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  في صفات النهو لبادرات نخيل التهرTrichoderma harzianum تأثير إضافة السهاد السائل والتلليح بالفطر 

 بيداء غازي عوفي  **عهاد خهيد عبد الصهد العرب           *عالء ناصر اخهد           *

 نركز أبداث النخيل / جانعة البصرة / العراق*

 كلية الزراعة / كسم وكاية النبات / جانعة البصرة   **      
 الخالصة

 Trichoderma اجري هذا البحث لمعرفة تأثير إضافة السماد السائل )سماد الجامعة( والتمقيح بالفطر
harzianum التجربة الى ان إضافة السماد السائل  نتائج بينت صنف البرحي. في صفات النمو لبادرات نخيل التمر

المجموع  ارتفاعبصورة منفردة ادى الى حصول زيادة معنوية في صفات النمو)T.harzianum او التمقيح بالفطر
. وأظهرت النتائج الى تفوق (ي والجاف لممجموع الخضري والجذري، الوزن الطر الجذريوطول المجموع الخضري 

وطول  المجموع الخضريارتفاع الى زيادة في أدى T.harzianum  لمسماد السائل مع الفطرمعاممة التداخل 
مقارنة مع المعامالت االخرى. وأعطت المعاممة نفسها اعمى معدل الرتفاع المجموع الخضري وطول  المجموع الجذري

ة اقل معدل الرتفاع المجموع سم عمى التوالي بينما اعطت بمعاممة المقارن82.86و 82.65بمغ  المجموع الجذري اذ
 سم عمى التوالي، وأعطت معاممة التداخل اعمى معدل23.01و26.88الخضري وطول المجموع الجذري اذ سجمت 

غم عمى التوالي بينما اعطت معاممة المقارنة اقل 2.63و2.22اذ بمغت موزن الطري لممجموع الخضري والجذري ل
غم عمى التوالي. وأعطت معاممة التداخل  3.85و 3.82ي اذ بمغتمعدل لموزن الطري لممجموع الخضري والجذر 

غم عمى التوالي بينما اعطت معاممة 3.22و 3.36اذ بمغت لممجموع الخضري والجذري  جافموزن الل اعمى معدل
 غم عمى التوالي.  3.28و 3.80المقارنة اقل معدل لموزن الجاف لممجموع الخضري والجذري اذ بمغت

 
                         .Trichoderma harzianum،السماد السائل ، .Phoenix dactylifera Lبادرات  4كلهات نفتاخية
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 Introduction                                                                                        ـةنالهلد

 Date palmيعد العراؽ الموطف األصمي لنخمة التمرة مف العالـ، جافوشبة ال جافةتنتشر زراعة النخيؿ في المناطؽ ال
(Phoenix dactylifera L. مف حيث )غنيـ ،  ناخ وتوفر البيئات المناسبة لزراعة النخيؿ ووفرة الرطوبة ئمة الممال(

كاممة لما تحتويو متوتعتبر ثمار نخيؿ التمر مادة غذائية شبو  .(2007ومشروع تأىيؿ قطاع النخيؿ في العراؽ، 1993
 % مف ىذه المواد65مف مواد الطاقة وكثير مف األمالح ونسب قميمة مف البروتينات و الفيتامينات التي  تزيد عمى 

  (.2000)بربندي،

 جاىزية وزيادة الجوي النتروجيف وتثبيت التربة تحسيف صفات في ىامادورًا sp.  Trichodermaيؤدي فطر     
 مف لمنبات الغذائية الحالة تحسيف وبالتالي الصغرى، والعناصر والبوتاسيوـ الفسفورك ئيةالغذا العناصر وامتصاص

نتاجو النبات نمو تحسيف التي الفطرية المضافة المقاحات خالؿ مف أو التربة أحياء زيادة نشاط خالؿ  )المنظمة وا 
 الفطر عزالت لبعض االيجابي التأثير أف إلى and Keith Hunter (2002). أشار (1998الزراعية، لمتنمية العربية

