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 ستومانمو وإزهار نبات اإلعلى  توكوفيرول -الفاتأثير المايكورايزا وملوحة ماء الري و
[Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn.]  كروما صنف 

Pسوسن عبد هللا عبد اللطيف

۱*
P - قيس جميل الصالحيP

۲
P - كوثر هادي عبود المعموريP

۲ 
 العراق -جامعة بغداد  -كلية الزراعة  -۱

 العراق -المسيب  -جامعة الفرات  -لتقنية كلية ا -۲

 الملخص
نمو وإزه�ار نب�ات  علىلفاتوكوفيرول فطر المايكورايزا وملوحة ماء الري واألاللقاح بلدراسة تأثير هذه التجربة أجريت 

، األول اللق��اح عوام��ل ةتض��منت ثالث�� "FR1R"Cromaص��نف  [.Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn] س��تومااإل
 م /ش���تلة) باس���تخدام فطري���ات الم���ايكورايزاج��� MR1R 15ب���دون لق���اح و MR0Rلفط���ري بالم���ايكورايزا بمس���تويين (الحي���وي ا

Glomus intraradices   وGlomus mosseae  ،الث�اني ملوح�ة م�اء ال�ري (م�اء ب�زل) ب�أربع مس�تويات وSR0R)   ؛ م�اء
3dsm؛  SR1Rاإلس��الة و  P

-1
P  وSR2R  6؛ dsm P

-1
P  وSR3R 9)؛ dsm P

-1
P  م��اء الب��زل م��ع م��اء اإلس��الة وب��دأت ج��رى إع��دادها بخل��ط

) Eالثالث المعاملة بااللف�اتوكوفيرول (فيت�امين والمعاملة بالمستويات الملحية بعد شهر من زراعة الشتالت في أرض الظلة، 
م /لت�ر ج�مل 100؛ ال�رش ب�ـ  (TR2R) و Eم /لتر فيتامين جمل ٥۰؛ الرش بـ TR1R؛ الرش بالماء المقطر و   (TR0Rبثالث مستويات 

حت�ى موع�د في المكان الدائم وبواقع رشة واحدة كل اس�بوعين  من الزراعة يوماً  25). تم الرش بهذه التراكيز بعد Eمين فيتا
 ن ملوح�ة م�اء ال�ريع�بفطر المايكورايزا قلل معنوياً اآلثار الضارة الناجم�ة  وماستأن تلقيح نبات اإل ،التزهير. وبينت النتائج

ص�فات ف�ي  زي�ادة معنوي�ةكم�ا أدت إل�ى  .(POD , CAT , SOD)األكسدة األنزيمية (ماء البزل) وخفض فعالية مضادات 
عدد النورات / نب�ات والعم�ر المزه�ري و صبغة الكلوروفيلمحتوى األوراق من أرتفاع النبات ووالزهري (النمو الخضري 

مس�احة الس�طحية للج�ذور وع�دد الص�فات النم�و الج�ذري ( ، كما حسنت معاملة اللقاح الحيوي معنوياً ف�ي)لألزهار المقطوفة
بارتفاع ملوح�ة م�اء  (POD , CAT , SOD)زادت فعاليات مضادات االكسدة ) فيما ونسبة اإلصابة المايكورايزيةاألبواغ 

9dsm)ال�ري فق�د س�جل المس�توى ( P

-1
P  وأن المعامل�ة باأللف�اتوكوفيرول (فيت�امين أعل�ى الق�يم لفاعلي�ة االنزيم�ات ،E بتركي�ز (

أدت ملوح�ة مي�اه ال�ري إل�ى كم�ا دت إلى حدوث انخف�اض معن�وي ف�ي فاعلي�ة مض�ادات االكس�دة األنزيمي�ة. م/لتر أجمل ۱۰۰
واإلص�ابة  األب�واغع�دد الن�ورات والعم�ر المزه�ري والمس�احة الس�طحية للج�ذور وع�دد و والكلوروفيلأرتفاع النبات خفض 

9dsm)(المستوى  إذ أعطىالمايكورايزية  P

-1
P تامين ي(ف ة باأللفاتوكوفيرولأقل المعدالت وأن المعاملEم/ج�مل ۱۰۰ي�ز ك) بتر 

 الزهري والجذري قيد الدراسة. الخضري و لتر أدت إلى تحسين جميع صفات النمو

 .توكوفيرول، نبات اإلستوما، صفات النمو الخضري والزهري-فطر المايكورايزا، ملوحة ماء الري، الفا الكلمات االسترشادية:

 المقدمة

شكلة رئيسية ومهمة تواجه القطاع تمثل الملوحة م
الزراعي بفعل تأثيراتها في تقليل قابلية النبات على 

لتربة امتصاص الماء من محلول التربة وتحطيم بناء ا
العالية لبعض االيونات  اتكيزوزيادة الُسميّة بسبب التر

وتثبيط عملية توسع الخاليا والتأثير في عملية البناء 
يض وانتاج انواع االوكسجين الضوئي وتثبيط عمليات اال

، إضافة ً إلى تثبيط فعالية االنزيمات )ROSالفّعالة (
. (Sen,  2012) واالختالل في التوازن الهرموني للنبات 

وبسبب تفاقمها في مياه الري والتربة وحدوث موجات 
الجفاف تم التركيز في اآلونة األخيرة على استخدام المياه 

متوسطة في عمليات الري الملحية المستويات الذات 

باستخدامها في االنتاج التجاري لألنواع المهمة اقتصادياً 
 وماتــساإلفي العديد من دول العالم ومن هذه االنواع نبات 

[Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn]  
، وهو نبات عشبي حولي  Gentianaceaeالعائد للعائلة

صلي المناطق أو ثنائي الحول أو نصف معمر ، موطنه اال
الجافة وشبه الجافة من جنوب الواليات المتحدة وفي 

مما يدل على تكيّفه في بيئات قاسية  ،المكسيك منالشمال 
 أكثر من بقية نباتات الزينة االخرى المزروعة

Riva-Morales et al., 2013)(اإلستوما . أُدخل نبات 
Lisianthus ة الى االسواق كنبات زينة فاحتل مكان اً مؤخر

 عالمية وصنّف سريعا ً في قمة عشرة أنواع من أزهار القطف
 Kiamohammadi (2011)في كافة انحاء العالم 

وأصبح من االزهار المفضلة بسبب طول عمرها 

http:/www.journals.zu.edu.eg/journalDisplay.aspx?Journalld=1&queryType=Master 
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وألوانها  وردالمزهري وأزهارها التي تشبه ازهار الـ
المتعددة في جميع انحاء العالم ويتوقع ان تزداد أهميته 

، يتكاثر عبية خالل القرن القادماالكثر ش حتى يصبح
بالبذور والعقل والزراعة النسيجية والجزء االكبر من 
الشتالت ينتج عن طريق البذور التي تمتاز بصغر الحجم 
وبطء االنبات وطول فترة النمو مع انخفاض نسبة االنبات 

(Esizad  et al., 2012). الصنف و"Croma"  وهو
 زهاراألوتمتاز  2011أطلق عام ة يمن األصناف الهجين

السيقان وسم  6ذات عدة صفوف من البتالت حجمها  بأنها
بذوره صغيرة  سم (80-100)قوية يبلغ أرتفاع النبات 

 20-25 درجة مئوية خالل مدة 15-20تنبت على حرارة 
وهو من االصناف التي تتحمل عمليات النقل ولها  اً يوم

 .استعماالت متعددة في عمليات تنسيق الزهور

لتقليل شدة التأثيرات االستراتيجيات عتمدت العديد من ا
الضارة للملوحة كاستخدام االحياء المجهرية  المشجعة 

جهاد الملحي، ومن للنمو ورفع قابلية النبات على تحمل اإل
بين هذه االحياء استخدمت الفطريات التعايشية مع جذور 
النبات وتُعد فطريات المايكورايزا من أكثر الفطريات 

تتمتع بالعديد من الخصائص التي جعلتها محط وشيوعاً 
اهتمام الباحثين ومن هذه الخصائص مقدرتها على تكوين 

تأخذ من العائل مصدر الطاقة عالقة تعايشية مع النبات ف
ربون) وتزود النبات بما يحتاجه من العناصر الغذائية (الك

 كالنبات بالنتروجين والزن إمدادسفور وكذلك ووخاصة الف
نيز باإلضافة الى دورها في حماية النباتات ضد جوالمن

االجهادات البيئية كالجفاف والملوحة وتقليل حاجة النبات 
  للماء وإغناء بيئة الجذور بالعديد من المركبات

Bolandnazar et al., 2007)( ، االستراتيجياتومن 
خرى المعتمدة هي استخدام مضادات االكسدة للتغلب األ

 وكسجين نواع األأالناتج من تفاعل على الضرر 
لقابليتها في  ،(Munir and Aftab, 2009) النشطة

وكسجين أو األ  (free radicals)اصطياد الجذور الحرة
 ثناء عملية البناء الضوئي والتنفسأالنشط الذي ينتج 

Foyer et al., 1991)( .اكتسب تطبيق استخدام  لذا
تماماً كبيرا ًباعتبارها الفيتامينات خارجياً على النبات اه

وسيلة لتخفيف االثار السلبية إلجهادات الملوحة على 
 النبات وتحسين النمو وزيادة الحاصل كماً ونوعا

 (El-Bassiouny et al., 2005)، فالتوكوفيروالت 
 كسدة القوية في العديد من) هي من مضادات األE( وفيتامين

 الشيخوخة،و، نباتجية مثل النمو وتطور اليولوالعمليات الفس
وحماية النبات  ،منع أ كسدة الدهونو، تحمل االجهاداتو

ومن  (Kumar et al., 2012) من التلف التأكسدي
عند دراستها  2015)(صالح  لتي أجريت وجدالدراسات ا

نمو وإزهار نبات على فطريات المايكورايزا ل اً تأثير
زيادة معنوية في جميع  ،الديولس وعمرها المزهريجال

صفات النمو الخضري والزهري ومحتوى النبات من 
أن  (Payat et al., 2013) ما وجدكالعناصر الغذائية 

 إلى مستويات (.Calendula officinalis L) تعريض نبات

رتفاع افي  اً معنوي اً نخفاضامن كلوريد الصوديوم سبب 
 (El-Saady et al., 2015)  شارأكما  ،النبات وعدد األزهار

 .Antirrhinum majus Lنبات حنك السبع  أن معاملة
زيادة معنوية في بتراكيز مختلفة من االلفاتوكوفيرول سبب 

 صادق كما وجد ،صفات النمو الخضري والزهريجميع 
أن معاملة الورد الشجيري باأللفاتوكوفيرول قد  )۲۰۱٤(

سيديز وأعطت أعلى متوسط كخفض فاعلية أنزيم البيرو
، كما ي قياساً بمعاملة المقارنةالمزهرلعدد أيام العمر 

أن رش نبات الهوستا   (Skutnik et al., 2010)وجد
قلل فاعلية مضادات األكسدة ومنها أنزيم  Eبفيتامين 

 البيروكسيديز.

ولغرض التوسع في زراعة نباتات الزينة ومحاولة 
تخفيف مشكلة ملوحة مياه الري أصبح من الضروري 

بين استخدام فطر زج ستراتيجية مدروسة للماوضع 
) E( نــــاميــفيت اـــومنه اتــامينــوالفيت زاــورايـــالمايك

)Tocopherol αاإلستوما ) في تنمية نبات Lisianthus 
ويهدف البحث إلى دراسة . الملحيتحت ظروف االجهاد 
 Lisianthusنمو وتزهير نبات على تأثير السقي بالماء المالح 

لمايكورايزا والرش ودور فطريات ا "Croma"صنف 
) في زيادة مقاومة النبات Eباأللفاتوكوفيرول (فيتامين 

وه وإطالة عمر األزهار وبالتالي تحسين نم لإلجهاد الملحي
 . بعد القطف

 مواد وطرق البحث

نف��ذ البح��ث ف��ي الظل��ة الخش��بية التابع��ة إلح��دى المش��اتل 
ول األ ،لموس�ميناالهلية في محافظة بابل / قض�اء المس�يب 

والث����اني م�����ن  ۳۰/۱۲/۲۰۱۳إل�����ى  ۳۰/۱۱/۲۰۱۲م����ن 
لدراس���ة ت���أثير فط���ر   ۳۰/۱۲/۲۰۱٤إل���ى  ۸/۱۲/۲۰۱۳

 م�����اء الب�����زل) رايزا والس�����قي بالم�����اء الم�����الح (الم�����ايكو
 اإلس��توما نم��و وازه��ار نب��ات عل��ىTochopherol α-و

Lisianthus (Eustoma grandiflorum) ف ــــ��ـصن
F1 “Croma”  الشاحب  األرجواني ذو اللون . 

