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 الخالصة 

نفذت ھذه الدراسة للكشف عن الفطریات المرافقة لبذور الحبة السوداء وتحدید نسبة وجودھا بطریقتي أطباق األكر ومزارع 

ریات الرئیسة بینت نتائج العزل والتشخیص لعینات بذور الحبة السوداء المأخوذة التخافیف والقدرة األمراضیة لبعض الفط

جامعة دیالى  –جامعة بغداد في أبي غریب وموقع كلیة العلوم  –من خمسة مواقع جغرافیة مختلفة ھي موقع كلیة الزراعة 

دینة بعقوبة بطریقتي أطباق االكر ومزارع والسوق المحلي لمدینة المقدادیة والسوق المحلي لمدینة بغداد والسوق المحلي لم

 و Alternaria و Aspergillus ) اجناس ھي9(التخافیف مرافقة ثمانیة عشر نوعا من الفــطریات تعود إلى 
Penicillium وCladosporium   و Fusarium  و Ulocladium و Rhizoctonia   و Stemphyllium  و

Chaetomium  0.25و   %0.25و   %0.5و   % 0. 5و  %2.5و  %4و %1.75و    %9.5آذ بلغ اعلى تكرار لھا%  

  على التوالي لضھورھا في اغلب عینات البذور.

بینت نتائج اختبارات القدرة االمراضیة للفطریات المعزولة قدرة الفطریات على خفض معنوي في النسبة المئویة لإلنبات 

 و Rhizoctoniaواتضح أن لفطریات الحقل  %76.5ة التي بلغت  قیاسا بمعاملة المقارن %56.66 - %9.13تترواح بین 

F.solani  وF.lateritium  و  %32.40تأثیرا معنویا في خفض النسبة المئویة لإلنبات وإصابة البادرات أذ بلغ

    0% 83.33على التوالي قیاسا بمعاملة المقارنة التي بلغت   %7.87و    31.94%

  

  ، األنبات .Nigella sativa L)ات المنقولة بالبذور، بذور الحبة السوداء (الفطری الكلمات المفتاحیة:
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ABSTRACT 

This study was conducted to investigate the fungi adherent to black cumin seed and to 
determine their existence using two methods , namely :the agar plate and the dilution cultures 
spectrum and to test  the disease infected power of some of the major fungi. 

The isolation and diagnosis results of the black cumin seed samples taken from 
various geographical locations including the location of the college of agriculture –baghdad 
university and that of the collage of science diyala university and the local markets at al-
miqdadia , baquba and baqhdad location regarding 18 fungi types revealed that the fungi 
belong to (9) genera. 

The most frequent types were : Aspergillus, Penicillium Alternaria . Cladosporium 
,Fusarium , Ulociadium ,Rhizoctonia ,Stemphyllium and Chaetomium . with afrequency of 
9.5% , 4% , 1,75% , 2.5% , 0.5% , 0.5% , 0.25% , 0.25% , 0.25% respectively on they appear 
in most of the seed samples investigated . 

It is confirened that the disease infection abilities of the isolated fungi caused a 
significant reduction of the germination percentages as range from 9,13% - 56.66% compared 
with the control treatment 76.5% . it is apparent that the field fungi F.lateritium , F.solani and 
Rhizoctonia sp. Caused a significant effects on decreasing germination percentages and 
seedling infection as range from  32.40% ,  31.94% and   7.87 % compared with the control 
the treatment   83.33  respectively. 

Key Words: seed-borne fungi , seed black cumin (Nigella sativa L.) , Germination .     
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 ةالمقدم

من أھم النباتات الطبیعیة التي استخدمت في عالج العدید من اإلمراض  Black Cuminتعد الحبة السوداء 

)  من وزنھا زیتا والذي یتكون %38- 35) آذ تحتوي على (Bashandy ,1996 ; 1995واخرون ,Houghtonالمختلفة(

لزیت العطري الطیار على مواد كیمیائیة لكل ) كما یحتوي ا%5.5) والرطوبة ( %5.3 - 3.7من الزیت الطیار بنسبة ( 

) من الزیت %5- 2الذي یمثل المركب األساس للزیت العطري ونسبتھ حوالي ( Nigelloneمنھا نشاط فعال أھمھا مركب 

) وتحتوي أیضا الثایمول 1996الدجوي ، ; 1986) (أبو زید ، %0.5بنسبة (  Thyumoquinonالطیار ومركب  

Thymol ) Abou-basha، الذي یعد مركب مضاد للفطریات واألحیاء المجھریة 1995واخرون (Antimicrobial 

) وعلى 2000وآخرون ،  Antioxidant )Krukوطارد للدیدان الطفیلیة فضال عن أھمیتھ كمادة مطھرة ومضادة لألكسدة 

ت والدھون فأنھا ذات  قیمة  غذائیة ھذا األساس فان بذور الحبة السوداء بسبب احتوائھا على النسبة العالیة من البروتینا

 عالیة فضال عن أھمیتھا الطبیة .

