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  الملخص

 في نسب انبات Stemphylium botryosum فطري للسمأثير الراشح الأوضحت نتائج دراسة ت

 سبب تثبيطاً ملحوظاً في نسب االنبات أنه قد مختبرياً حبوب الحنطة والشعير وبذور الحمص والعدس

يشة فإن ولبذور الحمص، اما بالنسبة لطول الجذير والر 100 % ثبيط لجميع البذور وكانت اعلى نسبة ت

يشة لجميع وو كالً من الجذير والرم نثبيط متفاوتة في تاً نسبالراشح السمي اعطتمعاملة البذور ب

% 20 و10 و 5 و2.5 وهيالراشح السمي  تراكيزتأثيرودرس . واقل نسبة تثبيط كانت للعدساألصناف

  Fusarium oxysporum و  Aspergillns flavus وهينمو بعض الفطريات الـمرضة للنباتعلى 

 من %20هرت النتائج ان تركيز ظ فأCladosporium herbarum, Macrophomina phaseolinaو

   بلغت نسبة التثبيطو M.phaseolina و  F.oxysporoumالفطرين  تثبيطاً لنمو كال من  احدثالراشح

 . المذكورة تأثير مثبط للفطرياتاألخرى أي بينما لم تظهر باقي التراكيز ,على التوالي% 11 و33

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

Results of study the effect of culture filterate of Stemphylium botryosum on the 
germination percentage of barley, Lentil, wheat and chichpea seeds (in vitro), showed 
significant inhibition on germination which reached 100% in chichpea seeds. 

As for plumule and radical lengths, the results indicated different degrees of 
inhibition ,minimum of which was the lentil seeds. The effect of different concentrations 
(2.5, 5, 10, 20 %) of the filterate on the growth of some fungi (Cladosporinm herbarum, 
Aspergillus flavus, Fusarinm oxysproum, Macrophomina phaseolina) was demonstrated 
by the 20% concentration as it caused inhibitions in the growth of M. phaseolina and             
F. oxysproum 11% and 33% respectively. While the other concentration had no 
inhibitory effect on the fungi.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

تتميز الفطريات بقابليتها على انتاج مركبات ايضية ثانوية عند نموها في بيئة مناسبة لها وهذه 

 من يئي بمعنى خلو تركيبها الجزمستضديةالمركبات نشطة بايولوجياً باالضافة الى انها سموم غير 

 سام لألنسان والحيوان والنبات والكائنات الحية وأغلبها لها اضداداًالجسم الحي لتكوين المكونات التي تدفع 

 اول من اشار الى تأثير السموم التي تنتجها )1986 (Debary  الباحث يعدو) 1991 ,دسع( الدقيقة

 النبات  وجد ان العديد من الفطريات االختيارية التطفل تعمل على قتل خاليااذالفطريات على النبات 

 الكائن وة بأن ضرا )Durbin) 1983كما ذكر . د سامةولمسافة ابعد من منطقة االصابة بعد افرازها موا

 كسالح ا على انتاج واحد او اكثر من السموم واستخدامهلممرض وامراضيته تعتمد على قابليتهالمجهري ا

  .المصابالعائل كيمياوي ضد 

 جزيئية صغيرة ومتنوعة في التركيب الكيمياوي ولها القابلية الفطرية بأنها ذات اوزان تتميز السموم

 ,على االنتشار من موقع االصابة الى االنسجة المجاورة وانها تنتقل خالل النسيج النباتي الحي

)Upadhyay and Mukerji , 1997(  تحرر السموم من سبورات الفطر الممرض قبل االختراق كعامل وت

ة اذ تنتقل السموم المتخصصة لترتبط بصورة انتقائية الى الجزء مراضيت على امعرف للعائل كداللة

المستقل في الغشاء البالزمي لخاليا العائل بعد ذلك تتحرر السموم الفطرية بطريقة او باخرى لتشمل 

الوسائل الدفاعية للعائل مما يجعل الخاليا في حالة تهيئؤ او استعداد لإلختراق من قبل الفطرالممرض 
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)Upadhyay and Mukerji, 1997( . وتوصلYoder) 1981( فطرلى ان  اStemphylium spp.  من 

 وايضاً يفرز بعض السموم Stemphylium (111)من هذه السموم وفطرية الالفطريات التي تفرز السموم 

  وهذه السموم.alternaria alteichin,) 1.11.111( وهي .Alternaeia sppفطر  انواع من التي يفرزها

 على البحث دراسة تأثير هذه السموم  هذابدورها تؤثر على النبات واالنسان والحيوان لذا كان الهدف من

