
Sourإنبات بذور ونمو شتالت النارنج  في تحفیزTrichoderm harzianumتأثیر نظام إطالق الفطر 
orange)Citrus aurantium(

فالح حسن سعید ، ھادي مھدي عبود ، اسامھ عبدهللا علوان ، حسین نعیمھ كشمر، علي جبار عبد الساده* 
اعیھدائرة البحوث الزر-وزارة العلوم والتكنلوجیا* 

ةالخالص
معاملة البذور ، معاملة التربھ  واضافة اللقاح مع (نفذت ھذه الدراسھ لتقییم تأثیر طرائق اإلطالق 

في T.28)وT.9،T.26(harzianumTrichodermaلثالث عزالت محلیھ من الفطر )ماء السقي
رت النتائج أن طریقتي أظھ،)Sour orange)Citrus aurantiumانبات بذور ونمو شتالت النارنج  

إضافة اللقاح مع ماء السقي ومعاملة البذور بلقاح العزالت تفوقتا معنویا على طریقة معاملة التربة في تأثیرھا 
یوما ٢٤.١یوماً على التوالي مقارنة  ٢١.٣و ٢١.٨في اختزال المدة الالزمة إلنبات البذور إذ بلغت 

فروق معنویة في تأثیر الطرائق الثالث المستعملة إلضافة لقاح العزالت لطریقة معاملة التربة ، فیما لم تظھر 
فیما بینھا ولكنھا تفوقت جمیعا وبصوره معنویة على معاملة المقارنة في النسبة المئویة إلنبات البذور إذ 

اإلضافة مع ماء السقي ومعاملة التربة ومعاملة (في طرائق  اإلضافھ % ٦٥.١و ٦٧.٧و٦٩.١بلغت 
لمعاملة المقارنة ، كما أظھرت النتائج أن طریقة تغلیف  البذور بلقاح % ٤٣.٧على التوالي قیاسا ) ذورالب

العزالت تفوقت معنویاً على طریقتي معاملة التربة و اإلضافة مع ماء السقي في أحداث أعلى استجابة نمو 
٠.٢٢غم ، ١.٧غم ، ٠.٦٢سم ، ١٤.٣٣سم ، ١٦.٤٧للشتالت ولمعظم معاییر النمو المدروسة ، إذ بلغت 

غم لمعاییر طول الساق و طول الجذر و الوزن الطري للمجموع الجذري و الوزن الطري ٠.٥٩غم و 
. للمجموع الخضري و الوزن الجاف للمجموع الجذري والوزن الجاف للمجموع الخضري على التوالي

ةالمقدم
یات الجل تحفیز نمو النبات یختلف تماماً عن التعامل مع ان التعامل مع العوامل االحیائیة وال سیما الفطر

االسمدة الكیمیائیة او العضویة ، ففي الوقت الذي یستلزم تحلل السماد الكیمیائي او العضویة عند اضافتھ 
وعلى ).١٩٨٥وآخرون،Lewis(للنبات ، یستلزم تكاثر ویقاء العامل االحیائي فعاالً بعد اطالقة في التربة 

فان استعمال العوامل االحیائیة المحفزة لنمو النبات یتطلب فھم وادراك مناسب الى اساسیاتھا اساس ذلك
والتي تشمل نوعھا و تركیبة اضافتھا و وقت التلقیح و طریقة االضافة و معدل االضافة و رد الفعل المعاكس 

لذا تعد مھمة ایجاد او ) . ٢٠٠٢،KeithوHunter) (و اسمدةاتمبید(تجاه الكیمیائیات الزراعیة المضافة 
الخطوة االھم لضمان نجاح استعمالھ عامالً .Trichoderma sppتطویر الیة مناسبة لتولیف واطالق الفطر 

