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 Suorفي إنبات بذور ونمو شتالت النارنج spp.Trichodermaتأثیر مستوى لقاح الفطر 

orangeCitrus aurantium  
  

  **فاتن حماده عبودو**مؤید رجب عبود،*هادي مهدي عبود،*فالح حسن سعید

  ةدائرة البحوث الزراعی/وزارة العلوم والتكنلوجیا*
  ةكلیة الزراع/جامعة بغداد**

  

  ةخالصال

كغم تربه من لقاح ثالث عزالت /غم(16,8,4,2,0)نفذت هذه الدراسه لتقیم تأثیر خمس مستویات

Trichodermaمحلیه من الفطر  spp.  (T.28 ,T.26,T.9) في انبات بذور ونموشتالت النارنج(Citrus 

aurantium) sour orange.  

بات بذور النارنج معبرا عنه بمعیاري المده الالزمه أظهرت النتائج تباین تأثیر العزالت المدروسه في إن

عند مستوى اللقاح ( T.28 ,T.26 ,T.9)فقد أظهرت جمیع العزالت المختبره , لالنبات والنسبه المئویه لالنبات

,26.3)غم إختزاال معنویا للمده الالزمه لالنبات إذ بلغت4و2 21.6), (22.3,19.6), (23.6, یوم (20.3

كما أظهرت هذه التراكیز , یوم28مقارنتا بالمده الالزمه النبات بذور معاملة المقارنه إذ بلغت . اليوعلى التو 

,( 80.0, 68.00)زیاده معنویه في النسبه المئویه النبات البذور بلغت  73.30, 73.30)(و( 77.3, 68.6)

تربه للعزالت المختلفه فقد أظهر كغم/غم لقاح16أما المستوى . وعلى التواليT.28 ,T.26 ,T.9للعزالت 

  .تباینا في التأثیر السلبي الى عدمه 

لم تختلف معنویا فیما بینها في التأثیر الستجابة (T.28 ,T.26 ,T.9)كما أظهرت النتائج أن العزالت 

این معاییر فقد تباین تأثیر المستویات المختلفه من لقاح العزالت بتب. نموالشتالت ولمختلف معاییر نمو الشتالت 

الوزن الطري للمجموع الخضري , طول الجذر ,فقد سجلت أعلى زیاده في معدل إرتفاع النبات , النمو المدروسه

الوزن الجاف للمجموع الجذري عند التلقیح ,الوزن الجاف للمجموع الخضري,الوزن الطري للمجموع الجذري ,

مقارنه بمعاملة المقارنه من جهه والمستویات اللقاحیه كغم تربه/غم لقاح 4,8,16,16,4,16بالمستویات اللقاحیه

وفیما یخص تحدید أفضل مستوى من لقاح كل عزله .  االخرى بما یخص كل معیار من معاییر النمو المدروسه

في إحداث أفضل إستجابة نمو للشتالت فقد تباینت تلك المستویات بتباین العزالت من جهه ومعاییر النمو 

  .أخرى المدروسه من جهه

  

Effect of Trichoderma spp.in inoculium levels on sour orange (Citrus 
arantium) seed germination and seedling growth

  

Faleh H. Saeed* , Hady M. Abood* , M. R. Abood** and F. H. Abood*

*Ministry of Science and Technology
**College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
This study was conducted to evaluate the effect of five inoculium levels 

(0,2,4,8 and 16 gm/kg ) of three isolates of Trichoderma spp. (T.9,T.26 and T.28) on 
seed germination and seedling growth of sour orange (Ctrus arantium ) .
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The results revealed the variation among tested isolated in their effect on sour 
orange seeds germination as manifested by the period required for germination (PRG) 
and the percented of germinal .

The all tested isolates (T.9,T.26 and T28) )at 2 and 4 gm/kg soil showed 
significant reduction in PGR (20.3,23.6),(19.6,22.3) and (21.6,26.3) days respectively 
as compared to (28)days in control treatment ,significant increment in seed 
germination percentye also was recorded for these inoculium  levels (77.3 ,68.6 ) , 
(80.00 , 68.00) and (73.30 , 73.30) respectively . Inoculium levels more than 8gm/kg 
soil showed different ability rated from no effect to harmful effect.

