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 والٍىكالبتىص christi-Zizphus spina تأثٍز المستخلصات المائٍة ألوراق نباتً السذر

Eucalyptus camaldulensis D.   فً نمى بعض الفطزٌات المعشولة من بذور الحنطة 

 

 حامذ عبذسٌذ الخفاجً

 المسٍب/المعهذ التمنً  

 

 : الخالصة

ُلخت عىخّ وخرَز الحىرخت َارخبخ ز حخلمٕس المعخيىظخ ث الم  ٕخت ٌدف البحث إلّ عصل َحشخيٕض الطرسٔخ ث المحم        

فخٓ الىمخُ الطرخسْ  Eucalyptus camaldulensisَالُٕكخ لبخُض  Zizphus spina-christi ألَزاق وب حٓ العدز 

، Alternaria sppلٍ  . َأظٍسث الىخخ    الميخبسٔخت عخصل الددٔخد لخه الطرسٔخ ث المحمُلخت عىخّ وخرَز الحىرخت َلىٍخ 

Penicillium spp.  ،Aspergillus spp.  ،Trichoderma spp.، Ulocladium spp.    ،Fusarium spp. 

فخٓ  لىغم/لخ  75َ  50َ 25 0ََوخساكٕخص َغٕسٌخ  لخه الطرسٔخ ث. كمخ  وٕىخج الىخخ    فد لٕخت المعخيىظخ ث الم  ٕخت    

،  .Alternaria spp.  ،Penicillium spp.  ،Aspergillus sppحثبخٕؾ ومخُ الطرسٔخ ث المعخخيدلت فخٓ الدزاظخت )

Trichoderma spp. ،َوصٔ دة حسكٕص المعخيىض الم  ٓ َوخطُق لعخيىض الُٕكخ لبخُض لا زوخت ومعخخيىض العخدز )

%( لىمعخخخيىض المخخ  ٓ ألَزاق الُٕكخخ لبخُض َالعخخدز َعىخخّ 68.2َ  70.1إذ وىغخخج الىعخخبت الم ُٔخخت لخثبخخٕؾ الىمخخُ ) 

 الخُالٓ.

 

Effect of aqueous extracts of plant leaves Zizphus spina-christi and Eucalyptus 

camaldulensis D. in the growth of some fungi isolation of the seeds of wheat 

 

Hamid A. Alkafaji 

 

Abstract: 

       The research aimed to isolate and to identify borne fungi on seeds of wheat and the 

effect of aqueous extracts of plant leaves (Zizphus spina-christi and Eucalyptus 

camaldulensis D.) on the fungal growth. The results showed many isolates of borne fungi 

on seed of wheat, including Alternaria spp., Penicillium spp., Aspergillus spp., 

Trichoderma spp., Ulocladium spp., Fusarium spp. and other fungi. The results also 

showed the effectiveness of the water extracts and the concentrations of 0,  25 , 50 and 75 

mg / ml on inhibition the growth of fungi used in the study (Alternaria spp., Penicillium 

spp., Aspergillus spp., Trichoderma spp.) Increasing the concentration of the extract of 

the superior extract of Eucalyptus camaldulensis D. compared with Zizphus spina-christi, 

as the percentage of inhibition of growth (70.1 and 68.2%) of aqueous extracts of 

Eucalyptus camaldulensis D., Zizphus spina-christi, respectively. 

 

 :الممذمة 

ٔظخ   وبخخ ث الحىرخت و لددٔخخد لخه املخخساع ومسالخ  ومخخُي الميخىطخت الخخخٓ حخعخبم عخخه ك  ىخ ث لٕخخت ليخىطخت َحدخخد        

ع وخخرَز الحىرخخت لةطخخ وت الطرسٔخخ ث المحمُلخخت عىخخّ وخخرَز الحىرخخت َالخخدة لخخه المعخخبب ث المسػخخٕت المٍمخخت، إذ حخدخخس
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وطرسٔ ث ليخىطت له َقج الىؼ  الطعُٕلُجٓ إلّ أن حعخخيد   ظخُا"ال لىصزاعخت أَ لعظخخدم ألث األرخسِ لٕخث ٔصٔخد 