لذلك فقد اجریت العدید من ) ٢٠٠٠وآخرون،Mackenzie(محفزاً لنمو النبات او عامالً للمكافحة االحیائیة 
Trichodermaلى الحداث اعلى تحفیز لنمو النبات الملقح بالفطر البحوث لتحدید الطریقة او الطرائق المث

spp.. فقد وجد)KommedahlوWindels،ضرورة استعمال الفطر ) ١٩٨١Trichoderma spp.
كمعاملة للبذور او للتربة بشرط تنمیة الفطر على المخلفات النباتیة وسطاً زراعیاً غیر مكلف وبذلك یستطیع 

فقد ) ١٩٨١وآخرون ، Chang(اما . لجذور وتكوین  مستعمراتة على سطح الجذور المنافسة في منطقة ا
ھي اضافتھ على شكل Conidalوجدوا ان انسب طریقة الضافة القاح الفطري المكون من حوافظ االبواغ 

الى ان طرائق اضافة اللقاح الفطري ) ١٩٩٦وآخرون،Lewis(كذلك اشار . رذاذ الى جذور النباتات 
Trichoderma spp. والتي تشمل الغبار والمسحوق والحبیبات المعاملة بطریقة ما تضاف الى التربة

بنثرھا في اخادید او شقوق تعمل في التربة او ان تنثر وتخلط مع تربة الزراعة وفي دراسة اجراھا 
)Mackenzie،وجدوا ان طریقة اطالق اللقاح الفطري على شكل حبیبات (٢٠٠٠وآخرون)alginat

pelles  ( احدثت زیادة معنویة في الكثافة السكانیة للفطرT.harzianun مقارنة مع اضافة الفطر بشكل
في T.harzianumمن الفطر T.22فقد وجد فعالیة الساللة ) ٢٠٠٠(Harmanمسحوق الى التربة ، اما 

تكوین مستعمرات على سطح الجذور عندما اضیفت باربع طرائق ھي 
، حبیبات خشنة على سطح التربة او كحبیبات في خطوط الحراثة او في خالئط االنبات فيللبذور كمعاملة

٢٧/١٠/٢٠١٠وقبولھ  ٧/٧/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
صنف الرافدین بعالق ابواغ ، ان معاملة بذور السمسم) ٢٠٠١(البیوت الزجاجیة وكذلك فقد اكد حافظ 
احدثت زیادة معنویة في معظم معاییر T. pseudokoningiiفطر  االضافة مع ماء السقي ومعاملة التربة بال

.نمو نباتات السمسم



T.harzianumT.9 ) ،T.22امثل طریقة إلضافة لقاح عزالت لذا ھدفت الدراسھ الى تحدید 
.إلى ألواح زراعة بذور النارنج إلحداث أعال تحفیز في انبات البذور ونمو الشتالت ) T.28و

وطرئقھمواد البحث 
تم الحصول علیھا harzianumTrichodermaاستعملت في ھذه الدراسة ثالثة عزالة مختلفة من الفطر

ولغرض تنشیط ھذه العزالت فقد تم إعادة . دائرة البحوث الزراعیة البایولوجیة -من قسم المبیدات اإلحیائیة 
مْ ، وعند ٢+٢٦رجة حرارة ، ثم حضنت على دPSAإكثارھا في أطباق زجاجیة على الوسط الزرعي 

مْ لحین استخدامھا ، ولتحضیر لقاحھا ٤یوم حفظت في الثالجة على درجة حرارة ٧-٥اكتمال نموھا بعد 
مل بالوسط ٢٥٠استعمل وسط نخالة الحنطة وجریش كوالح الذرة ، حیث جھزت قناني زجاجیة سعة 

١مْ وضغط ١٢١على درجة حرارة Autoclaveعقمت بجھاز الموصده  . قنینة / غم ٥٠الزرعي بواقع 
٥قرص قطر ٢بواقع .Trichoderma sppدقیقة ، ثم لقحت القناني بعزالت الفطر ٣٠لمدة ٢سم/ كغم 