The results also showed that the tested isolates ( T.9 ,T.26 ,T.28) showed no 
significantly defference in enhancement seedling growth for all tested growth 
parameters .

The highest increment in plant high rat,root long ,shoot fresh weight ,root 
fresh weight ,shoot dry weight and root and dry weight when (16,4,16,16,8,4)gm/kg 
inoculium levels used as compared to both ther tested treatment and control un treated 
treatment .the optimum inoculation level was varied according to used isolate and 
tested growth parameter .

  

  ةالمقدم

أحد االحیاء المجهریه التي سجلت العدید من البحوث والدراسات في .Trichoderma sppیعد الفطر

الثالث عقود االخیره قابلیته على تحفیز نمو النباتات الملقحه به فضال عن إستخدامه كعامل مكافحه إحیائیه 

ن أهم االسباب التي تقودنا الى البحث في وعلى الرغم من أ) 2(و)1(للعدید من مسببات أمراض النبات الفطریه 

مجال تحفیز نمو النبات بأستخدام العوامل االحیائیه بشكل عام هي صفة االمان البیئي لهذه العوامل تجاه 

قادره على .Tichoderma sppإال أن العدید من البحوث أكدت ان الفطریات ومنها الفطر) 2(االنسان والنبات 

و Koninginin Aكجزء من نواتج االیض الحیوي الثانوي مثل  Phytotocityافراز سموم فطریه 

Koniniginin B)3 (6و-pentyl-alpha-pyrone )4 ( والتي تعتبر أحدى وسائله في مجال المقاومه

, )5(االحیائیه ولكنها في التراكیز العالید تحدث تأثیرا سمیا تتفاوت تأثیراته حسب نوع النبات وحساسیته تجاهها

108بتركیز T.harzianumوجود حاالت تقزم في نباتات الباذنجان الملقحه بأحدى عزالت الفطر ) 6(د أكدفق

GFU / كما وجد , كغم وسط زراعه بینما لم تظهر هذه الصفه في النباتات الملقحه بنصف التركیز السابق

ن إحدى عزالت كغم وسط زراعه م/غم  800أن معاملة وسط زراعة عقل نبات االقحوان ب) 7(

كغم /غم50قد ثبط نمو الجذور وقلل عدد الجذور الثانویه فیما الحظ أن مستوى لقاح T.harzianumالفطر

وسط زراعه أحدثت أكبر تحفیز نمو للجذورولذا یجب الموازنه بین مستوى اللقاح الذي یحدث تحفیزا للنمو وذالك 

وفضال عن ذالك فأن المستویات العالیه من اللقاح ربما , الذي یؤدي الى تثبیطه نتیجة تراكم السموم الفطریه 

  ).8(تتسبب بحدوث ظاهرة التثبیط الذاتي البواغ الفطر نتیجة تجمع االبواغ بكثافه عالیه وهو مأكده 

من أهم االصول التي تطعم علیه مختلف أنواع الحمضیات لمایتمیز به Sour oranger  ویعد النارنج 

الطعوم فضال عن تحمله االصابه بالدیدان الثعبانیه التي تصیب أغلب أنواع من توافق تام مع أكثر 

كما , وتعد عملیة تهیئة هذا االصل بحلة نمو جیده وسریعه أحد أهم مستلزمات إستخدامه كأصل,)9(الحمضیات

  ).10(وتؤدي الى نجاح عملیة التطعیم علیه

 (T.28,T.26 ,T.9)زالت للفطر لذا هدفت الدراسه الى معرفة أفضل مستوى لقاح من ثالث ع

Trichoderma spp. في إحداث أعلى إستجابة تحفیز إنبات بذور ونموشتالت النارنج.  
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  المواد وطرق العمل

 Trichoderma spp.(T.28نفذت هذه الدراسه لتحدید أمثل مستوى لقاح ثالث عزالت من الفطر 

,T.26 ,T.9 )ج والتي أظهرت قدره تحفیزیه عالیه في بحوث سابقه على تحفیز إنبات بذور ونمو شتالت النارن

وزارة العلوم –دائرة البحوث الزراعیه -حیث تم الحصول على العزالت من قسم المبیدات االحیائیه,)12(و)11(

