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 المستخمص
لدراسة تأثير العالقة التكافمية بين فطر  3102و 3102أجري البحث في أحد المشاتل األهمية التابعة لمحافظة بابل لمموسمين 

المايكورايزا مع رش مستخمص عرق السوس لجيمين من نباتات القطيفة في صفات النمو الجذري والخضري والزهري, إذ نفذت 
امل األول )إضافة فطر المايكورايزا وعدم إضافة الفطر( أما العامل الثاني فقد استخدم تجربة عاممية من ثالثة عوامل مثل الع

جيمين من نباتات القطيفة هما )الجيل األول والجيل الثاني( فيما كان العامل الثالث استخدام مستخمص عرق السوس رشًا عمى 
يوم.  02دفعات والفارق بين كل دفعة وأخرى تميها  2بواقع  إضافة إلى معاممة المقارنة%( 21% و32) وبتركيزيناألوراق 

% 21لكل معاممة. أدى رش النباتات بالتركيز  تكرارات وبأربع .C. R. Dصممت التجربة وفق التصميم العشوائي الكامل 
الجذرية مستخمص عرق السوس مع إضافة فطر المايكورايزا لنباتات الجيل األول والثاني إلى حدوث زيادة معنوية في الصفات 

قطر  و ارتفاع النبات و لجميع الصفات المدروسة )عدد وطول الجذور متوسطوالخضرية والزهرية إذ أعطى هذا التداخل أعمى 
في حين أعطى تداخل الرش   عدد األزهار وقطر الزهرة(,و  محتوى األوراق من الكموروفيل و عدد األفرع الخضرية و الساق

 لجميع الصفات التي تمت دراستها. متوسطبالماء فقط من دون إضافة الفطر لنباتات الجيل الثاني أقل 
 , محتوى الكموروفيلالنمو الخضري, النمو الزهري, عالقة تكافميةالكممات المفتاحية : 
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ABSTRACT 

This research was conduct in a private greenhouse located in Babylon province during was 

used two seasons 2013 and 2014 to evaluate the effect interrelation between Arbuscular 

Mycorrhizae Fungi (AMF) from spraying the Licorice extract for two generations from 

Tageteseracta L. plants in the rooting , vegetative and flowering growth. Factorial experiment 

from three factors , the first factor (adding AMF , don’t adding AMF) , the second factor used 

two generations (First generation , second generation) , while the third factor sprayed the 

leaves for three concentrations (0.00 , 25% , 50%) for 3 times a 15 days difference between the 

spray and the other , using C.R.D. design with 4 replicates. The results showed that spraying 

plants with the Licorice extract 50% and adding AMF for first generation plants gave a 

significant increase in the studied characters (number and length of roots , high of plants , 

diameter of shoot , number of vegetative branches , content of chlorophyll , number of flowers 

and diameter of flower), while the interaction (0.00 concentration and without AMF for 

second generation) lower the average for all studied characters. 

Key words: Vegetative growth, Flowering growth, Symbiotically bonding, Chlorophyll 

contain 
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 المقدمة
إلى العائمة  .Tagetes eracta Lيعود نبات القطيفة  

موطنو األصمي المكسيك وىي  Compositaeالمركبة 
نباتات عشبية حولية صيفية ذات أوراق متبادلة مفصصو 

ذات ساق قائمة خضراء ليا  اتمنشارية الحافة كثيرة التفرع
( 16)و( 3سم )90رائحة مميزة تصل ارتفاعيا إلى حوالي 

أزىاره كروية الشكل عمى ىيئة نورات لونيا برتقالي . (15و)
تصمح لمقطف تنتيي حياتيا في  أو أصفر مفردة أو مركبة

( 8) أواخر الصيف وأوائل الخريف وبذورىا كبيرة الحجم
تتطمب زراعة القطيفة درجة حرارة مرتفعة لكي يزداد  (.5و)

نموىا الخضري ويكثر انتاجيا الزىري وال يتحمل الصقيع ولو 
(, وليا 14القدرة عمى التكيف في المناطق االستوائية الحارة )

في صناعة الروائح وكمادة مكسبة لمرائحة والطعم  أىمية كبيرة
وتستخدم في صناعة أعالف الدواجن في الصناعات الغذائية 

النيماتودا في الحد من نشاط البكتيريا و وليا أىمية كبرى 
وبعض الفيروسات والحشرات عن طريق إنتاج مادة تدعى 

Alpha-terthieny  كما أن ليا استخدامات طبية ووقائية
يا االسمدة الكيميائية تسببالتي  الجانبية األضرارإن . (18)

دعت الباحثين إلى التفكير بالبدائل الرخيصة واآلمنة بيئيًا 
استعمال األسمدة الحيوية لزيادة اإلنتاج الزراعي ال سيما في ك

 Bioوتعرف األسمدة الحيوية  .(7الترب الفقيرة بالمغذيات )

fertilizers  بأنيا الكتمة الحيويةBiomass  الناتجة من
إكثار الكائنات الحية الدقيقة التي تضاف إلى التربة بغرض 

من  يا الحيوي في إمداد النباتات بجزءاستغالل نشاط
ويعد فطر المايكورايزا من بين , احتياجاتيا الغذائية المختمفة

( 23أىم انواع األحياء الدقيقة المستغمة كسماد حيوي فعال )
متطورة بين يستخدم لوصف عالقة  ا تعبيروالمايكورايز 

ولفطريات المايكورايزا  مجموعة من الفطريات والنباتات
AMF (Arbuscular Mycorrhizal Fungi )الشجيرية 

% من األنواع النباتية 80القدرة عمى تكوين عالقة مع حوالي 
إذ تمتاز بكونيا غير قادرة عمى النمو في اوساط زرعية بشكل 

كثارىا عمى جذور عوائ مزارع نقية لكن ممكن ميا تنميتيا وا 
بشكل شجيري تمثل مواقع التبادل  النباتية مكونة تفرعات

تؤدي  .(2الغذائي بين الفطر وشريكو النباتي بصورة تكافمية )
ىذه الفطريات عند تعايشيا مع النبات العائل إلى تحسين 

أن  Al-Obaidy(2009) فقد وجد .النمو وزيادة اإلنتاج

نباتات الحمبة الممقحة حيويًا بالمايكورايزا حصمت عمى زيادة 
معنوية في صفات النمو الخضري والحاصل ومحتوى النبات 

ممقحة. ولعرق الغير لنباتات من العناصر الغذائية مقارنًة با
السوس أىمية كبيرة أيضًا إذ يعد تطبيقًا بايموجيًا فعااًل نسبيًا 

يو من مركبات كيميائية يؤدي دور منظم النمو لما يحتو 
وعناصر غذائية وفيتامينات وعمى صعيد النطاق الزراعي 
فيو يستخدم لزيادة الحاصل وتحسين نوعيتو لما لو من تأثير 

-Alوفي أحد الدراسات وجد  .(21ىورموني محفز )
Abdaly (0224)  أن صفات أزىار نبات القرنفل )عدد
ازدادت معنويًا عند قطر الزىرة والعمر المزىري( قد  واألزىار 

غير مص عرق السوس مقارنة بالنباتات رشيا بمستخ
معاممة. ييدف البحث إلى دراسة العالقة التعايشية ما بين ال

فطر المايكورايزا كتسميد حيوي مع المنظم الطبيعي التصنيعي 
لنباتات السوس لمعالجة التغذية النباتية وفقر الترب ولتحسين 

لنباتات القطيفة لغرض الحصول  الصفات الخضرية والزىرية
 عمى نبات عرض مزىري جيد.

