة زيما  
  بالمايكورايزا التمبي  معاممة رزقار يون 9.11 أ ذاقا مبابل
الذممممو عذمم  اإلذتممما  التجممماري  بمعواممات الزيذمممة ذباتمممات ممم  الع يممم  تعامممل

إلذتمممما  ذباتممممات  لمراصمممميل ارزقممممار بدمممم   إعااممممة اسممممتطالة السمممملميات
مذ مجممة وأكةممر جماليممة، كممما اذدمما تخ ممض تكممالي  الشممر  بسممبا صممغر 

 أجراقممممممممممممما  راسمممممممممممممة (  و ممممممممممممم McAvoy، 2111و  Gentرجمدممممممممممممما ق
Rounkova الرممممممممول  المممممممم اؤو ي ذبممممممممات اسممممممممتجابة لمبارذممممممممة 1989)ق 

Chrysanthemum coreanum وال ممممممممموكس Phlox والمممممممم اليا 
Dahlia 51 بتركيممز البمماكموبترازول بيذدمما وممم  الذمممو مذظمممات لممبعض 

 امممل  إر اصمممير ، ذباتمممات إذتممما  إلممم  أ ى البممماكموبترازول أ  لتمممر، مممغمممن
 المسممممارة وامممممت المبارذمممة، معاممممممة مبابممممل  ممم %  51 بمبمممم ار االرت ممماع
 زا  بيذممممما المبارذممممة، لمعاممممممة 2سممممن 15 مبابممممل  مممم  2سممممن 9 إلمممم  الورايممممة
  م  جما  وز  غن مممغن 7,3 إل  b+a الكمورو يل م  اروراق مرتوى
  المبارذة لمعاممة جا اً  وزذاً  غن مممغن 5.2 مبابل
 التسمممممي  سمممميما وال الذبممممات لذمممممو الضممممرورية العوامممممل ممممم  التسمممممي  يعمممم 

الممري يعمم  العذصمممر الرممر  لذمممو الذبممات وتطمممور ، إر  الذتممروجي  بعذصممر
يعمممم  يمممممتص الذبممممات الذتممممروجي  بكميممممة اكةممممر ممممم  أي عذصممممر آخممممر، و 

رممماض الذوويممة التمم  تسمماع   مم  راساسمميًا لمبممروتي  وا الذتممروجي  مكوذمماً 
وآخمممرو   Roude ووجممم  ( Jakhro، 2111 و Haqueذممممو الذبمممات ق

 أو لإلزقممممار اريمممان عممم   أو الذممممور  اطمممر أو الذبمممات إرت ممماع أ ( 1991ق
 Dendranthemum xالمممممم اؤو ي لذبممممممات التذسمممممميب  العمممممممر

grandiflorum  صمممممذ Iridon التسمممممممي  عذمممممم  معذويممممماً  تختممممممم  لممممممن 
م ممغممن 451 أو 337 أو 225 أو 112 بمبم ار البوتاسم  أو الذتروجيذم 

 تجربمممة و ممم   اإلذتممما  مممم  االخيمممر  الخمسمممة االسمممابيع  ممم  المضممما ة لتمممر
Dorajeerao مم  وال سمم ور الذتممروجي  مسممتويات عمم  تممثةير 2010)ق  

 ،.Chrysanthemum coronarium L أزقمار وذوعيمة وراصمل ذممو
 111و صممممم ر بمممممالتراكيز وال وسممممم ات  الذتروجيذممممم  التسممممممي  اسمممممتعمل إر
 لمموسممممممن الذتمممممماجا وبيذممممممت مذدممممممما، لكممممممل قكتممممممار مكغممممممن 211 أو 151و

 معامممممممة عذمممم سممممجل  115.13 بممممم  لمذبمممممات إرت مممماع أعممممم  أ  الخري مممم 
 وراقرا عم  البمين ل أكبر تسجمو  ،قكتار مكغن 211 الذتروجيذ  التسمي 

 قماواطر  ذبمات مزقمر  26.14ارزقمار  ع  و  ال رعا وع   وراية مسارةالو 
  قكتار مكغن 151 بمب ار الذتروجيذ  التسمي  عذ  سن 5.54
واسممتعمال تراكيممز  لمذمممو المذشممطة ال طريممات تممثةير  راسممة البرمم  يدمم  

بعممممض   مممم  والتسمممممي  بالسممممما  الذتروجيذمممم  مختم ممممة ممممم  البمممماكموبترازول
 Dendranthema xال اؤو ي لذبات  ص ات الذمو الخضري والزقري

grandiflorum (Ramat.) Kitam.  إلذتممما  ذباتمممات أصمممص
 مزقر  

 مواد وطرائق العمل 
تممن تذ يممر قممر  التجربممة  مم  الظمممة الخشممبية التابعممة لبسممن البسممتذة وقذ سممة 

إر تمممن  ،2117 -2116 جامعمممة تكريمممت لمعمممان كميمممة الزراعمممةم الرممم اجقم
 Dendranthema x grandiflorum زراعة شتلت ذبات ال اؤو ي

(Ramat.) Kitam.   صمممممذCalabria قولذممممم ي قزقمممممار  بيضممممما  أ
، وتمممن اختيمممار شمممتلت رات ذممممو خضمممري متجممماذس  ممم  الرجمممن (المذشمممث

مراض والرشممرات، تممن زراعممة الشممتلت روالكةا ممة وخاليممة ممم  االصممابة بمما
سمن بعم  غسممدا بالمما  وتعبيمدما سمطريًا  25   أصص بلسمتيكية اطمر

،  مما  لتمر 6:1بتركيمز رمول قايبوكموريت الصمو يونع  طريق رشدا بم
 تيممكممما تممن تعبممين وسممط الزراعممة المكممو  ممم  تربممة رمم اجق  رمممل بذمما   ب

  % 2.5 بتركيممممز يمممم ابمرمممممول ال ورمال ق 1:1:2ممممموس بذسممممبة رجميممممة 
 Trichoderma harzianumالترايكو يرمممما   طمممربالذباتمممات  تلبرممم

7×  25 4وبكةا ة ع  ية أصيص  غنم 25بمب ار 
وتمن ، مغن سبور 11

 Glomus  المممممايكورايزا  طممممرمجموعممممة ةاذيممممة ممممم  الذباتممممات ب تمبممممي 

mosseae  تمن ، قغمن سمبورم 7أصيص وبكةا ة ع  يمة  غنم 51بمب ار
 اجمممر   مممم  مركمممز التباذمممات االرياجيمممةم    طريمممات التجربمممةالرصمممول عمممم

  تن اجرا  البرط لممرتي  االولم  بعم  الشمتل (الزع راذية البرو  الزراعيةم
 مرع الجاذبيمة روالةاذية بع  شدر م  البرطة االول  عذ  وصمول ا بثسبوع

 ت(  رشممممم2113 قالجمبممممم  والخيممممماط، سمممممن تبريبممممماً  12 -11إلممممم  طمممممول 
بعمممم  مممممرور  لتممممر ممغممممنم 51 صمممم ر وبتركيممممز  البمممماكموبترازول الذباتممممات ب

 عمم  البماكموبترازول الرصمول قتنالةاذيمةسبوعي  مم  اجمرا  البمرط لمممر  أ
تممن تسمممي  الذباتممات ، و مصممر(م المعمميممة لمتوريمم ات العالميممة الشممركة ممم 

