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 ممخصال
وخفض التراكيز  إزالةفي  R.rosulus , S.varigatus , P.involutus من المايكورايزا أنواع ةثالث إمكانيةتضمن البحث  

العزالت مع عينات  ( ومقارنة نموأيام10,7,5 التصاعدية لعنصري النحاس والخارصين وعند فترات تحضين وتماس ثالث )
مقارنة بعينات السيطرة  أقطارىامن خالل مالحظة نمو عزالتو بزيادة  اإلزالةفي  األكفأىو  P.involutusتبين ان النوع  ،السيطرة
عند التراكيز  أعمى أقطارهفكانت  S.varigatusالنوع  أما ،التحضين أيامتراكيز عنصري النحاس والخارصين ولجميع  من ولكل
اقل مقارنة بعينات السيطرة  أقطارهفكانت   R.rosulusالنوع أما ،لعنصري النحاس والخارصين فقط ولجميع فترات التحضين القميمة

 أقطاروبشكل عام لوحظ زيادة  ،( لمنحاس فقد ازدادتppm 2.5ماعدا عند تركيز ) ولجميع تراكيز عنصري النحاس والخارصين
لتحضين ولجميع تراكيز عنصري النحاس والخارصين وان ىذه الزيادة تقل عند التراكيز العالية العزالت لألنواع الثالث بزيادة فترات ا

 المدروسة. األنواعليذه العناصر و لجميع 
 

 التموث. ازالة ،تموث تربة ،معالجة حيوية ،عناصر ثقيمة ،: فطريات خيطيةةدالالكممات ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Capacity Growth of Mycorrhiza Species at Different Concentrations of Heavy 

Metals 
 

Mazin N. Fadhel                                        Mawj R.I. Al-Hamdany 

College of  Environmental Science and Technology / University of Mosul 
ABSTRACT 

     The study investigates the possibility of three types of R.rosulus, S.varigatus, P.involutus in 

removing and lowering the ascending concentrations of copper and zinc elements, during three 

incubation and contact periods (5,7 and 10 days) and comparing the growth of isolates with control 

samples. Type P.involutus is the most efficient in the removal by observing the growth of isolates 

by increasing its diameter compared to the control samples and the concentrations of copper and 

zinc and for all the days of incubation, while the type S.varigatus was the highest growth at the low 

concentrations of copper and zinc only and for all periods of incubation, the type R.rosulus. The 

diameter  was smaller as compared to control samples All elemental concentrations of copper and 

zinc except at concentration (2.5 ppm), and is generally observed increase diameters of the isolates 

of the three types of increasing periods of incubation and all elemental concentrations of copper and 

zinc, and this increase is less than at high concentrations of these elements and of all species 

studied. 
 

Keywords: Mycorrhizae, heavy metals, biological treatment, soil pollution removal 
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 المقدمة 
لحالية نحو مفيوم التموث ما ىي إال نتيجة ألدراك أىمية المحافظة عمى البيئة من التموث بجميع إن التوجيات العالمية ا      

فتموث التربة يعتبر من ابرز المشاكل البيئية وأكثرىا  ،عن الماء واليواء أىميةوالتربة ىي إحدى أركان البيئة التي ال تقل  ،محاوره
صر الثقيمة واحدة من األمثمة الميمة عمى مموثات التربة حيث تكمن خطورتيا في العناوتعد . (2012، )صالحتعقيدا وأصعبيا حال 

في انسجة الكائنات Biomagnification) ) والتضخم الحيويتضاعف تركيزىا خالل السالسل الغذائية نتيجة التراكم الحيوي 
 الي وصوليا لإلنسانـكونات بسيطة وبالتم إلىوتحمميا  فيي تمتاز بثباتية عالية لعدم تفككيا ،الحيوانية بمرور الوقتو  النباتيةالحية 

Gradinaru et al., 2011)). 
إذ إنيا تدخل في  ؛ميمة في الفعاليات االيضية لمكائنات الحية اً ادوار  ؤديومن ناحية أخرى فأن التراكيز الضئيمة منيا ت       