 المواد والطرائق
نفذ البحث في أحد المشاتل األىمية في محافظة بابل  

لدراسة تأثير إضافة  2014و 2013الزراعيين  لمموسمين
فطر المايكورايزا ورش مستخمص عرق السوس لجيمين من 

ري والزىري. نباتات القطيفة في صفات النمو الجذري والخض
تمت زراعة بذور نباتات القطيفة )منتج اسباني( ذات أزىار 
قطمر )مركبة( كبيرة الحجم صفراء المون موشحة بالمون 

وعند وصوليا إلى مرحمة  18/3/2013البرتقالي بتأريخ 
منتصف إلى  منبعد نضجيا بذور اإلزىار التام جمعت ال

ومن ثم تمت زراعتيا  2013شير تشرين األول لسنة  نياية
في السنة الالحقة كبذور جيل ثاني مع بذور نفس المنتج 

في أطباق بالستيكية  16/3/2014كنباتات جيل أول بتاريخ 
يوم  43)عيون( ممئت بالوسط الزراعي البيتموس وبعد حوالي 

 3ووصوليا إلى مرحمة  تأريخ زراعة البذور وبعد بزوغيا من
من األوراق الحقيقية عمى البادرات تم تفريد البادرات  4 –

سم ممئت بالوسط 30وزرعت في أصص بالستيكية ذات قطر 
بواقع نبات واحد في كل  3:  1الزراعي بيتموس+مزيج نيري 

أصيص تحت ظروف البيت البالستيكي مع إضافة فطر 
غم من المقاح المايكورايزي مع 10المايكورايزا إذ تم خمط 

سم 5لوسط الزراعي قبل المباشرة بزراعة البادرات عمى عمق ا
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تقريبًا مع خمط كمية مماثمة مع الطبقة السطحية لمتربة 
بعد . وقسمت األصص حسب التصميم المتبع في التجربة

ضافة الفطر تم رش  14مرور  يوم من التفريد والنقل وا 
المجموع الخضري بمستخمص عرق السوس بتأريخ 

درجة البمل الكامل لألوراق بواسطة مرشة إلى  11/5/2014
رشات الفارق بين كل رشة  3يدوية وفي الصباح الباكر بواقع 

يوم أما نباتات المقارنة فقد تم رشيا بالماء  15وأخرى تمييا 
  المقطر فقط.

 تهيئة المستخمص النباتي 
ما جاء بو  تم استخدام طريقة االستخالص المائي حسب

لمحصول  Weerachai and Duang (1924) الباحثان
عمى المركبات الفعالة في جذور نباتات عرق السوس التي تم 
جمعيا من مزارع منطقة الجيالوية التابعة لقضاء المسيب 

كم شمال غرب محافظة بابل( وتمت ىذه العممية بوزن  25)
غم من جذور نبات السوس بعد تنظيفيا وتجفيفيا وطحنيا 10

مميمتر من الماء  50وق في جيدًا ومن ثم وضع المسح
ساعات, بعدىا  3ولمدة  ºم100 – 90الساخن بدرجة حرارة 

رشح المسحوق باستخدام ورق الترشيح وبذلك تم الحصول 
% ولكي يتم الحصول عمى 100عمى محمول تركيزه 

التركيزين المستخدمان في التجربة خفف المحمول المركز في 
 .    C1 X V1 = C2 X V2:الماء المقطر حسب المعادلة

  (Concentration) يمثل التركيز : C:حيث 

V ( يمثل الحجم :Volume)  
استخدم لقاح فطريات المايكورايزا  :لقاح فطر المايكورايزا

وىي عبارة عن خميط من جذور نباتات  AMFالشجيرية 
 , .Glomus sppالذرة الصفراء وأبواغ وىايفات لمفطريات

Glomus mosseae , Glomus intraradices  التي تم
مركز  -الحصول عمييا من مختبرات دائرة البحوث الزراعية 

وزارة العموم والتكنموجيا, وتم فحص  - التقانات االحيائية
النباتات المصابة في نياية التجربة بعد وضع خميط التربة 
والجذور المقطعة لقطع صغيرة تحت المجير لمتأكد من 

ا من خالل تصبيغيا بصبغة إصابة الجذور بالمايكورايز 
Fuchion acid (كما اختبرت نماذج من 17وحسب طريقة )

تربة المقاح لمتأكد من وجود االبواغ باستعمال طريقة النخل 
 الرطب والتنقية.

 

  المعامالت والتصميم التجريبي:
( حسب التصميم 3×  2×  2تجربة عاممية ) تم تنفيذ

ارات لكل معاممة إذ كر وبأربع ت.C. R. D الكامل العشوائي 
ر أصيصين بواقع نبات واحد لكل وحدة تجريبية ار ضم كل تك

)أصيص(, مّثل العامل األول إضافة فطر المايكورايزا 
( , أما العامل الثاني M0 , M1)الشجيري من عدمو رمز لو 

فقد كان زراعة جيمين من نباتات القطيفة ىما )الجيل األول , 
( والعامل الثالث G1 , G2رمز )الجيل الثاني( رمز ليما بال

من مستخمص عرق السوس ىي  ينكيز تر كان استخدام 
 C0 , C1رمز ليا )إضافة لمعاممة المقارنة %( %50 , 25)

 C2 قورنت المتوسطات باستخدام أقل فرق معنوي,)L.S.D. 
وحممت النتائج وفق برنامج  0.05تحت مستوى احتمالية 

Genstat 2007 (11 وكانت .)المعامالت كالتالي 
M0G1C2 M0G1C1 M0G1C0 

M0G2C2 M0G2C1 M0G2C0 

M1G1C2 M1G1C1 M1G1C0 

M1G2C2 M1G2C1 M1G2C0 

 وتمت دراسة الصفات التالية: 
وتم  1-عدد الجذور.نبات توسطالصفات الجذرية :م -أوالً 

طول  متوسط.26/10/2014قياسو في نياية التجربة بتأريخ 
 )سم( وتم قياسو بواسطة مسطرة مترية. 1-الجذر.نبات

الصفات الخضرية: تم قياسيا عند وصول النباتات  -ثانياً  
 .عند مرحمة التزىير التام

 طول النبات )سم( تم قياسو بواسطة مسطرة مترية. متوسط أ.
 .1-عدد األفرع الخضرية.نبات متوسطب.
)ممم( وتم قياسو  1-قطر الساق الرئيس.نبات متوسط ج.

 (.Vernier caliper digital)بواسطة القدمة 
تم تقديره  1-الكموروفيل.نبات محتوى األوراق من متوسط د.