% ذتممروجي ( بةلةممة تراكيممز   46باسممتخ ان سممما  اليوريمما قالرمماوي عممم  
 تسممممجيل بياذممممات عمممم  تممممنقكتممممار   كغممممن يوريممممام 211و  111 صمممم ر و

تمممن اياسممم  بواسمممطة شمممريط  المممري ،ارت ممماع الذبمممات قسمممن( الصممم ات االتيمممة 
البيممماس عذممم  الت مممت  الكاممممل ل زقمممار مممم  سمممط  تربمممة االصممميص ورتممم  

تمممن رسممماا عممم    كممما ،ذبمممات( قورامممةم اروراقعمم   ، و اعممم  اممممة لمذبمممات
ذبممممات  المسممممارة الورايممممة الكميممممةم، الكميممممة لمذبممممات عذمممم  اإلزقممممار اروراق
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وراممة بصممور  عشممواجية ممم   15تممن تبمم ير المسممارة الورايممة بثخممر  ،(2قسممن
كممممل ذبممممات لكممممل مكممممرر عذمممم  اإلزقممممار وتممممن تبمممم يرقا بطريبممممة االستذسمممما  

مذبمممات رسمممما البمممماذو  لرسمممبت المسممممارة الورايممممة و  ،(Patton، 1984ق
×  المستذسمممممخة اروراقاالتمممم   المسممممارة الورايممممة لمذبممممات  قوز  شممممكل 

الكمورو يمممل  مرتممموى ،  ورامممة االستذسممما مسمممارة ورامممة االستذسممما (م وز 
SPAD Unit،  تن رساب  باستخ ان جداز اياس الكمورو يل وSPAD 

Meter  مممم  خممملل ايممماس مرتممموى الكمورو يمممل لمورامممة الةالةمممة مممم  اممممة
لم  اإلزقمار إالم   م  زراعمة الشمتلت ، (2116وآخرو ،  Liuالذبات ق
برساا ع   اريان م  تماري  زراعمة الشمتلت ورتم  تماري  ت مت   ،قيون(

، % مممم  البمممتلت 51مت ترمممة عذممم  ت مممت   لذممموراتوتعممم  ا ذممموري،البمممرعن ال
برساا عم   اريمان مم  زراعمة الشمتلت ، % إزقار قيون( 51الم   إل  

 عمممم   الذممممورات قذممممور م، % ممممم  ارزقممممار لكممممل معاممممممة 51ولرممممي  ت ممممت  
اطمر الذممورات ، و لذمورات الكميممة عذم  الت مت  الكاممملرسماا عمم   ا، بذبمات(
ايسممممت أاطممممار الذممممورات عذمممم  اكتمممممال ت تردمممما بواسممممطة الب مممممة و  ،قسممممن(

Vernier  تصممممممممين البطاعمممممممات العشمممممممواجية الكامممممممممة بالتجربمممممممة  ذ مممممممرت
ورم   تجريبيمة وكمل  18( وبةلةة اطاعات وكل اطاع يرتوي RCBDق

(، ورممممت 1981هلل، أصممص قالممراوي وخممم  ا 5ورمم   تجريبيممة تتضممم  
 ( SAS، 2112البياذات باستخ ان برذاما ق

 النتائج والمناقشة
 معذويممماً  تمممثةر الذبمممات أ  ارت ممماع إلممم ( 1ق الجممم ول  ممم  البياذمممات اشمممارت

 ارت مماع زا   بمم  ، مم  قممر  ال راسممة المسممتخ مة لمذمممو المذشممطة بال طريممات
 39.17 بممم إر  T. harzianumمبالمم تمبممي  الذباتمات عذمم  الذبمات معذويمما

إر  معذويماً  الذبمات ارت ماع م  التبميل إل  بالباكموبترازول الرش وأ ى سن،
 أ  رظو لمكمما  المبارذمة  لمعامممة سمن 41.15 مبابمل    سن 36.12 بم 

 الممبرممة الذباتممات الرت مماع معذمموي خ ممض إلمم  أ ى بالبمماكموبترازول الممرش
 الممبرممممة غيمممر الذباتمممات ارت ممماع اذخ ممممض بال طريمممات، ار الممبرمممة وغيمممر

 المعامممممممممة لمذباتمممممممات سمممممممن 35.11 إلممممممم  سمممممممن 39.82 مممممممم  بال طريمممممممات
 أ ى  بمم  T. harzianum مبالمم الذباتممات تمبممي  وعذمم  بالبمماكموبترازول،

 إلممم  سمممن 41.84 مممم  الذباتمممات إرت ممماع تبميمممل إلممم  بالبممماكموبترازول المممرش
 ذ ممممس G. mosseae مبالمممم الممبرممممة الذباتممممات وسمممممكت سممممن، 37.29
 .Tمبالمم الممبرممة الذباتممات إرت مماع معذمموي  مم  سممجل أعممم  كممما  االتجمما 

harzianum 39.63 ممم  الذتروجيذممم  التسممممي  بالسمممما  عممم ن عذممم  سمممن  
 إليدما والمضما  G. mosseae ما ذاقما عذم ما لبرمت الذباتمات بالم مبابمل
  سمممممن 36.28وبمغمممممت  أصممممميص مغمممممن 21بمبممممم ار  الذتروجيذممممم  السمممممما 
 بالسمممما  المسمممم   الذباتمممات  ممم سمممجل  لمذبمممات إرت ممماع أعمممم  أ  ويلرمممظ

 تمرش عذ ما لمن سن 41.88 وبمغت أصيص مغن 11بمب ار  الذتروجيذ 
 الةلةمم  التمم اخل بياذممات تشممير التجربممة ظممرو  وترممت  بالبمماكموبترازول

 الذبممات الرت مماع البممين أاممل تسممجيل إلمم  ال راسممة موضمموع المعمماملت بممي 
 رشممممممدا ممممممع  طربممممممال غيممممممر الممبرمممممة الذباتمممممات  مممممم   سمممممن 34.41وبمممممم  

 الذتروجيذممممم  بالسمممممما  سمممممم ت لتمممممر مممغمممممن 51بتركيمممممز  بالبممممماكموبترازول
 الذبممات الرت مماع البممين عممم أ  مم  رممي  سممجمت أصمميص، مغممن 21بمبمم ار 
 تمرش لن والت T. harzianum مال  طرالذباتات ب عذ  تمبي  سن 41.86

  أصمميص مغممن 21بمبمم ار  الذتروجيذمم  بالسممما  وسممم ت بالبمماكموبترازول
 أ  مممم  2013)ق Shahو  Ahmad ركمممر  مممما ممممع تت مممق الذتيجمممة قمممر 

 واالذتاجيممة الذمممو يزيمم  الزراعممة وسممط إلمم  T. harzianumمالمم إضمما ة
 Gladiolusالكل يممممممممممولس  ذبممممممممممات ارت مممممممممماع زا  إر والذوعيممممممممممة،

grandifloras زيمما   إلمم  رلمم   مم  السممبا يعممو  وربممما ،% 65 بذسممبة 
 والجمممما  الرطمممما المممموز  وزيمممما  الكمورو يممممل  صممممبغة وشمممم   اروراق عمممم  