باستغالل  وذلك وان صفة التراكم قد تعطي حموالً  ،االلكتروناتالعديد من التفاعالت االنزيمية كمواد مساعدة عمى التفاعل ونقل 
 انتاجو  وبالتالي العمل عمى تخميص البيئة منيا أجسامياكائنات مجيرية ليا القدرة التكيفية عمى تحمل النسب العالية وتركيزىا في 

بجدية باستخدام ىذه الكائنات لممعالجة وىذا ما يدعو الى التفكير  (2016 ،وآخرونالطائي ( البيئةب ضارة غير خاممة مركبات
والفطريات ىي  ( ,.8105Zhai et al) ا ايجابية في إزالة العناصر الثقيمةـع بو من مزايتالحيوية كبدائل ناجحة ومالئمة لما تتم

لمايكورايزا( دور واحدة من ىذه الكائنات حيث إنيا تستطيع تخزين وتحمل تراكيز عالية من العناصر الثقيمة ولمفطريات الخيطية )ا
زالةفي خفض  لفعا تراكيز العديد من العناصر الثقيمة في التربة من خالل امتالكيا عدة آليات لإلزالة منيا عممية االدمصاص  وا 

)حسن  ن العناصر داخل خالياىاـوي وتخزيـة أو تكوين معقدات ثقيمة مترسبة أو آلية الشرب الحيـعمى جدران الغزل الفطري الخارجي
 (.2013 ،ونوآخر 

 

 العمل  ائقالمواد وطر 
والتي تعود لمقسم  R.rosulus, S.varigatus , P.involutusىي  من فطريات المايكورايزا أنواع ةشممت الدراسة ثالث       

(Basidiomycota( والصنف )Agaricomycetes تم ) الحصول عمييا من مركز بحوث البيئة لجامعة بانكر _ ويمز _المممكة
وبواقع ثالث  PDAو  SDA يوى Sigma)من شركة ) جيزتزرعية مختارة  أوساطنشطت ىذه العزالت ونميت عمى  ،ةالمتحد

 تراكيز مختمفة لمعناصر الثقيمة المختارة لمدراسة وكما يمي: أضيفت .مكررات لكل نوع
 .رممغم/لت   Cu)  :  )2.5    ،7.5    ،10النحاس  -

 ممغم/لتر.  0.5    ،1.0    ،1.5(  :  Znالخارصين ) -
 ،عمى التوالي (يوم  7،10 ، (5وحضنت العينات لمدة  الزرعية المعاممة بيذه التراكيز األوساطنميت العزالت المختارة في       

المدروسة. عقمت المستمزمات واالدوات  األنواعلمالحظة تأثير التراكيز عمى نمو  Vexnia القياسات باستخدام  أخذتبعدىا 
وبعد التعقيم جففت االدوات  ،جو 1 درجة مئوية وتحت ضغط 121دقيقة بدرجة حرارة  40خدام جياز الموصدة لمدة الزرعية باست

( بعدىا Sigmaالزرعية استخدمت حسب بروتوكول الشركة المصنعة ) األوساطدرجة مئوية.  90باستخدام الفرن وبدرجة حرارة 
بعدىا  (APHA, 1998)،جو 1دقيقة وتحت ضغط 15 رجة مئوية لمدة د 121باستخدام الموصدة بدرجة حرارة  األوساطعقمت 
بعدىا تركت  ،الستربتومايسينالحيوي مضاد من الممغم /لتر  30 أضيفساعة ولكبح نمو البكتريا  24 ةلتتصمب لمد األطباقتركت 
 الزرع.لتييئة عممية و  كارأللغرض تصمب ا ساعة في درجة حرارة الغرفة 24 بشكل مقموب لمدة  األطباق
 T-testو  F-testوتطبيق اكسل لغرض اجراء التحميل االحصائي واعتمد تحميل التباين  SPSS 2010استخدم برنامج       

 .(P≤0.05)عند احتمالية  LSDاقل فرق معنوي  باختباروقورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات 
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 النتائج والمناقشة
عن طريق اثبت قدرتو عمى النمو واستمرت فعالياتو الفسمجية ( P.involutus)ر الفط ( ان2( و)1) شكلال( و 0 جدولال)بين     