  . وعلى انبات بذور بعض النباتات االقتصاديةرياتفطال

  

  مواد وطرق العملال

  : الباميابذور من Stemphylium botryosumعزل الفطر .1

االسواق المحلية وتم تعقيم البذور سطحياً بمحلول تم الحصول على بذور الباميا صنف محلي من 

ي سمألزالة التأثير ال  دقائق ثم نقلت الى ماء مقطر معقم لمدة دقيقتين3لمدة % 1ت الصوديوم يهايبوكلورا

اكار البطاطا ية على وسط و سم حا9باق زجاجية بقطر طوجففت بورق ترشيح نقلت بعدها البذور الى ا

د الحيوي ضا المضاف اليه المكار بطاطا سكروز آ)(Potato sugerose agar PSAوالسكروز 

 بذور لكل طبق نقلت بعدها االطباق الى 5 واقع البكتريا وبمولتر لمنع ن/ملغم10 قداركلورامفينيكول بم

 التصنيفية تيحدام المفا باستخشخص أيام وتم الحصول على الفطر و7-5لمدة  o+ 2 م25الحاضنة بدرجة 

)Ellis, 1971( .الطريقة المعتمدة من قبل المنظمة الدولية المتخصصة باختبارات البذور  هيهذهو 

)I.S.T.A., 1971 (اآلكار طباقوتسمى طريقة اAgar plate method. 

  

  : Stemphylium botryosumتحضير الراشح السمي للفطر  .2

 Potato suger brothالسائلوالسكروزذور الباميا على وسط البطاطا بنمي الفطر المعزول من 

لمضاد وبعد تبريد الوسط اضيف ا,  ولمدة ربع ساعةoم121 بجهاز االوتوكليف بدرجة حرارة الذي عقمو

مل بمقدار ) 500(سعة ثم وزع الوسط في دورقين مخروطيين لتر /ملغم10 الحيوي كلورامفينيكول بمقدار

ملم من النمو  6ي بقرص قطره لقح الوسط الغدائو )Kohmoto et al., 1979 (,مل لكل دورق) 125(

بعد  م 25على درجة حرارة  يوم 15 لمدة نتض أيام وح5فة مزرعة فطرية بعمر الفطري المأخوذ من حا

 الغزل معقمة لغرض التخلص من  من خالل اوراق ترشيحتمريرهذلك تم ترشيح النمو الفطري وذلك ب

نع  لم )Membrane filter 0.22 mm(ية  تعقيمه باستخدام المرشحات الغشائتم واخذ الراشح ويلفطرا

   :إلختبارات التالية في ام الراشح المعقممرور الجراثيم من خالله واستخد

  :تأثير الراشح السمي في نمو بعض الفطريات الممرضة -أ

 و Aspergillus flavus و Fusarium oxysporumتم تنمية اربعة انواع من الفطريات وهي 

Cladosporium herbarum  وMacrphomina phaseolina وتم الحصول على الفطريات المستخدمة 

          قسم علوم الحياة وشخصت باستخدام المفاتيح التصنيفية الخاصة بها/ في البحث من كلية العلوم 
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)Ellis, 1971 Parameter  Whitney, 1970; ( وبعد الحصول على الفطريات تم تحضير عدة تراكيز من

 حضرت منه باقي ي قياسكتركيز) 2(اشح الفطري واعتبر الراشح الفطري المحضر في الفقرة الر

م فيها  أذ استخدمقارنةال معاملة و ه)صفر (وكان التركيز%  20 و 10 و 5 و 2.5 و 0 التراكيز وهي 

باق  قبل التوزيع على االطPSAوتم اضافة الراشح الفطري الى الوسط الغذائي , الوسط الغذائي فقط

 الفطريات المنماةرات تعمسم من مس 0.6ل اقراص بقطرقوبعد ذلك تم ن. المذكورةللحصول على التراكيز 

مكررات لكل فطري وبثالثة  المضاف اليه الراشح الPSAية على الوسط الغذائي وسابقاً الى االطباق الحا

باق المقارنة طإل الفطر  ملئلحين o م 2+ 25االطباق عند درجة المختبرة وحضنت نوع من الفطريات 

  .)1999، الجليلي (راتمعت ايام بعد ذلك تم قياس اقطار المس7-5ولمدة 

  

 حبوب الحنطة والشعير وبذور الحمص والعدس وعلىطول تأثير الراشح السمي على نسبة انبات -ب

 :ووزنهما الجاف الرويشة طول والجذير

 دقيقة وغمر 45-40 بالراشح الفطري لمدة هاوتم غمر) 1(ة قرتم تعقيم البذور سطحياً كما في الف