س��م وذل��ك بوض��ع  30اس��تبدلت ترب��ة الظل��ة ال��ى عم��ق 
غنام) كامل التحل�ل أوسط زرعي يتكون من سماد حيواني (

ث�م س�ويت  (1:3:6)وزميج نه�ري بنس�بة حجمي�ة  تموسبيو
 حواض ووض�عت فواص�ل خش�بية ب�ينألى التربة وقسمت إ

س��م. اس��توردت ب��ذور نب��ات  40ح��وض واخ��ر بارتف��اع  ك�ل
(Eustoma gradiflorum) Lisianthus ف ـــــ��ـصن

FR1 RCroma  م�ن الياب�ان ع�ن األرجواني الشاحب ذو اللون
 ،الياباني���ة ف���ي بغ���داد TAKIIطري���ق من���دوب م���ن ش���ركة 

زرع��ت ب��ذور الموس��م االول ف���ي البي��ت الزج��اجي الت���ابع 
لمش��اتل العتب��ة الحس��ينية ف��ي محافظ��ة ك��ربالء فيم��ا زرع��ت 

الزجاجي التابع لقس�م البس�تنة  بذور الموسم الثاني في البيت
أبي ب�� ،جامع��ة بغ��داد –كلي��ة الزراع��ة  –ئق وهندس��ة الح��دا

، زرع��ت الب��ذور للموس��مين ف��ي اطب��اق بالس��تيكية غري��ب
ب�دأت  ،للزراع�ة اً تم�وس وس�طي، استخدم الببذرة 128سعة 

يوم��اً م��ن زراعته��ا وكان��ت نس��بة  27الب��ذور باالنب��ات بع��د 
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م تفري��د الش��تالت بع��د ت�� ،% 46االنب��ات منخفض��ة إذ بلغ��ت 
م��ن زراع��ة الب��ذور ف��ي اكي��اس بالس��تيكية حج��م  يوم��اً  90

تم����وس معام����ل بالمبي����د ي) س����م تحت����وي عل����ى ب10× 10(
رش�ت الش�تالت  لتر ماء،10 مل / 2الفطري بلتانول بنسبة 

 المت��وازن NPKبع��د التفري��د بمحل��ول م��ن الس��ماد المرك��ب 
ت ، ث��م بع��د ش��هر زرع��/ لت��ر م��اءمج�� 2بنس��بة 18: 18: 18

وحدة  72تضمنت التجربة  ؛ حيثرض الظلةأالشتالت في 
 تجريبية وشملت التجربة العوامل اآلتية : 

 اللقاح الفطري
 MR0Rمعاملة المقارنة(من دون لقاح) ويرم�ز له�ا  تضمن

حي�ث وض��ع  MR1R م�ا معامل��ة اللق�اح الفط��ري ويرم�ز له��اأ، 
 Glomusم من اللقاح الفطري المكون من فطريات ج 15

intraradices  المن���تج ف����ي مختب����رات ش����ركةBiovita 
، االلمانية في منطقة العين، دولة االمارات العربية المتحدة 

الت�ي ت�م الحص�ول عليه�ا Glomus mosseae وفطري�ات 
 م�������ن دائ�������رة البح�������وث الزراعي�������ة التابع�������ة ل�������وزارة 

وض��ع الخل��يط ف��ي الحف��ر المع��دة  ، وق��دالعل��وم والتكنولوجي��ا
يك������ون اللق������اح  لزراع������ة الش������تالت، وق������د روع������ي ان

 ش����تالتالالم����ايكورايزي ف����ي حال����ة تم����اس م����ع ج����ذور 
(Matysiak and Falkowski, 2010). 

 لمستويات الملحيةا
حي��ث  ؛ت��م اع��داد اربع��ة مس��تويات لملوح��ة م��اء ال��ري

ث�م خفف�ت  EC  =20.9استخدمت مياه بزل عالية الملوح�ة 
) ال��ى المس��تويات الملحي��ة الثالث��ة الص��نبوربم��اء االس��الة (

 خدمة في التجربة والتي شملت :المست

S0  1.13dsm :ماء االسالة) معاملة المقارنة ( .۱ P

-1
P. 

S1  3dsm : المستوى الملحي االول  .۲ P

-1
P  

S2 6dsm : المستوى الملحي الثاني  .۳ P

-1
P   

S3  9dsm : المستوى الملحي الثالث  .٤ P

-1
P  

استخدم نظام الري بالتنقيط ف�ي عملي�ة ال�ري م�ن خ�الل 
على اربعة خزانات ماء كل خزان منظومة تنقيط تم نصبها 

 .ات الملحية المستخدمة في التجربةمخصص الحد المستوي

 توكوفيرول -فاالـ
يوم�ا م�ن  25بع�د  Eبدأت عملية رش النباتات بفيتامين 
لت�ر ملجم/ 100و 50الزراعة ف�ي المك�ان ال�دائم ب�التراكيز  

، ث��م ك��ررت )باإلض��افة ال��ى معامل��ة المقارن��ة (م��اء مقط��ر
 ،لنبات��اتش ك��ل اس��بوعين حت��ى موع��د تزهي��ر اعملي��ة ال��ر

زرع�ت النبات��ات تح��ت ظل��ة خش��بية مغط��اة بش��بكة زراعي��ة 
 ـ،م عل���ى خطوط���)2× 1بعاده���ا (أح���واض أخض���راء ف���ي 

 30خر آنبات وكل سم وبين  30خر آخط و كل المسافة بين
جريت عملي�ات الخدم�ة كاف�ة م�ن س�قي وتعش�يب كلم�ا أسم. 

بع�د  (pinching)نامي�ة كما تم ق�رط القم�م ال ،دعت الحاجة

ج��ل تش��جيع نم��و م��ن أاس��بوع م��ن الزراع��ة ولك��ل النبات��ات 
. جرت عمليات ري النبات�ات باس�تخدام م�اء فرع الجانبيةاأل

االسالة ولمدة ش�هر واح�د وبع�د ذل�ك ب�دأت عملي�ة تع�ريض 
دام المس�تويات الملحي�ة لى االجه�اد الملح�ي باس�تخإالنباتات 

م�ن م�اء  ات ال�ري ب�دالً عدادها مس�بقا ف�ي عملي�التي جرى إ
اس�تمرت عملي��ات ال�ري كلم�ا احت��اج النب�ات للم��اء  ،االس�الة

باس��تخدام المي��اه المعدل��ة فيه��ا الملوح��ة حس��ب المس��تويات 
ت��م ت��دعيم النبات��ات  ،حت��ى انته��اء التجرب��ةأع��اله  الم��ذكورة

بواسطة القصب وربطت باربطة بالستيكية لمنع اض�طجاع 
 .عليه��ا األزه��ارر النبات��ات عل��ى االرض خاص��ة بع��د ظه��و

 عش���وائي ت���ام نف���ذت التجرب���ة كتجرب���ة عاملي���ة بتص���ميم
(CRD) استخدم برنامج و وبثالث مكرراتSAS  الجراء

التحالي���ل االحص���ائية وتم���ت مقارن���ة المتوس���طات لجم���ع 
عن��د  (LSD)مؤش��رات الدراس��ة حس��ب اق��ل ف��رق معن��وي 

وتم��ت  1990) ،الس��اهوكي ووهي��ب( 5%مس��توى احتم��ال 
 تالية : دراسة الصفات ال

 ارتفاع النبات (سم)

تم قياس ارتفاع النبات من سطح التربة الى اعلى نقط�ة 
 .)۲۰۱۱، العبدلي( في النبات بواسطة المسطرة المترية

 وراقالمحت��������وى النس��������بي للكلوروفي��������ل ف��������ي األ
unit )SPAD( 

 أزواج م���ن األوراق م���ن أس���فل ووس���ط  ثالث���ةأخ���ذت 
 تخدام جه���ازباس��� ورفي���للالك النب���ات واع���اله وت���م تق���دير

  (Chlorophyll content (meter SPAD-502) 
 .ولجميع النباتات في المعاملة

 نبات عدد النورات/

تم حساب عدد النورات الزهري�ة المتكون�ة عل�ى النب�ات 
 الواحد حتى نهاية التزهير ولجميع النباتات.

  Vase lifeالعمر المزهري) زهار بعد القطف (مدة بقاء األ

ام بقائه��ا ص��الحة تس��ويقياً ال��ى ح��ين ت��م حس��اب ع��دد اي��
 ظه����ور عالم����ات ال����ذبول او االس����مرار عل����ى الب����تالت

(Rahman et al., 2012). 

Pللجذور (سم المساحة السطحية

۲
P( 

تم تصوير جذور النباتات المنتخب�ة لك�ل وح�دة تجريبي�ة 
 بع���د وض���عها عل���ى لوح���ة بيض���اء بك���اميرا رقمي���ة ن���وع

 Sony ل معلوم���ة واس���تخدمت اش���ارة دالل���ة لمس���افة ط���و
) س��م بخ��ط مل��ون مرس��وم بجان��ب الج��ذر ، ت��م حس��اب 10(

المس����احة الس����طحية لج����ذور النبات����ات باس����تخدام برن����امج 
(Digimizer, 2014)  ل��ى البرن��امج بع��د نق��ل الص��ور إ

على الحاسوب وحددت المساحات الت�ي يش�غلها الج�ذر بع�د 
 تأشيرها وقراءتها .
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 يكورايزاة للجذور المصابة بالماتقدير النسبة المئوي
 لــــة من قبــوفـــوصــة المـــــريقــطــال اســـتخــدمت

(Floss et al., 2008). 

م ترب��ة ج��/ب��وغب��واغ فط��ر الم��ايكورايزا (أحس��اب ع��دد 
 جافة)

  ةـــ����ـقـــريـــى طــ����ـاداً علــ����ـاعتمتــ����ـم حســــابهـ����ـا 
Adholya and Gaur (1994) . 

 SOD  (Superoxide dismutaseتقدير فعالية ( 
له�ذا  (وحدة/جم وزن طازج) تم تقدير الفعالية االنزيمية

 باس�تخدام طريق�ة اإلس�توما االنزيم بمستخلص أوراق نب�ات
Beyer and Fridowich (1987)  . 

 CAT (Catalaseنزيم (إ فعالية تقدير
قدرت فعالية انزيم الكتليز وفق الطريقة الموصوفة م�ن 

 ورة م��ن قب��لوالمح��   Beers and Sizer (1952)قب�ل
Gogorcena et al. (1995)  . 

  Total Peroxidaseتقدير فعالية انزيم 
قُدرت الفعالية االنزيمية وفق الطريقة الموصوفة من 

 .  Müftügil (1985) قبل

 النتائج

  ارتفاع النبات (سم)
إل���ى أن معامل���ة التس���ميد  1تش���ير النت���ائج ف���ي ج���دول 

معنوي��اً  أث��رتق��د  (MR1R)كورايزا يالحي��وي بفطري��ات الم��ا
 (60.22كال الموسمين التي سجلت فأزداد ارتفاع النبات وب

س��م للموس��م األول والث��اني عل��ى الت��والي قياس��اً  61.83)و 
و  (53.20الت���ي أعط���ت  (MR0R)بالمعامل���ة غي���ر الملقح���ة 

أن زيادة مستويات  كما سم للموسمين على التوالي 54.81)
النب��ات إذ ملوح��ة م��اء ال��ري ق��د رافق��ه نقص��ان ف��ي ارتف��اع 

SR3R (9 dsmأعط��ت معامل��ة  P

-1
P)  اق��ل مع��دل له��ذه الص��فة

س����م عل����ى  54.75)و  (52.45 ولك����ال الموس����مين بلغ����ت
التوالي مقارنة بمعامل�ة القي�اس (م�اء اإلس�الة) الت�ي س�جلت 

 (57.79أعلى مع�دل الرتف�اع النب�ات ولك�ال الموس�مين بل�غ 
تش��ير النت��ائج إل��ى تف��وق  كم��ا ،س��م عل��ى الت��والي 60.08)و

 )م/لت��رجمل 100بتركي��ز  E TR2R (ال��رش بفيت��امين  مل��ةمعا
أعط���ت أعل���ى متوس���ط الرتف���اع  ؛ حي���ثولك���ال الموس���مين

س��م عل��ى الت��والي، والت��ي  59.14)و  (57.30 النب��ات بل��غ 
الت��ي أعط��ت  (TR0R)اختلف��ت ب��دورها ع��ن معامل��ة المقارن��ة 

س���م عل���ى الت���والي  57.45)و  (56.26ولك���ال الموس���مين 
الم����ايكورايزا  تب����ين مس����توياوأوض����ح الت����داخل الثن����ائي 

 إذ أعط���ت (SR0RMR1R)ومس���تويات الملوح���ة تف���وق المعامل���ة 
و  (60.99أعل����ى ارتف����اع للنب����ات لك����ال الموس����مين بل����غ  

 R(SR3RMR0R)سم عل�ى الت�والي فيم�ا س�جلت المعامل�ة  63.64)