 الخضمممري وبالتمممال  زيممما   ذمممواتا التركيممما الضممموج   وأظدمممرت لممجمممموع
 ارت مماع  مم  معذمموي اذخ مماض إلمم  أ ت البمماكموبترازول إضمما ة أ  الذتمماجا
 ممم  1989)ق Rounkova ركمر  ممما ممع تت مق الذتيجممة قمر  وا   الذبمات،

 51 بمبم ار أاصمر ذباتمات إذتما  إلم  أ ى ام  البماكموبترازول استخ ان أ 
 اذخ ممممماض ، وا  Chrysanthemum coreanum  ذبمممممات  ممممم % 

 إلمممم  يعممممزى امممم  بالبمممماكموبترازول المعاممممممة الذباتممممات  مممم  الذبممممات إرت مممماع
 قرموذيمممة مذشممطة باذدمما يعمممر  التمم  الجبرليذممات مممم  المرتمموى اذخ مماض

  (1995 وص  ،ق (الذبات استطالةق الطول  لمذمو ذوعدا م   ري  
 عذمم  ذبممات ماروراق عمم   زيمما   إلمم  اعممل  الجمم ول  مم  البياذممات تشممير  

 الذباتممات تمبممي  وبممم  عذمم  المسممتخ مة، لمذمممو المذشممطة  طربممال المعاممممة
 المرش وأ ى ذبمات، مورامة 292.17 أاصما  معذويما T. harzianum مبال

 موراممممة 241.21وبممممم   ذبممممات ماروراق عمممم   تبميممممل إلمممم  بالبمممماكموبترازول
 عذمم  ذبممات موراممة 297.19مبابممل   مم  بوجممو  التسمممي  الذتروجيذمم  ذبممات
 ماروراق عممم   زيممما   إلممم  الذتروجيذممم  التسممممي  أ ى كمممما  تسممممي ال عممم ن
 281.77 وبممممم  أصمممميص مغممممن 21 بمبمممم ار التسمممممي  عذمممم  معذويمممماً  ذبممممات
 التسمممي  ذتيجممة اروراق عمم    مم  الزيمما   سممبا يرجممع وربممما ذبممات  موراممة

 مممم  الع يممم  بذممما   ممم  الذتمممروجي   خمممول خممملل مممم الذتروجيذممم   بالسمممما 
 البذمممما  صممممبغات بذمممما   مممم  يمممم خل إر الذبممممات لذمممممو الضممممرورية المركبممممات
 الخليمممممممما أغشممممممممية بذمممممممما  و مممممممم  الطااممممممممة مركبممممممممات وتكمممممممموي  الضمممممممموج ،

 أ    كممممما ،(Bidwell، 1979ق الخضممممرا  والبلسممممتي ات والمايتوكوذمممم ريا
 اررممممماض بذمممما   مممم  يسمممماع  التربممممة المممم الذتروجيذمممم   بالسممممما  التسمممممي 
 ارساسممية المكوذممات أرمم  كوذمم   ضممًل عمم  الذوويممة، واررممماض ارميذيممة
 الذباتيممممممة الدرموذممممممات تصممممممذيع  مممممم  كممممممما يسمممممماع  الكمورو يممممممل، لجزيجممممممة

 أ ى بالبمماكموبترازول الممرش أ  إلمم  الذتمماجا وتشممير(  1989 الصممرا ،ق
  طربمال الممبرمة الذباتمات م  لكل ذبات ماروراق ع  معذوي  خ ض إل 
  م  سمجل ذبماتملم وراق عم  ل عم  البين المعذويةأ وأ  الممبرة، غير أو

 بالبمماكموبترازول تممرش لممن والتمم T. harzianum مبالمم الممبرممة الذباتممات
  مم  ذبماتمورامة 231.61 أ ذاقما مبابممل  م  ذبمات مورامة 328.57وبمغمت
 بياذممات وتظدممر  بالبمماكموبترازول وعوممممت  طربممال تمبمم  لممن التمم  الذباتممات
 أ  الذتروجيذمم ، والتسمممي  لمذمممو المذشممطة  طممرال بممي  المشممتر  التمم اخل
 مبالم الممبرمة لمذباتمات ذبمات مورامة 311.41 بمم  اروراق لع   البين أكبر

T. harzianum  ًمغممممن11بتركيممممز الذتروجيذمممم  السممممما  مممممع متمممم اخل 
 سمجمت اروراق لعم   البمين أكبر م  الج ول أعل  أ  ويلرظ  أصيص

 معماملت م  أي مع مت اخلً  بالباكموبترازول المعاممة غير الذباتات   
 التسمممي  عذمم  ذبممات موراممة 311.91 أاصمماقا وبمغممت الذتروجيذمم  السممما 
 بالباكموبترازول  الرش ب و  أصيص مغن 21 بمب ار
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عمى انفراد والتداخل  كلوالتسميد النيتروجيني  والباكموبترازول Glomus mosseae و Trichoderma harzianum نالفطري(: تأثير 1الجدول )
 .Dendranthema X grandifloraدي ؤو لنبات الدا ارتفاع النبات )سم( وعدد األوراق )ورقة/نبات( بينهم في

 الفطريات المنشطة
 لمنمو 

 الباكموبترازول
 )ممغم/ لتر(

 الفطرياتتداخل  (/ أصيص)غم التسميد النيتروجيني
 والباكموبترازول

 تأثير الفطريات

 41 11 صفر

 ارتفاع النبات )سم(
 ا 46 37 أ 82 39  -أ 41.69   -أ41.82 و-أ 37.95 صفر بدون تمقيح

   11 35 و 34.41 ه و 35.88 و 35.13 41 
T. harzianum أ 17 39 أ 84 41 أ 41.86  -أ 41.62   -أ 41.15 صفر 

 ا 29 37 و- 36.18   ه 36.51 ه-أ 39.21 41 
G. mosseae أا72 37 أ 48 39 و-ا 37.46 أ ا41.19 ه-أ 39.79 صفر 

 ا   96 35 و 35.11 و- 36.89 ه و 35.91 41

 الفطرياتتداخل 

 والتسميد النيتروجيني
 تأثير أ ا 55 37 أ ا 35 38 ا 49 36 بدون تمقيح

 أ ا 12 39 أ ا 56 38 أ T. harzianum 39 63 الباكموبترازول

G. mosseae 37 85 ا 28 36 أ ا  14 39 أ ا 

 الباكموبترازولتداخل 
 والتسميد النيتروجيني

 أ 15 41 أ 11 41 أ 88 41 أ 26 39 صفر

 ا 12 36 ا 23 35 ا 42 36 ا 71 36 41

  أ 62 37 أ 65 38 أ 99 37 (/أصيص)غم التسميد النيتروجيني

 عدد األوراق )ورقة/ نبات(

 ا251.59 ا  272.58  -أ312.33 ه-أ258.21 ه-ا247.21 صفر بدون تمقيح

  231.61 ه- 241.41 ه- 218.73 ه- 232.67 41

T. harzianum أ292.17 أ328.57  -أ317.11 أ341.11 أ ا327.71 صفر 

   ا255.57 ه-أ275.38 ه-أ259.81 ه- 231.54 41

G. mosseae أا264.92 أا295.41   -أ313.51 أا329.51 ه-ا253.23 صفر 

  234.43 ه- 242.11 ه-ا251.83 ه211.46 41

 الفطرياتتداخل 

 والتسميد النيتروجيني
 تأثير  -أ276.37 ا  238.47 ا  239.94 بدون تمقيح

 أا296.19 أ311.41  -أT. harzianum 279.62 الباكموبترازول

G. mosseae 231.85  291.17أ272.75 أا-  

 الباكموبترازولتداخل 
 والتسميد النيتروجيني

 أ297.19 أ311.91 أ 314.57 أا276.15 صفر

 ا241.21 ا  252.59 ا  243.12  224.89 41

  أ281.77 أا273.85 ا251.47 (/أصيص)غم التسميد النيتروجيني

 ٪4تختمف معنويًا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال  تداخالتها كل عمى انفراد الالقيم ذات األحرف المتشابهة لكل عامل أو 
 