نقلت ). 2004العنزي، (بذور اخرى لجميع االصناف بالماء المقطر لنفس المدة باعتبارها بذور للمقارنة 

 بذرة لكل طبق 50وبواقع  بالماء  معقمة ومبللةح سم تحتوي على اوراق ترشي14البذور الى اطباق بقطر 

 بذرة لكبر حجمها وبثالث مكررات لكل صنف 25بق الواحد على  الط اذ احتوىماعدا بذور الحمص

ولمدة اسبوع مع اضافة ماء مقطر للترطيب عند الحاجة بين يوم واخر وبعد  oم 2+25 بدرجة حضنتو

 كال من الجذير وارتفاع الرويشة لجميع االصناف المعاملة أطوالمرور اسبوع على التحضين تم قياس 

 وذلك بوضع الجذير البادرات بالماء المقطر وتم قياس االوزان الجافة لكل ري والمعاملةفطبالراشح ال

  . ساعة24 ولمدة oم 70والرويشة كال على حدى وبجميع االصناف بالفرن على درجة حرارة 
 

  النتائج والمناقشة

والرويشة والوزن  نبات وطول الجذيرإفي   Stemphylium botryosumتأثير الراشح السمي للفطر -1

  :ذوربجاف للال

 اعلى نسبة تثبيط  أذ كانت واضحة في النسب المئوية ألنبات البذوراُوجود فروق) 1( الجدول يبين 

% )32, 36، 45( بلغت أذ الحنطة ثم العدس والشعير تليها حبوب %100بلغت  والتيلبذور الحمص 

 بعض قدرة بخصوص )Christensen) 1965هذه النتائج مع اشار اليه الباحث تتفق  .على التوالي

  .ة مما يؤدي الى خفض نسبة االنباتعلى البذور المخزون وأيات على انتاج السموم في فطرال
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 الجذير وارتفاع طول على Stemphylium botryosumتأثير الراشح السمي للفطر ) 1(الجدول 

  .الرويشة والوزن الجاف لبذور بعض النباتات

  .كل معاملة تمثل متوسط لثالث مكررات* 

  

  

  

  

  

  

 %

للتثبيط

الوزن الجاف 

)غم(للرويشة

 %

 للتثبيط

الوزن 

الجاف 

)غم(للجذير

 %

 للتثبيط

طول 

الرويشة 

  سم

 %

 للتثبيط

طول 

 الجذير

 سم

 %

 للتثبيط

 %

 لإلنبات

نوع 

 المعاملة
 صيل

 المقارنة 86 - 15 - 8.9 - 0.9 - 0.8 -

55 0.4 44 0.5 62 3.3 79 3.1 32 58 

المعاملة 

براشح 

 سمي

 المقارنة 98 - 6.8 - 5 - 0.5 - 0.5 -

60 0.2 60 0.2 52 2.4 76 1.6 36 62 

المعاملة 

براشح 

 سمي

 المقارنة 70 - 10.3 - 6.5 - 0.5 - 0.7 -

85 0.1 60 0.2 78 1.4 91 0.9 45 38 

المعاملة 

براشح 

 سمي

 المقارنة 92 - 6.1 - 3.1 - 0.6 - 0.4 -

  صفر 100 صفر 100 صفر 100 رصف 100 صفر 100

معاملة 

براشح 

 سمي

 ص
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 للبذور المعاملة بالراشح السمي الرويشةووجود انخفاض في طول الجذير  )1(من الشكل ويالحظ 

ى نسبة تثبيط  وصلت اعلأذ مقارنة بطوله عند استخدام بذور المقارنة المعاملة بالماء المقطر فقط فطرلل

واقل نسبة تثبيط في طول الجذير والرويشة في بادرات الحمص % 100وهي شة يفي طول الجذير والرو

هذه تتفق .  في ذلك الشعير ثم الحنطةيليهعلى التوالي % 76 و52ذ بلغت إ العدس دراتكانت في با

ل الجذير والرويشة  تثبيط في طوبحصول) 2000(واخرون   Maheshwari الباحثه ذكرمع ماالنتائج 

  %.10 بتركيز Alternaria alternataرية للفطر فط عند استخدام راشح المزرعة اليا الفاصولبادراتفي 

 بلغت اعلى نسبة تثبيط أذالمختارة للبادرات انخفاض في االوزان الجافة ) 1(من الجدول ويالحظ 

 بلغت نسبة التثبيط في أذالحنطة  بادراتثم في في الحمص % 100في الوزن الجاف للجذير والرويشة 

للجذير والرويشة في بادرات % 60على التوالي بينما بلغت %  85 و60والرويشة الوزن الجاف للجذير 