التحضين  أيام( ولكال تراكيز عنصري النحاس والخارصين وعند controlمقارنة مع اقطار عينات السيطرة ) مستعمراتو زيادة قطر
كأساس لنمو العزالت الفطرية حيث تعد بعض يا خداماستمقاومتو لسمية ىذه العناصر و وىذا يدل عمى  ،(أيام10,7,5 ) ةالثالث
الفطريات من المخزنات او الجامعات الكبيرة وليا القدرة عمى امتصاص وتركيز المعادن الثقيمة داخل الفطر من خالل  أنواع

ج الخمية والتي يسيل والحوامض خار  ألنزيماتل إفرازىامتحمل ولمتخمص من التأثير السمي لممعادن ومنيا لاعتمادىا اليات متعددة 
 ،(2013 ،وآخرون)حسن  استغالليا كما ان الوسط الحامضي الذي تسببو العناصر الثقيمة يكون مناسبا لمفطريات في بيئات نموىا

وايضا االمتزاز عمى سطح الخمية وبناء وتخميق مركبات ثيولية ليا القدرة عمى االرتباط بمركبات العناصر وبالتالي تنقص من 
 ,.Winge et al) التسمم إلزالة كآليةت اخرى اا مع مركبـة او ربطيــمخمية عن طريق ترسيب المعادن في الجدر الخمويسميتيا ل

زالة عمى تحمل وىذا يتفق مع العديد من الدراسات التي اختبرت قدرة الفطريات (1998  إليوتوصل  العناصر الثقيمة ومنيا ما وا 
( ذات كفاءة عالية في ازالة الرصاص من البنزين وبذلك يمكن S.boulardii)  ةمن ان خمير  2016) ،)الصوفي والموسوي

االستفادة منيا كمادة مازة في المعالجة الحيوية لمعناصر الثقيمة. اما عند مقارنة قطر العزلة بزيادة تراكيز العناصر المدروسة 
العزالت كانت تزداد بزيادة التراكيز فقد كان قطر  أقطار أن( كانت ىي المناسبة او االكفأ حيث أيام 5نالحظ ان فترة التحضين )

( لعنصر النحاس وكذلك الحال لعنصر ppm 10) ممم( عند تركيز 38) أصبح( بينما ppm 2.5) ممم( عند تركيز 29العزلة )
( بينما عند فترات ppm 1.5ز)( عند تركيممم18) ( الى ppm 0.5) عند تركيز (ممم 12) الخارصين فقد ازداد قطر العزلة من

 سببوقد يعود  (1الجدول )كما مبين في  فان اقطار العزالت كانت تقل تدريجيا بزيادة تراكيز العنصرين (أيام 10,7) التحضين
 . (Saied, 2007) مقاومة العزالت تدريجيا مع زيادة الفترة الزمنيةعمى  تأثير ىذه التراكيز ذلك الى

 

 
 نالمختمفة لكل من عنصري النحاس والخارصي عند التراكيز)قطر المستعمرات(العزالت يوضح نمو : 1 جدولال

 
بــأن ىنــاك فــروق معنويــة لمتراكيــز الــثالث لكــال عنصــري النحــاس ( 3و 2جــدول ال) ،ليــذا الفطــر اإلحصــائياظيــر التحميــل 

 .(P≤0.05والخارصين مقارنة مع عينة السيطرة بينما لم تظير فروق معنوية فيما بين ىذه التراكيز عند مستوى معنوية )

 
Control 

Zn 
ppm) ) 

Cu 
ppm)    ) 

 

 

Days of    

incubation 

 
Species 

1.5 1.0 0.5 10 7.5 2.5  
 
 
 

P.involutus 

Isolates diameter  

(mm) 
Isolates diameter 

(mm) 
Isolates    diameter 

(mm) 

10 18 15 12 38 33 29 5 

16 21 24 26 44 41 51 7 

34 37 38 45 49 60 79 10 

48 42 50 57 11 45 52 5  
 

S.varigatus 
59 45 53 66 12 58 65 7 
62 46 57 70 15 60 72 10 

27 16 19 22 19 25 31 5  
R.rosulus 

 
35 21 25 26 25 33 38 7 

41 23 28 38 29 43 54 10 
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 ين الثالث( عند التراكيز المختمفة من عنصر النحاس: يوضح معدل اقطار العزالت )فترات التحض1الشكل 
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 : يوضح معدل اقطار العزالت )فترات التحضين الثالث( عند التراكيز المختمفة من عنصر الخارصين2الشكل 
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 ة من عنصر النحاسالتحميل اإلحصائي لمعدل أقطار العزالت )فترات التحضين الثالث( والتراكيز المختمف :2 الجدول   
 