( Chlorophyll meter SPAD – 520بواسطة جياز )
 .SPAD unit وبوحدة
 الصفات الزىرية: -ثالثاً 
 1-عدد األزىار.نبات متوسطأ.
 )سم(. 1-قطر الزىرة.نبات متوسط.ب

 حساب نسبة اإلصابة بفطر المايكورايزا. -رابعاً 
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 النتائج والمناقشة 
  1-عدد الجذور.نبات متوسط :أولً  

يكورايزا تفوق النباتات المعاممة بفطر الما 1 يبين الجدول
بمغ  متوسطمعاممة إذ حققت الغير معنويًا عمى النباتات 

جذرًا وقد يعزى سبب التفوق إلى  17.54جذرًا مقابل  22.38
 Intrardicalما تتميز بو المايكورايزا بوجود الييفات الداخمية 

التي تخترق خاليا قشرة الجذر مع وجود التراكيب الشجيرية 
المتفرعة والتي وظيفتيا تبادل العناصر الغذائية مع الجذور 

(, وبالنسبة لتأثير 22والتي قد تزيد من عدد الجذور/نبات )
الجيل فقد بين الجدول تفوق الجيل األول معنويًا عمى الجيل 

 18.17جذرًا مقابل  21.75بمغ  متوسطالثاني إذ أعطى 
جذرًا لنباتات الجيل الثاني وىذا ربما يرجع إلى تدىور الجيل 

أظير الجدول تفوق كما (, 6الثاني وانحدار العوامل الوراثية )
خمص عرق السوس معنويًا عمى باقي % لمست50التركيز 

جذرًا مقارنة  26.19بمغ  متوسطالتراكيز إذ سجل أعمى 
 متوسطبالنباتات التي رشت بالماء فقط والتي أعطت أقل 

جذرًا وقد يعزى سبب التفوق إلى  15.19ليذه الصفة بمغ 
احتواء المستخمص عمى حامض  الذي لو دور فعال في 

ات الصفات متوسطبالتالي زيادة انقسام الخاليا واستطالتيا و 
الجذرية وكذلك احتواءه عمى مركب الميفالونيك الذي يسمك 

 (.21سموك مشابو لمجبرلين )
تأثير إضافة فطر المايكورايزا وتركيز مستخمص  .0جدول

 متوسطعرق السوس لجيمين من نباتات القطيفة في صفة 
 0-عدد الجذور.نبات

إضافة 

 انًايكورايزا
 انجيم

يستخهص عرق تركيز 

 انسوس )%(
انًايكورايزا 

 انجيم× 
1011 52 21 

عدو إضافة 

 انفطر

 09077 56072 04021 07072 األول

 04072 57052 06021 05021 انثاني

 إضافة انفطر
 52007 56072 54011 06072 األول

 06029 57011 07011 06072 انثاني

L.S.D 0.05    5064 0070 

 انًايكورايزا تركيز يستخهص عرق انسوس× انًايكورايزا 

 07026 56011 02021 07005 عدو إضافة انفطر

 55079 59079 50021 07052 إضافة انفطر

L.S.D 0.05   5016 0050 

 انجيم تركيز يستخهص عرق انسوس× انجيم 

 50072 57052 50052 04072 األول

 09007 52005 02072 07045 انثاني

L.S.D 0.05   5016 0050 

تركيز يستخهص عرق 

 انسوس
02006 09021 54006 

L.S.D 0.05  0069 

أظيرت نتائج الجدول أن لمتداخل الثنائي إضافة الفطر مع  
الجيل تأثير معنوي في صفة عدد الجذور إذ أعطت معاممة 

جذرًا  25.17بمغ  متوسطإضافة الفطر لمجيل األول أعمى 
متفوقة بذلك عمى جميع المعامالت بينما أعطى تداخل عدم 

ليذه  متوسطإضافة الفطر مع نباتات الجيل الثاني أقل 
جذرًا ولم يختمف معنويًا عن تداخل عدم  16.75الصفة بمغ 

كان لمتداخل الثنائي  لفطر مع نباتات الجيل األول.إضافة ا
أثير معنوي ليذه الصفة إذ بين إضافة الفطر مع المستخمص ت
بمغ  متوسط% أعمى 50سجل تداخل إضافة الفطر لمتركيز 

جذرًا مقارنة بمعاممة عدم إضافة الفطر والرش بالماء  28.38
أشارت النتائج أن جذرًا. 13.12متوسط بمغ الذي سجل أقل 

لمتداخل الثنائي الجيل مع المستخمص تأثير معنوي كذلك إذ 
% أعمى 50ول مع الرش بتركيز أعطى تداخل الجيل األ

جذرًا متفوقة عمى جميع  27.25لعدد الجذور بمغ  متوسط
المعامالت أما تداخل الجيل الثاني مع الرش بالماء فقد 

وجد أن لمتداخل جذرًا.  13.62متوسط بمغ أعطى أقل 
الثالثي بين عوامل الدراسة تأثير معنوي في عدد الجذور إذ 

نباتات الجيل األول والرش سجل التداخل إضافة الفطر ل
جذرًا  29.75ليذه الصفة بمغ  متوسط% أعمى 50بالتركيز 

متفوقة عمى جميع المعامالت عدا تداخل إضافة الفطر 
% أما تداخل عدم 50لنباتات الجيل الثاني والرش بالتركيز 

إضافة الفطر لنباتات الجيل الثاني والرش بالماء فقد سجل 
. ويعزى سبب التفوق إلى جذراً  12.50بمغ  متوسطأقل 

 التأثير اإليجابي المشترك بين العوامل الثالثة المتداخمة.
 0-طول الجذور.نبات :متوسطثانياً 

تفوق النباتات المعاممة بفطر  2يتضح من الجدول 
معاممة إذ حققت الغير يكورايزا معنويًا عمى النباتات الما

إلى سم وىذا قد يعود 30.79سم مقابل 39.33بمغ  متوسط
( أن لممايكورايزا دور في 2013)وآخرون  Avisما ذكره 

تجمع حبيبات التربة ومن ثم حصول فراغات في مقدىا 
فتؤدي إلى تيوية الجذور وتشجيع نموىا كما أن لممايكورايزا 
القابمية عمى عمل تحوير في تفرعات جذور العائل ومظيرىا 
وتطوير الظروف البيئية واستحداث المقاومة في العائل, أما 

فيالحظ أن نباتات الجيل األول قد  بالنسبة لتأثير الجيل
 متوسطتفوقت معنويًا عمى نباتات الجيل الثاني بتحقيقو أعمى 

بمغ  متوسطسم بينما حقق الجيل الثاني 38.29بمغ 



 كاظى                                                                             5102/ 674 -965(: 6)64 –يجهة انعهوو انزراعية انعراقية 

646 
 

سم وىذا ربما يرجع إلى تدىور الجيل الثاني وانحدار 31.38
العوامل الوراثية, وكان لمستخمص عرق السوس تأثير معنوي 

سم عند 40.69 متوسطذر إذ بمغ أعمى في صفة طول الج
% فيما أعطت معاممة الرش بالماء فقط أقل 50التركيز 
بما يعود سبب الزيادة إلى نفس ما ر سم و 28.56بمغ  متوسط

  عمل في الصفة السابقة.
تأثير إضافة فطر المايكورايزا وتركيز مستخمص  .3جدول 

 متوسطعرق السوس لجيمين من نباتات القطيفة في صفة 
 )سم( 0-طول الجذر.نبات

إضافة 

 انًايكورايزا
 انجيم

تركيز يستخهص عرق 

 انسوس )%(
انًايكورايزا 

 انجيم× 
1011 52 21 

عدو إضافة 

 انفطر

 77029 79021 77021 59072 األول

 59011 75011 59072 57052 انثاني

إضافة 

 انفطر

 67011 66052 66052 72072 األول

 72047 67011 77052 54072 انثاني

L.S.D 0.05  =6070  =5075 

 انًايكورايزا تركيز يستخهص عرق انسوس× انًايكورايزا 

 71076 72052 70005 54011 عدو إضافة انفطر

 76077 64005 61072 70007 إضافة انفطر

L.S.D 0.05  =7077  =0065 

 انجيم تركيز يستخهص عرق انسوس× انجيم 

 79056 67099 79099 75005 األول

 70097 77021 77011 52011 انثاني

L.S.D 0.05 =7077  =0065 

تركيز يستخهص 

 عرق انسوس
59024 72066 61046 

L.S.D 0.05 =5074 

وجد أن لتداخل إضافة الفطر مع نباتات الجيل األول تأثيرا  
سم متفوقة بذلك عمى 43بمغ  متوسطمعنويا إذ حقق أعمى 