T.harzianumزيادة منيا أخرى آليات مع بتوافؽ تعمؿ نباتية نمو منظمات إفراز إلى يعود النباتات نمو تحفيز في 
 دوراً  spp   Trichodermaالفطر لعزالت مختمفة بمستويات التمقيح أف. لمنبات المغذية العناصر وامتصاص جاىزية

 الطري الوزف و طوؿ الساؽ والجذر  وزيادة لمنبات الغذائية العناصر جاىزية زيادة الى أدت النارنج ميمًا لشتالت
 أنيا كما والبايولوجية، والكيميائية الفيزيائية التربة خواص في تحسيف الى وادى والجذري الخضري لممجموع والجاؼ
اف قابمية  . 2009) وآخروف ، السامرائي) لمنبات الالزمة الغذائية مف العناصر لمعديد كمستودع تعمؿ
عمى انتاج المواد الشبيية باالوكسينات والجبريمينات المحفزة لنمو النبات وعمى زيادة تركيز بعض T.harzianumالفطر

(.اف إضافة 2013والشمري، 2008وآخروف ،  Selvarajو 2002)السامرائي ،العناصر المعدنية المغذية لمنبات 
الى المجموع الجذري ألصوؿ الحمضيات أعطت أعمى زيادة في متوسط طوؿ وقطر  T.harzianumالفطر اإلحيائي 

الحياني وآخروف، الساؽ الرئيسي ومساحة الورقة الواحدة وأعمى متوسط لقيـ الوزف الجاؼ لممجموع الخضري والجذري )
مقاومة ثير كبير في ليا تا sp.  Trichodermaاف عزالت الفطر  Kandula et al (2015) وذكر . (2014

 Pythium ultimum (Trow) والفطر  Rhizoctonia solani (Kuhn)مسببات االمراض بالتربة كالفطر
ولو دور في زيادة نمو النباتات المعاممة بمقاح الفطر المضاؼ الى التربة   Sclerotinia trifoliorum (Eriks) و

 ثير ايجابي في نمو نبات الطماطة تحت الشد الممحي.تأ T.harzianumاف لمفطر  Rubio et al (2017)وبيف 

وجاءت ىذه الدراسة لمعرفة تأثير إضافة الفطر اإلحيائي والسماد السائؿ بصورة منفردة او الخمط بينيما عمى      
 صفات النمو المختمفة لبادرات نخيؿ التمر صنؼ البرحي )طوؿ والوزف الطري والجاؼ لممجموع الخضري والجذري ( .
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 Materials and Methods                                                                                       الهواد وطرائق العهل

كغـ لكؿ تربة 3سناديف بحجـ نوى مف صنؼ البرحي ُزرعت في  بداية الشير الرابع بأخذتمت ىذه التجربة      
)قيست تمؾ  سـ تـ استخداـ تربة مزيجية رممية معمومة الصفات الفيزيائية والكيميائية ليا25سـ وارتفاع 20بقطر

 وحسب الجدوؿ التالي . الصفات في قسـ التربة/كمية الزراعة(

 ة( بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمترب2جدول )

 التربة الخصائص

Sand g.kg-1 192.09 

Silt 718.80 

Clay 89.11 

 مزيجية رممية  النسجة

 Mg.m-3 1.32الكثافة الظاىرية               

 g kg-1 2.21المادة العضوية                 

pH 7.63 

EC dS m-1 2.41 

 

 

 

 

 االيونات الذائبة

Ca++ 

Mm
0l.