، ثم حضنت القناني PSAایام لكل عزلة منماة على الوسط الزرعي ٧ملم لكل قنینة من مزرعة حدیثة عمر 
ْ لمدة ٢+٢٦على درجة حرارة  ، ) ٢٠٠١حافظ ،(یام مع التقلیب یومیاً لضمان تماثل وتجانس اللقاح ا١٠م

ثم جففت المستحضرات باستعمال أكیاس ورقیة معقمة في ظروف المختبر مع مراعاة عدم حصول تلوث أو 
.خلط بین العزالت 

لوح ١٢قسمت إلى  ثالث قطاعات وكل قطاع قسم إلى ٢م١٠تم تھیئة قطعة ارض مناسبة بمساحة  
) RCBD(سم ، حیث وزعت المعامالت التالیة وفق تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة ٥٠× ٤٠بأبعاد  

بواقع ٧١٠CFU×٢غم من لقاح كل عزلة  یحتوي ١٢ھي معاملة التربة وتتمثل بنثر : المعاملھ االولى
بقة من الزمیج وھي طریقة استعملت لوح وتغطیتھ بط/ بذرة ٨٠لوح ومن ثم نثر بذور النارنج بواقع / غم ٤

) .١٩٩١(Lewisو) ١٩٨١(WindelsوKommedahlفي دراسات عدة منھا 
على التوالي ٩: ١ھي معاملة البذور  استعمل فیھا مزیج مكون من الدبس والماء بنسبة : المعاملة الثانیھ

حیث ) . ٢٠٠١(ذكره حافظ حسب ما.Trichoderma sppكقاعدة غذائیة ومادة الصقة البواغ الفطر 
غم بذور لضمان تغطیة ٥/ مل معلق ١٠بذرة بالعالق أعاله والذي یخص كل عزلة بواقع ٢٤٠عوملت 

. بذرة في كل لوح وغطیت بطبقة من الزمیج ٨٠كاملة لھا ثم نثرت 
٨٠النارنج بواقع فھي إضافة اللقاح الفطري مع ماء السقي وتم في ھذه الطریقة نثر بذور :المعاملھ الثالثة

لوح وغطیت بطبقة خفیفة من الزمیج ثم سقیت ھذه األلواح بعالق ابواغ كل عزلة الذي حضر بإضافة / بذرة 
أما معاملة المقارنھ فقد ) . ١٩٨٥، Papavizas(غم من لقاح كل عزلة إلى حاویة ماء ومزجت جیداً  ١٢

یات بذور الحمضیات وذلك بنثر كمیة البذور المحددة نفذت من خالل الطریقة التقلیدیة المتبعة في زراعة دا
وبعد أجراء كافة المعامالت السابقة تم أجراء . وتغطیتھا بطبقة من الزمیج ) لوح / بذرة ٨٠( في كل لوح 

وتم حساب المده الالزمة إلنبات البذور والنسبة المئویة لإلنبات وبعد . عملیات السقي والخدمة المطلوبة 
ارتفاع النبات ، طول الجذر والوزن : من زراعة البذور تم حساب وقیاس معاییر النمو التالیة اشھر ٤مرور 

. الطري والجاف للمجموع  الخضري والوزن الطري والجاف للمجموع الجذري 

النتائج والمناقشة 
ھي طریقة T.28و T.9 ،T.26أظھرت نتائج دراسة تأثیر ثالث طرائق إلضافة لقاح العزالت 

Soilومعاملة التربة Water drench، االضافھ مع ماء السقي Seed treatmentمعاملة البذور 
treatment في تحفیز إنبات بذور النارنج في الحقل أن التأثیر اعتمد على نوع العزلة و طریقة أضافتھا

في T.28وT.9لعزلتین تفوقت معنویاً على اT.26فبالنسبة لنوع العزلة فقد وجد أن العزلة ) . ١الجدول (
للعزلتین االخرتین ٢٥,٢، ٢٤,٧و T.26یوماً للعزلھ ٢٣,٧اختزال المدة الالزمة إلنبات البذور إذ بلغت