Rأق��ل ارتف���اعR  R 51.38و  (48.44للنب���ات ولك���ال الموس���مين 
ثن��ائي ب��ين ، وأظه��رت معامل��ة الت��داخل ال) عل��ى الت��واليس��م

أثره���ا  Eمس���تويات الملوح���ة ومس���تويات ال���رش بفيت���امين 
للموس�م  TR0RSR3Rس�جلت المعامل�ة إذ المعنوي في هذه الصفة 

س��م ف��ي ح��ين  (51.95)أق��ل قيم��ة ب��ين الق��يم فبلغ��ت  األول
أعل��ى قيم��ة له��ذه الص��فة بلغ��ت  (TR2RSR1R)س��جلت المعامل��ة 

 سم.  (59.04)

أق�ل ني في الموس�م الث�ا TR0RSR3Rالمعاملة في حين سجلت 
سم بينم�ا س�جلت المعامل�ة   (54.12)قيمة لهذه الصفة بلغت 

(TR2RSR0R)R Rأعلى قيمةR R سم . (61.13)لهذه الصفة بلغت 
ارت نتائج التداخل الثنائي بين معاملتي التلقيح شأو

عدم وجود إلى  Eبالمايكورايزا والرش بمستويات فيتامين 
 MR1RTR0R  ،MR1RTR1R  ،MR1RTR2Rفرق معنوي بين المعامالت 

ليس لها أثر  Eلي فإن زيادة مستويات فيتامين وبالتا
وأظهرت معامالت التداخل الثالثي أن تلقيح معنوي، 

النباتات بالمايكورايزا مع رشها بأي من مستويات فيتامين 
E  وريها بماء األسالة أو بالتركيزين األول والثاني من

على أعلى ارتفاع للنبات الماء المالح، قد أدى للحصول 
معنوي بين تلك المعامالت، بينما أدى ري بدون فرق 

وعدم تلقيحها  (SR3R)النباتات بأعلى مستوى من الماء المالح 
 Eبالمايكورايزا مع رشها بأي من مستويات فيتامين 

لتسجيل أقل القيم الرتفاع النبات وبدون فرق معنوي بين 
 تلك المعامالت.

 ) unit )SPADمحتوى األوراق من صبغة الكلوروفيل  
إلى تفوق محتوى األوراق من صبغة  ۲ير جدول يش

الكلوروفيل للنباتات الملقحة معنويا ًعلى النباتات غير 
  SPAD )50.53و  50.87الملقحة إذ بلغ ولكال الموسمين (

على التوالي عن معاملة عدم التلقيح لموسمي التجربة التي 
 على التوالي.  SPAD) 41.40و  43.46سجلت (

صبغة  محتوى األوراق منن ألى إكما يشير الجدول 
الكلوروفيل قد انخفض معنويًا بزيادة مستوى ملوحة ماء 

للموسمين على  SPAD) 40.51و 38.89الري وبلغ (
) فيما بلغ أعلى تركيز SR3Rالتوالي عند مستوى الملوحة (

و  51.71) لكال الموسمين (SR0Rلها عند مستوى الملوحة (
49.38 (SPAD  .على التوالي 

) حقق Eلرش بفيتامين (ا نالنتائج أيضاً أأظهرت 
صبغة الكلوروفيل  محتوى األوراق منزيادة معنوية في 

على  SPAD) 43.99و  ٤٥.۱٥ولكال الموسمين من (
و  49.24) ليصل إلى (Eالتوالي من دون الرش بفيتامين (

8.05 (SPAD  للموسمين على التوالي باستخدام الرش بـ
تأثير التداخل  من حيث . أماEملجم/لتر من فيتامين  100

بين اللقاح الحيوي والملوحة فقد تفوقت معاملتا التداخل 
)SR0RMR1R وSR1RMR1R) 52.66)، (52.91و 54.75) وسجلتا 

للموسمين على التوالي في حين  SPAD) 53.32و 
) أقل قيمة لهذه الصفة بلغت SR3RMR0Rأعطت المعاملة (
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  أظهر التداخل ، كماللموسمين على التوالي SPAD) 35.04و 32.68(
  Cromaصنف ستوماارتفاع نبات اإل على تأثير المايكورايزا وملوحة ماء الري واأللفاتوكوفيرول .1جدول 

α-Tocopherol 
 E فيتامين

اللقاح الفطري 
 فطر المايكورايزا

 الموسم الثاني الموسم األول

T M  ملوحة ماء الري(dsmP

-1
P) (S) التداخل 

 مايكورايزا
× 

α-Tocopherol 

dsmP) ملوحة ماء الري

-1
P) (S) التداخل 

 مايكورايزا
× 

α-Tocopherol 

S0 S1 S2 S3 S0 S1 S2 S3 
1.13 3 6 9 1.13 3 6 9 

TR0 
 (ماء مقطر)

M R0 54.08 54.67 54.17 47.83 52.68 55.92 55.33 55.00 51.08 54.33 
M R1 60.90 61.50 60.90 56.08 59.85 62.17 61.67 61.33 57.17 60.58 

TR1 
 م/لتر)ملج 50(

M R0 54.50 55.17 54.50 48.33 53.13 56.50 55.91 55.00 51.41 54.70 
M R1 60.58 61.50 61.67 56.33 60.02 63.67 63.75 62.17 58.50 62.02 

TR2 
 م/لتر)ملج100(

 

M R0 55.16 55.83 55.00 49.17 53.79 57.17 56.67 56.00 51.67 55.38 

M R1 61.50 62.25 62.53 56.93 60.80 65.08 64.50 63.33 58.67 62.90 

LSD (0.05) 2.19 2.35 1.45 1.93 
 T  T 

 التداخل
S×T 

TR0 57.49 58.08 57.53 51.95 56.26 59.04 58.50 58.17 54.12 57.45 
TR1 57.54 58.33 58.08 52.33 56.57 60.08 59.83 58.58 54.96 58.36 
TR2 58.33 59.04 58.77 53.05 57.30 61.13 60.58 59.67 55.17 59.14 

LSD (0.05) 4.74 0.77 4.63 0.51 
 M  M 

 التداخل
S×M 

M R0 54.58 55.22 54.55 48.44 53.20 56.52 55.97 55.33 51.38 54.81 
M R1 60.99 61.75 61.70 56.45 60.22 63.64 63.31 62.28 59.11 61.83 

LSD (0.05) 1.18  0.63  0.42 
    

(S)   54.75 58.81 59.64 60.08  52.45 58.13 58.49 57.79  ماء الريملوحة 
LSD (0.05) 0.89 0.59  

* MR0R =   بدون لقاح      MR1R =  ملقح 
  

 ص���بغة الكلوروفي���ل عل���ى محت���وى األوراق م���نت���أثير الم���ايكورايزا وملوح���ة م���اء ال���ري وااللف���اتوكوفيرول  .2ج���دول 
 )SPAD- unitصنف اإلستوما ) لنباتCroma  

α-Tocopherol 
 Eفيتامين 

اللقاح الفطري 
 فطر المايكورايزا

 الموسم الثاني الموسم األول

T M 
dsmP)  (S) ملوحة ماء الري

-1
P) التداخل 

 مايكورايزا
× 

α-Tocopherol 

dsmP)  (S) ملوحة ماء الري

-1
P) التداخل 

 مايكورايزا
× 

α-Tocopherol 

S0 S1 S2 S3 S0 S1 S2 S3 
1.13 3 6 9 1.13 3 6 9 

TR0 
 (ماء مقطر)

M R0 47.93 47.04 43.76 30.28 42.25 ٤٥.۲۳ ٤٤.۱۰ 38.31 ۳٤.۰٦ 40.42 
M R1 ٥۰.٥ ٥٥۰.٥۰ ٤۸.۲۲ ٤۲.۹٦ 48.06 ٤۸.۸۸ ٥۰.۲٤ ٥۷.۹۳ ٤۳.۰۲ ٤۷.٥۷ 

TR1 
 م/لتر)ملج 50(

M R0 ٤۸.٦۷ ٤۷.۷۰ ٤٤.۰۰ ۳۲.۹٤ ٦۳.۳۳ ٤٥.٥۸ ٤٤.٥۷ ۳۹.۳۷ ۳٤.۸۰ ٤۱.۰۷ 
M R1 ٥٤.۱۰ 53.26 ٥۰.۷۲ ٤٥.۳۲ 50.85 ٥۳.۲۳ ٥۳.۲۷ ٥۰.٥۰ ٤٥.٥۳ ٥۰.٦۳ 

TR2 
 م/لتر)ملج100(

M R0 ٤۹.٤۳ 48.47 ٤٦.٥۱ 34.80 ٤٤.۸۰ ٤۷.٤۷ ٤٥.۹٤ ٦۱.۱۷ ۳٦.۲۸ ٤۲.۷۲ 
M R1 ٥۹.۰۰ 54.97 ٥۳.۷۰ 47.07 ٥۳.٦۸ ٥٥.۸۷ ٥٦.٤۳ ٥۲.۰۰ ٤۹.۲۰ ٥۳.۳۸ 

LSD (0.05) 2.80 ٤.٦۸ ٥.۱۳ 3.89 
 T  T 

 التداخل
S×T 

TR0 49.24 48.77 ٤٥.۹۸ ۳٦.٦۲ ٤٥.۱٤ ٥۷.۰٤ ٦۷.۱۸ ٤۳.۱۲ ۳۸.٤ ٦٤۳.۹۹ 
TR1 ٥۱.۳۸ ٥۰.٤۹ ٤۷.۳٦ ۳۹.۱٤ ٤۷.۰۹ ٤۹.٤۱ ٤۸.۹۲ ٤٤.۹۳ ٤۰.۱٤٥ ٦.۸٦ 
TR2 ٥٤.٥۲ ٥۱.۷۲ 49.79 ٤۰.۹۳ ٤۹.۲٥ ٤۱.٦۷ ٥۱.۲۰ ٤٦.٥۸ ٤۲.۷٤ ٤۸.۰٥ 

LSD (0.05) 5.53 ۰.۹۹ ٦.۸٦ ۱.۸۱ 
 M  M 

 التداخل
S×M 

M R0 48.07 47.73 ٤٤.۷٦ ۳۲.٦۸ 43.46 ٤٦.۰۹ ٤٤.۸۷ ۳۹.٦۱ ۳٥.۰٤ ٤۱.٤۰ 
M R1 ٥٤.۷٥ ٥۲.۹۱ ٥۰.٦۷ ٤٦.۱۲ 50.87 ٥۲.٥ ٦٦۳.۳۲ ٥۰.۱٤٥ ٤.۹۸ ٥۰.٥۳ 

LSD (0.05) ۲.۳۹ ۰.۸۰ ۳.۱٥ ۱.٤۸ ۲.۳۹ 
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(S) ٥۱.۷۱ ٤۰.٥۱ ٤٤.۸۸ ٤۹.۰۹ ٤۹.۳۸  ۳۸.۸۹ ٤۷.۷۱ ٥۰.۳۲ ٥۱.۷۱ ملوحة ماء الري 
LSD (0.05) ۱.۱٤ ۲.۰۹  

تفوق���ا ًمعنوي���ا ًس���جلته  Eالملوح���ة وفيت���امين  الثن���ائي ب���ين
) للموس�م TR2RSR1Rو TR2RSR0Rالمعاملتان المتش�ابهتان احص�ائياً (

) 51.20و  51.67) و(51.72و  54.52ل والثاني بلغ (األ
SPAD ) عل��ى الت��والي فيم��ا س��جلت المعامل��ةTR0RSR3R أق��ل (

متوس���ط لش���دة ص���بغة الكلوروفي���ل ولك���ال الموس���مين بل���غ 
 على التوالي. SPAD) 38.64و  36.62(

) Eأما التداخل الثنائي بين اللقاح الفطري وفيتامين (
 ين) للموسمTR2RMR1Rو  TR1RMR1Rفقد اظهر تفوق المعاملتين (

 SPAD) 50.85و 53.68( حيث سجلتا االول والثاني
 على التوالي مقارنة بالمعاملة SPAD )50.63و  53.38و(
)TR0RMR0R) 34.06و  42.25) التي سجلت (SPAD 

وفي التداخل الثالثي بين عوامل  ،لى التواليللموسمين ع
الدراسة تشير نتائج الموسم االول الى التفوق المعنوي 

) إذ سجلت أعلى تركيز لمحتوى TR2RSR0RMR1Rللمعاملة (
قياساً  SPAD  59.00األوراق من صبغة الكلوروفيل بلغ 

) التي أعطت اقل قيمة لهذه الصفة TR0RSR3RMR0Rبالمعاملة (
 . SPAD 30.28بلغت 

 TR2RSR1RMR1Rالمعامالت ( اً هرت نتائج الموسم الثاني تفوقأظ
، TR2RSR0RMR1R ،TR1RSR1RMR1R، TR1RSR0RMR1R وTR2RSR2RMR1R (

،  56.43صبغة الكلوروفيل إذ بلغ (لبإعطائها أعلى تركيز 
والتي  SPAD) 52.00و  53.23، 53.27، 55.87
) لتسجل القيمة TR0RSR3RMR0Rعلى المعاملة (بدورها تفوقت 

)34.06 (SPAD. 