 أكبممر أ  ال راسممة، موضمموع العوامممل بممي  الةلةمم  التمم اخل ذتمماجا اشممارت
 T. harzianum مبالممم الذباتممات تمبمممي  عذمم  كاذمممت اروراق لعمم   البممين

بمبمم ار  الذتروجيذمم  والتسمممي  بالبمماكموبترازول المعاممممة عمم ن مممع متمم اخلً 
 ذبات  موراة 341.11 وبمغت أصيص مغن 11

 الورايممة لممسممارة البممين أكبممر إلمم  تسممجيل( 2قالجمم ول  ذتمماجا تشممر كممما ا
 168.79 مبابمل    بالباكموبترازول الذباتات رشت عذ ما 2سن 182.94

  مم  معذويممة زيمما   إلمم  الذتروجيذمم  التسمممي  وأ ى  المبارذممة لذباتممات 2سممن
 188.11أكبرقما  وبمغمت المسمتخ ن السمما  تركيز بزيا   الوراية المسارة

 أكبممر أ  ويلرممظ أصميص  مغممن 21بمبم ار  سممم ت التم  لمذباتممات 2سمن
 G. mosseae مالمم  طممرب الممبرممة الذباتممات  مم  سممجمت ورايممة مسممارة
 اختم مممت واممم  2سمممن 188.37 وبمغممت بالبممماكموبترازول المممرش ممممع متمم اخل

كمما سمجمت   2سن159.41 وبمغت المبارذة ذباتات مع معذوياً  البيمة قر 

 .T  مالم ب طمر الممبرمة الذباتمات  م  2سمن 191.24 البمين المعذويمة أكبمر

harzianumأصميص، مغمن 21بمبم ار بالسمما  الذتروجيذم  التسمي  مع 
 وسمجمت أكبمر  2سمن 141.55 وبمغمت المبارذمة لذباتمات أ ذاقما مبابل   
 بتركيمز الذتروجيذم  التسممي  بالسمما  عذم  الورايمة لممسمارة المعذويمة البين
 مممم  بالبممماكموبترازول المممرش عممم  الذظمممر بغمممض أصممميص مغمممن 21و  11

الةلةم  إلم  أ   التم اخل ذتاجا وتشير  2سن 193.95 أكبرقا وبم  ع م 
 .T مالممم ب طمممر الممبرمممة لمذباتمممات 2سمممن 197.64 ورايمممة مسمممارة أكبمممر

harzianum بالسمممما  الذتروجيذممم  والمسمممم   بالبممماكموبترازول والمعامممممة 
 السمما  يؤ يم  المري الم ور إلم  يعزى رل  وا  أصيص  مغن 21بتركيز 

 الخليما، أو إلم   ور البماكموبترازول وتوسمع اذبسمان زيما    م  الذتروجيذ 
 الممممموا  تجمممممع والمجممممموع الخضممممري وبالتممممال  الذبممممات ارت مممماع  مممم  تبميممممل
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 واذبسمان توسمع زيما   يسمبا ممما الورامة خليما  اخمل  م  المذتجة الغراجية
  الخليا مما يؤ ي إل  زيا   مسارة الوراة

 .T لمممما  طمممرب الذباتمممات تمبمممي  أ  ومممم  الذتممماجا  ممم  الجممم ول اعمممل 

harzianum  صمممممبغة شممممم    ممممم  معذويمممممة زيممممما   تسمممممجيل إلممممم  أ ى اممممم 
 إلممممم  بالبممممماكموبترازول المممممرش وأ ى  Spad 47.58وبمغمممممت  الكمورو يمممممل

 وتشممير  Spad 45.77 وبمغممت الكمورو يممل صممبغة لشمم   معذمموي خ ممض
 شم   تبميمل إلم  أ ى بالبماكموبترازول المرش أ  إلم  الةذماج  التم اخل ذتاجا

أكبمممر البمممين  وبمغمممت الممبرمممة وغيمممر الممبرمممة لمذباتمممات الكمورو يمممل صمممبغة
 الممبرممة الذباتممات  مم  Spad 48.11 الكمورو يممل صممبغة لشمم   المعذويممة

 ذتمممممماجا وتبممممممي   بالبمممممماكموبترازول المعاممممممممة وغيممممممر T.harzianum مبالمممممم
 والتسممممممي  بالسمممممما  لمذممممممو المذشمممممطة ال طريمممممات بمممممي  المشمممممتر  التممممم اخل

 48.12 بمغمممممت الكمورو يممممل صممممبغة لشممممم   ايمممممة أعممممم  أ  الذتروجيذمممم ،
Spad  مبالمم الممبرممة الذباتممات  مم T. harzianum   بالسممما  والمسممم 

  مممم  Spad 44.65مبابممممل   مممم  أصمممميص مغممممن 21بتركيممممز  الذتروجيذممم 
 صممبغة لشمم   البممين المعذويممة كممما سممجمت أكبممر  المبارذممة معاممممة ذباتممات

 سممممم ت والتمممم  بالبمممماكموبترازول المعامممممة غيممممر الذباتممممات  مممم  الكمورو يمممل
  Spad 47.69وبمغممت  أصمميص مغممن 21بمبمم ار  الذتروجيذمم  بالسممما 

 أ  ال راسممة، موضمموع العوامممل بممي  الةلةمم  التمم اخل ذتمماجا ممم  ويلرممظ
 مالم  طمرب الممبرمة الذباتمات  م  كاذمت الكمورو يل صبغة لش   البين أكبر

T. harzianum تسمممي   مسممتوى ترممت بالبمماكموبترازول المعاممممة وغيممر
  م  الكمورو يمل تركيمز زيما   أ   Spad 48.47وبمغت أصيص مغن21

 جاقزيممة زيمما   إلمم  يعممو  ربممما T .harzianum مبالمم المعاممممة الذباتممات
بممممال طر، واكمممم  رلممممم   الممبرممممة لمذباتممممات المغريممممة العذاصممممر وامتصمممماص

والسممممممممممممامراج ،  Harman، 2000 و 1999وآخممممممممممممرو ،  Altomareق
2112 ) 

 عم   زيما   إلم  بالبماكموبترازول أ ى المرش أ  (3ق الجم ول الذتاجا  م  تر اشا
 الذتروجيذممم  التسممممي  وأ ى  يمممون 211.78 وبمممم  ذمممور  أول إزقمممار لرمممي  اريممان

 ذممممور  أول إزقممممار لرممممي  اريممممان عمممم   زيمممما   إلمممم  أصمممميص مغممممن 21 بممممالتركيز
 يممون، 211.21المبارذممة  معامممة عمم  معذويمماً  يختمم  لممن والممري يمون  211.22