على التوالي ، فیما لم تظھر فروق معنویة في تأثیر الثالث عزالت المختبره  في زیادة النسبة المئویة إلنبات 
على التوالي وھذا یتفق مع ما T.28و T.9 ،T.26للعزالت % ٥٩,٧، ٦١,٩،   ٦٢,٧البذور إذ بلغت 

في نمو .Trichoderma sppالذي أكد على تفاوت تأثیر عزالت الفطر ) ١٩٩٣(Watanabeوجده 
و) ٢٠٠٢(السامرائيالنباتات وقد یعود السبب في ذلك الى تباین االیض الحیوي لكل عزلھ وھو ما أكده 

) . ٢٠٠٨(عبود وآخرون



بذور .Trichoderma sppتأثیر طرائق إضافة لقاح بعض عزالت الفطر): ١(لجدول ا
.Citrus aurantiumالنارنج 
لالنبات% )یوم(المدة الالزمة لالنبات طریقة اإلضافةالمعامالت

T. 9

٣١.٠٠٤٣.٧٠المقارنة
٢٣.٠٠٦١.٢٥تغلیف
٢١.٠٠٧٧.٥٠ري
٢٤.٠٠٦٨.٣٣تربة

٢٤.٧٦٢.٧المتوسط

T. 26

٣١.٠٠٤٣.٧٠المقارنة
١٨.٠٠٧١.٢٥تغلیف
٢٢.٠٠٦٤.٥٨ري
٢٤.٠٠٦٨.٣٣تربة

٢٣.٧٦١.٩المتوسط

T. 28

٣١.٠٠٤٣.٧٠المقارنة
٢٣.٠٠٦٣.٣٣تغلیف
٢٢.٦٠٦٥.٤١ري
٢٤.٣٠٦٦.٦٦تربة

٢٥.٢٥٩.٧المتوسط

متوسط طرق اإلضافة

٣١.٠٠٤٣.٧٠ةالمقارن
٢١.٣٦٥.١تغلیف البذور

٢١.٨٦٩.١ري
٢٤.٠٦٧.٧تربھ

L. S. D. 0.05٠.٨٣٤.٠٨للمعامالت
L. S. D. 0.05٠.٩٥٤.٧١لطرق اإلضافة

L. S. D. 0.05 ١.٦٥٨.١٥طرق اإلضافة× للمعامالت
دل ثالث مكرراتكل رقم یمثل مع* اشھر من زراعة البذور    ٤اخذت القیاسات بعد * 

أما فیما یخص تأثیر طرائق إضافة لقاح العزالت في أحداث أعلى استجابة في إنبات البذور فقد 
أظھرت النتائج أن طریقتي إضافة اللقاح مع ماء السقي ومعاملة البذور بلقاح العزالت تفوقتا معنویا على 

یوماً ٢١.٣و٢١.٨نبات البذور إذ بلغت طریقة معاملة التربة في تأثیرھا في اختزال المدة الالزمة إل
یوما لطریقة معاملة التربة ، فیما لم تظھر فروق معنویة ٢٤.١للطریقتین المتمیزتین على التوالي مقارنة مع 

في تأثیر الطرائق الثالث المستعملة إلضافة لقاح العزالت فیما بینھا ولكنھا تفوقت جمیعا وبصوره معنویة 
في طرائق  % ٦٥.١و٦٧.٧و٦٩.١في النسبة المئویة إلنبات البذور إذ بلغت على معاملة المقارنة 

أن ھذه , لمعاملة المقارنھ % ٤٣.٧اإلضافھ مع ماء السقي ومعاملة التربة ومعاملة البذور على التوالي قیاسا 
برة في المخت.Trichoderma sppالنتائج التي تؤكد التفوق المعنوي لطرائق إضافة لقاح عزالت الفطر 

التأثیر في اختزال المدة الالزمة إلنبات البذور وزیادة النسبة المئویة لإلنبات بالمقارنة مع طریقة المقارنة 
الذین )٢٠٠٩(Gabrialو) ١٩٨٦(وآخرونChangو) ١٩٨٦(وآخرونWindhamتتفق مع ما وجدوه 