سم عند تداخل 28فقد بمغ  متوسطجميع المعامالت أما أقل 
عدم إضافة الفطر مع نباتات الجيل الثاني. وكان لتداخل 
الفطر مع المستخمص تأثير معنوي ليذه الصفة إذ سجل 

بمغ  متوسط% أعمى 50تداخل إضافة الفطر لمتركيز 
سم مقارنة بمعاممة عدم إضافة الفطر والرش بالماء 46.12

ظيرت النتائج أن سم. أ26بمغ  متوسطالذي سجل أقل 
لتداخل الجيل مع المستخمص تأثير معنوي كذلك إذ اعطى 

 متوسط% أعمى 50تداخل الجيل األول مع الرش بتركيز 
سم متفوقة عمى جميع المعامالت 43.88لطول الجذر بمغ 

أما تداخل الجيل الثاني مع الرش بالماء فقد أعطى أقل 
بينت النتائج أن لمتداخل الثالثي تأثير سم. 25بمغ  متوسط

معنوي في طول الجذر إذ حقق تداخل إضافة الفطر لنباتات 

ليذه الصفة  متوسط% أعمى 50الجيل األول والرش بالتركيز 
سم متفوقة عمى جميع المعامالت بينما أقل 49.25بمغ 

سم في تداخل عدم إضافة الفطر لنباتات 23.25بمغ  متوسط
ع الرش بالماء. ويعزى سبب التفوق إلى التأثير الجيل الثاني م

  اإليجابي المشترك بين العوامل الثالثة المتداخمة.
تفوق  3يبين الجدول  )سم(: ارتفاع النبات متوسط ثالثًا:

غير يكورايزا معنويًا عمى النباتات النباتات المعاممة بفطر الما
سم مقابل 43.67بمغ  متوسطمعاممة بإعطائو أعمى ال

سم وىذا ربما راجع إلى ما يعرف عن المايكورايزا عند 35.33
تعايشيا مع جذور النبات العائل بأنيا تؤدي إلى تحسين نمو 
النباتات الممقحة وزيادة إنتاجيا من خالل زيادة امتصاص 
العناصر الغذائية وتعمل عمى تعديل التركيب الكيموحيوي 

رايزا عمى سحب الماء من لمخمية النباتية كما تعمل المايكو 
 إلى النباتالتربة من قبل الخيوط الفطرية ومن ثم نقميا 

لممايكورايزا دور في تحفيز العمميات االيضية . كما أن (25)
لمنبات والذي ينتج عنو زيادة في نمو القمة النامية واستطالة 

(, أو 1ي تعمل عمى زيادة ارتفاع النبات )تالخاليا النباتية ال
ثو المايكورايزا من تغيرات في فعالية بعض االنزيمات لما تحد

الذي لو دور ميم في تصنيع  Peroxidaseومنيا انزيم 
الجدران الخموية داخل النبات ومن ثم تطوير مستوى العمميات 
المرتبطة بو كما أن الجذور المتكافمة مع المايكورايزا تعيش 

ن السعة متكافمة وىذا يزيد مالغير ترة أطول من الجذور ف
االمتصاصية لمجذور خالل حياتيا فينعكس بالتالي عمى 
تحسين الصفات الخضرية كما يحسن عمل أنزيم 

Phosphatase ( وبالنسبة 19الذي يجيز عنصر الفسفور ,)
لتأثير الجيل فقد بين الجدول تفوق الجيل األول معنويًا عمى 

سم مقابل  42.21بمغ  متوسطالجيل الثاني إذ أعطى 
م لنباتات الجيل الثاني وىذا ربما يرجع إلى تدىور س36.79

الجيل الثاني وانحدار العوامل الوراثية, أما مستخمص عرق 
 49.69 متوسطالسوس فقد كان لو تأثيرًا معنويًا إذ بمغ أعمى 

سم لمنباتات 29.69 متوسط% وبمغ اقل 50سم عند التركيز 
ء التي رشت بالماء فقط وقد يكون سبب التفوق الحتوا

المستخمص عمى العديد من العناصر الغذائية التي تسيم في 
واد سكرية زيادة النمو الخضري واحتواءه كذلك عمى م

لنمو الخضري, كما يؤثر ومركبات محفزة من شأنيا أن تنظم ا
المستخمص عمى االنزيمات الخاصة بتحويل المركبات المعقدة 
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د البروتينية إلى مركبات بسيطة يستغميا النبات في بناء الموا
الجديدة الالزمة لنموه, وربما تمكنت خاليا النبات من 
امتصاص جزء من سكريات المستخمص واالستفادة منيا في 
فعالياتيا الحيوية ومن ثم زيادة الصفات الخضرية كارتفاع 

 (. 10النبات وقطر الساق وعدد األفرع الخضرية )
تأثير إضافة فطر المايكورايزا وتركيز مستخمص  .2جدول 

 متوسطعرق السوس لجيمين من نباتات القطيفة في صفة 
 )سم( 0-ارتفاع النبات.نبات

إضافة 

 انًايكورايزا
 انجيم

تركيز يستخهص عرق 

 انسوس )%(
انًايكورايزا 

 انجيم× 
1011 52 21 

عدو إضافة 

 انفطر

 74021 66052 61072 56021 األول

 76007 66021 76052 57072 انثاني

إضافة 

 انفطر

 67065 47011 66072 74011 األول

 76065 67011 74072 76021 انثاني

L.S.D 0.05   2047 7052 

 انًايكورايزا تركيز يستخهص عرق انسوس× انًايكورايزا 

 72077 66079 77021 56007 عدو إضافة انفطر

 67047 22011 61072 72052 إضافة انفطر

L.S.D 0.05   7069 507 

 انجيم تركيز يستخهص عرق انسوس× انجيم 

 65050 27045 65072 71052 األول

 74076 62072 72021 56005 انثاني

L.S.D 0.05   7069 507 

تركيز يستخهص 

 عرق انسوس 
56046 76005 66046 

L.S.D 0.05   5095 

الجيل األول تأثير ظير أن لتداخل إضافة الفطر مع نباتات  
سم متفوق بذلك  47.92بمغ  متوسطإذ حقق أعمى  ,معنوي

سم في 34.17فقد بمغ  متوسطعمى جميع المعامالت أما أقل 
معاممة عدم إضافة الفطر مع نباتات الجيل الثاني والذي لم 
يختمف معنويًا عن تداخل عدم إضافة الفطر مع نباتات 

طر مع المستخمص فقد الجيل األول. أما لتداخل إضافة الف
اظير تأثير معنوي في ارتفاع النبات إذ حقق إضافة الفطر 

سم بينما أعطى تداخل 55بمغ  متوسط% أعمى 50لمتركيز 
سم. 24.13بمغ  متوسطعدم إضافة الفطر والرش بالماء أقل 

أوضحت النتائج أن لتداخل الجيل مع المستخمص تأثير 
% أعمى 50ركيز معنوي إذ حقق الجيل األول مع الرش بت

سم متفوقة عمى جميع المعامالت بينما 53.62بمغ  متوسط
بمغ  متوسطأعطى تداخل الجيل الثاني مع الرش بالماء أقل 

لجيل سم والتي لم تختمف معنويًا عن تداخل نباتات ا29.12
أظيرت النتائج أن لمتداخل األول مع الرش بالماء فقط. 