L-1
 

30.31 

Mg++ 24.12 

Na+ 79.61 

K+ 7.26 

HCo3
- 5.98 

SO4
¯ 38.89 

Cl-1 105.42 

CO3
—1 0.00 
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 5( وعمى فترتيف )بعد بزوغ البادرات وخالؿ الشير الػ2016انتاج  استخدـ سماد الجامعة )كمية الزراعة /جامعة البصرة،
 مف التجربة( ويتكوف السماد مف :

% والعناصر الصغرى ( 0.5% وىيومات البوتاسيـو 0.5% ومغنسيـو 7% وبوتاسيـو 5% وفسفور 7)نتروجيف 
 ماء. مؿ لكؿ لتر5% ، اضيؼ السماد الى التربة مع ماء السقي بواقع 25وحسب التركيز الموصى بو وىو 

)شركة عيف T.harzianum ي المادة الفعالة الفطر االحيائ Biocont-Tت( -استخدـ المبيد اإلحيائي )بيوكونت
غـ 2غـ لكؿ سندانة وحسب تعميمات الشركة المصنعة 20الماسو لمزراعة الطبيعية ،المممكة االردنية الياشمية( بواقع 

و بثالث مكررات وحسب  التجربة بثالث معامالت مع معاممة المقارنة صممت كغـ تربة بعممية الخمط مع التربة.1لكؿ 
 : اآلتي

 سناديف( 3السماد السائؿ او الفطر االحيائي ) إضافةمقارنة بدوف  -1

 سناديف( 3السماد السائؿ فقط ) إضافة -2

 سناديف( 3فقط ) اإلحيائيالفطر  إضافة -3

 سناديف( 3معًا ) اإلحيائيالسماد السائؿ والفطر  إضافة -4

 الصفات  المدروسة

)اخذت القياسات باستخداـ مسطرة قياس مدرجة بالمميمتر الجذريطوؿ المجموع المجموع الخضري و  ارتفاع-1
 والسنتيمتر(.

)قيس الوزف الطري لممجموع الخضري والجذري ثـ وضعت في  الوزف الطري والجاؼ لممجموع الخضري والجذري-2
الجاؼ ساعة ثـ سجؿ الفرؽ بيف معدؿ الوزف الطري والوزف  24ـ لمدة 70عمى درجة حرارة  (ovenالفرف الكيربائي )

 بواسطة الميزاف الحساس(.

 التحميل االحصائي

 اختباروقورنت المتوسطات حسب  ،مف بزوغ البادرات مف التربة  أشير 10تمؾ الصفات بعد مرور آخذت قياسات     
 0.05تحت مستوى احتمالية  R.L.S.D (Revised Least Significant Different Test)معدؿالأقؿ فرؽ معنوي 
 (.1980اهلل ،)الراوي وخمؼ 

  Results                                                                                                                                                              النتائج

والتداخؿ بينيما في ارتفاع بصورة منفردة والفطر السماد السائؿ  تأثير اضافةالى ( 2و1شكؿ )التجربة نتائج بينت 
المجموع الخضري وطوؿ المجموع الجذري. وأظيرت النتائج الى تفوؽ معاممة التداخؿ لمسماد السائؿ مع الفطر 
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T.harzianum  مقارنة مع المعامالت االخرى.  وطوؿ المجموع الجذري المجموع الخضريارتفاع الى  زيادة في أدى
سـ 24.25و  28.56بمغ  ا اعمى معدؿ الرتفاع المجموع الخضري وطوؿ المجموع الجذري اذوأعطت المعاممة نفسي

عمى التوالي بينما اعطت بمعاممة المقارنة اقؿ معدؿ الرتفاع المجموع الخضري وطوؿ المجموع الجذري اذ سجمت 
فطر منفرداف رغـ تفوؽ كال سـ عمى التوالي، ولـ تظير فروؽ معنوية بيف معاممة السماد السائؿ او ال10.37و15.22

المعاممتيف معنويا عمى معاممة المقارنة اذ سجؿ معدؿ ارتفاع المجموع الخضري وطوؿ المجموع الجذري عند اضافة 
سـ عمى 10.42و  16.02سـ عمى التوالي بينما سجؿ في معاممة المقارنة 17.11و 1622.السماد السائؿ فقط 