 Potato (PSA)والتكنلوجیا ، ولغرض تنشیطها فقد تم اعادة أكثارها في أطباق زجاجیه على الوسط الزرعي 

extract- Sucrose-Agar 26،ثم حضنت على درجة حرارهo یوم حفظت في 5-7م وعند اكتمال نموها بعد

 2, 4, 8, 16)م لحین استخدامها في التجربه ، إذ أستخدمت خمسة مستویات لقاحیه4oالثالجه على درجة حراره 

هل التعامل كغم تربه من لقاح كل عزله من العزالت المدروسه الذي حضر كمستحضر جاف ونقي یس/غم( 0,

بواقع ) جریش كوالح الذره ونخالة الحنطه(مل بالوسط الزرعي 250معه بعد أن جهزت قناني زجاجیه سعة 

20سم لمدة 3/كغم1م وضغط o121على درجة حراره Autoclaveقنینه و عقمت بجهاز الموصده / غم50

, )12(أیام 10م لمدة 024حظنت على قنینه و / ملم5قرص قطر 2دقیقه ثم لقحت بعزالت الفطر المختبره بواقع 

دقیقه ولیومین متتالیین ومجهزه 60معقمه بجهاز الموصده لمدة (1-1)ثم لقح خلیط تربه مزیجیه وبتموس بنسبة 

كغم بلقاح كل من العزالت الثالث وبالمستویات أعاله وكررت كل معامله ثالث مرات 3في أصص فخاریه سعة 

تم ) في العاشر من شهر أذار(ه من التربه وتمت عملیة الري وبعد مرور ثالث أیام وتم تغطیة اللقاح بطبقه خفیف

وزعت االصص حسب ,أصیص)/أستخرجت حدیثا من ثمار تامة النضج وغیر مصابه (بذره نارنج15زراعة 

داخل الظله وجرت عملیة الري ومتابعه مستمره لحساب المده CRBDتصمیم القطاعات العشوائیه الكامله 

إرتفاع (وبعد شهرین من الزراعه تم أخذ القیاسات التالیه ,النسبه المئویه لالنبات ,الزمه النبات بذور النارنجاال

الوزن الجاف للمجموع ,الوزن الطري للمجموع الجذري ,الوزن الطري للمجموع الخضري , طول الجذر,النبات 

  ).الوزن الجاف للمجموع الجذري,الخضري 

  

  ةالنتائج والناقش

Trichodermaهرت نتائج دراسه تأثیر خمس مستویات من لقاح ثالث عزالت محلیه من الفطر أظ

spp.  (T.28 ,T.26,T.9) كغم تربه في انبات بذور ونموشتالت النارنج أن /غم لقاح(16,8,4,2,0)هي

  ).1جدول (التأثیر أعتمد على نوع العزله ومستوى لقاحها 

حققتا أعال زیاده في اختزال المده الالزمه النبات T.9وT.26العزلتین بالنسبه لنوع العزله فقد وجد أن 

یوم على التوالي ( 25, 25.4)في ذالك إذ سجلتا معدل مده قدرها T.28البذور وتفوقتا معنویا على العزله 

.   ي على التوال% (65.26, 58.63, 55.06)ادة النسبه المئویه النبات البذور إذ سجلت (26.3)مقارنه ب 

أظهرت ,وبالنسبه لتحدید أفضل مستوى من لقاح كل من العزالت الثالث في أحداث أعلى تحفیز النبات البذور 

كغم تربه كان االفضل في إختزال المده الالزمه لالنبات مقارنة  بمعاملة المقارنه /غم لقاح 2النتائج أن المستوى 

كغم /غم لقاح2یوم للمستوى (20.5)إذ سجلت , ره االخرى من جهه والمستویات اللقاحیه المختب) بدون لقاح( 

كغم تربه معنویا في إحداث /غم لقاح ( 2, 4)بینما تفوق المستویان  . یوم لمعاملة المقارنه (27.6)تربه و 

على التوالي مقارنه بمعاملة المقارنه التي % (79.9, 70.3)أعلى زیاده في النسبه المئویه لالنبات إذ سجال 

  %.(48.6)ت حقق
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كغم تربه له أثرسلبي على /غم لقاح 4من هذه النتائج یمكن االستنتاج بأن مستوى اللقاح الذي یزید عن