 لرمممي  معذويمماً  اريمممان عمم   خ مممض إلمم  أصممميص مغممن 11 التركيمممز أ ى بيذممما
 ذمور  أول إزقمار لرمي  اريمان عم   كما أ   يون 199.14وبم   ذور  أول إزقار
 T. harzianum لمممما  طمممرالممبرمممة ب الذباتمممات  ممم  يمممون 211.13 بمممم 

 ذباتممات  مم  يممون 199.13 معذويمماً  أ ذاقمما مبابممل  مم  بالبمماكموبترازول والمعاممممة
  المبارذة معاممة
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عمدى انفدراد والتدداخل  كدلوالتسدميد النيتروجيندي  والبداكموبترازول Glomus mosseae و Trichoderma harzianum نتدأثير الفطدري(: 4الجددول )
 .Dendranthema X grandifloraدي ؤو لنبات الدا  (spadالكموروفيل) صبغة وشدة (4سم) نبات/الكمية الورقية المساحة بينهم في

 الفطريات المنشطة
 لمنمو

 الباكموبترازول
 )ممغم/ لتر(

 النيتروجينيالتسميد 
 (/ أصيص)غم

 الفطرياتتداخل 
 والباكموبترازول

 تأثير
 الفطريات

 41 11 صفر

 (2ذبات قسن المسارة الوراية الكميةم
 أ 169.47 ا 159.41 أا181.12 أا172.43  124.69 صفر بدون تمقيح

 أا 179.52 أا192.45 أا189.71  -أ156.41 41
T. harzianum أ 175.13 أا 169.34 أا182.84 أا177.26 ا  147.93 صفر 

 أا 181.92 أ 197.64 أا181.54  -أ164.58 41
G. mosseae أ 182.99 أا 177.61 أا182.81 أا182.85  -أ167.14 صفر 

 أ 188.37 أا191.77 أا191.35 أ ا181.99 41

 تداخل الفطريات

 والتسميد النيتروجيني
 تأثير أا 186.79 أا 181.17   141.55 بدون تمقيح

 أ 191.24 أا 178.91 ا  T. harzianum 156.26 الباكموبترازول

G. mosseae 174.57 أا 187.29 أا187.11 أ ا 

 تداخل الباكموبترازول
 والتسميد النيتروجيني

 ا 168.79 أا 182.26 أا 177.51   146.59 صفر

 أ 182.94 أ 193.95 أا 187.21   167.66 41

  أ 188.11 أ 182.36 ا 157.13 (النيتروجيني )غم/أصيصالتسميد 

 (spad) شدة صبغة الكموروفيل
 ا 45.41 أا 46.56 أ ا47.89  -أ45.98 45.81  -أ صفر بدون تمقيح

   44.44  -أ45.46 ا  44.38  43.49 41
T. harzianum أ 47.58 أ 48.11 أ48.47 أ ا48.31 47.56 أ ا صفر 

 أ ا 47.15 أا47.56  -أ46.77  -أ46.81 41

G. mosseae ا 46.16 أا 46.51  -أ46.71  -أ46.49 46.35  -أ صفر 

 ا   45.81  -أ46.54  -أ45.71  -أ45.18 41

 تداخل الفطريات

 والتسميد النيتروجيني
 تأثير  -أ46.68 ا  45.18 44.65  بدون تمقيح

 أ48.12 أ ا47.54 47.19  -أ T. harzianum الباكموبترازول

G. mosseae أ46.62  -أ46.11 45.77  -أ-  

 تداخل الباكموبترازول
 والتسميد النيتروجيني

 46.06 أ أ 47.69 أ ا 46.92 أا 46.57 صفر

 ا 45.77 أ ا 46.52 أ ا 45.62 ا 45.16 41

  أ 47.11 أ 46.27 أ 45.87 (التسميد النيتروجيني )غم/أصيص

 ٪ 4تختمف معنويًا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال  المتشابهة لكل عامل أو تداخالتها كل عمى انفراد الالقيم ذات األحرف 
 

 الذتروجيذمم  بالسممما  والمسممم   G. mosseae مالمم  طممرتمبممي  الذباتممات ب أ ى
 اممين قممر  الصمم ة  مم  معذويممة  ممروق تسممجيل أصمميص  إلمم  مغممن 21 بتركيممز
 التممم  لمذباتمممات يمممون 198.31 معذويممماً  مبابمممل ا ذاقممما  ممم  يمممون، 213.15وبمممم  
  أصمميص مغممن 21 بتركيممز الذتروجيذمم  بالسممما  والمسممم   تمبممي  بمم و  تركممت
 بالسمما  والمسمم   بالبماكموبترازول المعامممة الذباتمات ت موق رات  الج ول وأظدر

 اريممان عم   وبمم  المعمماملت، ببيمة عم  أصمميص مغمن 21 بتركيمز الذتروجيذم 
 لمذباتممات يمون 198.71 أ ذاقما مبابمل  مم  يمون 212.53 ذمور  أول إزقمار لرمي 
 مغممن 11 بتركيممز الذتروجيذمم  بالسممما  والمسممم   بالبمماكموبترازول المعاممممة غيممر

وظدممر ممم  بياذممات   معذويمماً  المعمماملت بمماا  عمم  تختممم  لممن والتمم  أصمميص
ممم   عمم   وبممم  أكبممر الصمم ة، قممر  اممين  مم  معذويممة اختل ممات التمم اخل الةلةمم 

 بالبمماكموبترازول المعاممممة لمذباتممات يممون 213.41 ذممور  أول إزقممار لرممي  اريممان

 تمبيردمما سممبق والتمم  أصمميص مغممن 21 بتركيممز الذتروجيذمم  بالسممما  والمسممم  
 غيممر لمذباتممات يممون 195.89أ ذاقمما  مبابممل  مم  ،G. mosseae مالمم  طممرب

 مغمممممن 21 بتركيمممممز الذتروجيذممممم  بالسمممممما  والمسمممممم   بالبممممماكموبترازول المعامممممممة
  بال طريات تمبي  ب و  تركت والت  أصيص
 .T مالمممم  طممممرب التمبممممي  معاممممممة ت مممموق (4قالجمممم ول  الذتمممماجا  مممم  تبممممي 

harzianum  ًالذمورات مم %  51إزقمار لرمي  اريمان عم   صم ة    معذويا 
 معامممممممة ذباتمممممات  ممممم  يمممممون 211.45 مبابمممممل  ممممم  يمممممون 212.54 سمممممجمت إر

 51 إزقممار لرممي  اريممان عمم   زيمما   إلمم  بالبمماكموبترازول الممرش وأ ى المبارذممة،
 معاممممة لذباتمات يمون 211.42 مبابمل  مم  يمون 212.72 وبمم  الذمورات مم % 

 إلممم  أصممميص مغمممن 21بمبممم ار  الذتروجيذممم  التسممممي  بالسمممما  وأ ى  المبارذمممة
 سمممجمت رمممي   ممم  يمممون 213.35 وبمغمممت الصممم ة قمممر  امممين  ممم  معذويمممة زيممما  
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 أكبممر وا    أصمميصمغممن11 بمبمم ار التسممي  عذمم  يممون 211.69 معذويمماً  أ ذاقما
 .T مالم  طمرب الممبرمة لمذباتمات يمون 214.21 بمم  الصم ة لدمر  المعذويمة البمين

harzianum لرمممي  اريمممان  ممم  رمممي  بمممم  عممم   بالبممماكموبترازول  والمعامممممة 
 .T مالممممم  طمممممرب الممبرمممممة الذباتمممممات  ممممم  يمممممون 215.15%  51 إزقمممممار

harzianum   أصمممميص مغممممن 21 بتركيممممز الذتروجيذمممم  بالسممممما  والمسممممم  
 مممم %  51 إزقممار لرممي  اريمممان عمم   صمم ة اممين  ممم  معذويممة وسممجمت  ممروق