         Species  

 

 

Isolates 

 diameter 

 average 

P.involutus S.varigatus R.rosulus LSD P ≤ 0.05 

 20.00   Cb 56.33   Aa 34.33   Ba   

Control  ±  ±  ± 10.30 

  1.73 4.26 2.33   

  53.00   ABa 63.00   Aa 41.00   Ba   

Con.  2.5  ±  ±  ± 20.67 

  8.14 5.86 2.52   

  44.67   ABa 54.33   Aa 33.67   Ba   

Con.  7.5  ±  ±  ± 19.81 

  8.01 4.70 3.48   

  43.67   Aa 12.67   Cb 24.33   Bb   

Con.  10  ±  ±  ± 8.93 

  3.18 1.20 2.91   

LSD P ≤  0.05 22.63 14.22 9.27   

 

 دل أقطار العزالت )فترات التحضين الثالث( والتراكيز المختمفة من عنصر الخارصين: التحميل اإلحصائي لمع3 الجدول
 

           Species  

 

 

Isolates 

 diameter  

average  

P.involutus S.varigatus R.rosulus LSD P ≤ 0.05 

Control 

20.00  Cb 56.33  Aab 34.33  Ba   

 ±  ±  ± 10.30 

1.73 4.26 2.33   

Con.  0.5 

27.67  Ba 64.33  Aa 28.67  Bab   

 ±  ±  ± 8.07 

1.20 2.19 3.18   

Con.  1 

25.67  Ba 53.33  Ab 24.00  Bbc   

 ±  ±  ± 7.08 

1.20 2.03 2.65   

Con.  1.5 

25.33  Ba 44.33  Ac 20.00  Cc   

 ±  ±  ± 5.12 

0.88 1.20 2.08   

LSD P ≤  0.05 4.21 8.70 8.46   
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ـــيز  فــان اقطــار العــزالت ليــذا النــوع مقارنــة مــع عينــات الســيطرة كانــت اعمــى s.varigatus)وبالنســبة لمفطــر )   عنــد التراكـــ
 – 65 – 52)  األقطـار أصـبحت( لمنحـاس 2.5ppm) فعنـد تركيـز( أيـام 5 ,7 , 10) ولجميــع فتــرات التحضـين الـثالث القميـمة فقـط

ممـم( عمـى التـوالي مقارنـة بعينـات السـيطرة  70 – 66 – 57) أصـبحت( لمخارصيـن ppm 0.5) ي وعند تركــيزـم( عمى التـوالمم 72
فــنالحظ تــأثر  لمعنصــرين( ppm 1.5) و (ppm 10) عنــد التراكيــز العاليــة أمــا ،ممــم( عمــى التــوالي 62 – 59 – (48التــي كانــت 

( 1جــدول ال) ،كانــت اصــغر مقارنــة بعينــات الســيطرة أقطارىــا أنبحيــث  ةعـزالت ىــذا النــوع بســمية ىــذه العناصــر عنــد تراكيزىــا العاليـ
بالجـدار الخمـوي ثـم  ا  سـريع اً ان امتصـاص العـزالت لمعناصـر يعتمـد عمـى االقتـدار الغشـائي ويتضـمن ارتباطـكمـا ، (2( و)1) شكلالو 

ممــوث  أيوان العالقــة الخطيــة بــين ســمية   (Fernandez et al., 2012) ةداخــل الخميــ إلــىبواســطة حامــل وســطي  ئــاً بطي نقــالً 
يطمـق  حفـز النمـو وىـو مـاتانو في بعض الحاالت فـأن كميـة قميمـة مـن المعـدن يمكـن ان  إال)معدن( والنمو غالبا ما تكون افتراضية 