إذ بمغت  الجذريالمجموع  طوؿو المجموع الخضري الى زيادة في ارتفاع  T.harzianumالتمقيح بالفطر التوالي، وأدى
 سـ عمى التوالي .10.31و  15.54سـ عمى التوالي مقارنة بمعاممة المقارنة اذ سجمت  19.71و 20.61

 

 

 

 

معدل ارتفاع المجموع في والتداخل بينهما T. harzianum تأثير إضافة السماد السائل والتمقيح بالفطر  (2شكل )
 لبادرات نخيل التمرالخضري 

 

معدل طول المجموع في والتداخل بينهما T. harzianum تأثير إضافة السماد السائل والتمقيح بالفطر  (8شكل )
 لبادرات نخيل التمرالجذري 

ع 
و
جم

ع الم
ارتفا

ي
ضز

خ
ال

(
سم

  )
 

R.L.S.D = 

ع 
جمو

طول الم
ي

جذر
ال

(
سم

) 

 R.L.S.D = 
0.417     
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ي 
طز

ن ال
وس

ال

ي
جذر

ع ال
و
جم

للم
(

غم
  )

 

R.L.S.D = 
0.077  

الطري لممجموع الخضري الوزف في الى زيادة معنوية والفطر أدى السماد السائؿ  ( تأثير إضافة4و3يوضح شكؿ ) 
معنويا عمى المعامالت T.harzianum ، وأظيرت النتائج الى تفوؽ معاممة اضافة السماد السائؿ مع الفطروالجذري

موزف ل (. وأعطت معاممة التداخؿ اعمى معدؿ1)لوحة ، الوزف الطري لممجموع الخضري والجذرياالخرى في زيادة 
غـ عمى التوالي بينما اعطت معاممة المقارنة اقؿ معدؿ لموزف 1.50و1.81اذ بمغت الطري لممجموع الخضري والجذري 

الوزف الطري لممجموع غـ عمى التوالي . اذ سجؿ معدؿ  0.26و 0.21الطري لممجموع الخضري والجذري اذ بمغت
 0.33ة المقارنة غـ عمى التوالي بينما سجؿ في معامم0.88و 1.18عند اضافة السماد السائؿ فقط  الخضري والجذري

 الوزف الطري لممجموع الخضري والجذريالى زيادة في  T.harzianumالتمقيح بالفطر غـ عمى التوالي، وأدى0.29و
  غـ عمى التوالي . 0.23و 0.25غـ عمى التوالي مقارنة بمعاممة المقارنة اذ سجمت 1.14و1.49إذ بمغت 

معدل الوزن الطري في والتداخل بينهما T. harzianum طر تأثير إضافة السماد السائل والتمقيح بالف (0شكل )
 لبادرات نخيل التمرلممجموع الخضري 

 

 

 

 

 

 

معدل الوزن الطري في والتداخل بينهما T. harzianum تأثير إضافة السماد السائل والتمقيح بالفطر  (2شكل )
 لبادرات نخيل التمرلممجموع الجذري 

ع 
و
جم

ي للم
طز

ن ال
وس

ال

ي
ضز

خ
ال

(
غم

) 

 R.L.S.D = 
0.103   



  

 نجلة البصرة البداث نخلة التهر                  .......                         Trichoderma harzianum  بالفطر والتلقيح السائل مادالس إضافة تأثير (.9109واخرون ) احمد

 

 

 
62 

 2019(: 1العدد ) 18المجلد 

Volume 18 (1): 2019 

ف 
جا

ن ال
وس

ال

ع 
و
جم

للم

ي
ضز

خ
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(
غم

) 

R.L.S.D = 
0.098   
     

ع 
و
جم

ف للم
جا

ن ال
وس

ال

ي 
جذر

ال
(

غم
) 