وخُ  لخه الطرسٔخ ث ودؼخٍ  ٔشخا  ليخ ؽس لسػخٕت عىخّ الىب حخ ث الى حعخت لخه شزاعخت ٌخري الحبخُ ، 100عددٌ  عىّ 

أمىخ " الخيخصٔه لمخ  ٔعدىٍخ  حشخا  ليخ ؽس طخحٕت عىخّ المعخخٍىإه  َودؼٍ  األرس ٔعبم لش ك  حدطخه َإفخساش ظخمُ 

(Wiese, 1987،) ( 1986فاد َجد ظخدٕد) وخ ن الطرخس Alternaria spp.  كخ ن أكثخس الطرسٔخ ث َجخُدال عىخّ وخرَز

َذلك لادزة ٌخري الطرسٔخ ث عىخّ إطخ وت الحىرخت فخٓ .Stemphylium spp. َ Fusarium sppالحىرت مم الطرسٔ ث 

( عىد لعح رمعت َظخخٕه  Al-Rakibah, 1969 مسٌ  فٓ الميصن عىد حُفس الظسَف المع مت ، كم  َجد)الحا  َحا

،  .Alternaria sppلاعل له الامح المصزَ  وحبُ  لعخُزدة فٓ الاظٕم أن ٌري الحبخُ  ك وخج لظخ وت وطرسٔخ ث 

Aspergillus spp.  ،Fusarium spp. ،   Helminthosporium spp.  رخسِ. َأَػخح عبخخ ض َفرسٔخ ث أ

المدخخصَل لخخه وخخرَز أطخخى ف ليخىطخخت لخخه الحىرخخت  Alternaria spp.إن الىعخخبت الم ُٔخخت لخاخخساز الطرخخس ( 1998)

إذ وىغخج وعخبت   .Penicillium spp.  َAspergillus spp% َجخ " ودخدي لخه لٕخث الخاخساز الطرخسان  50.2وىغخج

 % عىّ الخُالٓ. 6.6َ  9.8حاسازٌم  

ظخخخيدا  المعخيىظخخ ث الىب حٕخخت فخخٓ لا فحخخت األلخخساع الىب حٕخخت إلخخّ شلخخه ودٕخخد َكخخ ن المظخخسُٔن ٔسجخخت حخخ زٔ  ا       

َامغسٔخ  أَل لخه اظخخدم   المخُاد الىب حٕخت لمد لعخت الخساع الىبخ ث، فمخه المدخسَف أن فد لٕخت المعخيىظخ ث الىب حٕخخت 

حسجت إلخّ الخخُا" ٌخري المعخيىظخ ث المعخيدلت لما فحت كثٕس له المعبب ث المسػٕت لىىب ث َالحُٕان عىّ لد ظُا" 

أن لعخيىظخ ث أَزاق وبخ ث العخدز  ( 2006الحعخ لٓ )عىّ لسكب ث أٔؼٕت م ؤُت حىخ  فٓ اليىٕت الىب حٕت. فاد َجدث 

Zizphus spina-christi  الخُث عىّ لُاد فد لت ٌٓ الاىُٔخداث َالطعفُوخ ث َالطٕىخُألث َالساحىعخ ث َالظخ وُوٕ ث

أن الطحض الإمٕ  ٓ المبد ٓ لمعخيىض أَزاق العدز أظٍس َجخُد لخُاد   (2007الدخٕبٓ )زث َالدظطٕ ث ،  كم  أش 

 Quecitrin  ،Apigenin-7-0-glucoide  ،Isovitexin  ،Rutinَطخخخ وُوٕت َلخخخُاد فعفُوٕدٔخخخت أٌمٍخخخ    ٔخخختقىُٔد

لمحىىخت لىعخٕىٕىُش َالباخخٕه َغٕسٌ ، َالخٓ جدىج له المعخيىض المخ  ٓ لىبخ ث العخدز ذا قخدزة عىخّ حثبخٕؾ اموصٔمخ ث ا

 المظىدت فٓ رىٕت فرسٔ ث حدطه العرَز.