الثالثي تأثير معنوي في طول النبات حيث سجل تداخل 
% 50إضافة الفطر لنباتات الجيل األول والرش بالتركيز 

سم متفوقة عمى جميع المعامالت بينما 63بمغ  متوسطأعمى 
سم في تداخل عدم إضافة الفطر 23.75 متوسطبمغ أقل 

لنباتات الجيل الثاني والرش بالماء دون أن يختمف معنويا عن 
باتات الجيل األول المضاف ليا الفطر مع الرش بالماء فقط. ن

ويعزى سبب التفوق إلى التأثير اإليجابي المشترك بين 
 العوامل الثالثة المتداخمة.

إلى  4تشير نتائج الجدول )ممم( : 0-قطر الساق.نبات رابعًا :
يكورايزا معنويًا عمى النباتات تفوق النباتات المعاممة بفطر الما

 ممم 6.6ممم مقابل 7.51بمغ  متوسطمعاممة محققًا لاغير 
معدل  وربما يعود السبب إلى دور المايكورايزا في زيادة

 االمتصاص وكفاءتو وىذا بدوره ينعكس عل زيادة معدل
المساحة السطحية لألوراق والتي تعمل عمى زيادة عممية 

( , وكان 12البناء الضوئي ومن ثم زيادة سمك الساق )
لمجيل تأثير معنوي في صفة قطر الساق إذ حقق الجيل 

لمجيل الثاني  ممم 6.83ممم مقابل 7.27بمغ  متوسطاألول 
وانحدار العوامل  وىذا قد يرجع إلى تدىور الجيل الثاني

% لمستخمص 50الجدول تفوق التركيز  الوراثية , كما يبين
أعمى عرق السوس معنويًا عمى باقي التراكيز إذ سجل 

مقارنة بالنباتات التي رشت بالماء فقط  ممم7.59بمغ  متوسط
وربما يعود السبب  ممم 6.28بمغ  متوسطوالتي أعطت أقل 

أوضحت النتائج أن  إلى نفس ما تم ذكره في الصفة السابقة.
معنويًا عمى  فة الفطر مع الجيل األول قد تفوقتداخل إضا

 ممم7.75ليا قطر الساق  متوسطجميع المعامالت إذ بمغ 
بينما كانت معاممة عدم إضافة الفطر مع الجيل الثاني ىي 

. واشارت نتائج ممم 6.4قطر الساق  متوسطاألقل إذ بمغ 
التداخل بين الفطر مع المستخمص تفوق تداخل إضافة الفطر 

% معنويًا عمى باقي المعامالت إذ أعطى أعمى 50لمتركيز 
دم إضافة الفطر مقارنة بمعاممة ع ممم 8.18بمغ  متوسط

. أما ممم 6.09بمغ  متوسطوالرش بالماء الذي سجل أقل 
تداخل الجيل مع المستخمص فكان لو تأثير معنوي إذ حققت 

 متوسط% أعمى 50معاممة الجيل األول مع الرش بتركيز 
متفوقة عمى جميع المعامالت  ممم7.86لقطر الساق بمغ 

مع الرش بالماء لثاني كان لمعاممة الجيل ا متوسطبينما أقل 
أظيرت النتائج أن لمتداخل الثالثي تأثير ممم.  6.17وبمغ 
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معنوي في قطر الساق إذ تفوقت معاممة إضافة الفطر 
% عمى جميع 50لنباتات الجيل األول والرش بالتركيز 

فيما كان أقل  ممم 8.49بمغ  متوسطالمعامالت وحققت أعمى 
ني ت الجيل الثاعند معاممة عدم إضافة الفطر لنباتا متوسط

دون أن تختمف معنويا مع  ممم 6.03والرش بالماء والذي بمغ 
تداخل نباتات الجيل األول من دون إضافة الفطر والرش 
بالماء فقط. ويعزى سبب التفوق إلى التأثير اإليجابي 

 المشترك بين العوامل الثالثة المتداخمة.
تأثير إضافة فطر المايكورايزا وتركيز مستخمص  .2جدول 

 متوسطعرق السوس لجيمين من نباتات القطيفة في صفة 
 )ممم(0-قطر الساق.نبات

إضافة 

 انًايكورايزا
 انجيم

تركيز يستخهص عرق 

 انسوس )%(
انًايكورايزا 

 انجيم× 
1011 52 21 

عدو إضافة 

 انفطر

 4091 7057 7010 4004 األول

 4061 4091 4079 4017 انثاني

إضافة 

 انفطر

 7072 9066 9007 4047 األول

 7057 7099 7047 4071 انثاني

L.S.D 0.05   1057 1004 

 انًايكورايزا تركيز يستخهص عرق انسوس× انًايكورايزا 

 4041 7010 4046 4016 عدو إضافة انفطر

 7020 9009 7099 4067 إضافة انفطر

L.S.D 0.05   1006 1000 

 انجيم تركيز يستخهص عرق انسوس× انجيم 

 7057 7094 7027 4076 األول

 4096 7076 7011 4007 انثاني

L.S.D 0.05   1006   1000 

تركيز يستخهص 

 عرق انسوس 
4059 7056 7041 

L.S.D 0.05   1007 

تفوق  5يبين الجدول  0-عدد األفرع الخضرية.نبات خامسًا:
غير يكورايزا معنويًا عمى النباتات النباتات المعاممة بفطر الما

 18.83فرعًا مقابل  28.58بمغ  متوسطمعاممة إذ حققت ال
فرعًا وقد يعمل سبب الزيادة إلى التأثير المفيد لمفطر في 
امتصاص وأخذ العناصر الغذائية وال سيما الفسفور الميم في 

التي تدخل في بناء األحماض  ATPتكوين جزيئات الطاقة 
فيتحسن نمو النبات مما ينعكس  DNA , RNAالنووية 

(, وبالنسبة لتأثير الجيل 1إيجابًا عمى زيادة األفرع الخضرية )
فقد بين الجدول تفوق الجيل األول معنويًا عمى الجيل الثاني 

فرعًا  21.21فرعا مقابل  26.21بمغ  متوسطإذ أعطى 
ي وىذا ربما يرجع إلى تدىور الجيل الثاني لنباتات الجيل الثان

وانحدار العوامل الوراثية, أما مستخمص عرق السوس فقد كان 

فرعًا عند  43.62 متوسطلو تأثير معنوي حيث بمغ أعمى 
% وبذلك تفوق معنويًا عمى باقي التراكيز وبمغ 50التركيز 

فرعًا لمنباتات التي رشت بالماء فقط وىذا  3.94 متوسطأقل 
يرجع إلى نفس ما مر ذكره في صفة ارتفاع النبات. وجد  قد

 متوسطأن لتداخل الفطر مع الجيل تأثير معنوي إذ بمغ أعمى 
فرعًا عند تداخل إضافة الفطر مع الجيل األول  32.33

فقد بمغ  متوسطوبذلك تفوق عمى جميع المعامالت أما أقل 
لجيل لفطر مع نباتات افرعًا في معاممة عدم إضافة ا 17.58
 .الثاني