ي في نمو النبات حتى في حالة عدم مقدرة التأثیر اإلیجابTrichoderma sppأكدوا أن لبعض أنواع الفطر 
وجود تماس مباشر مع أجزاءه في التربة فقد اقترح إفرازھا لمادة ما محفزة للنمو وھو ما أكده حمید 

مقدرة انتاج ھرمون االثیلین المحفز Trichoderma sppالذي وجد أن لبعض عزالت الفطر ) ٢٠٠٢(
الذي وجد ان العزالت موضوع البحث لھا القابلیھ ) ٢٠٠٢(إلنبات البذور ونمو البادرات وكذلك السامرائي 

.على انتاج المواد الشبیھھ بكل من االوكسینات والجبریلینات المحفزه للنمو ولكن بكمیات متفاوتھ
المختبرة في نمو Trichoderma sppأما فیما یخص تأثیر طرائق إضافة اللقاح الثالثة لعزالت الفطر 

)٢جدول ال(شتالت النارنج ، فقد أظھرت النتائج إن التأثیر اعتمد على نوع العزالت وطریقة إضافتھا أیضاً 
.



فبالنسبة للعزالت فقد وجد أن جمیع العزالت المختبرة أحدثت زیادة معنویة في معظم معاییر النمو المدروسة 
في تأثیرھا في زیادة T.28و T.26تفوقت معنویاًعلى العزلتین T.9قیاساً بمعاملة المقارنة إال أن العزلة 

معنویاً على T.26في حین تفوقت العزلة ٢تحفیز ارتفاع النبات والوزن الطري للمجموع الخضري جدول 
في تأثیرھا في الزیادة في طول الجذور و الوزن الطري والجاف للمجموع الجذري T.28وT.9العزلتین 

اف للمجموع الخضري وقد یرجع السبب في ذلك إلى تباین اآلیض الحیوي لكل عزلة ومن ثم والوزن الج
الذین ) ٢٠٠٨(و عبود وآخرون ) ٢٠٠٢(السامرائي تباین تأثیره في معاییر النمو المدروسة وذلك ما أكده 

والجبریلینات المحفزه وجدوا ان لھذه العزالت القابلیھ على انتاج ھرمون االثلین والمواد الشبیھھ باالوكسینات
أما فیما یخص . لنمو النبات وكذالك قابلیتھا على زیادة جاھزیة بعض العناصر المعدنیھ المغذییھ للنبات 

تحدید امثل طریقة لإلضافة فقد بینت النتائج أن جمیع طرائق إضافة اللقاح تفوقت معنویاً على معاملة 
العزالت تفوقت معنویاً على طریقتي اإلضافة مع ماء السقي المقارنة  إال أن طریقة معاملة البذور بلقاح 

سم ١٦.٤٧ومعاملة التربة في إحداث أعلى استجابة نمو للشتالت ولمعظم معاییر النمو المدروسة ، إذ بلغت 
غم لمعاییر طول الساق و طول الجذر و الوزن ٠.٥٩غم و ٠.٢٢غم ، ١.٧غم ، ٠.٦٢سم ، ١٤.٣٣، 

ري و الوزن الطري للمجموع الخضري و الوزن الجاف للمجموع الجذري والوزن الطري للمجموع الجذ
الجاف للمجموع الخضري على التوالي مقارنة بالمعاییر نفسھا في طریقتي اإلضافة مع ماء السقي ومعاملة 

سم ، ١٤.١غم  و  ٠.٢٩غم ، ٠.١٤غم ، ٠.٩٩غم ، ٠.٤١سم ، ١٣.٦سم ، ١٣.٥التربة إذ بلغت 
.غم على التوالي٠.٤٢غم ، ٠.١٥غم ، ١.١٢غم ، ٠.٣٦م ، س١٣.٣