 ( إن لعخيىض أَزاق الُٕك لبخُض 2004ال  ويظُص لعخيىض أَزاق الُٕك لبخُض فاد َجدث آل دَغ )     

Eucalyptus glabules ( ٔحخُْ عىّ لسكب ث فٕىُلٕت َوخٕدًٔ َقىُاحٕت.  ََجدFarrukh et al.,2001 أن )

لٍ  وش ؽ  Menth spp.  ،Syzygium aromaticum  َEucalyptus glabulesشُٔث الىب ح ث  لعخيىظ ث

ََجد أٔؼ ل أن حثبٕؾ الىمُ  .Fusarium spp.  ،Alternaria spp.  َCladosprium sppحؼ د لىطرسٔ ث 

 Ribauالظىبت، كم  َجد)الطرسْ وُاظرت المعخيىظ ث الىب حٕت فٓ البٕ ت الع  ىت ٔشبً حثبٕؾ الىمُ الطرسْ فٓ البٕ ت 

et al., 1995 أن لعخيىض شُٔث الرٕ زة لىب ث )Eucalyptus camaldulensis D.  َلعخيىظ ث شُٔث

 َ .Fusarium spp.  ،Rhizoctonia sppوب ح ث أرسِ لٍ  وش ؽ حؼ د فرسْ ػد الددٔد له الطرسٔ ث لىٍ   

Penicillium spp مُلت عىّ ورَز الحىرت َارخب ز المعخيىظ ث ٌدفج الدزاظت الّ عصل ودغ الطرسٔ ث المح

 الم  ٕت ألَزاق وب حٓ العدز َالُٕك لبخُض فٓ حثبٕؾ ومٌُ .

 

       : المىاد وطزائك العمل

 عشل بعض الفطزٌات المحمىلة على بذور الحنطة:

دقخ     3مخدة % ل10غم له ورَز الحىرت َعامج البخرَز ظخرحٕ ل ومحىخُل ٌ ٔبُكىُزأخج الظخُدُٔ   30حم أرر       

مشالخت المخ " الصا خد لىٍخ ، مخم  Whatman No.1َغعىج ودد الخدإم وم " لارس لدام َوشطج وُزق حسشٕح لدام وُ  

، َػخدج األؽبخ ق فخٓ الح ػخىت PDAؽب  وخسْ ل َْ عىّ الُظؾ الغرا ٓ ك  ورزة فٓ  20اوخيبج عشُا ٕ ل لىٍ  

  1±  30فٓ دزجت      
o
 (El-Eraky et al., 1993.)  أٔ   له الخحؼٕه و ألعخمخ د  5شيظج الطرسٔ ث الى لٕت ودد

 . Domsch et al.,(1980)  َRaper and Fenell,(1965)   َRaifai (1969)عىّ المظ دز الخظىٕطٕت 

 

 : تحضٍز المستخلصات المائٍة ألوراق نباتً السذر والٍىكالبتىص

عخيىظخخخ ث الم  ٕخخخت ألَزاق وبخخخ حٓ العخخخدز فخخخٓ ححؼخخخٕس الم (Hernadez et al., 1994) اعخمخخخدث ؽسٔاخخخت    
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َالُٕك لبخُض َذلخك ودخد جمخت األَزاق الىب حٕخت الغؼخت لىبخ حٓ العخدز َالُٕكخ لبخُض لخه األشخع ز لب شخسة َحىظٕطٍخ  مخم 

وشسث عىّ أكٕ ض له العُث فٓ لىرات لظىىت جٕدة الخٍُٔخت لخت الخاىٕخم وخٕه لخدة َأرخسِ لىدخ ل لىخخدطه َودخد جط فٍخ  

لخ  لخه المخ " المارخس البخ زد و ظخخدم ل اليخعؽ الاٍسوخ  ٓ  200م له المعحُق الع ف َلخص  لخت غ 10ؽحىج َأرر 

ظ عت ودزجت لسازة الغسفت وددٌ  زشح اليىٕؾ و ظخيدا  عدة ؽبا ث له الش غ الربٓ لىخخيىض  24َحسك المصٔ  لدة 

المعخخخيىض و ظخخخيدا  أَزاق دقٕاخخت مخخم زشخخح  15دَزة/دقٕاخخت لمخخدة  3000لخخه الدُالخخ  ودخخدٌ  ؽخخسد لسكصٔخخ ل وعخخسعت 

، مخم لؼخس المحىخُل ˚   40حسشٕح لىحظُل عىّ لحىُل زا  ، جطف المعخيىض و ظخدم ل الطخسن الاٍسوخ  ٓ ودزجخت 