تنجح زراعة ھذا المحصول في العدید من أنواع الترب وان انسب موعد  للزراعة  شھري تشرین األول وتشرین 

وات (حسین، الثاني باستخدام بذور نظیفة ویفضل أن تتكون البذور حدیثة اإلنتاج وال تزید مدة  خزنھا  على ثالث سن

1981 ;  Luchon  وSarat   ،2003 آذ سجل (El-wakil  وGhoneem    )1999  نوعا من  37) في مصر

جنسا باستخدام طریقتي التجمید العمیق والورق النشاف , وان  20الفطریات المرافقة لبذور الحبة السوداء تنطوي تحت  

مسببة إصابة النباتات بمرض سقوط البادرات قبل وبعد البزوغ  البعض من ھذه الفطریات تنتقل من البذور إلى البادرات

) من 2001وآخرون (  Zeinabیوم من اإلنبات ، تمكنت   60-120وتستعمر الجذور وینتقل وعائیا إلى الساق خالل  

 ، Mucor ،Alternariaأجناس ھي  6نوعا من الفطریات المرافقة لبذور الحبة السوداء تعود إلى   66عزل  

Fusarium، Aspergillus، Penicillium، Rhizopus .  

نظرا ألھمیة نبات  الحبة السوداء  أالقتصادیة وقلـة المعلومات المتوافرة عن اإلمراض التي تصیب ھذا النبات 

  - واحتمال اعتماد بذورھا الموجودة في األسواق المحلیة كمصادر بذور للزراعة.ھدفت ھذه الدراسة إلى :

 فطریات المرافقة لبذور الحبة السوداء في العراق.عزل وتشخیص ال -

 دراسة تأثیر البعض من الفطریات المعزولة على أنبات البذور ونمو البادرات . -
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 المواد وطرائق البحث

 جمع عینات بذور الحبة السوداء 

ا جمعت خمسة عینات من بذور الحبة السوداء من مصادر مختلفة لغرض عزل وتشخیص الفطریات الم رافقة لھ

 واختبار تأثیرھا على اإلنبات وإمكانیة انتقالھا إلى البادرات .

 .)مصادر جمع عینات بذور الحبة السوداء(1جدول رقم

 المصدر  رقم العینة

  جامعة بغداد  ( أبو غریب) -كلیة الزراعة 1

  جامعة دیالى (  خان بني سعد) –كلیة العلوم  2

  لمقدادیة )المقدادیة  ( ا –السوق المحلیة  3

  بغداد  ( باب المعظم ) –السوق المحلیة  4

  بعقوبة (بعقوبة )  –السوق المحلیة   5

  

  Agar Plate Methodعزل وتشخیص الفطریات المرافقة لبذور الحبة السوداء باستخدام طریقة أطباق االكر 

) لمدة ثالث Naocl )1%بذرة من كل عینة سطحیا بغمرھا في محلول ھایبوكلورات الصودیوم  400عقمت  

دقائق ثم غسلت بالماء المقطر المعقم ثالث مرات وجففت بورق نشاف المعقم , ثم زرعت البذور في أطباق بتري الزجاجیة 

 20بذرة لكل طبق (  20بطاطا دكستروز أكار بواسطة ملقط معقم بواقع   PDAسم تحتوي على الوسط الزراعي 9قطرھا 

ایام . شخصت الفطریات النامیة  7لمدة   5م 2± 25اق في  ألحاضنة عند  درجة حرارة طبق لكل عینة ) , وضعت األطب

إلى المستوى الجنس والبعض منھا إلى مستوى النوع على أساس شكل المستعمرة واالبواغ والتراكیب التكاثریة التي تكونھا 

) . ثم حسبت  1980واخرون Booth،1977 ; Ellis، 1976 ; Domschالفطریات حسب المفاتیح  ألتصنیفیة  المعتمدة (

  - النسبة المئویة لتلویث البذور بكل  فطر وفق المعاملة اآلتیة :

                                            عدد البذور الملوثة بالفطر                                          

   100×لتلویث البذور بالفطر=____________________   %  

                                              العدد الكلي للبذور                                                
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  Dilution Cultures Methodعزل وتشخیص الفطریات المرافقة لبذور الحبة السوداء باستخدام مزارع  ألتخافیف 