ة عنــد تراكيــز مختمفــة ـيــ( بينمــا فــي حــاالت اخــرى يمكــن ان تظيــر اســتجابات غيــر خطOligodynamicعميــو مصــطمح التــأثير الـــ )
العـزالت مـع زيـادة تراكيـز  أقطـاروعنـد مقارنـة  (Bayramoglu et al., 2003) (Paradoxical) يطمـق عميـو التـأثير الــ وىـو مـا

ليـذا النـوع تبـين ان ىنـاك  اإلحصـائي. ومن التحميل زالعناصر المدروسة نالحظ بأنيا تبدأ باالنخفاض تدريجيا عند كل زيادة بالتركي
معنويـة مـع  اً ( لـم تظيـر فروقـppm 7.5( و)ppm 2.5( مقارنـة بعينـة السـيطرة بينمـا التراكيـز )ppm 10معنويـة بـين تركيـز ) اً فروقـ

لـم يكـن  نوالمـذا( ppm 7.5( و)ppm 2.5بـين كـل مـن تركيـزي ) أيضـامعنويـة  اً ( اظيـر فروقـppm 10عينـة السـيطرة وان تركيـز )
 1.5فــي عنصــر الخارصــين فقــد ظيــرت الفــروق المعنويــة  بــين تركيــز ) أمــا ،وق معنويــة بينيمــا بالنســبة لعنصــر النحــاسىنــاك فــر 

ppm ـــ أظيـــرت( فقـــط مقارنـــة بعينـــة الســـيطرة  كمـــا ـــة ) اً فروقـــ ةالتراكيـــز الثالث                   ،(P≤0.05معنويـــة فيمـــا بينيـــا وعنـــد مســـتوى احتمالي
 (.3و 2جدول ال)

عزالتــو تقــل بشــكل عــام مقارنــة مــع عينــات الســيطرة بالنســبة لجميــع تراكيــز عنصــري  أقطــارفكانــت  (R.rosulus)النــوع امــا       
 وأصـبحت( لمنـــــحاس فقـد ازدادت ppm 2.5ماعـدا عنـد تركيــز )( أيـام10,7,5 )النحاس والخارصين ولجميـع ايـام التحضـين الـثالث 

ممـــم( عمـــى التـــوالي كمـــا مبينـــة فـــي  35 -41 – 27ات الســـيطرة والتـــي كانـــت )ـبعينـــة ــــــممـــم( عمـــى التـــوالي مقارن 54 – 38 – (31
احتماليـة ارتبـاط العناصـر عمـى الجـدر الخمويـة لمعـزالت مـن دون ان تمـتص الـى  إلىويرجح ذلك  ،(2( و)1) واألشكال( 1الجدول )

قدرتـو عمـى تقييـد ايونـات  إثبـاتلكايتين والـذي جـرى الفطريات عمى كمية عالية من ا أنواع أغمبيةداخل الخمية الحتواء جدران خاليا 
 أعـزاه. وىـذا يتطـابق مـع مـا (Dursun et al., 2003)المعدن فيعمل كحاجز لمنفاذية يمكن لو ان يحد من دخول العناصـر لمخميـة 

مركبـات فـي الجـدر  الفطريـات يعـود الـى احتمـال ارتبـاط الزئبـق مـع أنواعالتراكم المنخفض لمزئبق في بعض  أنمن ( 2007 ،)احمد
نالحــظ بـأن ىــذا  وأيضـا ،أقطارىــاالخمويـة لمفطـر بحيــث تكـون معقــدات تمنـع وصـوليا الــى داخـل الخميــة وبالتـالي عــدم النمـو و زيـادة 

ليـذا النـوع وبالنسـبة لعنصـر  اإلحصـائيالنوع يبدأ بالتناقص تـدريجيا مـع زيـادة تراكيـز عنصـري النحـاس والخارصـين. اظيـر التحميـل 
( لــم تظيــر 7.5ppm( و)2.5ppmز )ـ( مقارنــة بعينــة الســيطرة بينمــا التراكيــppm 10معنويــة بــين تركيــز ) اً ن ىنــاك فروقــالنحــاس ا