بتركيمممز  الذتروجيذممم  بالسمممما  والتسممممي  بالبممماكموبترازول المعامممممة عذممم  الذمممورات
 التمم اخل وأظدمر يمون  214.83 وبمم  المعمماملت ببيمة عم  أصميص مغمن 21

 والتسممممممي  بالبممممماكموبترازول والمممممرش لمذممممممو المذشمممممطة ال طريمممممات بمممممي  الةلةممممم 
 218.29 وبمغممت اكبرقممما الصمم ة قممر  امممين  مم  معذويممة اختل ممات الذتروجيذمم 

 الذتروجيذممممم  بالسمممممما  والمسمممممم   بالبمممماكموبترازول المعامممممممة الذباتمممممات  ممممم  يممممون
  T. harzianum مالم  طمرب تمبيردما سمبق والتم  أصميص مغمن 21 بتركيمز

 تطمممور اعاامممة  ممم  البممماكموبترازول  ور الممم  باإلزقمممار التمممثخير سمممبا يعمممزى اممم 
 اإلزقمار عمميمة تمثخير سمبا يعمزى وام مذدما،  الطر يمة والسميما الزقرية البراعن
 قمممر  أ  وقمممو مباشمممر غيمممر سمممبا الممم  بالبممماكموبترازول المعامممممة الذباتمممات  ممم 

 الجبمرلي  أ  المعمرو  ومم  طبيعيماً  الجبمرلي  لتكموي  مضا ات تع  المركبات
 يممؤخر الجبممرلي  تكممو  عمم ن  مم   لممرا الزيذممة ذباتممات بعممض  مم  اإلزقممار يسممرع

 الخضمممري الذممممو شمممجع الذتمممروجي  أ  إلممم  رلممم  سمممبا يعمممو  اممم  أو  اإلزقمممار
 عمممم ( 2112ق رسممم  ممممع الذتممماجا قمممر  تت مممق باإلزقمممار، البممم   رسممماا عمممم 
  .Calendula officinalis L االاروا  ذبات

 .T مالم  طممرب المم اؤو ي ذباتممات تمبممي  أ ( 4قالجمم ول  البياذممات  مم  أظممدرت

harzianum 49.49وبمغممممت  الذممممورات عمممم    مممم  معذويممممة زيمممما   إلمممم  أ ى 
 إلمم  بالبمماكموبترازول الممرش معاممممة سممببت  بمم  أخممرى جدممة وممم  ذبممات،  مذممور 

 51.57مبابممل   مم  ذبممات مذممور  43.51 وبمغممت معذويمماً  الذممورات عمم   خ ممض
 الذتروجيذمممم  بالسممممما  التسمممممي  وأ ى المبارذممممة، معاممممممة لذباتممممات ذبممممات  مذممممور 
 المعذويمممة البمممين أكبمممر تسمممجيل إلممم  أصممميص مغمممن 21و  11 تركيزيممم  وبكمممل

أ ذاقممممما  مبابمممممل  ممممم  التممممموال ، عمممممم  ذبمممممات مذمممممور  47.85و  51.36وبمغمممممت 
 الذتممماجا وتشمممير  الذتروجيذممم  التسممممي  بالسمممما  عممم ن عذممم  ذبمممات مذمممور  42.92
 مذمممور  52.91 البمممين أكبمممر سمممجمت إر معذويممماً  تمممثةر اممم  الذمممورات عممم   أ  إلممم 
 تممممرش ولممممن T. harzianum مالمممم  طممممرب الذباتممممات تمبممممي  عذمممم  ذبممممات

 ذبمممات مذمممور  52.41بمممم   الذمممورات لعممم   البمممين وسمممجمت أكبمممر  بالبممماكموبترازول
 بالسمممما  التسممممي  ممممع متممم اخلً  T. harzianum مبالممم الممبرمممة لمذباتمممات

 المعامممممممة غيمممممر الذباتمممممات وت وامممممت أصممممميص  مغمممممن 11بمبممممم ار  الذتروجيذممممم 
 عمم  أصمميص مغممن 21بتركيممز  الذتروجيذمم  بالسممما  والمسممم   بالبمماكموبترازول

  راسمممة ومممم  ذبمممات  مذمممور  54.17البمممين  أكبمممر سمممجمت إر المعممماملت، ببيمممة
 وجممممو  يلرممممظ العوامممممل موضمممموع ال راسممممةالةلةمممم  بممممي   التمممم اخل ذتمممماجا

 ذبممات مذممور  57.91 أكبرقمما وبممم  الصمم ة قممر  اممين  مم  معذويممة اختل ممات
 التسممممي  ممممع متممم اخلً T. harzianum  مبالممم الذباتمممات لبرمممت عذممم ما

 بالبممماكموبترازول تمممرش لمممن والتممم  أصممميص مغمممن 21بمبممم ار  الذتروجيذممم 
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عمى انفراد والتداخل  كلوالتسميد النيتروجيني  والباكموبترازول Glomus mosseae و Trichoderma harzianum نالفطري تأثير(: 4الجدول )
 .Dendranthema X grandifloraدي ؤو (  لنبات الدايوم) إزهار%  41 إلى والمدة (يوم)اإلزهار الى الشتالت زراعة من المدةبينهم في 

 الفطريات المنشطة
 لمنمو

 الباكموبترازول
 )ممغم/ لتر(

 التسميد النيتروجيني
 ()غم/ أصيص

تداخل الفطريات 
 والباكموبترازول

 تأثير
 الفطريات

 41 11 صفر

 المدة من زراعة الشتالت الى اإلزهار )يوم(
 أ 199.62 ا199.13   195.89 ا  199.27  -أ 200.67 صفر بدون تمقيح

 أا211.65  -أ 211.71 ا  199.71  -أ 201.50 41 
T. harzianum أ 211.11 ا 199.21  -أ 211.11     198.25 ا  199.42 صفر 

 أ 211.13 أ 213.21   199.21  -أ 200.43 41 
G. mosseae أ 211.53 أا211.18 أ ا 212.71     198.62 ا  199.57 صفر 