   عدد النورات / نبات
 معامل��ة التلق��يح  بالم��ايكورايزاأن  3 ظه��رت نت��ائج ج��دولأ

دة ع��دد النورات/نب��ات وللموس��مين معنوي��اً ف��ي زي��اتفوق��ت 
نورة/نب���ات عل���ى الت���والي  4.19و  3.25عطائه���ا الق���يم إب

مقارنة بالنباتات غير الملقحة التي س�جلت ولك�ال الموس�مين 
 ، وم�ن جه�ة أخ�رىنورة/نبات على الت�والي 3.36و  2.47

 اً انخفاض� تويات العالية من ملوحة ماء ال�ريسببت المسفقد 
أق�ل  SR3Rف�ي ع�دد النورات/نب�ات إذ س�جلت المعامل�ة  اً معنوي

عدد للنورات المتكونة على النباتات ولموسمي التجربة بل�غ 
نورة/نب��ات عل��ى الت��والي قياس��اً بمعامل��ة 2.94) و  (2.16

و  (3.72المقارنة التي سجلت أعلى عدد للنورات إذ بلغ�ت 
كم���ا  ،عل���ى الت���واليلموس���مي التجرب���ة نورة/نب���ات  4.42)

لزي����ادة أعل����ى مع����دل  Eال����رش بفيت���امين  ةحقق���ت معامل����
 ن�ورة/ 4.23) و  3.08(النورات بلغ  معنــــوية في عــــدد

معامل��ة المقارن��ة الت��ي س��جلت أق��ل مع��دل له��ذه قياس��اً بنب��ات 
 نك��ا ، كم��الك��ال الموس��مين نورة/نب��ات )3.39( الص��فة بل��غ

عدد على لتداخل بين اللقاح الحيوي والملوحة معنوياً ا تأثير
أعل�����ى ع�����دد  (SR0RMR1R)المعامل�����ة  أعط�����تالن�����ورات إذ 

 ن���ورة/ 4.89)و  (3.78للنورات/نب���ات ولك���ال الموس���مين 
أق��ل  (SR3RMR0R)نب��ات عل��ى الت��والي فيم��ا أعط��ت المعامل��ة 

 (1.55متوس��ط لع��دد الن��ورات للموس��م األول والث��اني بل��غ 

ت��أثير الت��داخل  ع��ن أم��ا ،/نب��ات عل��ى الت��والينورة 2.55)و
إذ  (TR2RSR0R)فق��د تفوق��ت معامل��ة  Eب��ين الملوح��ة وفيت��امين 

نورة/نب�ات  5.00) و (4.00سجلت لموسمي التجربة الق�يم 
 /نب��ات عن��د لت��والي ف��ي ح��ين أنخف��ض ع��دد النوراتعل��ى ا

وس���جلت لك���ال الموس���مين الق���يم R R(TR0RSR3R)المعامل���ة تطبي���ق 
أث��رت ، كم��ا ب��ات عل��ى الت��والين /ن��ورة2.66) و  (2.00

معنوي�اً ف�ي  Eمعاملة التداخل بين اللق�اح الفط�ري وفيت�امين 
أعل�ى الق�يم TR2RMR1 Rعدد النورات/نب�ات إذ أعط�ت المعامل�ة 

 ن��ورة/ 4.71و  (3.42له��ذه الص��فة ف��ي موس��مي التجرب��ة 
عل��ى الت��والي والت��ي تفوق��ت ب��دورها عل��ى معامل��ة  )نب��ات

عدل له�ذه الص�فة لك�ال التي سجلت أقل م (TR0RMR0R)التداخل 
 .نورة/نبات على التوالي 3.08 و 2.25الموسمين بلغ 

بينت نتائج الت�داخل الثالث�ي لعوام�ل الدراس�ة تف�وق كما 
 م�����امعنوي����اً بإعطائهTR2RSR0RMR0 Rو  TR2RSR0RMR1Rالمع����املتين 

 4.00أعل���ى متوس���ط لع���دد الن���ورات للموس���م األول بل���غ 
 TR1RSR3RMR0)و TR0RSR3RMR0R)R Rمع���املتين بال نورة/نب���ات قياس���اً 

R نورة/نب�ات  1.33قيم�ة له�ذه الص�فة بلغ�ت  أقلاللتان سجلتا
فيم�����ا أظه�����رت نت�����ائج الموس�����م الث�����اني تف�����وق المعامل�����ة 

(TR2RSR0RMR0R) ن������ورة /نب������ات قياس������اً  (5.50) إذ س������جلت
ت��ا أق��ل ياللت��ان أعط TR1RSR3RMR0R)وTR0RSR3RMR0R) R Rبالمعاملت��ان 

 نورة /نبات. 2.33متوسط لهذه الصفة بلغ 

 اإلستوماالعمر المزهري ألزهار 
يعتمد العمر المزهري لألزهار بعد القطف على الحال�ة 
الغذائية للنباتات التي تقطف منها األزهار وترجع أكثر م�ن 

% من قابلية االزهار على البقاء طويالً بعد القطف ال�ى 30
الظروف التي تنمو فيه�ا النبات�ات الت�ي تؤخ�ذ منه�ا االزه�ار 

 ).2003أسرار، (

 تفوق معاملة اللقاح 4ل يبين التحليل االحصائي في جدو
للموسم إذ سجلت  ؛) بطول العمر المزهريMR1Rالفطري (

) يوماً على التتابع مقارنة 11.28و  12.83االول والثاني (
) 9.27و  10.77عطت (أ) التي M0بمعاملة عدم التلقيح (

 .يوماً لكال الموسمين على التتابع

 مالحأو بالماء ال (SR0R)حققت معاملتي الري بماء األسالة 
زيادة معنوية في العمر  (SR1R)بالتركيز المنخفض 

) يوماً للموسم االول 12.72المزهري لألزهار بإعطائها (
) اللتين سجلتا SR3Rو SR2Rعلى المعاملتين ( متفوقين بدورهما

يوما. فيما أظهرت نتائج  10.50و  11.22مزهري عمر 
الثاني تفوق معاملة السقي بماء االسالة على بقية  الموسم

) يوما ً قياساً بمعاملة 11.94بتسجيلها القيمة ( لمعامالتا
SR3R  ۸.٥۰التي سجلت أقل قيمة للعمر المزهري بلغت 

 يوماً. 
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 T2 ةمعاملال) تفوق Eأظهرت معاملة الرش بفيتامين (
ول قياسا ً بمعاملة يوماً للموسم األ 12.42بإعطائها  معنوياً 

ماً، كما ) يو11.20) التي سجلت القيمة (TR0Rعدم الرش (

في  TR1R  ،TR2Rبين المعاملتين  أنه ال يوجد فرق معنوي
 الموسم األول.

 

  Cromaصنف ستومانبات  لنبات اإلواأللفاتوكوفيرول في عدد النورات/تأثير المايكورايزا وملوحة ماء الري . ۳جدول 
α-Tocopherol 

 E فيتامين
اللقاح الفطري 
 فطر المايكورايزا

 انيالموسم الث الموسم األول

T M ملوحة ماء الري (S) (dsmP

-1
P) التداخل 

 مايكورايزا
× 

α-Tocopherol 

dsmP) (S)  ملوحة ماء الري

-1
P) التداخل 

 مايكورايزا
× 

α-Tocopherol 

S0 S1 S2 S3 S0 S1 S2 S3 
1.31 3 6 9 1.31 3 6 9 

TR0 
 (ماء مقطر)

M R0 3.33 2.33 2.00 1.33 2.25 3.67 3.33 3.00 2.33 3.08 
M R1 3.67 3.33 3.00 2.66 3.17 4.17 4.00 3.67 3.00 3.71 

TR1 
 م/لتر)ملج 50(

M R0 3.66 2.33 2.33 1.33 2.41 3.67 3.67 3.33 2.33 3.25 
M R1 3.67 3.67 2.66 2.67 3.17 5.00 4.33 3.92 3.33 4.14 

TR2 
 م/لتر)ملج100(

M R0 4.00 2.67 2.33 2.00 2.75 4.50 4.00 3.50 3.00 3.75 
M R1 4.00 3.67 3.00 3.00 3.42 5.50 5.17 4.50 3.67 4.71 

LSD (0.05) 0.82 0.645 0.65 0.56 
 T  T 

 التداخل
S×T 

TR0 3.50 2.83 2.50 2.00 2.70 3.91 3.67 3.33 2.66 3.39 
TR1 3.67 3.00 2.50 2.00 2.79 4.33 4.00 3.63 2.83 3.70 
TR2 4.00 3.17 2.67 2.50 3.08 5.00 4.58 4.00 3.33 4.23 

LSD (0.05) 0.78 0.29 0.69 0.23 
 M  M 

 التداخل
S×M 

M R0 3.67 3.44 2.22 1.55 2.47 3.94 3.67 3.28 2.55 3.36 
M R1 3.78 3.56 2.89 2.78 3.25 4.89 4.50 4.03 3.33 4.19 

LSD (0.05) 0.45  0.23 0.49 0.19 
    

(S) 2.94 3.65 4.08 4.42  2.16 2.56 3.00 3.72 ملوحة ماء الري  
LSD (0.05) 0.33 0.26  

  
 ص��نف اإلس��توما) لنب��ات وكوفيرول ف��ي العم��ر المزه��ري (ي��ومت��أثير الم��ايكورايزا وملوح��ة م��اء ال��ري وااللف��ات .4 ج��دول

Croma 
α-Tocopherol 

 E فيتامين
اللقاح الفطري 
 الموسم الثاني الموسم األول فطر المايكورايزا

T M 

dsmP) (S) ملوحة ماء الري

-1
P)  التداخل 

 مايكورايزا
× 

 α-Tocopherol 

dsmP) (S) ملوحة ماء الري

-1
P)  التداخل 

 مايكورايزا
× 

α-Tocopherol 
 

S0 S1 S2 S3 S0 S1 S2 S3 
1.13 3 6 9 1.13 3 6 9 

TR0 
 (ماء مقطر)

M R0  ۱۱.۰۰ ۱۰.۳۳ ۹.۳۳ ۱۰.۱٤ ۱۰.۳۳ ۹.٦۷ ۸.٦٦ ۷.۰۰ ۱۰.٤۱ 
M R1 ۱۳.٦۷ ۱۳.٦۷ ۱۰.٦۷ ۱۰.۳۳ ۱۲.۱٦ ۱۲.۰۰ ۱۱.۳۳ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.٥۸ 

TR1 
 م/لتر)جمل 50(

M R0 ۱۱.۳۳ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۷٥ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۳۳ ۷.٦٦ ۱۰.۷٦ 
M R1 ۱٤.۰۰ ۱۳.٦۷ ۱۱.٦۷ ۱۱.۳۳ ۱۲.٦۷ ۱۳.۰۰ ۱۲.۳۳ ۱۰.۳۳ ۹.۳۳ ۱۱.۲٥ 

TR2 
 م/لتر)جمل100(

M R0 ۱۲.۰۰ ۱۱.٦۷ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۱٦ ۱۱.۳۳ ۱۰.٦۷ ۸.٦۷ ۸.۰۰ ۹.٦٦ 
M R1 ۱٤.٦۷ ۱٥.۳۳ ۱۲.٦۷ ۱۲.۰۰ ۱۳.٦۷ ۱٤.۰۰ ۱۳.۳۳ ۱۰.٦۷ ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ 

LSD (0.05) ۲.۱۹ ۱.۳۰ ۱.۲۷٤ ۱.۳۱ 
 T  T 

 التداخل
S×T 

TR0 ۱۲.۳۳ ۱۲.۳۳ ۱۰.٦٦ ۹.۸۳ ۱۱.۲۰ ۱۱.۱۷ ۱۰.٥۰ ۹.۳۳ ۸.۰۰ ۹.۷٥ 
TR1 ۱۲.٦۷ ۱۲.۳۳ ۱۱.۱۷ ۱۰.٦٦ ۱۱.۷۱ ۱۲.۰۰ ۱۱.۱۷ ۹.۳۳ ۸.٥۰ ۱۰.۲٥ 
TR2 ۱۳.۳۳ ۱۳.٥۰ ۱۱.۸۳ ۱۱.۰۰ ۱۲.٤۲ ۱۲.٦۷ ۱۲.۰۰ ۹.٦۷ ۹.۰۰ ۱۰.۸۳ 