( ppm 7.5( و)ppm 2.5بـين كـل مـن تركيـزي ) أيضامعنوية  اً ( اظير فروقppm 10فروق معنوية مع عينة السيطرة وان تركيز )
 1.5( و)ppm 1ة بـين تركيــزي )ــــلعنصـر الخارصــين فقـد ظيــرت الفـروق المعنوي مــاأ ،لــم يكـن ىنــاك فـروق معنويــة بينيمـا نوالمـذا

ppm مقارنة بعينة السـيطرة كـذلك ظيـرت فـروق معنويـة بـين تركيـزي )(0.5 ppm(و )1.5 ppm( بخـالف تركيـز )1 ppm الـذي )
   .(3و 2جدول ال) ،(P≤0.05لم يظير فروق معنوية بينيم وعند مستوى احتمالة )

التحضــين ولجميــع تراكيــز عنصــري النحــاس والخارصــين  أيــامالثالثــة المدروســة تــزداد بزيــادة  األنــواع أقطــار أنبشــكل عــام نالحــظ  
 األكبـر)مقارنة عمودية( وذلك الن ازدياد فترة التحضين تعطي فرصة لزيادة فترة التماس بين الفطـر والمعـدن الممـوث بالتـالي الوقـت 

شـكل قميـل السـمية بتكوينيـا  إلـىالكائنـات الحيـة ليـا القـدرة عمـى تحويـل ىـذه العناصـر  أنحيـث و ـو والـتخمص منـوالتغذي عميـ إلزالتو
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الفطريـة المدروسـة جميعيـا اكبـر  األنـواع أقطار( كانت فييا أيام 10ن )ـفنرى ان فترة التحضي ،لمعديد من المركبات التي ترتبط معيا
( بحيث نالحظ ان الفطر يكيف نفسـو واليـات 1جدولال) ،العناصر المختمفة المضافة لمعزالت مقارنة ببقية ايام التحضين لكل تراكيز

وجــاء  ،العـزالت أقطـارالـدفاع والمقاومـة لمتغـذي والـتخمص مــن ذلـك العنصـر عنـد ىـذا التركيــز المعـين ممـا يـؤدي الـى النمــو و زيـادة 
الحيـوي لمركـب النفثـالين بواسـطة الفطريـات الخيطيـة فقـد  فـي دراسـتيم لمتفكـك( (Mohammed et al., 2014 ذلك متفقا مع بحـث

فـي حـين انـو خـالف مـا  ،درجـة مئويـة 30وقـت لتفكيـك النفثـالين وعنـد درجـة حـرارة  أفضـلىـي  أيـام يـةذكروا بـأن فتـرة التحضـين ثمان
عنصـري الرصـاص  إزالـةة ـنسبـؤثر فـي ـة لمحضن لم يــفقد ذكروا بأن اختالف المدة الزمني (2016 ،وآخرون)عبداهلل جاء في دراسة 

عند استخداميم عزلة محميـة مـن الخميـرة لتقميـل االثـر البيئـي لعنصـر الرصـاص  (2016 ،)الصوفي والموسوي مع أيضاو  ،والكروم
جدا  دقيقة ولم يتأثر معدل االزالة بعد اطالة مدة التماس اال بنسبة ضئيمة 60المتواجد في البنزين تبين ان مدة التماس المثمى كانت 

ممــا يــدل عمــى ان عمميــة االمتــزاز تصــل الــى مرحمــة االســتقرار )التــوازن( فــي غضــون الســاعات االولــى مــن مــدة التمــاس وذلــك لعــدم 
عمى سطح الخميرة ميما ازدادت مدة التماس. بينما نالحظ بـأن ىـذه الزيـادة فـي االقطـار تقـل عنـد التراكيـز  إضافيةتوافر مواقع ربط 

( ويعـزى ذلـك الحتماليـة تشـبع S.varigatusن لجميع االنواع المدروسـة وخصوصـا عنــد النـوع )ــس والخارصية لعنصري النحاـالعالي
عمــى االمتصــاص وعنــد تــراكم المعــادن الثقيمــة فــي  كفاءتيــاالفطــر بــذلك العنصــر او تــأثير ســمية التراكيــز العاليــة عمــى العــزالت فتقــل 