 أا211.51 أ 213.41   199.24 ا  199.64 41 

 الفطرياتتداخل 

 والتسميد النيتروجيني
 تأثير   198.31     199.48  -أ 201.09 بدون تمقيح

 أ ا 211.66   198.73  -اT. harzianum 199.93 الباكموبترازول

G. mosseae 199.61     198.93     213.15 أ 

 تداخل الباكموبترازول
 والتسميد النيتروجيني

 ا 199.39 ا 199.69 ا 198.71 ا 199.89 صفر

 أ 211.78 أ 212.53 ا 199.37 ا 200.52 41

  أ 211.22 ا  199.14 أ 200.21 (التسميد النيتروجيني )غم/أصيص

 % إزهار )يوم(41المدة إلى 

 ا 211.45 ا211.13   ه199.89 مق- 211.11 مق ا201.73 صفر بدون تمقيح

 ا212.13 مق-ا212.11 مق-ا211.62 مق-ا202.43 41 

T. harzianum أ 212.54 ا211.24 مق-ا211.81 مق199.83 مق-ا202.17 صفر 

 أ214.21 أ218.29 م  ق199.91 ا  203.21 41 

G. mosseae أا 212.23 ا211.95 ا213.91 مق-ا211.77 م  ق200.71 صفر 

 ا212.19 ا214.21 م  ق211.11  -ا202.79 41 

 تداخل الفطريات

 والتسميد النيتروجيني
 تأثير     211.95     211.31   202.08 تمقيحبدون 

 أ 215.15   199.87 ا  T. harzianum 202.69 الباكموبترازول

G. mosseae 201.75   211.89     214.15 أ ا 

 تداخل الباكموبترازول
 والتسميد النيتروجيني

 ا 201.42 ا  211.86   211.87   201.54 صفر

 أ 202.72 أ 214.83   211.51 ا 202.81 41

  أ 213.35   211.69 ا 202.18 (التسميد النيتروجيني )غم/أصيص

 ٪ 4تختمف معنويًا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال  القيم ذات األحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخالتها كل عمى انفراد ال
 

 .T مالمممم  طممممرب التمبممممي   مممم  الجمممم ول اعممممل  أ  الذتمممماجا توضممممرا

harzianum 82.86 وبمممم  الذمممورات اطمممر  ممم  معذويمممة زيممما   إلممم  أ ى 
 وأ ى الممبرممة، غيمر المبارذمة ذباتمات لذممورات مممن 74.41 مبابمل  م  مممن

 مممممن  كمممما 81.74وبممم   الذمممورات اطمممر زيمما   إلممم  بالبممماكموبترازول الممرش
 السمما  تركيمز بزيما   معذويمة زيما   إلم  الذتروجيذم  التسمي  بالسما  أ ى

 سممم ت التمم  الذباتممات  مم  ممممن 81.31البممين  أكبممر وسممجمت المسممتعمل،
 الذمورات اطمر أ  ويلرظ أصيص  مغن 21بمب ار  الذتروجيذ  بالسما 

 ممع متم اخلً T. harzianum مالم  طرب الذباتات تمبي  عذ  معذوياً  زا  ا 
  ممن 84.82بالباكموبترازول  الرش
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عمى انفراد والتداخل  كلوالتسميد النيتروجيني   والباكموبترازول Glomus mosseae و Trichoderma harzianum نتأثير الفطري(: 2الجدول )
 .Dendranthema X grandifloraدي ؤو لنبات الدا )ممم( وقطر النورات( نبات/نورة) النورات عدد بينهم في
 الفطريات المنشطة

 لمنمو

 الباكموبترازول
 )ممغم/ لتر(

 التسميد النيتروجيني
 ()غم/ أصيص

تداخل الفطريات 
 والباكموبترازول

 تأثير
 الفطريات

 41 11 صفر

 عدد النورات )نورة/نبات(
 ا 43.91 أ ا 48.15 أا52.22 أ ا51.87  -ا42.73 صفر بدون تمقيح

   39.46   33.11   ا46.18    38.40 41 
T. harzianum أ 49.49 أ 52.91 أ57.91 أ ا52.41   -أ49.46 صفر 

 أ ا 47.24 ا  45.86 أ ا 52.41 ا  44.93 41 
G. mosseae أ ا 46.73 أ ا 49.29 أا 52.41 أ ا 54.18  -ا43.07 صفر 

 ا   43.32 ا  45.61  -أ46.31    38.93 41 

 تداخل الفطريات

 والتسميد النيتروجيني
 تأثير ا  42.66 أا 48.48   40.57 بدون تمقيح

 أ 51.88 أ 52.41  -أ T. harzianum 47.20 الباكموبترازول

G. mosseae 41.00   51.21 أ ا 49.11 أ 

 تداخل الباكموبترازول
 والتسميد النيتروجيني

 أ 51.57 أ 54.17 أ ا 52.45     45.09 صفر

 ا 43.51     41.52 ا   48.26   40.75 41

  أ 47.85 أ 51.36 ا 42.92 (التسميد النيتروجيني )غم/أصيص

 م(ممقطر النورات)
   74.41   72.51 ه-ا78.51 ه- 74.81 و 64.19 صفر بدون تمقيح

   76.31 ه-أ78.95 ه-ا76.72 ه73.27 41

T. harzianum أ 82.86 ا 81.89  -أ81.56  -أ81.97  -أ81.14 صفر 

 أ 84.82 أ85.55 أ85.88 أا83.13 41

G. mosseae ا79.79 ا  78.48  -أ81.68  -أ81.69 ه و74.17 صفر 

 أ 81.19 أ ا82.61  -أ81.37 ه-أ79.29 41

 تداخل الفطريات

 والتسميد النيتروجيني
 تأثير ا  78.73   75.76   68.73 بدون تمقيح

 أ 83.56 أ ا83.43 أ اT. harzianum 81.59 الباكموبترازول

G. mosseae 76.68   81.13أ ا 81.65 أ ا 

 تداخل الباكموبترازول
 والتسميد النيتروجيني

 ا 77.29 أ ا 81.25 ا 78.82   72.80 صفر

 أ 80.74 أ 82.37 أا 81.32 ا 78.53 41

  أ 81.31 أ 81.17 ا 75.67 (التسميد النيتروجيني )غم/أصيص

 ٪ 4تختمف معنويًا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال  األحرف المتشابهة لكل عامل أو تداخالتها كل عمى انفراد الالقيم ذات 
 

 الممبرمة الذباتمات  م  مممن 83.56 وبمم  الذمورات لبطمر البمين وسجل أكبر
بمبمم ار  الذتروجيذمم  بالسممما  التسمممي  مممع متمم اخلً T. harzianum مبالمم

 والمسممم   بالبمماكموبترازول المعاممممة الذباتممات وت واممت أصمميص  مغممن 21
وبمم   المعماملت ببيمة عم  أصميص مغمن 21بتركيز  الذتروجيذ  بالسما 
  المبارذمممة معامممممة لذباتمممات مممممن 72.81 مبابمممل ا ذاقممما  ممم  مممممن 82.37
 أ  ال راسمممة، موضممموع المعممماملت بمممي  الةلةممم  التممم اخل بياذمممات وتشمممير
 مبال الممبرة الذباتات    سجل ممن 85.55و 85.88 لمذورات اطر أكبر

T. harzianum  ًبالسممما   والتسمممي  بالبمماكموبترازول الممرش مممع متمم اخل
 يعمممو  واممم   التممموال  عمممم  أصممميص مغمممن 21و  11بمبممم ار  الذتروجيذممم 

 معممايير زيمما    مم T. harzianum مالمم  طممرإلمم   ور  رلمم   مم  السممبا
 وآخممرو ، Nazninق الزقممري الذمممو عممم  رلمم  واذعكمماس الخضممري الذمممو

 .T مال  طر  ور إل  أو ا  يعو  السبا    زيا   ع   الذورات  (2115

harzianum  ب رابمممة والكبمممرى الصمممغرى الغراجيمممة العذاصمممر تيسمممير  ممم 
 المةممممم ، الرمممم و   مممم  ميسممممر  لتكممممو  التربممممة  مممم  الراجبممممة غيممممر المغممممريات
  مم  يسمماع  مممما الذمممو وقرموذممات االذزيمممات ممم  المرتمموى زيمما   وكممرل 
 Altomareق ذمممورات إلمم  لمترممول والبابمممة الذاضممجة البممراعن عمم   زيمما  