شتالت في تحفیز نمو.Trichoderma sppتاثیر طرق اضافة لقاح بعض عزالت الفطر من ): ٢(الجدول 
.Citrus aurantiumالنارنج 

طول الساقطریقة اإلضافةالعزالت
)سم(

طول الجذر
)سم(

الوزن الطري 
)غم(للجذر

الوزن الطري
)غم(الخضري

الوزن الجاف 
)غم(الجذري

الوزن الجاف 
)غم(الخضري

T. 9

٩.١٦١١.١٦٠.٢٠٠.٥٥٠.٠٦٠.١٨المقارنة
١٢.٨٣١٣.٠٠٠.٣٣٠.٧٢٠.١٠٠.٢٦ري

١٩.٠٠١٣.٠٠٠.٦٨٢.٢٥٠.١٨٠.٧٢تغلیف
١٤.٥٠١٤.٣٣٠.٣٨١.٢٤٠.١٥٠.٤٦تربة

١٣.٨٧١٢.٧٠٠.٤٠١.١٩٠.١٢٠.٤٠المتوسط

T. 26

٩.١٦١١.١٦٠.٢٠٠.٥٥٠.٠٦٠.١٨المقارنة
١٥.٠٠١٤.٥٠٠.٥٣١.٢٣٠.١٧٠.٤٠ري

١٦.٥٠١٦.١٦٠.٧٠١.٧٠٠.٣٦٠٠.٦٥تغلیف
١٤.٠٦١٣.٦٠٠.٣٨١.١٨٠.١٣٠.٣٩تربة

١٣.٦٨١٣.٩٥٠.٤٥١.١٦٠.١٦٠.٤١المتوسط

T. 28

٩.١٦١١.١٦٠.٢٠٠.٥٥٠.٠٦٠.١٨المقارنة
١٢.٦٦١٢.٣٠٠.٣٨١.٠٣٠.١٦٠.٣٠ري

١٣.٩٠١٣.٨٠٠.٤٩١.١٦٠.١٧٠.٤١تغلیف
١٣.٨٣١٣.٦٠٠.٣٣٠.٩٤٠.١٨٠.٤١تربة

١٢.٤١٢.٧٥٠.٣٥٠.٩٢٠.١٤٠.٣٠المتوسط

متوسط طرق 
االضافة

٩.١٦١١.١٦٠.٢٠٠.٥٥٠.٠٦٠.١٨المقارنة
١٣.٥٠١٣.٦٦٠.٤١٠.٩٩٠.١٤٠.٣٢ري

١٦.٤٧١٤.٣٣٠.٦٢١.٧٠٠.٢٢٠.٥٩تغلیف
١٤.١٣١٣.٣٨٠.٣٦٠.١٢٠.١٥٠.٤٢تربة

L. S. D. 0.05١.٢٧١.١٤٠.١٠٠.١٥٠.٠٢٠.٠٦للمعامالت
L. S. D. 0.05١.٤٦١.٣٢٠.١١٠.١٨٠.٠٣٠.٠٧لطرق اإلضافة

L. S. D. 0.05 ٢.٥٣٢.٢٩٠.٢٠٠.٣١٠.٠٥٠.١٣طرق اإلضافة× للمعامالت
كل رقم یمثل معدل ثالث مكررات* اشھر من زراعة البذور    ٤اخذت القیاسات بعد * 

على Trichoderma sppأن ھذه النتائج تشیر بوضوح إلى تفوق معاملة البذور بلقاح عزالت الفطر 
س كمادة الصقة باقي طرائق اإلضافة في تحفیز نمو البادرات وقد یعود السبب في ذلك إلى استعمال مادة الدب

وقاعدة غذائیة للفطر في ھذه الطریقة مما یؤدي إلى نموه وتكاثره بصورة افضل من طرائق المعاملة األخرى 
Harmanومن ثم زیادة فعالیة إفرازاتھ من اآلیض الحیوي المفید لنمو النبات وھذا یتفق مع ما وجد 