R.L.S.D = 
0.044      

لممجموع الخضري  جاؼالوزف الفي الى زيادة معنوية والفطر أدى السماد السائؿ  ( تأثير إضافة6و5يوضح شكؿ )   
معنويا عمى المعامالت T. harzianum ، وأظيرت النتائج الى تفوؽ معاممة اضافة السماد السائؿ مع الفطروالجذري

موزف ل ؿ اعمى معدؿ(. وأعطت معاممة التداخ1)لوحة ، لممجموع الخضري والجذري جاؼالوزف الاالخرى في زيادة 
غـ عمى التوالي بينما اعطت معاممة المقارنة اقؿ معدؿ 0.84و 0.95اذ بمغت لممجموع الخضري والجذري  جاؼال

 جاؼالوزف الغـ عمى التوالي . اذ سجؿ معدؿ  0.12و 0.23لموزف الجاؼ لممجموع الخضري والجذري اذ بمغت
غـ عمى التوالي بينما سجؿ في معاممة  0.54و 0.61فقط عند اضافة السماد السائؿ لممجموع الخضري والجذري

لممجموع  جاؼالوزف الالى زيادة في  T. harzianumالتمقيح بالفطر غـ عمى التوالي، وأدى0.15و 0.27المقارنة 
غـ عمى 0.13و 0.21غـ عمى التوالي مقارنة بمعاممة المقارنة اذ سجمت 0.56و  0.70إذ بمغت  الخضري والجذري

 .التوالي 

 

 

 

 

 

معدل الوزن االجاف في والتداخل بينهما T. harzianum تأثير إضافة السماد السائل والتمقيح بالفطر  (6شكل )
 لبادرات نخيل التمرلممجموع الخضري 

 

 

 

 

 

 

معدل الوزن الجاف في والتداخل بينهما T. harzianum تأثير إضافة السماد السائل والتمقيح بالفطر  (5شكل )
 .لبادرات نخيل التمرلممجموع الجذري 
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  Discussion                                                                                         المناقشة

لبادرات في تحسيف صفات النمو المدروسة T. harzianum اف تأثير إضافة السماد السائؿ والفطر اإلحيائي     
في  وزيادة لمنباتالموجودة بالتربة  الغذائية العناصر جاىزية زيادةفي نخيؿ التمر ربما يعود الى تأثير الفطر اإلحيائي 

 تحسيف الىيؤدي فضال عمى انو  والجذري الخضري لممجموع والجاؼ الطري الوزف واطوؿ ال معدؿ النمو لمنبات في
 األحياء لفعالية األمثؿ ( اف االستعماؿ1998ة، فقد بينت دراسة الحداد )والبايولوجي والكيميائية الفيزيائية التربة خواص
 الكيميائية، باألسمدة مقارنة األساسية الغذائية توافر العناصر في بيئيا أمنا بدياليعد  التربة في الحيوي ونشاطيا الدقيقة
لو القدرة عمى اذابة الفسفور وزيادة جاىزيتو T. viride الى اف الفطر Anusuya and Jayarajan(1998)واشار

أحياء  في الميـ الجانب اف إذ .الييدروجينية الدالة قيمة خفض خالؿ لمنبات مف مركب ثالثي فوسفات الكالسيـو مف 
نتاجية نمو وزيادة لمتربة االمدادية القدرة رفع في تسيـ إنيا المجيرية التربة  ( . وبيف  ( Osip et al,2000الحاصؿ وا 

Bal et al.(2008)  اف الفطرT.harzianum لمنبات.   العضوية الكتمة بناء مف يزيد مما النمو تحفيز في يسيـ
 Mnو  Znو  Feالعناصر بجاىزية معنوية زيادة احدث T.harzianum ( اف لقاح الفطر2011) وآخروفوبيف سعيد 

عمى انتاج T.harzianumالتأثير االيجابي الى قابمية الفطرربما يعود  .لمنبات الخضري النمو زيادة ثـ ومف Cu و
المواد الشبيية باالوكسينات والجبريمينات المحفزة لنمو النبات وكذلؾ قابميتة عمى زيادة تركيز بعض العناصر المعدنية 