LSD (0.05) ۱.۹۹ ۰.۷۷ ۱.٥۳ ۰.٤٥ 
 M  M 

M التداخل R0 ۱۱.٤٤ ۱۱.۲۲ ۱۰.٦٦ ۹.۷۷ ۱۰.۷۷ ۱۰.۸۹ ۱۰.۱۱ ۸.٥٦ ۷.٥٥ ۹.۲۷ 



 
Abd El-Latif, et al. ٥٦ 

S×M M R1 ۱٤.۱۱ ۱٤.۲۲ ۱۱.۷۸ ۱۱.۲۲ ۱۲.۸۳ ۱۳.۰۰ ۱۲.۳۳ ۱۰.۳۳ ۹.٤٤ ۱۱.۲۸ 
LSD (0.05) ۱.۲۰ ۰.٦۳ ۰.۸۱ ۰.۳٦ 

    
(S)   ۸.٥۰ ۹.٤٤ ۱۱.۲۲ ۱۱.۹٤  ۱۰.٥۰ ۱۱.۲۲ ۱۲.۷۲ ۱۲.۷۸  ملوحة ماء الري

LSD (0.5) ۰.۸۹ ۰.٥۲  
 TR2Rأظهرت نتائج الموسم الثاني تفوق المعاملة 

) يوما فيما سجلت معاملة المقارنة القيمة 10.83بتسجيلها (
) في SR1RMR1Rو SR0RMR1Rتفوقت المعاملتان (ويوماً،  9.75

تا يي بين اللقاح الحيوي والملوحة إذ أعطالتداخل الثنائ
يوماً  للموسم االول  12.33،  13.00، و14.22و  14.11

أقل  SR3RMR0Rوالثاني على التوالي ، فيما سجلت المعاملة 
يوماً للموسمين على التوالي.  7.55و  9.77قيمة بلغت 

وفي التداخل بين مستويات اللقاح الحيوي ومستويات 
) TR2RSR1Rو TR2RSR0Rت المعاملتان (تفوقفقد ) Eفيتامين (

) يوما ً 12.00و  12.67) ، (13.50و 13.33بإعطائهما (
للموسم األول والثاني على التوالي مقارنة بالمعاملة 

)TR0RSR3R) يوماً على التوالي8.00و  9.83) التي أعطت (، 
وأظهر التداخل الثنائي بين معاملتي التلقيح بالمايكورايزا 

المعنوي في إطالة  تأثيره) Eوالرش بمستويات فيتامين (
) أعلى TR2RMR1Rحياة االزهار المقطوفة إذ سجلت المعاملة (

) يوما ً للموسم االول والثاني 12.00 و 13.67قيمة بلغت (
) التي سجلت أقل TR0RMR0Rعلى التوالي مقارنة بالمعاملة (

 ) يوماً للموسمين على التوالي.0.41۱و 10.14قيمة بلغت (
) في TR2RSR1RMR1Rو TR2RSR0RMR1Rلتان (وتفوقت معنويا ًالمعام

التداخل الثالثي بين مستويات المايكورايزا ومستويات 
) 15.33و 14.67( ) بإعطائهماE( الملوحة وفيتامين

األول والثاني على  ينللموسم ) يوما 13.33ً و 1400و(
) التي أعطت أقل TR0RSR3RMR0Rالتوالي مقارنة بالمعاملة (

 .ن على التوالي) يوماً  للموسمي7.00و 9.33قيمة بلغت (

Pالمساحة السطحية للجذور (سم

۲
P( 

ن مساحة الجذور ازدادت ألى إ 5جدول توضح نتائج 
معنويا ً عند تلقيح النباتات بالمايكورايزا فأعطت لموسمي 

Pسم 0T)114.17و 117.82التجربة (

2
P0T  على  التوالي لتتفوق

على معاملة عدم التلقيح التي سجلت لكال الموسمين 
Pسم0T )99.16و  103.78(

2
P0T وحققت المعاملة  ،على التوالي

SR0R  زيادة معنوية في مساحة الجذور ولكال الموسمين
Pسم 0T)118.14و 120.67بإعطائها (

2
P0T  فيما  ،التواليعلى

القيم ) لكال الموسمين SR3Rو SR2Rالمعاملتان (سجلت 
Pسم 0T)84.22و 118.29(

2
P0T ) 0) 76.04و  114.64وTسمP

2
P0T 

المعنوي لفيتامين ثر لى األنتائج إالعلى التوالي. كما تشير 
)E في هذه الصفة إذ تفوقت المعاملة (TR2R  على بقية

Pسم 0T)112.69المعامالت للموسم االول بتسجيلها القيمة (

2
P0T 

كما  ،) فيما بينهما معنوياً TR1Rو 0T)TR0Rالمعاملتان 0Tفيما لم تختلف 
) على TR2Rأشارت نتائج الموسم الثاني الى تفوق المعاملة (

Pسم 0T)108.33مة (بقية المعامالت بتسجيلها القي

2
P0T  حين في

Pسم0T) 105.13) أقل قيمة بلغت (TR0Rسجلت المعاملة (

2
P0T، 

التداخل الثنائي بين التلقيح بالمايكورايزا  سجلت معامالتو
القيم ) أعلى SR0RMR1R ،SR1RMR1R ،SR2RMR1R(وملوحة ماء الري 

Pسم0T) 122.95، 124.86، 125.00بلغت ( حيث

2
P0T  للموسم

 م والتي بلغتالقيأعلى  ذات المعامالتول فيما سجلت األ
)123.68  ،123.68  ،121.21(0T سمP

2
P0T  للموسم الثاني

) التي أعطت أقل قيمة لهذه SR3RMR0Rمقارنة بالمعاملة (
Pسم0T) 63.70و 69.96الصفة ولكال الموسمين بلغت (

2
P0T  على

 التوالي . 

وأظهرت معاملة التداخل الثنائي بين مستويات الملوحة 
في هذه  ) أثرها المعنويEوالرش بمستويات فيتامين (

 (SR3R)أدى الري بالماء المالح بأعلى تركيز إذ الصفة 
الذي رشت به النباتات  Eوبغض النظر عن تركيز فيتامين 

للحصول على أقل القيم لصفة المساحة السطحية للجذور 
P(سم

۲
Pنما لم يسجل فرق معنوي )، خالل كال الموسمين، بي

ي بين أظهر التداخل الثنائ، كما بين بقية معامالت التداخل
) Eوالرش بمستويات فيتامين ( معاملتي التلقيح بالمايكورايزا

) TR2RMR1Rأثره المعنوي في هذه الصفة إذ سجلت المعاملة (
) 116.32و  120.12بلغت ( القيم حيثوللموسمين أعلى 

0TسمP

2 
P0T.على التوالي 

فيما يتعلق بمعامالت التداخل الثالثي بين عوامل 
مالت التداخل بين ت معالالدراسة، وبصفة عامة فقد سج

 منالتلقيح بفطر المايكورايزا والرش بالتركيز المرتفع 
وري النباتات بماء اإلسالة أو الري بالماء  E (TR2R)فيتامين 

، أعلى (SR2R)والمتوسط  (SR1R)المالح بالتركيزين المنخفض 
Pالقيم لصفة المساحة السطحية للجذور (سم

۲
P خالل كال (

 الموسمين.

ة المايكورايزي��ة لج��ذور نب��ات النس��بة المئوي��ة لإلص��اب
   إلستوماا

كورايزية يأنخفاض نسبة اإلصابة الما ٦يوضح جدول 
في الموسم األول   Cromaلجذور نبات اإلستوما صنف

% على التوالي 43.00و  38.21والثاني لتصل إلى 
dsm)باستخدام المستوى الملحي  P

-1
P9) (SR3R)  بانخفاض

والي قياساً % للموسمين على الت37.38و  (7.93معنوي 
 يةزيكوراايوصل نسبة اإلصابة الم باستخدام ماء اإلسالة الذي

 .% للموسم األول والثاني على التوالي68.67و 61.56فيه إلى 

زيادة معنوية  Eحققت جميع مستويات الرش بفيتامين 
 كورايزية لجذور نباتيفي النسبة المئوية لإلصابة الما
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وأفضل  Eبفيتامين مقارنة بمعاملة عدم الرش  اإلستوما
 100( (TR2R)النتائج حققتها معاملة الرش باستخدام 

ملجم/لتر) في موسمي التجربة إذ بلغ معدل نسبة اإلصابة 
 %) بزيادة معنوية 62.33و (55.25 المايكورايزية فيها 

%) لموسمي التجربة على التوالي قياساً 8.87و  (6.94
 ول والثاني التي سجلت للموسم األ (TR0R)بمعاملة المقارنة 

 %).57.25و  (51.66

P(س�م المس�احة الس�طحية عل�ىتأثير المايكورايزا وملوحة ماء ال�ري وااللف�اتوكوفيرول  .5 جدول

۲
P( اإلس�توما  لج�ذور نب�ات

 Croma صنف
α-Tocopherol 

 E فيتامين
اللقاح الفطري 
 الموسم الثاني الموسم األول فطر المايكورايزا

T M 

dsmP) ملوحة ماء الري

-1
P) (S)  التداخل 

 مايكورايزا
× 

 α-Tocopherol 

dsmP) (S) ملوحة ماء الري

-1
P)  التداخل 

 مايكورايزا
× 

α-Tocopherol 
 

S0 S1 S2 S3 S0 S1 S2 S3 

1.13 3 6 9 1.13 3 6 9 

TR0 
 (ماء مقطر)

M R0 ۱۱٥.۱۸ ۱۱۳.۹٥ ۱۱۳.٥۰ ٦۸.۸۸ ۱۰۲.۸۷ ۱۱۱.۹۸ ۱۱۰.٦۷ ۱۰٦ ٦.٦٥۳.۲۰ ۹۸.۱۲ 
M R1 ۱۲۳.٥٥ ۱۲۲.۸۱ ۱۲۰.۹۱ ۹٦.٦٥ ۱۱٥.۹۸ ۱۲۱.۳۸ ۱۲۱.۳۹ ۱۱۸.۲۹ ۸۷.٤٦ ۱۱۲.۱۳ 

TR1 
 م/لتر)جمل 50(

M R0 ۱۱٦.۱۹ ۱۱٤.٦٤ ۱۱۳.۱۲ ٦۸.۸٤ ۱۰۳.۱۹ ۱۱۲.۳٥ ۱۱۱.٦۸ ۱۰۸.۲۹ ٦۳.۷٥ ۹۹.۰۲ 
M R1 ۱۲٤.۷۸ ۱۲۳.۹۳ ۱۲۳.۰٤ ۹۷.۷۱ ۱۱۷.۳۷ ۱۲۳.۱۷ ۱۲۳.٤٦ ۱۲۱.٥۲ ۸۸.۰۸ ۱۱٤.۰٦ 

TR2 
 م/لتر)جمل100(

M R0 ۱۱۷.٦٤ ۱۱۷.۰۲ ۱۱٤.۲٤ ۷۲.۱۸ ۱۰٥.۲٦ ۱۱٤.۳۳ ۱۱۳.٦۱ ۱۰۹.۲۸ ٦٤.۱٦ ۱۰۰.۳٤ 
M R1 ۱۲۷.٥۳ ۱۲٦.۹۸ ۱۲٤.۹۱ 97.71 120.12 125.67 126.21 ۱۲۳.۸۱ 89.60 116.32 

LSD (0.05) ۳.۹٥ ۱۳.۸۸ ۳.۷۸ ۱٥.٦۲ 
 T  T 

 التداخل
S×T 

TR0 ۱۱۹.۳۷ ۱۱۸.۳۸ ۱۱۷.۲۱ ۸۲.۷٦ ۱۰۹.٤۳ ۱۱٦.٦۷ ۱۱٦.۰۳ ۱۱۲.٤۷ ۷٥.۳۲ ۱۰٥.۱۳ 
TR1 ۱۲۰.۰٦ ۱۱۹.۷۱ ۱۱۸.۰۸ ۸۳.۲۸ ۱۱۰.۲۸ ۱۱۷.۷٦ ۱۱۷.٥۷ ۱۱٤.۹۱ ۷٥.۹۱ ۱۰٦.٥٤ 
TR2 ۱۲۲.٥۸ ۱۲۲.۰۰ ۱۱۹.٥۸ ۸٦.٦۲ ۱۱۲.٦۹ ۱۲۰.۰۰ ۱۱۹.۹۱ ۱۱٦.۰۳ ۷٦.۸۸ ۱۰۸.۳۳ 

LSD (0.05) ۱۰.۸۲ ۱.۳۹ ۱۰.٦۰ ۱.۳۳ 
 M  M 

 التداخل
S×M 

M R0 ۱۱٦.۳٤ ۱۱٥.۲۰ ۱۱۳.٦۲ ٦۹.۹٦ ۱۰۳.۷۸ ۱۱۲.۸۸ ۱۱۱.۹۹ ۱۰۸.۰۷ ٦۳.۷۰ ۹۹.۱٦ 
M R1 ۱۲٥.۰۰ ۱۲٤.۸٦ ۱۲۲.۹٥ ۹۸.٤۷ ۱۱۷.۸۲ ۱۲۳.٤۱ ۱۲۳.٦۸ ۱۲۱.۲۱ ۸۸.۳۸ ۱۱٤.۱۷ 