كما Phytohormonإنبات بذور النارنج وقد یعود ذالك الى قابلیة هذه العزالت على إنتاج الهرمونات النباتیه 

اج المواد الشبیهه بكل من االوكسینات والجبریلینات الذي وجد أن لهذه العزات مقدرة على أنت(11)أكد ذالك 

المحفزه النبات البذورونمو النبات إالأن التراكیزالعالیه منها تكون غیر فعاله أوتؤدي الى تثبیط أنبات البذور 

یط وقد یكون السبب في االثرالسلبي للتراكیز العالیه من لقاح العزالت یعود الى ظاهرة التثب,(13)المعامله بها 

والتي تعني أن أن أبواغ الفطر ال تمیل لالنبات عند تواجدها 8)(التي أشار الیهاSelf inhibitionالذاتي 

التي تفرزها بعض أنواع الفطر Phytotoxinبتراكیز عالیه أوقد یكون ذالك بسبب تراكم المواد السمیه 

Trichodermaة قدرتها التنافسیه ولكنها في التراكیز كجزءمن نواتج االیض الثانوي والتي تستخدمها في زیاد

  ).4(و)5(العالیه تحدث تأثیرا سمیا تتفاوت تأثیراته حسب نوع النبات،العضو النباتي وحساسیته تجاهها  

  

  في إنبات بذور النارنج.Trichoderma sppتأثیر مستویات إضافة  لقاح عزالت الفطر-:1جدول 

  لالنبات%   المده الالزمه لالنبات  كغم تربه/مستوى اللقاح غم  المعامالت

T.9

028.0048.60
220.3077.30
423.6068.60
8  26.6064.00

1628.6066.60  

25.4065.26    المتوسط

T.26

028.0048.60  
219.60  80.00
422.30  68.60
828.0060.00  

1627.3035.30

  58.63  25.00    المتوسط

T.28  

028.00  48.60
2  21.6073.30
4  26.3073.30
827.3042.00

1628.6037.70

26.3055.06    المتوسط

متوسط المستوى

028.0048.60
2  20.5576.98
4  24.1170.34
827.6655.43

16  28.00  46.63

L.S.D. 0.05  9.17  0.83  للمعامالت

L.S.D. 0.0511.84  1.07  امستویات االضافه

L.S.D. 1.8520.53  للمعامالت ومستویات االضافه0.05
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Trichodermaأما بالنسبه لتأثیر مستوى لقاح عزالت الفطر spp.  (T.28 ,T.26 ,T.9 )   في

فقد أظهرت النتائج أن العزالت الثالث لم تختلف معنویا فیما بینها في التأثیرفي ,مقدرتها التحفیزیه لنمو الشتالت 

جدول (فیز نمو النباتات ولمختلف المعاییر المدروسه ولكنها تفوقت معنویا على معاملة المقارنه  في ذالك تح

وكذالك أظهرت النتائج تباین تأثیر المستویات المختلفه من لقاح العزالت بتباین معاییر نمو النبات المدروسه , )2

الوزن الطري ,الوزن الطري للمجموع الخضري , ر طول الجذ,أرتفاع النبات (فقد سجلت أعلى زیاده في معدل 

عند إستخدام المستویات ) الوزن الجاف للمجموع الخضري والوزن الجاف للمجموع الجذري,للمجموع الجذري 

غم 0.06غم،0.06, غمo.23,سم12.5,سم 9.5(كغم تربه إذ بلغت/غم لقاح(4,8,16,16,4,16)اللقاحیه 

غم 0.03غم، 0.03,غم 0.13,سم 7.3,سم 6.0( معاملة المقارنه التي سجلت على التوالي مقارنه ب)غم 0.02و

أن هذه النتائج توضح أن المستویات اللقاحیه العالیه أحدثت أعلى تحفیزا لنمو المجموع .على التوالي )غم0.01و

أن هذه ,ذريبینما كات المستویات المتوسطه من اللقاح أكثرتأثیرٕایجابیا في معاییر نمو المجموع الج,الخضري

 Trichodermaاللذین وجدو أن المستویات العالیه من الفطر ) 2(و)7(النتائج تتفق مع نتائج بحوث

harzianum تحدث أفضل إستجابة نمو لنبات االقحوان متمثله بأرتفاع الساق ووزن المجموع الخضري الطري