. تأثير إضافة فطر المايكورايزا وتركيز مستخمص 2جدول 
عرق السوس لجيمين من نباتات القطيفة في صفة متوسط 

 0-عدد األفرع الخضرية.نبات

لو تأثير معنوي ليذه  كان تداخل الفطر مع المستخمص 
بمغ  متوسط% أعمى 50الصفة إذ حقق إضافة الفطر لمتركيز 

فرعًا وبذلك تفوق معنويًا عمى باقي المعامالت بينما  51.25
بمغ  متوسطأعطى عدم إضافة الفطر والرش بالماء أقل 

فرعًا والتي لم تختمف معنويًا عن تداخل إضافة الفطر  3.12
مع الرش بالماء فقط. وأوضحت النتائج أن لتداخل الجيل مع 
المستخمص تأثير معنوي إذ حقق الجيل األول مع الرش 

فرعًا  48.38لعدد األفرع بمغ  متوسط% أعمى 50بتركيز 
أعطت وبذلك تفوق عمى جميع المعامالت معنويًا بينما 

 3.25بمغ  متوسطمعاممة الجيل الثاني مع الرش بالماء أقل 
فرعًا دون أن تختمف معنويًا عن تداخل نباتات الجيل األول 

إضافة 

 انًايكورايزا
 انجيم

تركيز يستخهص عرق 

 انسوس )%(
انًايكورايزا 

 انجيم× 
1011 52 21 

عدو إضافة 

 انفطر

 51019 79021 09021 7052 األول

 07029 77021 04052 7011 انثاني

إضافة 

 انفطر

 75077 29052 75072 4011 األول

 56097 66052 54072 7021 انثاني

L.S.D 0.05   7095 5051 

 انًايكورايزا تركيز يستخهص عرق انسوس× انًايكورايزا 

 09097 74011 07079 7005 عدو إضافة انفطر

 59029 20052 56072 6072 إضافة انفطر

L.S.D 0.05   507 0024 

 انجيم تركيز يستخهص عرق انسوس× انجيم 

 54050 69079 52047 6047 األول

 50050 79099 50021 7052 انثاني

L.S.D 0.05   507 0024 

تركيز يستخهص 

 عرق انسوس 
7066 57024 67045 

L.S.D 0.05   0060 
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مع الرش بالماء فقط , وأظيرت النتائج أن لمتداخل الثالثي 
تأثير معنوي في عدد األفرع إذ سجل تداخل إضافة الفطر 

بمغ  متوسط% أعمى 50لنباتات الجيل األول والرش بالتركيز 
فرعًا وبذلك تفوق عمى جميع المعامالت معنويًا في  58.25

فرعًا عند معاممة عدم  3بمغ  متوسطىذه الصفة بينما أقل 
إضافة الفطر لنباتات الجيل الثاني والرش بالماء والذي لم 
يختمف معنويًا عن تداخل عدم إضافة الفطر مع الرش بالماء 

وكذلك مع تداخل إضافة الفطر مع  فقط لنباتات الجيل األول
الرش بالماء فقط لنباتات الجيل الثاني. ويعزى سبب التفوق 
 إلى التأثير اإليجابي المشترك بين العوامل الثالثة المتداخمة.

  0-نسبة محتوى الكمورفيل في األوراق.نبات :سادساً 
(SPAD:) تفوق النباتات المعاممة بفطر  6يوضح الجدول

معاممة إذ حققت الغير عمى النباتات  المايكورايزا معنوياً 
وىذا ريما  SPAD 4.49مقابل  SPAD 6.92بمغ  متوسط

البناء الضوئي من  متوسطيرجع إلى دور الفطر في زيادة 
خالل زيادة حزم الصفائح في البالستيدات الخضراء وزيادة 

وزيادة  Mesophyllقة الميزوفيل عروق األوراق وخاليا طب
تركيز الكموروفيل مع النباتات المتعايشة مع الفطر وأيضا 
لدوره في توفير العديد من العناصر الغذائية ومنيا المغنيسيوم 

(, وبالنسبة لتأثير 12الداخل في بناء جزيئة الكموروفيل )
الجيل فقد بين الجدول تفوق الجيل األول معنويًا عمى الجيل 

 5.15مقابل  SPAD 6.26بمغ  متوسطاني إذ أعطى الث
SPAD  لمجيل الثاني وىذا عائد إلى تدىور الجيل الثاني

تأثير لمستخمص عرق السوس  , كانوانحدار العوامل الوراثية
عند  SPAD 7.09 متوسطمعنوي ليذه الصفة إذ بمغ أعمى 

% وبذلك تفوق معنويًا عمى باقي التراكيز وبمغ 50التركيز 
عند الرش بالماء فقط وقد يعود  SPAD 3.84 توسطمأقل 

السبب إلى احتواء المستخمص عمى المركبات التربينية 
الذي  Mgوالكاربوىيدرات والعناصر الغذائية وأىميا عنصر 

لو دور كبير في بناء جزيئة الكموروفيل وبالتالي زيادة محتوى 
تبين أن لتداخل  (SPAD) (21األوراق من الكموروفيل )

 7.48 متوسطالفطر مع الجيل تأثير معنوي إذ بمغ أعمى 
SPAD  عند إضافة الفطر لمجيل األول وبذلك تفوق عمى

في معاممة  SPAD 3.94 متوسطجميع المعامالت أما أقل 
عدم إضافة الفطر مع الجيل الثاني. أما تداخل الفطر مع 

إذ سجل المستخمص فكان لو تأثير معنوي في ىذه الصفة 

 8بمغ  متوسط% أعمى 50تداخل إضافة الفطر لمتركيز 
SPAD  بينما أعطى تداخل عدم إضافة الفطر والرش بالماء

دلت النتائج أن لمجيل مع . SPAD 2.06بمغ  متوسطأقل 
المستخمص تأثير معنوي في محتوى الكموروفيل إذ حقق 

 7.76بمغ  متوسط% أعمى 50الجيل األول مع الرش بتركيز 
SPAD  وبذلك تفوق عمى جميع المعامالت أما تداخل الجيل

 3.58بمغ  متوسطالثاني مع الرش بالماء فقد أعطى أقل 
SPAD والحظ أن لمتداخل الثالثي تأثير معنوي في ىذه .

الصفة إذ حققت معاممة إضافة الفطر لنباتات الجيل األول 
 8.83ليذه الصفة بمغ  متوسط% أعمى 50والرش بالتركيز 

SPAD  متفوقة عمى جميع المعامالت عدا تداخل إضافة
% بينما أقل 50الفطر لنباتات الجيل الثاني والرش بالتركيز 

في معاممة عدم إضافة الفطر  SPAD 1.75بمغ  متوسط
لنباتات الجيل الثاني والرش بالماء. ويعزى سبب التفوق إلى 

  التأثير اإليجابي المشترك بين العوامل الثالثة المتداخمة.
. تأثير إضافة فطر المايكورايزا وتركيز مستخمص 6جدول 

عرق السوس لجيمين من نباتات القطيفة في صفة متوسط 
 0-محتوى الكموروفيل في األوراق .نبات