 إلمم  زيما   عمم   واطمر الذممورات  مم  السممبا يعمو  وامم (  1999 وآخمرو ،
 الزيما   أو بسمبا الذمورات، عم   زيما   وبالتمال  الةاذويمة ار مرع ع   زيا  

 مممما والجممرري الخضممري لممجممموع والجمما  الرطمما المموز   مم  الراصمممة
 وبالتمممال  ار مممرع عممم   وزيممما   الضممموج  التركيممما ذمممواتا تمممراكن إلممم  يمممؤ ي
الذممورات، وممم  جدممة اخممرى امم  يعممو  السممبا  مم  زيمما    عمم   واطممر زيمما  

 الغراجيمة لممموا  ا ضمل تجديمز ااطار الذورات عذ  التمبي  بال طريات إلم 
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 الممم ور عممم   ضممملً  ارزقمممار، إلممم  كالكاربوقيممم رات قارورا  ممم  المصمممذعة
 وبذمممما  الخليمممما واذبسممممان االذزيمممممات عمممممل تذشمممميط  مممم  المدممممن لم طريممممات

 ارذسممجة ذمممو  مم  تسمماع  التم  الغراجيممة الممموا  تصممذيع وزيمما   البروتيذمات
 وزيمممما   رجمدمممما وكبممممر الذممممورات أاطممممار زيمممما   إلمممم  يممممؤ ي مممممما الذباتيممممة
  ور إلمممممم  السممممممبا يعممممممو  وامممممم   (1999 وآخممممممرو ، Altomareقوزذدمممممما

  مم  سمماع  مممما وت رعاتمم  والجممرري الخضممري الذمممو زيمما    مم  الذتممروجي 
  م   ور  عم   ضمل الغراجية، والعذاصر الما  م  أكبر كمية امتصاص

 تصممممذيع  مممم  ايجابيمممماً  يممممذعكس مممممما والذوويممممة االميذيممممة االرممممماض إذتمممما 
 مم  رالمة رصمول ةمن ومم  ار مرع إلم  اروراق مم  وذبمدما الكاربوقي رات

 ااًلةمممممر رات والبروتيذيمممممة الكاربوقي راتيمممممة المممممموا  المرتممممموى بمممممي  التمممممواز 
 Kumar و 2112 رسمم ،ق عمم  قا وزيمما   ارزقممار تمممايز  مم  الواضمم 
( 2113وآخممرو  ق Pandeyتت ممق قممر  الذتمماجا مممع  ( 2117 وآخممرو ،

( عمممممم  ذبمممممات 2114ق Kumarو  Bohraو عمممممم  ذبمممممات الكل يمممممولس
  ( عم  ذبات الكل يولس2115وآخرو  ق Prakashومع  ال اؤو ي

 المصادر
 ذتمما  زراعممة (.4114) نصددر الشددحات زيددد، أبددو  الزقممور ذباتممات وا 

 البممماقر ، والتوزيمممع، لمذشمممر العربيمممة الممم ار ، االولممم  الطبعمممة  والزيذمممة
  مصر

 ،اإل ار  مطبعممممة  الرمممم اجق (.1444) الغنددددي عبددددد صددددادق البعمددددي 
  العراق بغ ا ، المرمية،

 ،ذباتمممات (.4114) الخيددداط خميدددل ونسدددرين كدددريم سدددامي الجمبدددي 
 جامعممممة العمممممم ، والبرمممم  العممممال  التعمممممين وزار   العممممراق  مممم  الزيذممممة
   والترجمة والذشر لمطباعة الجامعية ال ار بغ ا ،

 ،الذتروجيذيمممممممة االسمممممممم   تمممممممثةير (.4114) قاسدددددددم أزهدددددددار حسدددددددن 
 المكوذمات وبعمض االزقمار راصمل  م  الزراعمة ومواعي  وال وس اتية

  .Calendula officinalis  L االارموا  ذبمات  م  طبيماً  ال عالمة
  العراق بغ ا ، جامعة الزراعة، كمية ، ماجستير رسالة

 ،(.1441) اهلل خمددف محمددد العزيددز وعبددد محمددود خاشدد  الددراوي 
  ار مؤسسمممة ارولممم ، الطبعمممة الزراعيمممة، التجمممارا وترميمممل تصممممين
  الموصل جامعة والذشر، لمطباعة الكتا

 ،ال طممر ممم  عممزالت تممثةير (.4114) سددعيد حسددن فددالح السددامرائي 
Trichoderma spp.  الذممارذا شممتلت وذمممو بممرور إذبممات  مم  

Sour orange قCitrus aurantium  )كميمة ماجسمتير، رسمالة 
  العراق بغ ا ، جامعة الزراعة،

 ،وزار   التطبيبمم  الذبممات تغريممة (.1444) حسددين فاضددل الصددحاف 
  بغ ا  جامعة العمم ، والبر  العال  التعمين

 ،واإلزقمممممممار الذممممممممو مذظممممممممات (.1444) الددددددددين عمددددددداد وصدددددددفي 
  مصر الباقر ، اركا يمية، المكتبة  الزراعة    واستخ امدا
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Abstract 
The field experiment was conducted at lath house of Horticulture and Landscape Department, Agriculture 

Collage, Tikrit University, to study the effects of three factors include: inoculation with growth promotion fungi: 

control, inoculation with Trichoderma harzianum and Glomus mosseae, spraying with paclobutrazol at: 0 and 50 

mg/l and fertilized with nitrogen fertilizer at three concentrations: 0, 10 and 20 g/pot as Urea, on  some 

characteristics of Growth and Flowering of chrysanthemum plants Dendranthema x grandiflorum. The factorial 

experiment conducted by using Randomized Complete Block Design with three blocks and 15 plants for 

treatment. The salient findings are summarized as below: 

Inoculation with T. harzianum fungi significantly improved most characters compared with control, such as: 

plant height, number of leaves, chlorophyll content, inflorescences diameter 82.86 mm., while spraying with 

paclobutrazol resulted a significant decrease of plant height, leaves number, chlorophyll intensity and 

inflorescences number 43.51 inflor./ plant, but it caused a significant increase of leaves area 182.94 cm
2
, days to 

first inflorescences opening 200.78 d., days to 50 % flowering 202.72 d. and inflorescences diameter 80.74 mm. 

Fertilization with nitrogen fertilizer at 20 g/pot caused a significant increase of leaves number, leaves area, days 

to first inflorescences opening 201.22 d., days to 50 % flowering 203.35 d., inflorescences number 47.85 

inflor./plant and inflorescences diameter 81.31mm. In general, inoculation with T. harzianum without spraying 

with paclobutrazol and fertilized with nitrogen fertilizer at 20 g/pot resulted a significant increase of plant height, 

chlorophyll intensity, inflorescences number 57.90 inflor./plant, but plants inoculated with T. harzianum which 

sprayed with paclobutrazol and fertilized with nitrogen fertilization at 20 g/pot increased significantly leaves 

area 197.64 cm
2
, days to first inflorescences opening 203.21d., number of days to open 50 % flowering 208.29d.. 

 