لخ  لخ " لارخس لداخم  10غخم لخه لعخحُق المعخخيىض الىبخ حٓ َأذٔخم فخٓ  2أألظ ظٓ لىمعخخيىض المخ  ٓ َذلخك ولرخر 

. اظخخيد  ٌخرا Whatman No.1زشح المحىُل وُزق حسشٕح وُ   لىغم/ل ، 200فلطبح لدٔى  لحىُل رصوٓ وخسكٕص 

 لىغم/ل  مجسا" األرخب ز. 75َ  50َ  25      المحىُل كمظدز لدم  الخساكٕص

 

                                                                                                                                      اختبار تأثٍز المستخلصات النباتٍة فً نمى بعض الفطزٌات المحمىلة على بذور الحنطة: 

غخم لخه 200و ظخخيدا   PDA) )Dextro Agre  Potatoحم ححؼٕس الُظؾ الغرا ٓ أك ز البر ؽخ  َالدكعخخسَش       

ٓ جٍخخ ش المُطخخدة مخخم َػخخت فخخ لخخ 250غخخم أكخخ ز فخخٓ لخخخس لخخ " ََش  فخخٓ دَازق  20غخخم دكعخخخسَش  َ  20البر ؽخخ  َ 

(Autoclave عىخخّ دزجخخت لخخسازة )وخخ ز/ ظخخم  1.5َػخخغؾ   °  121
2
دقٕاخخت، ودخخد أوخٍخخ " فخخخسة الخداخخٕم  30َلمخخدة  

 250وخسكٕخص  Chloromphencolلخً المؼخ د الحٕخُْ َاويط ع دزجخت لخسازة الُظخؾ الخّ ل قبخ  الخظخىم اػخٕطج 

لىغخم / لخ ( لخت حخسك  75َ  50،  25، 0خُض َوخساكٕخص )المعخيىظ ث الم  ٕت ألَزاق وب حٓ العدز َالُٕك لبلىغم/لخس 

َظؾ غرا ٓ دَن اػ فت اْ لعخيىض كمد لىت لا زوت، زجج الدَازق الح َٔت عىّ األَظ ؽ الغرا ٕت َالمؼخ ف الٍٕخ  

 1ظم  َلاحج ودد حظىبٍ  واخسص قرخسي  9طبج األَظ ؽ  ولؽب ق وخسْ لدامت وارس  المعخيىظ ث لغسع حع وعٍ .

  º  1±  25الطرسٔ ث  قٕد الدزاظت َولزودت لاسزاث لا  لد لىت. لؼىج األؽبخ ق عىخد دزجخت لخسازة  ظم له لصاز 

َحم قٕ ض الىمُ الارخسْ لىطرخس الىخ لٓ َذلخك ولرخر لدخدل قرخسٔه لخد لخدٔه لخه ظٍخس لعخخدمسة الطرخس ٔمخسان ومسكخص 

َلعخبج الىعخبت الم ُٔخت لخثبخٕؾ الىمخُ ظ عت لحٕه َطُل الىمُ فٓ لد لىت الما زوخت الخّ ل فخت الربخ  ،  24الاسص ك  

 ( :1993الطرسْ َف  المد دلت الخ لٕت )شدب ن َ المعح، 

 

 معذل النمى المطزي فً الممارنة ـ معذل النمى المطزي فً المعاملة                                        

 X 100                                                                                               % لتثبٍظ النمى الفطزي = 

 معذل النمى المطزي فً الممارنة                                                             

 

 :التصمٍم والتحلٍل اإلحصائً 

 Complete Randomized Designوطرث الخع ز  كخع ز  كخع ز  ع لىٕت َف  الخظمٕم الدشُا ٓ الا لخ       

(CRD)  َُْجخخسِ ححىٕخخ  الخبخخ ٔه لىدُالخخ  الدارىخخت فخخٓ الخعسوخخت ححخخج ارخبخخ ز اقخخ  فخخسق  لدىخخ(L.S.D) Least 

Significant Difference  (.  1980% )الساَْ َرىف هللا،0.05ححج لعخُِ الخم لٕت 

  

 :النتائج والمنالشة 

 * عشل بعض الفطزٌات المحمىلة على بذور الحنطة:

( عصل الددٔد له الطرسٔ ث له  ورَز الحىرت، لٕث حم عخصل 1أظٍسث وخ    الدصل الميخبسْ المبٕىت فٓ جدَل )      

 ،.Alternaria spp.  ،Penicillium spp.  ،Aspergillus spp.  ،Trichoderma sppالطرسٔخخخ ث 

Ulocladium spp.    ،Fusarium spp. ت لخخ ذكسي )َ غٕسٌخخ  لخخه الطرسٔخخ ث. َاحطاخخج ٌخخري الىخخخ    لخخAl-

Rokibah, 1996  ،؛  1998؛ عبخ ضShabana and Kumar, 2000  َMalaker and Mian, 2002   حخم ..)

 .Alternaria spp.  َPenicillium spp. َAspergillus spp. َTrichoderma sppاوخيخخ   الطرسٔخخ ث 

      لغسع اظخام ل البحث لظٍُزٌ  وىعم أعىّ له وإت الطرسٔ ث إمى " الخعسوت.
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 ( الفطزٌات المعشولة التً تم الحصىل علٍها من على بذور الحنطة. 1جذول )

 

 الفطز ت الفطز ت

1 Alternaria spp. 2 Penicillium spp.  

3 Aspergillus spp. 4 Trichoderma spp. 

5 Ulocladium spp. 6     Fusarium spp. 

7 Verticillium spp. 8 Epicoccum spp. 

9 Drechslera spp. 10 Phoma spp. 

 

 *تأثٍز المستخلص المائً ألوراق نبات السذر فً نمى بعض الفطزٌات المحمىلة على بذور الحنطة:

أظٍخسث وخخ    الخحىٕخ  املظخ  ٓ أن لىخساكٕخص المعخخيدلت لخه المعخخيىض المخ  ٓ ألَزاق وبخ ث العخدز حخلمٕسال         

 .Alternaria spp.  َPenicillium spp) ٕخخخخد الدزاظخخخخت ق لدىُٔخخخخ ل فخخخخٓ حثبخخخخٕؾ الىمخخخخُ الطرخخخخسْ لىطرسٔخخخخ ث

َAspergillus spp. َTrichoderma spp. ) ، ( الخخخلمٕس األٔعخخ وٓ لىمعخخخيىض المخخ  ٓ فخخٓ 2ُٔػخخح العخخدَل )اذ

لىغم/لخ  لخه المعخخيىض المخ  ٓ  25% فخٓ لد لىخت الخسكٕخص 54.2حثبٕؾ الىمُ لٕخث شادث الىعخبت الم ُٔخت لىخثبخٕؾ لخه 

لىغم/ل  عىّ الخُالٓ، كم  َٔعلظ لخه وطخط العخدَل أن   75َ  50% فٓ لد لىت الخساكٕص  85.2َ   65.1لخظ  إلّ 

% فخٓ ومخُ الطرخس   90.0لىغم/ل  لا  أعىّ وعبت حثبٕرٕت لىمُ الطرسٔ ث، إذ وىغج الىعبت الم ُٔت لىخثبخٕؾ  75الخسكٕص 

Alternaria spp. َزاق العخدز، َأن اقخ  لدخدل لىىعخبت الخثبٕرٕخت عىد اظخيدا  ٌرا الخسكٕص لخه المعخخيىض المخ  ٓ أل

  .Trichoderma spp% فٓ ومخُ الطرخس 64.6لىىمُ الطرسْ و ظخيدا  الخساكٕص الميخىطت له المعخيىض الم  ٓ وىغج 

 . .Penicillium sppعىد الطرس  %  71.0فٓ لٕه وىغ أعىّ لددل لٍ  

 ث العخدز فخٓ ومخُ الطرسٔخ ث قٕخد الدزاظخت قخد ٔدخُد إلخّ الخخُا" أن الخلمٕس الخثبٕرخٓ لىمعخخيىض المخ  ٓ ألَزاق وبخ     

المعخيىض عىّ لسكب ث فد لت َلىٍ  الاىُٔداث َالطعفُو ث َالطٕىُألث َالساحىع ث َالدظطٕ ث َالخٓ لٍ  الادزة عىخّ 

الىخخ    لخت  حثبٕؾ ومُ ودغ الطرسٔ ث َٔصداد حسكٕص ٌري المسكب ث وصٔ دة حسكٕخص المعخخيىض الىبخ حٓ، َقخد احطاخج ٌخري