إضافة 

 انًايكورايزا
 انجيم

تركيز يستخهص عرق 

 انسوس )%(
انًايكورايزا 

 انجيم× 
1011 52 21 

عدو إضافة 

 انفطر

 2016 4071 4012 5079 األول

 7066 2042 6067 0072 انثاني

إضافة 

 انفطر

 7069 9097 7091 2097 األول

 4074 7009 4021 2061 انثاني

L.S.D 0.05   1025 107 

 انًايكورايزا تركيز يستخهص عرق انسوس× انًايكورايزا 

 6066 4009 2056 5014 عدو إضافة انفطر

 4065 9011 7002 2040 إضافة انفطر

L.S.D 0.05   1076 1050 

 انجيم تركيز يستخهص عرق انسوس× انجيم 

 4054 7074 4067 6001 األول

 2002 4060 2064 7029 انثاني

L.S.D 0.05   1077 1050 

تركيز يستخهص 

 عرق انسوس
7096 4006 7016 

L.S.D 0.05   1054 

تفوق  7يوضح الجدول  :0-عدد األزهار.نبات سابعًا: 
بفطر المايكورايزا معنويًا عمى  تي تمت معاممتياالنباتات ال

زىرة  25.79بمغ  متوسطمعاممة إذ حققت الغير ات النبات
زىرة وقد يفسر سبب التفوق إلى أن لممايكورايزا  19مقابل 

أىمية في تحسين الحالة التغذوية لمعائل النباتي وتزيد جاىزية 
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وبالتالي  N , Pىميا عنصري الكثير من العناصر الغذائية وأ
إنتاجية  فأنيا تزيد من نشاط النبات وبالتالي تنعكس عمى

وتساىم كذلك في إنتاج اليورمونات مثل  النبات لألزىار
 IAAالجبرلينات والسايتوكاينينات وبعض األوكسينات مثل 
(, 20والتي ليا دور ميم في تحسين الصفات الزىرية )

بين الجدول تفوق الجيل األول وبالنسبة لتأثير الجيل فقد 
زىرة  25.33بمغ  متوسطمعنويًا عمى الجيل الثاني إذ أعطى 

زىرة لنباتات الجيل الثاني وىذا ربما يرجع إلى  19.46مقابل 
تدىور الجيل الثاني وانحدار العوامل الوراثية, أما مستخمص 
عرق السوس فقد كان لو تأثير معنوي في عدد األزىار إذ بمغ 

% وبذلك تفوق 50زىرة عند التركيز  33 توسطمأعمى 
 أزىار لمنبات 7 متوسطمعنويًا عمى باقي التراكيز وبمغ أقل 

التي رشت بالماء فقط وربما يعزى سبب التفوق في زيادة 
نسبة التزىير كونو يسمك سموك مشابو لسموك الجبرلين في 
تحفيزه عمى التزىير نتيجة احتواءه عمى مركب الميفالونيك 
وكذلك احتواءه عمى المركبات التربينية التي تحفز نشوء 

جابًا عمى األزىار , كما أن زيادة المجموع الخضري تنعكس إي
عممية التمثيل الكربوني ومن ثم تصنيع وتراكم المواد الغذائية 

 .(23)وبالتالي زيادة وتحسين الصفات الزىرية 
تأثير إضافة فطر المايكورايزا وتركيز مستخمص عرق  .7جدول 

عدد  متوسطالسوس لجيمين من نباتات القطيفة في صفة 
 0-األزهار.نبات

إضافة 

 انًايكورايزا
 انجيم

تركيز يستخهص عرق 

 انسوس )%(
انًايكورايزا 

 انجيم× 
1011 52 21 

عدو إضافة 

 انفطر

 50052 71052 59052 2052 األول

 04072 59072 07052 6052 انثاني

إضافة 

 انفطر

 56065 61011 79011 01052 األول

 55007 77011 52052 9052 انثاني

L.S.D 0.05   707 0060 

 انًايكورايزا تركيز يستخهص عرق انسوس× انًايكورايزا 

 06011 56021 55072 6072 عدو إضافة انفطر

 52076 74021 70045 6052 إضافة انفطر

L.S.D 0.05   5077 0072 

 انجيم تركيز يستخهص عرق انسوس× انجيم 

 52077 72005 77005 7072 األول

 06064 71097 50052 4052 انثاني

L.S.D 0.05   5077 0072 

تركيز يستخهص 

 عرق انسوس
7011 57006 77011 

L.S.D 0.05   0042 

وجد أن لتداخل الفطر مع الجيل تأثير معنوي إذ بمغ أعمى  
زىرة عند معاممة إضافة الفطر لمجيل األول  29.42 متوسط

ليذه  متوسطمتفوقة بذلك عمى جميع المعامالت وبمغ أقل 
إضافة الفطر لمجيل زىرة عند معاممة عدم  16.75الصفة 

تأثير معنوي في  الثاني. كان لتداخل الفطر مع المستخمص
% 50عدد األزىار إذ حقق تداخل إضافة الفطر لمتركيز 

زىرة مقارنة بالتداخل عدم إضافة  36.5بمغ  متوسطأعمى 
زىرة.  4.75بمغ  متوسطالفطر والرش بالماء الذي حقق أقل 

المستخمص تأثير أوضحت النتائج أن لتداخل الجيل مع 
% 50معنوي إذ اعطى تداخل الجيل األول مع الرش بتركيز 

زىرة وبذلك تفوق  35.12لعدد األزىار بمغ  متوسطاعمى 
عمى جميع المعامالت عدا تداخل الجيل األول مع الرش 

% فيما أعطى تداخل الجيل الثاني مع الرش 25بالتركيز 
ختمف معنويًا زىرة والذي لم ي 6.25بمغ  متوسطبالماء أقل 

عن تداخل الجيل األول مع الرش بالماء فقط. وجد أن 
لمتداخل الثالثي تأثير معنوي في عدد األزىار إذ سجل تداخل 

% 50إضافة الفطر لنباتات الجيل األول والرش بالتركيز 
زىرة وبذلك تفوق عمى  40ليذه الصفة بمغ  متوسطأعمى 

باتات الجيل جميع المعامالت عدا تداخل إضافة الفطر لن
زىرة  4.25 متوسط% وبمغ أقل 25األول والرش بالتركيز 

عند تداخل عدم إضافة الفطر لنباتات الجيل الثاني والرش 
بالماء ولم يختمف معنويًا عن تداخل عدم إضافة الفطر مع 
الرش بالماء فقط لنباتات الجيل األول. ويعزى سبب التفوق 

 لعوامل الثالثة المتداخمة.إلى التأثير اإليجابي المشترك بين ا
 :)سم(0-الزهرة.نبات قطر ثامنًا:

يكورايزا تفوق النباتات المعاممة بفطر الما 8يوضح الجدول  
بمغ  متوسطمعاممة إذ حققت الغير معنويًا عمى النباتات 

سم ويفسر ذلك إلى نفس ما مر ذكره 3.56سم مقابل 3.85
تأثير الجيل فيظير الجدول تفوق لسابقة , أما في الصفة ا

بمغ  متوسطالجيل األول معنويًا عمى الجيل الثاني إذ أعطى 
سم وىذا ربما يرجع إلى تدىور الجيل 3.53سم مقابل 3.87

الثاني وانحدار العوامل الوراثية, وبالنسبة لمستخمص عرق 
السوس فقد كان لو تأثير معنوي في ىذه الصفة إذ بمغ أعمى 

% وبذلك تفوق معنويًا 50م عند التركيز س 4.11 متوسط
والتي ة بالنباتات التي رشت بالماء عمى باقي التراكيز مقارن

وىذا ربما يعود إلى نفس , سم 3.24بمغ  متوسطأعطت أقل 
وتبين أن لتداخل الفطر مع الجيل ما ذكر في الصفة السابقة. 