LSD (0.05) ۲.٤٦  ۱.۱٤ ۲.۳۸ ۱.۰۹ 
(S)   ۷٦.۰٤ ۱۱٤.٦٤ ۱۱۷.۸۳ ۱۱۸.۱٤  ۸٤.۲۲ ۱۱۸.۲۹ ۱۲۰.۰۳ ۱۲۰.٦۷  ملوحة ماء الري

LSD (0.5) ۱.٦۱ ۱.٥٤    
 

 

لج�ذور نب�ات بالم�ايكورايزا  لإلص�ابة النسبة المئوية علىاء الري واأللفاتوكوفيرول تأثير المايكورايزا وملوحة م .٦جدول 
  Cromaصنف  اإلستوما

 α-Tocopherol 
 E فيتامين

اللقاح الفطري 
 الموسم الثاني الموسم األول فطر المايكورايزا

T M 

dsmP) (S) ملوحة ماء الري

-1
P)  التداخل 

 مايكورايزا
× 

α-Tocopherol 

dsmP) (S)الري ملوحة ماء 

-1
P)  التداخل 

 مايكورايزا
× 

α-Tocopherol 
S0 S1 S2 S3 S0 S1 S2 S3 

1.13 3 6 9 1.13 3 6 9 

 التداخل

S×M 

TR0 60.23 65.67 53.00 36.67 51.66 66.00 62.67 58.67 41.67 57.25 

TR1 61.67 55.67 55.00 37.00 52.33 68.00 65.67 57.33 43.33 58.58 

TR2 62.67 59.67 57.66 41.00 55.25 72.00 69.00 64.33 44.00 62.33 

LSD (0.05) 2.47 1.23 2.51 1.25 

 M  M 
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(S)   43.00 60.11 65.78 68.67  38.21 55.22 57.33 61.56  ملوحة ماء الري

LSD (0.05) 1.43 1.45  

 
P-۱مب��وغ.جفط�ر الم�ايكورايزا ف�ي الترب�ة ( أب�واغع�دد 

P. 
 تربة جافة) 

) MR1Rتفوق معاملة التلقيح ( 7 ح نتائج جدولتوض
بوغ  116.83و 102.67ولكال موسمي التجربة بإعطائها (

Pجم

-۱
P( تربة جافة على التوالي فيما سجلت معاملة المقارنة .

 ينللموسم األبواغ(عدم التلقيح) والتي انخفض فيها عدد 
P-۱م.جبوغ) 1.22و   1.02االول والثاني (

P تربة جافة على .
 معنوياً بإعطائها )SR0R( (ماء اإلسالة) تفوقت معاملة .التوالي

 .بوغ) 65.56و (62.44أعلى قيمة ولكال موسمي التجربة 
P-۱مج

P) تربة جافة على التوالي على المعاملة .SR3R والتي (
 ،40.61( ول والثانياأل ينللموسم األبواغانخفض فيها عدد 

P-۱مج.بوغ) 49.55
Pأعطت  ،. تربة جافة على التوالي

فطريات المايكورايزا  أبواغ) أعلى قيمة لعدد TR2Rاملة (المع
P-۱مج.بوغ) 52.45بلغت (

P  تربة جافة للموسم االول ولكنها
) اللتان أعطتا TR0Rو TR1Rلم تختلف معنوياً عن المعاملتين (

P-۱مج.بوغ) 51.08و  52.00(
P ..فيما أظهرت  تربة جافة

ا ) بإعطائهمTR2RوTR1R( ينائج الموسم الثاني تفوق المعاملتنت
P-۱مج ) بوغ.62.42و 58.79(

P . تربة جافة فيما أعطت
) 55.87بلغ ( لألبواغ) أقل عدد TR0Rمعاملة المقارنة (

P-۱مج.بوغ
P .بين التداخل تفوقت معاملتا  ، كماتربة جافة

) ولكال موسمي SR1RMR1Rو SR0RMR1Rاللقاح الحيوي والملوحة (
و  129.22، ()120.67و 123.33(سجلتا التجربة و

P-۱مج.بوغ) 129.67
P.  تربة جافة على التوالي فيما سجلت

 0.77) أقل قيمة لهذه الصفة بلغت (SR3RMR0Rالمعاملة (
Pبوغ.جرام) 0.88و

-۱
Pول والثاني األ ين. تربة جافة للموسم

 )63.83) بإعطائها (TR2RSR0Rعلى التوالي. وتفوقت المعاملة (
P-۱مبوغ.ج

P تربة جافة للموسم االول في التداخل الثنائي بين.
) Eوالرش بمستويات من فيتامين (مستويات الملوحة 

P-۱مج.بوغ) 39.33) التي أعطت (TR0RSR3Rقياسا ًبالمعاملة (
P .

) معنويا ًبإعطائها TR2RSR1Rتربة جافة فيما تفوقت المعاملة (
P-۱مج.بوغ) 68.50أعلى قيمة للموسم الثاني (

P تربة جافة .
) التي أعطت TR0RSR3Rوالتي اختلفت بدورها عن المعاملة (

) 40 .45فطر المايكورايزا بلغ ( أبواغأقل قيمة لعدد 
Pبوغ.جرام

-۱
P .تربة جافة . 

 اللقاح الحيوي ومستويات توفي التداخل الثنائي بين مستويا
 TR1RMR1R ،TR2RMR1R) تفوقت المعامالت (Eفيتامين (

ول على بقية المعامالت إذ أعطت ) للموسم األTR0RMR1Rو
P-۱مج.بوغ) 101.25و 102.83و 103.92(

P تربة جافة .
 TR0RMR0R،TR1RMR0Rما سجلت المعامالت (على التوالي في

 1.00،  0.91) أقل قيم لهذه الصفة بلغت (TR2RMR0Rو
P-۱مج.بوغ )1.17و

P تربة جافة على التوالي. فيما أظهرت .
) TR1RMR1Rو TR2RMR1Rنتائج الموسم الثاني تفوق المعاملتان (

P-۱مج.بوغ) 116.42و  123.42بإعطائهما القيم (
P تربة .

 TR0RMR0R  ،TR1RMR0R( جافة على التوالي قياساً بالمعامالت
) 1.42و  1.17،  1.08) التي أعطت أقل القيم (TR1RMR0Rو

P-۱مبوغ.ج
P.وفي التداخل الثالثي  . تربة جافة على التوالي

 TR2RSR0RMR1R( بين عوامل الدراسة تفوقتا المعاملتان
 126.00ول (سجلتا للموسم األ لتان) والTR1RSR0RMR1Rو
P-۱مج.بوغ) 124.33و

Pفيما . تربة جافة على التوالي ،
أقل  TR2RSR3RMR0R)و  TR0RSR3RMR0Rعامالت التداخل (أعطت م

P-۱مبوغ.ج) 0.66( قيمة
P تربة جافة. فيما أظهرت نتائج .

أعلى  إذ أعطت )TR2RSR1RMR1Rالموسم الثاني تفوق المعاملة (
P-۱مج.بوغ) 136.00بلغ ( األبواغمعدل لعدد 

Pتربة جافة . ،
أقل  )TR1RSR2RMR0Rو TR0RSR3RMR0Rفي حين أعطت المعاملتان (

P-۱مبوغ.ج) 0.66( قيمة
Pربة جافة.. ت 

 ) SODفاعلية إنزيم سوبر أوكسيد دسميوتيز (
 سوبر نزيمإ) انخفاض فاعلية 8تبين نتائج جدول (

) معنوياً في معاملة التلقيح SOD( أوكسيد دسميوتيز
جلت ـــــــمي التجربة التي ســـ) ولموسMR1Rبالمايكورايزا (

وحدة للموسمين على التوالي فيما سبب  30.76و  26.85 
زيادة معنوية في  حدوث) MR0Rلقيح بالمايكورايزا  (عدم الت

/جم وزن وحدة 41.90و  37.22فاعلية االنزيم بلغت 
تسببت زيادة ملوحة ، كما للموسمين على التوالي طازج

) SODنزيم (إماء الري بحصول زيادة معنوية في فاعلية 
/جم ) وحدة41.42ولموسمي الزراعة الذي وصل الى (

/جم وزن ) وحدة47.08ل و(وللموسم األ وزن طازج
مختلفاً   S3للموسم الثاني عند مستوى الملوحة  طازج

) التي سجلت أقل SR0R( بذلك معنويا ًعن مستوى الملوحة
 /جم وزن طازج) وحدة22.31فعالية لالنزيم بلغت (

للموسم  /جم وزن طازج) وحدة23.16للموسم االول و (
يات الرش الثاني وانخفضت فعالية االنزيم مع زيادة مستو

) أقل فعالية TR2Rوللموسمين فحققت المعاملة ( Eبفيتامين 
 /جم وزن طازج) وحدة34.27) و(30.12لالنزيم بلغت (

أعلى  TR0Rلموسمي الدراسة على التوالي فيما حقت المعاملة 
) وحدة في الموسم االول 33.46فاعلية لالنزيم إذ بلغت (

 .  في الموسم الثاني / جم وزن طازج) وحدة38.06و(

وفي التداخل الثنائي بين المايكورايزا والملوحة سجلت 
) انخفاضاً معنوياً لفاعلية االنزيم بلغت SR0RMR1Rالمعاملة (

للموسمين على  /جم وزن طازج) وحدة17.96و  17.44(
) التي سجلت أعلى فعالية SR3RMR0Rالتوالي قياساً بالمعاملة (

 )53.99ول و() وحدة للموسم األ47.23لالنزيم بلغت (
أعطت المعاملة و ،للموسم الثاني /جم وزن طازجوحدة

)TR2RSR0R) جم ) وحدة21.78و  20.81) أقل قيمة بلغت/
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للموسمين على التوالي. في التداخل الثنائي  وزن طازج
) TR0RSR3Rبين الملوحة وااللفاتوكوفيرول سجلت المعاملة (

للموسم  /جم وزن طازج) وحدة42.84أعلى قيمة بلغت (
، للموسم الثاني /جم وزن طازجحدة) و48.95ول و(األ

 Eأظهر التداخل الثنائي بين المايكورايزا وفيتامين  كما

 )28.93و 24.90نزيم بلغت (في فاعلية اإل معنوياً  انخفاضاً 
للموسمين على التوالي في المعاملة  /جم وزن طازجوحدة

)TR2RMR1R) فيما سجلت معاملتا (TR0RMR0R) و (TR1RMR0R (
 ى ــأعل

P-۱مج��.ب�وغ(فط��ر الم��ايكورايزا  أب�واغايكورايزا وملوح�ة م��اء ال��ري وااللف�اتوكوفيرول ف��ي ع��دد ت�أثير الم�� .۷جدول 
P  ترب��ة .