َالخخرْ َجخخد أن المعخخخيىض المخخ  ٓ ألَزاق العخخدز ٔحخخُْ عىخخّ لخخُاد طخخ وُوٕت َأرخخسِ  (،2000لخخ ذكسي الاخخُزْ، )

فعفُوٕدٔت، َقد حمخ ش المسكب ث الث ؤُت  الطد لت لث  الظ وُوٕ ث َالطٕىُألث وادزحٍ  عىّ حثبخٕؾ ومخُ ودخغ الطرسٔخ ث 

 .(2007الدخٕبٓ، )

بت الم ُٔخخت لخثبخخٕؾ الىمخُ الطرخخسْ وصٔخ دة حسكٕخخص المعخخخيىض الىبخ حٓ جخخ "ث لخطاخت لخخت ل ذكسحخخً أن وخخ    شٔخخ دة الىعخ     

( َالخخٓ أشخ زث إلخّ َجخُد ععقخت عاعخٕت وخٕه حساكٕخص المعخيىظخ ث الىب حٕخت َلىٍخ  لعخخيىض العخدز 2007)الدخٕبٓ 

 العسامٕم الى وخت لبدغ الطرسٔ ث.َعدد 

 

المائً البارد ألوراق نبات السذر فً تثبٍظ النمى الفطزي  لبعض ( تأثٍز تذاخل تزاكٍش المستخلص 2جذول )

 الفطزٌات المحمىلة على بذور الحنطة.

 

تزكٍش مستخلص 

اوراق السذر 

 )ملغم/مل(

 % لتثبٍظ النمى الفطزي للفطزٌات

 Alternaria المعذل

spp. 
Penicillium spp. Aspergillus spp. Trichoderma spp. 

25 50.2 56.6 55.5 54.4 54.2 

50 67.7 67.7 64.4 60.6 65.1 

75 90.0 88.8 83.3 78.7 85.2 

   68.2 64.6 67.7 71.0 69.3 المعذل

L.S.D. (0.05) 
 التذاخل بٍن التزاكٍش بٍن الفطزٌات

1.063 5.113 7.521 
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 بذور الحنطة:*تأثٍز المستخلص المائً ألوراق نبات الٍىكالبتىص فً نمى بعض الفطزٌات المحمىلة على 

( حلمٕس المعخيىض الم  ٓ ألَزاق وب ث الُٕك لبخُض فٓ حثبٕؾ الىمُ الطرسْ لىطرسٔ ث قٕد الدزاظخت، 3وٕه العدَل )    

لٕخخث ٔعلخخظ إن الخساكٕخخص المعخخخيدلت لخخه المعخخخيىض أمخخسث لدىُٔخخ ل فخخٓ شٔخخ دة الىعخخبت الم ُٔخخت لخثبخخٕؾ الىمخخُ الطرخخسْ 

إن وصٔخ دة حسكٕخص المعخخيىض حخصداد الىعخبت الم ُٔخت لخثبخٕؾ الىمخُ الطرخسْ لٕخث َوىعم ليخىطت، اذ ٔعلظ لخه العخدَل 

لىغم/لخ .   25%  عىخد اظخخيدا  الخسكٕخص56.1لىغم/لخ  فخٓ لخٕه وىغخج  75% عىخد الخسكٕخص 85.7وىغخج وعخبت الخثبخٕؾ 

عىخد .Aspergillus spp % لمعخخدمساث الطرخس 88.8( إن أعىّ وعخبت حثبٕرٕخت لىىمخُ الطرخسْ وىغخج 3َوٕه العدَل )

لىغم/ل ، َوىخغ أعىخّ لدخدل حثبٕرخٓ عىخد اظخخيدا  حساكٕخص ليخىطخت لخه المعخخيىض المخ  ٓ ألَزاق 75اظخيدا  الخسكٕص 

أن ٌري الىخ    جخ "ث لخطاخت لخت لخ ذكسي  . .Alternaria sppله ومُ الطرس %  75.1الُٕك لبخُض وعبت ل ُٔت قدزٌ  

(Ribau et.al.,1995  ،Farrukh et.al.,2001 َ  ،2004آل دَغ.) 