تأثير معنوي إذ تفوقت معاممة إضافة الفطر مع الجيل األول 
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سم 4.08بمغ  متوسطعمى جميع المعامالت بإعطائيا أعمى 
سم في معاممة عدم إضافة 3.45فقد كان  متوسطأما أقل 

الفطر مع نباتات الجيل الثاني. فيما كان لتداخل الفطر مع 
المستخمص تأثير معنوي ليذه الصفة إذ سجل تداخل إضافة 

سم مقارنة 4.38بمغ  متوسط% أعمى 50الفطر لمتركيز 
داخل عدم إضافة الفطر والرش بالماء الذي سجل أقل بالت

خل إضافة سم والتي لم تختمف معنويًا عن تدا3.2بمغ  متوسط
أظيرت النتائج أن لتداخل الجيل مع الفطر مع الرش بالماء. 

المستخمص تأثير معنوي إذ أعطى تداخل الجيل األول مع 
سم 4.25لقطر الزىرة بمغ  متوسط% أعمى 50الرش بتركيز 

وبذلك تفوق عمى جميع المعامالت أما تداخل الجيل الثاني 
سم. وبينت 3.1بمغ  متوسطمع الرش بالماء فقد أعطى أقل 

النتائج أن لمتداخل الثالثي تأثير معنوي في قطر الزىرة إذ 
سجل تداخل إضافة الفطر لنباتات الجيل األول والرش 

سم متفوق عمى جميع 4.6بمغ  متوسط% أعمى 50بالتركيز 
سم عند تداخل عدم 3.03بمغ  متوسطالمعامالت أما أقل 

إضافة الفطر لنباتات الجيل الثاني والرش بالماء ولم تكن 
ىناك فروقات معنوية مع معاممة إضافة الفطر والرش بالماء 

متأثير اإليجابي ل الثاني. ويعزى سبب التفوق للنباتات الجي
  الدراسة. المشترك بين عوامل

تأثير إضافة فطر المايكورايزا وتركيز مستخمص  .8جدول 
 متوسطعرق السوس لجيمين من نباتات القطيفة في صفة 

 )سم( 0-قطر الزهرة.نبات
إضافة 

 انًايكورايزا
 انجيم

تركيز يستخهص عرق 

 انسوس )%(
انًايكورايزا 

 انجيم× 
1011 52 21 

عدو إضافة 

 انفطر

 7047 7061 7077 7079 األول

 7062 7079 7022 7017 انثاني

إضافة 

 انفطر

 6019 6041 6057 7061 األول

 7045 6002 7027 7009 انثاني

L.S.D 0.05   1057 1007 

 انًايكورايزا تركيز يستخهص عرق انسوس× انًايكورايزا 

 7026 7096 7046 7051 عدو إضافة انفطر

 7092 6079 7099 7056 إضافة انفطر

L.S.D 0.05   1004 1016 

 انجيم تركيز يستخهص عرق انسوس× انجيم 

 7097 6052 7069 7076 األول

 7027 7064 7026 7001 انثاني

L.S.D 0.05   1004 1016 

تركيز يستخهص 

 عرق انسوس
7056 7074 6000 

L.S.D 0.05   1000 

يبين الجدول  )%( : المايكورايزا فطرتاسعًا: نسبة اإلصابة ب
عدم إصابة النباتات التي لم يضاف ليا الفطر فيما سجمت  9

% , ولم 62.1النباتات المعاممة بالفطر نسبة إصابة بمغت 
تكن ىناك فروقات معنوية بين الجيمين في نسبة اإلصابة 
بالفطر, اما لتأثير مستخمص عرق السوس فقد كان لو تأثير 

% لنباتات 36.9 توسطممعنوي في ىذه الصفة إذ بمغ أعمى 
% مقارنة بالنباتات التي رشت بالماء 50المعاممة بالتركيز 

% وىذا 24.4ليذه الصفة بمغ  متوسطفقط والتي أعطت أقل 
يدل عمى نجاح عممية التمقيح بالفطر مع كفاءة المقاح 

 المستخدم في إحداث اإلصابة.
تأثير إضافة فطر المايكورايزا وتركيز مستخمص  .9جدول 
السوس لجيمين من نباتات القطيفة في صفة نسبة  عرق

 اإلصابة بفطر المايكورايزا )%(
إضافة 

 انًايكورايزا
 انجيم

تركيز يستخهص عرق 

 انسوس )%(
انًايكورايزا 

 انجيم× 
1011 52 21 

عدو إضافة 

 انفطر

 1011 1011 1011 1011 األول

 1011 1011 1011 1011 انثاني

 إضافة انفطر
 4707 72 42 21 األول

 4109 7502 4502 6702 انثاني

L.S.D 0.05     6015 2050 

 انًايكورايزا تركيز يستخهص عرق انسوس× انًايكورايزا 

 1011 1011 1011 1011 عدو إضافة انفطر

 4500 7709 4709 6909 إضافة انفطر

L.S.D 0.05     4079 7046 

 انجيم تركيز يستخهص عرق انسوس× انجيم 

 7007 7702 7502 52 األول

 7106 7407 7007 5709 انثاني

L.S.D 0.05    4079 7046 

تركيز يستخهص 

 عرق انسوس 
5606 7006 7406 

L.S.D 0.05   6020 

فيما كان لتداخل إضافة الفطر مع المستخمص تأثير معنوي  
% 50ليذه الصفة إذ سجل تداخل إضافة الفطر لمتركيز 

% مقارنة بالتداخل إضافة الفطر 73.8بمغ  متوسطأعمى 
%. وأظيرت 48.8بمغ  متوسطوالرش بالماء الذي سجل أقل 

النتائج أن لتداخل الجيل مع المستخمص تأثير معنوي إذ 
% أعمى 50أعطى تداخل الجيل األول مع الرش بتركيز 

% متفوقًا بذلك عمى معاممتي تداخل الجيل 37.5بمغ  متوسط
الرش بالماء فقط. وأوضحت النتائج أن  األول والثاني مع

لمتداخل الثالثي تأثير معنوي في نسبة اإلصابة بالفطر إذ 
سجل تداخل إضافة الفطر لنباتات الجيل األول والرش 
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% متفوقا 75ليذه الصفة بمغ  متوسط% أعمى 50بالتركيز 
عمى جميع المعامالت عدا معاممة إضافة الفطر لنباتات 

فقد بمغ  متوسط% أما أقل 50بالتركيز  الجيل الثاني والرش
ت الجيل الثاني والرش %عند تداخل إضافة الفطر لنباتا47.5

ويعزى سبب التفوق إلى التأثير اإليجابي المشرك  بالماء فقط,
يستنتج من الدراسة أن إلضافة  بين العوامل الثالثة المتداخمة.

الفطر أىمية بالغة في تحسين الصفات المدروسة لنبات 
لقطيفة كنبات عرض مزىري وبالتالي أمكانية االستعاضة ا

يائية ذات التأثير البيئي السمبي. عن استخدام األسمدة الكيم
وجدت الدراسة أيضًا أن لمستخمص عرق السوس أىمية كبيرة 
في زيادة مؤشرات النمو التي تمت دراستيا كما أعطى 

ة إلى ونوصي من خالل الدراسالنتائج,  التداخل بينيما أعمى
استخدام بذور الجيل األول فقط في إكثار نباتات القطيفة لما 

 .من نتائج مميزة أعطاه
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