مـو حيـث يعتمـد بقـاء الخاليـا فـي قـدرتيا عمـى تنظـيم التركيـز الـداخل خمـوي اليونـات الخاليا الفطرية فـأن سـميتيا تـؤدي الـى تثبـيط الن
ومحتمل ان يعود ذلـك ايضـا الـى القابميـة الضـعيفة لمعـزالت عمـى التحمـل وبالـذات عنـد التراكيـز  ،(Miersch et al.,1997)دنالمع

)عبـداهلل  إليـو أشـارزالت وعدم زيادة اقطارىا. وىذا يوافـق مـا العالية من العناصر الثقيمة ومع زيادة فترة التماس نالحظ تثبيط نمو الع
بــأن العالقــة بــين زيــادة التركيــز ونســبة االزالــة عكســية. ويمكــن القــول بــأن تبــاين القــدرة لمفطريــات المدروســة عمــى  (2016 ،وآخــرون

مــن اكثــر الكائنــات الحيــة تــأثرا اســتغالل العناصــر اعتمــد عمــى اخــتالف التركيــز وفتــرة التحضــين ونــوع الفطــر حيــث ان الفطريــات 
باالوســاط التــي تعيشــيا وتتــأثر بــاي تغييــر بســيط فــي الوســط الغــذائي ليــا بحيــث يــؤدي ذلــك الــى نتــائج غيــر مرغوبــة كــان يــزداد او 

نالحــظ تــأثير  (3و 2جــدول ال) ،. ومــن خــالل التحميــل االحصــائي(2005 ،)محمــد يــنخفض نموىــا بشــكل كبيــر عــن الحــد المطمــوب
( S.varigatusو النـوع ) R.rosulus)مى االنـواع المدروسـة فبالنسـبة لعنصـر النحـاس وجـدت فـروق معنويـة بـين النـوع )التراكيز ع

( عنـد S.varigatusوالنـوع ) P.involutus)م توجـد فـروق معنويـة بـين النـوع )لـ امـ( بينppm 7.5)    ( وppm 2.5عنـد تركيـز )
امــا بالنســبة لعنصــر الخارصــين  ،(ppm 10نــواع الــثالث المدروســة عنــد تركيــز )ىـذه التراكيــز ووجــدت ايضــا فــروق معنويــة بــين اال

 0.5( عنــد تركيــز )S.varigatusمــع النــوع ) R.rosulus)والنــوع ) P.involutus)وجــدت الفــروق المعنويــة بــين كــل مــن النــوع )

ppm(و )1 ppm بينمـا لـم تظيـر فـروق معنويـة بـين االنـواع )((P.involutus و((R.rosulus نـد ىـذه التراكيـز ووجـدت فـروق ع
 (.P≤0.05( وعند مستوى احتمالية )ppm 1.5الثالث عند تركيز ) األنواعمعنوية كذلك بين 

 االستنتاجات
ىو االكفأ في تقييد ومعالجة عنصري النحاس والخارصين لجميع التراكيز وايام التحضين من خـالل  P.involutus)الفطر ) ان -1

 وبالتالي امكانية استخدامو في المعالجة الحيوية. السيطرة زيادة اقطاره مقارنة بعينات
( كانـت االنســب لجميـع انــواع الفطريــات المدروسـة حيــث ان اقطارىــا ازدادت 2.5ppmأن التراكيـز القميمــة مـن عنصــر النحــاس ) -2

 عند ىذا التركيز مقارنة بعينات السيطرة ولجميع ايام التحضين. 
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 ( من اليسار الى اليمينppm 10 ,7.5 ,2.5)  عند التراكيز المختمفة R.rosulus)وع )توضح نمو العزالت لمن :1الصورة 

 في االعمى.  ومقارنتها بعينة السيطرة

 
 ( من اليسار الى اليمينppm 10 ,7.5 ,2.5)  ( عند التراكيز المختمفةS.varigatusتوضح نمو العزالت لمنوع ): 2الصورة 

 عمى.في اال ومقارنتها بعينة السيطرة

 
 ( من اليسار الى اليمينppm 10 ,7.5 ,2.5 )  المختمفةعند التراكيز  (P.involutusلمنوع ) توضح نمو العزالت :3 الصورة

 في االعمى. ومقارنتها بعينة السيطرة
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