. یحتوي كل دورق 3سم250دوارق زجاجیة معقمة  سعة  غم بذور الحبة السوداء من كل عینة في  10وضعت  

دقائق . سحب  10غم اكر/لتر ماء) ثم وضعت الدوارق في  رجاج كھربائي لمدة  102من وسط مائي ( 3سم100على 

نشر بطریقة تدویر الطبق  PDAمن العالق بواسطة ماصة معقمة وأضیف إلى الطبق بتري على الوسط الزراعي  3سم1

كسة . نفذت ھذه الدراسة بخمسة مكررات لكل عینة وتركت  خمسة أطباق أخرى للمقارنة ، آذ وضع في كل باتجاھات متعا

 christensenلمدة سبعة أیام ( 5م 2± 25ماء مقطر معقم ، ثم وضعت األطباق في حاضنة  عند  درجة حرارة  3سم1طبق 

ستوى النوع على أساس شكل المستعمرة ). شخصت المستعمرات الفطریة إلى مستوى الجنس وبعضھا إلى م1991،

 ; 1977و Booth،1971واالبواغ والتراكیب التكاثریة التي تكونھا الفطریات باالعتماد على المفاتیح التصنیفیة المعتمدة (

Domsch ،بعد فحص األطباق تحت القوى الصغرى للمجھر المركب . ثم حسبت عدد المستعمرات 1980واخرون (

  غم بذور بصورة مباشرة .1  الفطریة لكل فطر في

  

  اختبارات القدرة االمراضیة

) بینما نقي الفطر 1971واخرون ،  Single Spore  )Ruthنقي كل فطر قابل للتجرثم بطریقة البوغ المنفرد 

Rhizoctonia sp.  غیر قابل للتجرثم بطریقة الخیط الفطريHyphal ثم كثرت على الوسط الزراعي .PDA 

ولوثت التربة بفطریات الحقل لمعرفة تأثیر الفطریات المعزولة  Blotter methodتباري الورق النشاف الستخدامھا في اخ

  في بذور الحبة السوداء على نباتات تلك البذور وشدة إصابة البادرات بأمراض البادرات وتعفن الجذور .

 Blotterات باستخدام طریقة الورق النشاف تأثیر الفطریات المعزولة من بذور الحبة السوداء في أنبات البذور والبادر

method  

 Seeds Testing Associationاجري ھذا االختبار باالستناد إلى نظام المنظمة الدولیة لفحص وتصدیق البذور 

International )ISTA  ،1999 كثرت الفطریات المنقاة بزراعتھا على الوسط الزراعي . (PDA  ووضعت في حاضنة

من عالق االبواغ لكل فطر بإضافة كمیة من الماء المقطر  3سم 40. حضر  5م 2±  25د درجة حرارة  أیام عن 7لمدة 

المعقم لكل طبق وحرك بفرشاة ناعمة ورشح خالل طبقتین من قماش الشاش وجمع في دوارق زجاجیة معقمة سعة 

 10 ×  6.1واستخدام التركیز  erHaemocytomet, باستعمال شریحة العد 3, وحسبت االبواغ الفطریة لكل سم 3سم250
  لكل عزلة .  3بوغ /سم 6

دقیقة , في حین  30بذرة من بذور الحبة السوداء بعالق ابواغ الفطر لكل عزلة على حدة لمدة  400غمرت  

غمرت بذور معاملة المقارنة بالماء المقطر المعقم بالمدة الزمنیة نفسھا ، زرعت البذور على الورق النشاف بأربعة 

بذرة وذلك بعد ترطیب الورق النشاف بالماء المقطر المعقم ثم حفظت داخل أكیاس  100ررات آذ زرع في كل مكرر مك
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، ثم حسبت النسبة المئویة 5م 2± 25من البولي اثلین مثقبة ووضعت طیات الورق النشاف في منبتة عند درجة حرارة  

  - لدلیل المرضي األتي :إلنبات البذور بعد أسبوعین من الزراعة باالعتماد على ا

  حالة النبات   الدرجة

 البادرات سلیمة 0

  تلون بسیط على الشعیرات الجذریة  1

  یشمل التلون الشعیرات الجذریة والجذر الرئیس ولكن حجم المجموع الجذري اعتیادي 2

  تلون شامل للمجموع الجذري واختزال واضح في الجذر مع تقزم البادرات 3

  موت البادرة 4

  تعفن البذور 5

  