الذین ) ٢٠٠٩(وآخرونDinizو) ٢٠٠٨(Mukhtarو) ٢٠٠٠(Harmanو ) ١٩٩٨(Bjorkmanو
تؤدي إلى زیادة فعالیتة في تكوین مستعمراتھ على سطح T. harzianumأكدوا أن معاملة البذور بالفطر 

وعلى أي حال فان ھذه النتائج تؤكد . جذور بادرات تلك البذور ومن ثم  زیادة فائدتھ لجذور النباتات 
كونھا إحدى العوامل التي تحدد Trichoderma sppضرورة االھتمام بدراسة طرائق إضافة لقاح الفطر 

نجاح استعمالھ عامل إحیائیاً محفزاً لنمو النبات اذ تؤثر في زیادة فعالیتھ اإلحیائیة في محیط الجذور إذ أكد 



HunterوKeith)أن نجاح استعمال العوامل اإلحیائیة المحفزه لنمو النبات یتطلب فھم وأدراكاً ) ٢٠٠٢
األساسیة التي تحدد استقرارھا في التربة والتي من أھمھا االھتمام بطریقة إطالق تلك مناسبین للعوامل

.العوامل في وسط الزراعة 

THE EFFECT OF Trichoderma harzianum ON DELIVERY SYSTEMS IN
ENHANCING SEEDS GERMINATION AND SEEDLINGS GROWTH OF

SOUR ORANGE (Citrus urantium)
Falih H. Saeed , Hadi M .Aboud  , Usama  A. Alwan ,Husain N. Kashmer,

Ali J. Abdulsada
*Ministry of Science and Technology, Baghdad – Iraq

ABSTRACT
This study was conducted to evaluate the effect of  the delivery systems (Soil

treatment , seeds tretment , with water irrigation) of three Trichoderma harzianum
isolates (T.9 ,T.26 and T.28) in enhancing sour orange seeds germination and
seedlings growth , The results reverted that vitalization of Trichoderma isolates
with water irrigation and as seeds tretment was more efficient than soil treatment ,
in reducing the period required for seeds germination 21.3 ,21.8 days compared
with 24.1days in soil treatment method in increasing percentage of seeds
germination 69.01,67.76,65.14% compared to 43.7% in control untreated treatment,
The results also showed the suporility of seeds treatment method over soil treatment
and irrigation treatment in enhancing seedling growth 16.47cm,14.3cm,0.62gm,
1.7gm,0.22gm and 0.59gm for tested plant growth  parameters stem length , root
length ,fresh weight of root system, fresh weight of shoot system , dry weight of
root system and dry weight of shoot system respectively.

المصادر
التكامل في مكافحة مرض التعفن الفحمي على السمسم المتسبب عن ) . ٢٠٠١(حافظ ، حمدیة زایر علي 

. جامعة بغداد . كلیة الزراعة . رسالة ماجستیر . Macrophomina  Phaseolinaالفطر 
في استحثاث المقاومة .Trichoderma sppدراسة كفاءة عزالت الفطر ) . ٢٠٠٢(فاخر رحیم حمید ، 

كلیة -رسالة ماجستیر. وتحفیز النمو في اربعة اصناف من القطنRhizoctnia  solaniضد الفطر 
.جامعة بغداد-الزراعھ

Trichodermaثاثیر عزالت الفطر ). ٢٠٠٢(السامرائي ، فالح حسن سعید  spp. في انبات بذور ونمو
جامعة . كلیة الزراعة . رسالة ماجستیر ). Sour orange)Citrus aurantiumشتالت النارنج 

.بغداد
لجبرلینات باشبیھة الكشف عن المواد ال). ٢٠٠٨(عبود ، ھادي مھدي ، فالح حسن سعید ، مؤید رجب عبود 

Trichodermaواالوكسینات وھرمون االثلین في راشح نمو ثالث عزالت محلیة من الفطر  spp .
.١٨-١٢) : ٢(٣٩مجلة العلوم الزراعیة العراقیة 
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