فضل إستجابه نموفیها في المستویات والجاف مقارنه بنفس المعاییرالتي تخص المجموع الجذري والتي كانت أ

  .المتوسطه من ذالك الفطر

أما فیما یخص تحدید أفضل مستوى من لقاح كل عزله في إحداث أفضل إستجابه لتحفیز نموللشتالت 

إن هذا التعقید . فقد أظهرت النتائج تباین تلك المستویات بتباین العزالت وكذالك بتباین معاییر النمو المدروسه 

ائج  ربما یعود الى إختالف الخصائص البایلوجیه والبیئیه للعزالت المختبره وأثر ذالك في تباین مقدرتها في النت

على إفراز المواد المحفزه أو المثبطه للنمو وٕاختالف قابلیتها على زیادة جاهزیة العناصر المغذیة للنبات وهذا 

ت تحت الدراسه على أنتاج المواد الشبیهه بكل من الذین أكدو تباین مقدرة العزال (15)و(11)یتفق مع نتائج 

الذي أكد تباین مقدرة (11)الالوكسینات والجبریلینات وهرمون االثلین المحفزه لنمو النبات ،وكذالك یتفق مع نتائج 

، وهذا (N,P,Fe,Mn,Zn,Cu)هذه العزالت على زیادة جاهزیة العدید من العناصرالمعدنیه المغذیه للنبات مثل

حیث أشارت بمجملها الى تباین مقدرة عزالت (19)،(18)، (17)،(16)نتائج دراسات معیتفق 

Trichodermaالفطر spp.وكذالك ,على إفرازالمواد المحفزه للنمو وزیادة جاهزیة بعض العناصر المغذیه للنبات

Trichodermaالذي إعتبر تعیین التأثیرات السمیه لعزالت الفطر ) 20(یتفق مع ماوجده  spp. عملیه معقده

االحیاء المجهریه االخرى في بیئة التربه وجذور ,خلفیة العزالت الوراثیه ,ناتجه من التداخل بین طبیعة األختبار

  .النبات
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  في تحفیز نمو الشتالت النارنج.Trichoderma sppتأثیر مستوى إضافة لقاح عزالت  الفطر )2(جدول 

  المعامالت

مستوى 

االضافة 

  )غم(

طول الساق 

  )سم(

طول الجذر 

  )سم(

الوزن 

الطري 

للمجموع 

الخضري

  )غم(

الوزن 

الطري 

للمجموع 

الجذري 

  )غم(

الوزن 

الجاف 

للمجموع 

الخضرى 

  )غم(

الوزن 

الجاف 

للمجموع 

الجذري 

  )غم(

T.9

0  6.00  7.30  0.13  0.0340.0380.011
2  8.609.60  0.21  0.0610.052  0.034  
4  7.6012.600.18  0.0500.0480.009
8  9.3014.00  0.110.0550.055  0.037  

169.609.800.240.0590.0620.015

  8.2610.040.170.0510.0510.021    المتوسط

T.26  

0  6.00  7.30  0.13  0..034  0.038  0.011
2  7.60  12.60  0.15  0.216  0.046  0.001  
4  9.30  11.00  0.18  0.051  0.057  0.039
8  10.30  11.80  0.23  0.060  0.073  0.017

1610.5013.16  0.220.0650.1000.022

0.0520.0550.020  0.18  8.7611.21    المتوسط

T.28

06.007.300.130.0340.0380.11  
2  9.009.600.120.0630.0530.013
4  9.3014.00  0.12  0.0530.053  0.026
88.6011.000.100.0570.0540.011

16  8.30  12.600.020.065  0.048  0.013  

0.015  0.080  0.054  0.10  11.07  8.26    المتوسط

متوسط 

  مستوى

  االضافه

0  6.00  7.300.130.0340.0380.011  
28.44  10.660.1630.0570.0500.019
4  8.7712.550.165  0.0500.0520.025
8  9.44  11.38  0.1520.057  0.0610.021

16  9.5011.880.2310.0630.0570.017  

L.S.D. 0.050.771.270.050.0090.0520.012  للمعامالت  

L.S.D. 0.050.0600.016  0.991.640.060.012  للمستویات

L.S.D.   1.732.850.110.0220.1170.027  للتداخل   0.05
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