 

المستخلص المائً البارد ألوراق نبات الٍىكالبتىص فً تثبٍظ النمى الفطزي  لبعض  تذاخل تزاكٍش ( تأثٍز3جذول )

 الفطزٌات المحمىلة على بذور الحنطة .

 

تزكٍززززش مسزززززتخلص 

اوراق الٍىكزالبتىص 

 )ملغم/مل(

 المعذل % لتثبٍظ النمى الفطزي للفطزٌات

Alternaria spp. 
Penicillium 

spp. 
Aspergillus spp. 

Trichoderma 

spp. 

25 60.0 54.4 57.7 52.2 56.1 

50 77.7 64.4 68.8 63.3 68.6 

75 87.7 85.5 88.8 80.0 85.7 

 70.1 65.2 71.8 68.1 75.1 المعذل

L.S.D. (0.05) 
 التذاخل بٍن التزاكٍش بٍن الفطزٌات

1.213 4.942 7.060 

 

( حطخخُق المعخخخيىض المخخ  ٓ ألَزاق وبخخ ث الُٕكخخ لبخُض فخخٓ حثبخخٕؾ الىمخخُ الطرخخسْ 3َ  2العخخدَلٕه ) وٕىخخج وخخخ        

لىطرسٔ ث قٕد الدزاظت َو لخدار  لت الخساكٕص الميخىطت له المعخخيىض عىخّ المعخخيىض المخ  ٓ ألَزاق وبخ ث العخدز ، 

% لمعخيىظخخ ث  68.3َ  70.1ت لاخخدازٌ  إذ وىغخخج الىعخخبت الم ُٔخخت لخثبخخٕؾ الىمخخُ الطرخخسْ لىطرسٔخخ ث قٕخخد الدزاظخخت وعخخب

الُٕك لبخُض َالعدز َعىّ الخُالٓ، َقد ٔدصِ ذلك إلخّ قخدزة الصٔخُث الرٕخ زة لىُٕكخ لبخُض فخٓ حثبخٕؾ الىمخُ ألشخد عٓ 

 (  Farrukh et.al., 2001لىطرسٔ ث )

  الاخدزة عىخّ رطخغ لدخدل له ذلك وعخىخ  و ن اظخيدا  المعخيىظ ث الم  ٕت ألَزاق وب حٓ الُٕك لبخُض َالعدز لٍ     

 ومُ الطرسٔ ث المحمُلت عىّ ورَز الحىرت طىف لاعٕب ك وصٔ دة حسكٕص المعخيىظ ث.

 

  : المصادر

 Candide. حخ مٕس ودخغ المعخيىظخ ث الىب حٕخت فخٓ ومخُ َفد لٕخت رمٕخسة المبٕؼخ ث 2006الحع لٓ، اظٕ  و جٓ عبد، 

albicans .كىٕت الخسوٕت اوه الٍٕثم. ج لدت وغداد. الدساق.  المدصَلت فٓ ل ألث لسػٕت . زظ لت ل جعخٕس 

. ح مٕس المعخيىظ ث الم  ٕت ألَزاق َلسا خس الخرزة الظخطسا" فخٓ العخٕرسة عىخّ 2004آل دَغ، ظ ٌسة عب ض لحمد، 

 . اؽسَلت دكخُزاي . كىٕت الخسوٕت اوه الٍٕثم. ج لدت وغداد. الدساق.  Cladophora glomerataومُ الرحىم 

. حظمٕم َححىٕ  الخع ز  الصزاعٕت. َشازة الخدىٕم الد لٓ َالبحخث 1980ت لحمُد َ عبدالدصٔص رىف هللا.الساَْ، ر ش

 ططحت. 488 الدىمٓ. لربدت لؤظعت داز الاخم لىرب عت َالىشس. ج لدت المُط .

ظخخ لت . فد لٕخخت ودخخغ المعخيىظخخ ث الىب حٕخخت ػخخد فرسٔخخ ث حدطخخه العخخرَز. ز2007الدخٕبخخٓ، ف ؽمخخت وىخخج عىٕخخ ن و طخخس، 

 ل جعخٕس. ج لدت المىك ظدُد. الممىات الدسوٕت العدُدٔت.



 الخف اجي ...                                                                   (2013) , 160-155(: 1) 5 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

160 
ISSN 2072-3875 
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