 وآخروف وذكر الحياني (.2013والشمري،  Selvaraj et al.2008 و 2002)السامرائي، في التربة المغذية لمنبات
الى المجموعة الجذرية ألصوؿ الحمضيات قد أعطت أعمى زيادة  T.harzianum( اف إضافة الفطر اإلحيائي 2014)

في متوسط طوؿ وقطر الساؽ الرئيسي ومساحة الورقة الواحدة واعمى متوسط لقيـ الوزف الجاؼ لممجموع الخضري 
    والجذري عمى التوالي .

نستنتج مف الدراسة اف إضافة الفطر اإلحيائي مع السماد السائؿ أدى الى زيادة في نمو بادرات نخيؿ التمر وىذا قد     
عمى انتاج المواد الشبيية باالوكسينات والجبريمينات المحفزة لنمو T.harzianum إلحيائيقابمية الفطر ايعزى الى 

في جاىزية العناصر الغذائية ومف ثـ و  العناصر المعدنية المغذية لمنباتالنبات وكذلؾ قابميتة عمى زيادة تركيز بعض 
امتصاصيا مف قبؿ البادرات والذي ينعكس ايجابيا في النمو الخضري والجذري لبادرات نخيؿ التمر، وكذلؾ دور الفطر 

ءة امتصاص النتروجيف في إذابة وعزؿ العناصر الغذائية غير العضوية الضارة مثؿ الصوديـو والكمورايد وتحسيف كفا
مف قبؿ جذور البادرات، وقد تعزى الزيادة في نمو بادرات نخيؿ التمر الى احتواء السماد السائؿ عمى العديد مف 

 عمى انتاج المواد الشبيية باالوكسينات والجبريميناتT.harzianum إلحيائيوقابمية الفطر االمغذيات الكبرى والصغرى 
السماد السائؿ والفطر اإلحيائي( الى تشجيع استطالة الخمية ونمو األنسجة النباتية مما لذلؾ يؤدي الخمط بينيما ) 

يسبب تحفيز وزيادة التمثيؿ الضوئي ويعمؿ بالتالي عمى تحسيف صفات النمو لممجموع الخضري والجذري لبادرات 
 خيؿ التمر مع معاممة المقارنة.عمى نمو بادرات نT.harzianum( تأثير السماد السائؿ والفطر 1نخيؿ التمر، لوحة )
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Effect of the addition of liquid fertilizers and Inoculation Trichoderma harzianum on 

the growth Parameters of date palm seedlings 
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Abstract 

This study was conducted to investigate the effect of the addition of liquid (University 

fertilizer) and Trichoderma harzianum in the growth Parameters of date palm Seedling 

Barhee cultivar. The results of the experiment showed that the addition of liquid fertilizer 

or T.harzianum resulted in a significant increase in growth characteristics (length of 

vegetative, fresh and dry weight). The results showed that the superiority of the 

interference treatment of the liquid fertilizer with T.harzianum resulted in an increase in 

vegetative height and root length compared to other treatments. The same treatment gave 

the highest rate of vegetative height and root length of 28.56 and 24.25 cm respectively. 

While the control treatment (without addition) gave the lowest rate of vegetative height 

and the root length of the root, recording 15.22 and 10.37 cm, respectively, Interference 

treatment gave the highest rate of light weight of the vegetative and root of 1.81 and 1.50 g 

respectively, while the control treatment gave the lowest average weight of the vegetative 

and root of 0.21 and 0.26 g respectively. Interaction treatment gave the highest dry weight 

ratio of the vegetative and root of 0.95 and 0.84 g respectively, while the control treatment 

gave the lowest dry weight of the vegetative and root of 0.23 and 0.12 g respectively. 

Keywords: Phoenix dactylifera L. seedlings, liquid fertilizer, Trichoderma harzianum    