             في حين كانت اقل نسبة تثبيط في وزن الجذير والرويشة الجاف في بادرات الشعير بلغت. العدس

تائج وجود اختالفات كبيرة في نسبة تثبيط االوزان الجافة  من هذه الننستخلص .على التوالي% 55و 44

لبادرات الحمص مقارنةً مع باقي البادرات االخرى بينما لم تظهر فروق معنوية كبيرة في كال من بادرات 

  .الحنطة والعدس

 نسبة االنبات فيرواشح السمية تأثيراً للبأن ) Wood ,1967 (مع ما اشار اليهتائج هذه الن تتفق 

تأثير السم في إلى قد يعزى االنخفاض الحاصل بالنمو إذ ول الرويشة والجذير وعلى اوزان النباتات وط

الجبرلين والسايتوكاينين او نتيجة لتحليق انزيمات االوكسين و كثر من هرمونات النموأو أ خليق واحدمنع ت

  .لمسببات المرضية كما هو حاصل نتيجة اإلصابة بالعديد من اIAA oxidaseمحطمة لها كأنزيم 

 البادرات االخرى عند دونكما لوحظ ايضاً اسوداد في نهايات جذير بادرات نباتات العدس فقط 

             استخدام الراشح السمي للفطر مقارنةً مع بادرات المقارنة وقد يعزى السبب في ذلك الى ما علله

Eshelفطرال قابلية بسبب  موت النسيج حدوث في )2000 ( واخرون Alternaria alternata إنتاج على 

  . في المراحل المتأخرة من االصابةتنيزبكأنزيمات ال
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   :الممرضة  في نمو بعض الفطرياتStemphylium botryosumتأثير الراشح السمي للفطر  -2

لراشح الفطري كان له تأثير تثبيطياً ان استخدام التراكيز المختلفة من ا) 2(جدول الأوضحت نتائج 

مختلفاً في نمو بعض الفطريات المختبرة في البحث اذ ازداد التثبيط بزيادة تركيز الراشح السمي للفطر 

لفطرين  مع ا%20 عند استخدام التركيز Stemphyliumوحدث اعلى تثبيط للراشح السمي للفطر 

F.oxysporium و M. phaseolina تثبيط عند أييظهر لم على التوالي بينما % 33و11 حيث بلغ 

ولم تختلف باقي المعامالت معنوياً في جميع التراكيز %. 2.5 ,5 ,10  وهياستخدام باقي التراكيز االخرى

 حيث بلغت نسبة التثبيط C. herbarum و A. flavusفطريات المختبرة وهي للث تثبيط وفي حد

               لم يكن لرواشح عزالت الفطرهبأن) 2004(ي العنزما وجده وهذه النتائج تتفق مع %.صفر

Alternaria alternataتأثير واضح على نمو الفطريات المستخدمة في االختبار وهي  :  

Aspergillus nigar, Rhizoctonia solani, pythium sp. و A. fumigatus  

  :طة المعادالت التالية النسبة المئوية لإلنبات والنسبة المئوية للتثبيط بواسواستخرجت
  

  معدل عدد البذور النابتة                          

  عدد البذور المزروعة                                  

   متوسط قطر المعاملة –متوسط قطر المقارنة                                

  ة  متوسط قطر المعامل                                 
 

 .ختارة عشوائياً من كل طبقمفضالً عن حساب طول الجذير الرويشة لعشرة بادرات 
 

 على نمو بعض Stemphylium botryosum تأثيرتراكيز من الراشح السمي للفطر  :2الجدول 

  .الفطريات الممرضة

   .سم 9.0قطر مستعمرة الفطر في طبق المقارنة * 

  .األرقام تمثل اقطار مستعمرات وهي متوسط لثالث مكررات* 

  

 المقارنة الفطريات
التركيز 

2.5% 

 %

 التثبيط

  التركيز

5% 

 %

 التثبيط

التركيز 

10% 

 %

 يطالتثب

التركيز 

20% 

 %

 التثبيط

Aspergillus flavus 9 9 صفر 9 صفر 9 صفر 9 صفر  
Cladosporium 

herbarum 9 9 صفر 9 صفر 9 صفر 9 صفر 

Fusarium 
oxysporum 9 9 11 8 صفر 9 صفر 9 صفر 

Macrophomina 
phaseolina 9 9 33 6 صفر 9 صفر 9 صفر 

  100× =    لإلنبات % 

 =  للتثبيط% 
 ×100  



  ... في نمو بعض الفطرياتStemphylium botryosumأثير الراشح السمي للفطر ت
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