 Cromaصنف  اإلستوما لنبات )جافة
α-Tocopherol 

 E فيتامين
اللقاح الفطري 
 فطر المايكورايزا

 الموسم الثاني الموسم األول

T M ملوحة ماء الري (S) (dsmP

-1
P) التداخل 

 مايكورايزا
× 

α-Tocopherol 

dsmP) (S) ملوحة ماء الري

-1
P) التداخل 

 مايكورايزا
× 

α-Tocopherol 
 

S0 S1 S2 S3 S0 S1 S2 S3 
1.13 3 6 9 1.13 3 6 9 

TR0 
 (ماء مقطر)

M R0 1.33 ۱.۰۰ ۰.٦۷ ۰.٦٦ ۰.۹۱ ۱.٦٦ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.٦٦ ۱.۰۸ 
M R1 119.67 ۱۱۸.٦٦ ۸۸.٦۷ ۷۸.۰۰ ۱۰۱.۲٥ ۱۲٦.۰ ۱۲٤.۳۳ ۱۰۲.۰۰ ۹۰.۳۳ ۱۱۰.٦۷ 

TR1 
 م/لتر)جمل 50(

M R0 ۱.٦٦ ۱.۰۰ ۰.۳۳ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۰.٦٦ ۱.۰۰ ۱.۱۷ 
M R1 ۱۲٤.۳۳ ۱۲۲.۳۳ ۸۸.۰۰ ۸۱.۰۰ ۱۰۳.۹۲ ۱۳۱.۰۰ ۱۲۸.٦۷ ۱۰٥.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۱۱٦.٤۲ 

TR2 
 م/لتر)جمل100(

M R0 ۱.٦۷ ۱.۳۳ ۱.۰۰ ۰.٦٦ ۱.۱۷ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۱.٦۷ ۱.۰۰ ۱.٤۲ 
M R1 ۱۲٦.۰۰ ۱۲۱.۰۰ ۸۲.۰۰ ۸۲.۳۳ ۱۰۲.۸۳ ۱۳۰.٦۷ ۱۳٦.۰۰ ۱۲۳.٦۷ ۱۰۳.۳۳ ۱۲۳.٤۲ 

LSD (0.05) ٤.۹۳ ۱۲.۱٥ ۱۲.۸۳ ۹.۹۷ 
 T  T 

 التداخل
S × T 

TR0 ٦۰.٥۰ ٥۹.۸۳ ٤٤.٦۷ ۳۹.۳۳ ٥۱.۰۸ ٦۳.۸۳ ٦۲.٦۷ ٥۱.٥۰ ٤٥.٤۰ ٥٥.۸۷ 
TR1 ٦۳.۰۰ ٦۱.٦۷ ٤٤.۱۷ ٤۱.۰۰ ٥۲.٦٦.٥ ٤٥۰ ٦٤.۸۳ ٥۲.۸۳ ٥۱.۰۰ ٥۸.۷۹ 
TR2 ٦۳.۸۳ ٦۱.۱۷ ٤۱.٥۰ ٤۱.٥۰ ٥۲.۰۰ ٦٦.۳۰ ٦۸.٥۰ ٦۲.٦۷ ٥۲.۱۷ ٦۲.٤۲ 

LSD (0.05) ٦٦.٦۷ ۱.۷٤ ۷٥.٤۳ ٤.٥۳ 
 M  M 

 التداخل
S × M 

M R0 ۱.٥٥ ۱.۱۱ ۰.٦۷ ۰.۷۷ ۱.۰۲ ۱.۸۸ ۱.۱۱ ۱.۰۰ ۰.۸۸ ۱.۲۲ 
M R1 ۱۲۳.۳۳ ۱۲۰.٦۷ ۸٦.۲۲ ۸۰.٤٤ ۱۰۲.٦۷ ۱۲۹.۲۲ ۱۲۹.٦۷ ۱۱۰.۲۲ ۹۸.۲۲ ۱۱٦.۸۳ 

LSD (0.05) ۲.۹٦ ۱.٤۲  ۷.۷۳ ۳.۷۰ 
    

(S)   ٤۹.٥٥ ٥٥.٦۷ ٦٥.٥٦ ٦٥.٥٦  ٤۰.٦۱ ٤۳.٤٤ ٦۰.۸۹ ٦۲.٤٤  ملوحة ماء الري
L.S.D (0.5) ۲.۰۱ ٥.۲۳  

 

 وح�دة/ ج�م وزن ط�ازج دس�ميوتيزسوبر أكس�يد  نزيمإتأثير الملوحة والمايكورايزا وااللفاتوكوفيرول في فاعلية . 8 جدول
)SOD( صنف  اإلستوما لنباتCroma 

α-Tocopherol 
 E فيتامين

اللقاح الفطري فطر 
 الموسم الثاني الموسم األول المايكورايزا

T M ملوحة ماء الري (S) (dsmP

-1
P)  التداخل 

 مايكورايزا
× 

 α-Tocopherol 

dsmP) (S) ملوحة ماء الري

-1
P)  التداخل 

 مايكورايزا
× 

α-Tocopherol 
S0 S1 S2 S3 S0 S1 S2 S3 

1.13 3 6 9 1.13 3 6 9 

TR0 
قطر)(ماء م  

M R0 28.06 36.91 40.61 48.51 38.52 29.37 43.89 45.65 55.69 43.65 
M R1 18.49 26.38 31.56 73.17 28.39 18.69 32.33 36.64 42.21 32.46 

TR1 
 )م/لترملج 50(

M R0 27.86 35.64 39.37 47.57 37.61 28.92 41.34 45.06 54.45 42.44 
M R1 17.83 25.17 30.20 35.82 27.25 18.45 30.83 34.45 39.87 30.89 

TR2 
 )م/لترملج100(

M R0 65.62 33.87 36.99 45.61 35.52 26.81 38.82 41.23 51.55 39.60 
M R1 16.01 22.06 27.69 33.85 24.90 16.75 29.62 30.64 38.73 28.93 

LSD (0.05) 1.91 7.63 3.01 9.51 
 T  T 

 التداخل
S × T 

TR0 23.27 31.64 36.09 42.84 33.46 24.02 38.11 41.15 48.95 38.06 
TR1 22.84 30.40 34.78 41.69 32.43 23.68 36.08 39.75 47.16 36.67 
TR2 20.81 27.96 32.35 39.73 30.21 21.78 34.22 35.93 45.14 34.27 

LSD (0.05) 8.82 0.67 9.60 1.06 
 M  M 
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 التداخل
S × M 

M R0 27.18 35.47 38.99 47.23 37.22 28.36 41.35 43.98 53.99 41.90 
M R1 17.44 24.53 29.82 35.62 26.85 17.96 30.92 33.91 40.27 30.76 

LSD (0.05) 1.97  0.55 2.53 0.86 
    

(S)   47.08 38.94 36.13 23.16  41.42 34.40 30.00 22.31  ملوحة ماء الري
LSD (0.5) 0.77 1.22  

) 42.44و  43.65) و (37.61و  38.52فاعلية لالنزيم (
ين على التوالي. وفي التداخل مللموس /جم وزن طازجوحدة

الثالثي بين عوامل الدراسة انخفضت فاعلية االنزيم في 
) 16.75و  16.01) فبلغت (TR2RSR0RMR1Rالمعاملة (

للموسمين على التوالي فيما إزداد  /جم وزن طازجوحدة
) فبلغت TR0RSR3RMR0Rليصل الى أعلى قيمة له في المعاملة (

للموسمين على  /جم وزن طازج) وحدة55.69و  48.51(
 التوالي.

(ملليمول فوق أكسيد  CATفاعلية انزيم الكاتليز 
 جم وزن جاف)/دقيقة/هيدروجين

ن التلقيح بالمايكورايزا أ 9جدول تظهر النتائج في 
)MR1R في فاعلية االنزيم  اً معنوي اً انخفاض حدوث) تسبب في

للموسمين فيما  وحدة على التوالي 5.33و  3.63بلغ (
أعلى فاعلية لالنزيم بلغت  MR0Rسجلت معاملة عدم التلقيح 

ارتفعت و ،على التواليللموسمين وحدة  7.91و  5.98
فعالية االنزيم معنويا ًحتى وصلت الى أعلى مستوى لها 

) ۹.٤۱و  7.51) بلغ (SR3Rباستخدام المستوى الملحي (
أقل  SR0R وحدة على التوالي للموسمين فيما سجلت المعاملة

وحدة على التوالي  2.66و  2.20فاعلية لالنزيم بلغ 
كما بيّن الجدول انخفاض فاعلية على التوالي،  للموسمين

إذ  Eبفيتامين االنزيم معنوياً مع زيادة مستوى الرش 
االنخفاض االكبر لفاعلية االنزيم إذ  TR2Rسجلت معاملة 

الدراسة على التوالي وحدة لموسمي  6.00و 4.38 بلغت
أعلى تركيز  التي سجلت TR0Rومقارنة بمعاملة المقارنة 

على وحدة للموسمين  7.08 و  5.25لفاعلية االنزيم بلغ
 . التوالي

في معاملة التداخل بين المايكورايزا والملوحة سجلت 
نزيم بلغت معنوياً في فاعلية اإلإرتفاعاً  SR3RMR0Rالمعاملة 

، فيما على التوالي لموسمي الزراعةوحدة  11.67و  9.56
و  1.44لى أقل فاعلية له بلغت إانخفض معنوياً ليصل 

. على التواليللموسمين  SR0RMR1Rوحدة في المعاملة  1.79
فقد أظهرت  Eوفيتامين لتداخل بين الملوحة بالنسبة لأما 

نزيم بلغت انخفاضاً معنويا ً لفاعلية اإل TR2RSR0Rمعاملة ال
فيما ، الدراسة على التواليوحدة لموسمي  2.07و  1.92

أعلى فاعلية لالنزيم  TR1RSR3Rو  TR0RSR3R ناالمعاملتسجلت 
ول وللموسم الثاني  وحدة للموسم األ 7.24و   8.32بلغت 
أشارت نتائج التداخل و ،وحدة على التوالي 9.53و  9.97

نخفاض لى اإلإ Eوفيتامين الثنائي بين المايكورايزا 
وحدة  4.75و 3.35 ية االنزيم الذي بلغالمعنوي في فاعل

فيما  على التوالي ي معاملة التداخل لموسمي الدراسةف

أعلى فاعلية لالنزيم  TR1RMR0Rو TR0RMR0R نامعاملتالسجلت 
ين على وحدة للموسم 7.97و 8.51 ، 5.98 ، 6.55بلغت 

. في التداخل الثالثي بين عوامل الدراسة انخفضت التوالي
لى أقل تركيز له في إفاعلية االنزيم معنويا ً ليصل 

وسجلت  TR2RSR0RMR1Rو TR0RSR0RMR1R ، TR1RSR0RMR1R المعامالت
ول ومعاملتي وحدة للموسم األ 1.27و  1.43 ، 1.65

TR1RSR0RMR1R وTR2RSR0RMR1R وحدة  1.42و 1.69 وسجلتا
لى أعلى مستوى له إ. فيما ازدادت فاعليته للموسم الثاني

 TR0RSR3RMR0Rوحدة في معاملة  12.65و  10.71بلغ 
 .الدراسة على التواليلموسمي 

  PODسيديز فاعلية انزيم البيروك
ان التلقيح بفطر المايكورايزا  ۱۰نتائج جدول  من تبين

حقق إنخفاضا ًمعنويا ًفي فاعلية إنزيم البيروكسيديز 
(POD) ) 171.66و  149.52لموسمي الدراسة من (

) الذي MR0Rوحدة/جم على التوالي بعدم استخدام اللقاح (
 M1) وحدة/جم باستخدام اللقاح 137.01و 128.12حقق (
 كما تأثرت فاعلية إنزيم البيروكسيديز ،ي الزراعةسمولمو

(POD)  بشدة بارتفاع ملوحة ماء الري إذ سجل أعلى
وحدة/جم للموسمين  191.04و 175.34تركيز له بلغ 

9dsmعلى التوالي عند مستوى الملوحة ( P

-1
P ً قياسا (

 109.94بمعاملة المقارنة (ماء االسالة) التي سجلت 
أدت  ، كمامين على التواليوسوحدة لكال الم 119.04و

إلى انخفاض فاعلية  Eزيادة مستويات الرش بفيتامين 
ملجم/لتر) التي أعطت  (100االنزيم عند معاملة التركيز 

وحدة/جم على  146.81و  134.41للموسم األول والثاني 
التوالي والتي اختلفت عن معاملة المقارنة التي حققت أكبر 

جم ) وحدة/161.02و  142.37فاعلية لإلنزيم بلغت (
وفي التداخل بين  ،لموسم االول والثاني على التواليل

المايكورايزا وملوحة ماء الري سجلت معاملة الري 
) MR1R) مع لقاح المايكورايزا (SR0Rباستخدام ماء األسالة (

 وحدة/ 110.98و  93.65أقل قيمة لفعالية االنزيم إذ بلغت 
ما سجلت أعلى جم لموسمي الزراعة على التوالي، في

 225.21و  193.49فاعلية لالنزيم لكال الموسمين بلغت 
ومن  SR3Rوحدة/جم على التتابع باستخدام المستوى الملحي 

دون لقاح فطري. سجل التداخل الثنائي بين الملوحة 
إنخفاضاً معنوياً في فاعلية اإلنزيم إذ سجلت  Eوفيتامين 
للموسم ) وحدة/جم TR2RSR0R )103.121  ،116.13المعاملة 

التي  TR0RSR3Rاالول والثاني على التتابع مقارنة بالمعاملة 
) 203.08) و(179.37سجلت أعلى فاعلية لالنزيم بلغت (

وحدة/جم  لموسمي الدراسة على التوالي. وأظهرت النتائج 
 حقق إنخفاضا ً Eان التداخل بين المايكورايزا وفيتامين 

) أقل TR2RMR1R(في فاعلية االنزيم وسجلت المعاملة  معنويا ً
 132.77و  123.18فاعلية للموسم األول والثاني بلغت 
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) TR0RMR0Rوحدة/جم على التوالي قياسا ًبمعاملة المقارنة (
و  152.69التي سجلت أعلى فاعلية لالنزيم بلغت 

وحدة/جم للموسمين على التوالي. وانخفضت  180.68
فاعلية االنزيم معنوياً في التداخل الثالثي بين عوامل 

في  TR2RSR0RMR1Rاسة الى أقل تركيز سجلته المعاملة الدر
في الموسم الثاني التي  TR1RSR0RMR1Rالموسم األول والمعاملة 

وحدة/جم على التوالي  110.19و  81.39أعطت القيم 
 اللتان أعطيتا TR1RSR3RMR0Rو  TR0RSR3RMR0Rقياسا ً للمعاملتين 

) وحدة/جم 196.28و 200.04أعلى فعالية لالنزيم بلغت (
) وحدة/جم 233.72و  247.41قيم (للموسم االول وال

 .   على التواليللموسم الثاني 

ليز ملليم��ول ف��وق أكس��يد ات��الك ن��زيمري وااللف��ا توك��وفيرول ف��ي فاعلي��ة إت��أثير الم��ايكورايزا وملوح��ة م��اء ال�� .۹جدول 
   Cromaصنف  اإلستوما لنبات  (CAT)هيدروجين/ دقيقة/ جم وزن جاف

α-Tocopherol 
 E فيتامين

لفطري اللقاح ا
 فطر المايكورايزا

 الموسم الثاني الموسم األول

T M ملوحة ماء الري (S) (dsmP

-1
P) التداخل 

 مايكورايزا
× 

α-Tocopherol 

dsmP) (S) ملوحة ماء الري

-1
P) التداخل 

 مايكورايزا
× 

α-Tocopherol 
 

S0 S1 S2 S3 S0 S1 S2 S3 
۱.۱۳ 3 6 9 ۱.۱۳ 3 6 9 

TR0 
 (ماء مقطر)

M R0 3.16 5.69 6.63 10.71  6.55 3.71 7.75 9.92 12.65  8.51  
M R1 1.65 3.79 4.42 5.93 3.95  2.27  6.25 6.85 7.28 5.66 

TR1 
 )م/لترملج 50(

M R0 3.16 5.25 6.28 9.24 5.98  4.16 7.41 8.88 11.37  7.95  
M R1 1.43 3.43 4.30 5.25 3.59  1.69  5.36 7.59 7.69 5.58 

TR2 
 )م/لترملج100(

M R0 2.58 4.63 5.75 8.73 5.42  2.72 6.73 8.62 10.98  7.26 
M R1 1.27 3.04 3.92 5.20 3.35 1.42  4.73 6.36 6.49 4.75  

LSD (0.05) 0.81 2.18 1.47 2.89 
 T  T 

 التداخل
S × T 

TR0 2.40  4.74 5.52 8.32  5.25  2.99  6.99 8.38 9.97  7.08  
TR1 2.29 4.34 5.29 7.24  4.79  2.92  6.38 7.49 9.53  6.77  
TR2 1.92  3.84 4.83 6.97 4.38  2.07  5.73 7.49 8.74 6.00  

LSD (0.05) 2.21 0.28 2.55 0.52 
 M  M 

 التداخل
S × M 

M R0 2.96 5.18 6.22 9.56 5.98  3.53 7.29 9.14  11.67  7.91  
M R1 1.44 3.42 4.21 5.46 3.63  1.79  5.44 6.93 7.15 5.33  

LSD (0.05) 0.64  0.23 0.95 0.42 
(S)   2.20 9.41  8.04  6.37  2.66   7.51  5.22  4.31  2.20  ملوحة ماء الري

LSD (0.5) 0.33 0.60  
  

 لنب�ات) PODتأثير المايكورايزا وملوحة ماء الري وااللفاتوكوفيرول في فاعلية انزيم البيروكس�يديز ( .۱۰جدول 
 Cromaصنفاإلستوما 

α-Tocopherol 
 Eفيتامين 

اللقاح الفطري 
 الموسم الثاني الموسم األول فطر المايكورايزا

T M 
dsmP)ملوحة ماء الري 

-1
P)  التداخل 

 مايكورايزا
× 

 α-Tocopherol 

dsmP)ملوحة ماء الري 

-1
P)  التداخل 

 مايكورايزا
× 

α-Tocopherol 

S0 S1 S2 S3 S0 S1 S2 S3 
۱.۱۳ 3 6 9 ۱.۱۳ 3 6 9 

TR0 
 (ماء مقطر)

M R0 127.79 132.25 150.67 200.04 152.69 131.68 164.50 179.16 247.41 180.68 
M R1 100.99 127.81 140.68 158.69 132.04 111.28 133.82 153.60 166.76 141.36 

TR1 
 /لتر)جمل 50(

M R0 126.06 130.68 147.82 196.28 150.21 128.86 157.63 173.53 233.72 173.43 
M R1 98.60 122.73 137.49 157.84 129.16 110.19 130.08 150.21 157.19 136.92 

TR2 
 /لتر)جمل100(

M R0 124.85 129.37 144.27 184.15 145.66 121.71 153.36 173.88 194.52 160.87 
M R1 81.39 121.47 134.87 155.00 123.18 110.56 124.83 149.06 146.63 132.77 

LSD (0.05) 6.86 27.51 39.79 34.73 
 T  T 

 التداخل
S × T 

TR0 114.39 130.03 145.67 179.37 142.37 121.48 149.16 166.38 207.08 161.02 
TR1 112.33 126.70 142.65 177.06 139.69 119.52 143.86 161.87 195.45 155.18 
TR2 103.12 125.42 139.57 169.58 134.41 116.13 139.09 161.47 170.58 146.81 

LSD (0.05) 21.82 2.42 40.87 14.06 
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 M  M 
 التداخل
S × M 

M R0 126.23 130.77 147.59 193.49 149.52 127.41 158.50 175.52 225.21 171.66 
M R1 93.65 124.00 137.67 157.18 128.12 110.68 129.58 150.96 156.86 137.01 

LSD (0.05) 6.31  1.98 20.74 11.48 
(S)   191.04 163.24 144.03 119.04  175.34 142.63 127.38 109.94  ماء الريملوحة 

LSD (0.5) 2.80 16.24  
 

 المناقشة

أن هن��اك زي��ادة ف��ي  1-10يالح��ظ م��ن نت��ائج الج��داول 
مؤش���رات النم���و الخض���ري والزه���ري والج���ذري نتيج���ة 
المعاملة بالمايكورايزا في حين س�ببت أنخفاض�اً ف�ي فاعلي�ة 

دور إل�ى ) وربما يعود PODو  CATو  SODأنزيمات (
فطري���ات الم���ايكورايزا ف���ي إف���راز العدي���د م���ن المركب���ات 
الثانوي��ة (المض��ادات الحيوي��ة والهرمون��ات النباتي��ة) الت��ي 
تحس���ن العملي���ات الفس���يولوجية مث���ل قابلي���ة النب���ات عل���ى 

 والص�غرىوزيادة امتصاص العناص�ر الكب�رى  لماءامتصاص ا
النب�ات الخض�ري والزه�ري  والذي يعمل على تحس�ين نم�و

والج��ذري باإلض��افة إل��ى دور منظم��ات النم��و ف��ي أنقس��ام 
واس�تطالة أنس�جة النب�ات مم�ا  وكب�ر حجمه�ا الخاليا النباتي�ة

 (Bashan and  De-Bashan, 2010) يزيد من أرتفاع النب�ات
باإلض��افة إل��ى دور فطري��ات الم��ايكورايزا ف��ي تقلي��ل أنت��اج 

OR2RPومنه�ا السوبراوكس�يد  ROSأنواع األوكسجين الفعال 

-

1
P كس�دةأللمض�ادة لا وبالتالي تؤدي إلى خفض فعالي�ة األنزيم�ات 

)SOD  وCAT  وPOD (Moslemi et al. (2011) 
عند ) ۲۰۱۳( عالويواتفقت هذه النتائج مع ماتوصل إليه  

ل��ذي أدى إل��ى بفطري��ات الميك��ورايزا اتلق��يح نب��ات الفلف��ل 
لمساحة السطحية وزيادة ا) PODو  SOD( ينزيمفعالية إ

عن��د تلق��يح  2015)(ص��الح  وم��ع م��ا توص��لت إلي��هللج��ذور 
الدي��ولس بفطري��ات الم��ايكورايزا ال��ذي أدى إل��ى جنب��ات ال

زي���ادة معنوي���ة ف���ي ص���فات النم���و الخض���ري والزه���ري 
ف�ي  ب�واغوالنسبة المئوية لإلص�ابة المايكورايزي�ة وع�دد األ

 ري�د، كما أن زي�ادة تركي�ز ك�ل م�ن الص�وديوم والكلوالتربة
في محلول التربة بسبب ملوحة ماء الري والتي تمتص م�ن 

زي س��موم��ر ال��ذي ي��ؤدي إل��ى رف��ع الجه��د األقب��ل النب��ات األ
لمحل����ول الترب����ة وص����عوبة أمتص����اص الم����اء واأليون����ات 

 ،وإل��ى أخ��تالل الغش��اء الخل��وي ،المعدني��ة م��ن قب��ل الج��ذور
وض��عف النم��و الخض��ري  ،وتنش��يط أنقس��ام وتوس��ع الخالي��ا

لج���ذري عل���ى ح���د س���واء وبالت���الي انخف���اض والزه���ري وا
باإلض�افة  (Daei et al., 2009) عملي�ة البن�اء الض�وئي

إلى زيادة فعالية األنزيم�ات المض�ادة لألكس�دة بس�بب زي�ادة 
أنتاج األوكسجين الفعال�ة وم�ن ث�م زي�ادة اإلجه�اد التأكس�دي 
فيعمل النب�ات عل�ى زي�ادة أنت�اج األنزيم�ات المض�ادة ومنه�ا 

)SOD  وCAT و POD( (Harinasut et al., 2000) 
م�ن  )۲۰۱٥(عيس�ى  واتفقت هذه النتائج مع ماتوصلت إليه

أن تعريض أصل الحمضيات تروي�ر س�ترانج ف�ي الم�زارع 
النس���يجية لإلجه���اد الملح���ي س���بب زي���ادة فاعلي���ة أنزيم���ي 

ليز م���ع زي���ادة محت���وى األف���رع م���ن ات���البيروكس���يديز والك
 )۲۰۱۳(العبي�دي  يهالصوديوم والكلوريد ومع ما توصل إل

من أن اإلجهاد الملحي تسبب ف�ي زي�ادة معنوي�ة ف�ي فاعلي�ة 
) في PODو  CATو  SOD(مضادات األكسدة األنزيمية

 .  ذرة الصفراء النامية تحت ظروف اإلجهاد الملحينبات األ

الحالة العامة للنب�ات الن�امي تح�ت  Eيحسن فيتامين كما 
 ،اط األنزيماتظروف اإلجهاد الملحي عن طريق زيادة نش

وت��راكم العناص��ر الغذائي��ة مم��ا ين��تج عن��ه زي��ادة محت��وى 
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عن�د رش نب�ات الهوس�تا  Skutnik et al. (2010) وج�ده
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EFFECT OF MYCORRHIZAE, SALINITY OF IRRIGATION WATER 
AND α-TOCOPHEROL ON GROWTH AND FLOWERING OF 

LISIANTHUS [Eustoma grandiflorum (RAF.) SHINN.]  
VAR. "CROMA" 
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ABSTRACT 

This experiment was conducted to find out the effect of mycorrhizae, salinity of irrigation 
water and α-tocopherol on growh and flowering of croma cultivar of lisianthus [Eustoma 
grandiflorum (Raf.) Shinn.]. The trial included three factors viz., bioinoculation with 
mycorrhizae Glomus intraradices and Glomus mosseae (0 and 15  g/seedling) , irrigation with 
drainage water (SR0R tab water; SR1R 3 dsm P

-1
P; SR2R 6 dsm P

-1 
P; SR3R 9dsm P

-1
P) prepared by dilution of the 

drainage water salinity. Treating plants started after a month of transplanting the seedlings to 
the lath house. Spraying with vitamin E (α-tocopherol) (TR0R: spraying with distilled water, TR1R: 
50mg/l and TR2R: 100mg/l) were applied after 25 days of transplanting to the permanent 
location in a two weeks intervals until blooming. The results showed that plant inoculation 
with mycorrhizae reduced the harmful effect of salinity, activity of the anti-oxidant enzymes 
(SOD, CAT, POD) in both seasons. Fungal treatment (M1) increased significantly all 
vegetative traits (plant height, chlorophyll content, inflorescent number/plant and vase life). 
This inoculate improved root qualities (root surface area, spores number and mycorrhizae 
effect in roots). Activities of anti-oxidants enzymes (SOD, CAT and POD) increased with the 
increase of salinity in the irrigation water. The highest saline water concentration (9 dsm P

-1
P) 

resulted in the highest values of these enzymes salinity activity during both seasons of this 
study. The above harmful effects were significantly reduced by treating plants with 100 mg/l 
α-tocopherol. On the other hand, vitamin E encountered this effect and increased the means of 
these characters. As for the flowers and root qualities, however the salinity stunted flowers 
and root growth particularly under (9 dsm-1) that gave the lowest means of the qualities 
studied. On the other hand, α-tocopherol increased the growth rates of flowers and roots, 100 
mg/l of this treatment improved all flower and root traits. 

Key words: Mycorrhiza, salinity or irrigation water, α-tocopherol, lisianthus, growth and 
flowering. 
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