  -) كما یأتي :Mckinney)1923وحسبت النسبة المئویة لشدة اإلصابة وفق معادلة 

 ] 5×5عدد النباتات من الدرجة [+000+] 0×0عدد النباتات من الدرجة [                    

 100×    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شدة االصابة%

  عدد درجات الدلیل  ×مجموع النباتات                                   

  

  -على أنبات البذور والبادرات: F.lateritimو  F.solaniو  .Rhizoctonia spتأثیر تلویث التربة بالفطریات 

لمدة   2كغم/سم 1.5وضغط 5م121التعقیم البخاري (الموصدة)  عند درجة حرارة  عقمت تربة مزیجیھ بجھاز 

سم، 10 غم من التربة المعقمة في أصص بالستیكیة قطر   250أیام ،  وضع   7دقیقة كرر التعقیم ثالث مرات خالل   60

تأثیرھا على أنبات البذور لمعرفة  F.lateritimو  F.solaniو  .Rhizoctonia spانتخبت ثالثة أنواع من الفطریات 

سم من نموات الفطر الممرض  9والبادرات نفذت ھذه الدراسة بثالث مكررات، لقح كل أصیص بثلث طبق بتري قیاس 

، تركت معاملة بدون تلوث كمقارنة لحساب النسبة المئویة لإلنبات زرعت األصص PDAالمنمى على الوسط الزراعي 

یوم بعد اإلنبات حسبت النسبة  28ر لكل أصیص. دونت المالحظات والنتائج یومیا لمدة   بذو 10ببذور الحبة السوداء بواقع 

  المئویة لإلنبات وعدد البادرات الحیة .  
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  النتائج والمناقشة

   - : Agar Plate methodعزل وتشخیص الفطریات المرافقة لبذور الحبة السوداء باستخدام طریقة أطباق األكر 

 9) تعود إلى 2وعا من الفطریات من عینات بذور الحبة السوداء كما یظھر في الجدول (ن 18تم عزل وتشخیص  

أكثر شیوعا من أنواع األجناس األخرى ولكن بتكرارضعیف  Alternaria) أن أنواع الجنس 2أجناس ویتبین من الجدول( 

 -0.25رار عال نسبیا تراوح بین  في حین ظھر شیوع فطریات المخزن في تلوث البذور بتك 1 75.  – 0.62تراوح بین   

المسببة للذبول وموت البادرات فقد سجلت  F.lateritimو  F.solaniو  .Rhizoctonia spأما فطریات الحقل  4.75%

وھي نسبة مقبولة نوعا ما عند استعمال تلك البذور ألغراض الزراعة على أن تتم  %0.5 – 0.25أدنى تكرار تراوح بین   

لمطھرات الفطریة منعا لتلویث الترب العراقیة بھذه الفطریات وعدم انتشارھا إلصابة النباتات عند زراعتھا معالجتھا بأحد ا

،   Ghoneemو  El-wakilفي الحقل من قبل الفالحین والمزارعین ، بشكل عام تتطابق ھذه النتائج مع ما توصل إلیھ (

  ) لكن بنسب تكرار أدنى مما سجلوا.1999

ع فطریات المخزن عند عزل الفطریات بطریقة أطباق االكر ، آذ عزلت ثالثة أنواع من ویالحظ ایضا شیو

 9.5الذي ظھر بثالث عینات وبأعلى نسبة تلوث بلغت   A.nigerوكان أعلى تكرار یعود للفطر  Aspergillusالفطر

 A.terrus  1.25%  ،1.83%والفطر  A.flavusبینما بلغ معدل النسبة المئویة للتلوث بفطر 4.75ومعدل تكرار بلغ  

واخرون الذي أشار إلى أن اغلب الفطریات المعزولة من عینات النباتات  Domschعلى التوالي. وھذا یتفق مع ماذكره 

فقد تتراوح معدل النسبة المئویة  Penicillum، أما فیما یخص أنواع الفطر  Aspergillusالطبیة والتوابل تعود جنس 

  .%4- %1.91لتلوث البذور بھ من  

  و Aspergillus استنادا إلى النتائج المذكورة أنفا یالحظ سیادة فطریات المخزن وبالتحدید أنواع الفطر 

Penicillum) وھذا یطابق ما وجدهTakatori ،1977 Ayres;   ، اللذان أشارا إلى أن الفطریین 1980واخرون(

Aspergillus وPenicillum ل والقرفة والشمار والكزبرة والكمون األسود ( الحبة ھما من الملوثات األساسیة للھی

 Penicilliumو .Aspergillus spp ) أن الفطریین2004(  Sweetو  Allenالسوداء) والفلفل األبیض  كذلك ذكر 

spp.   من أھم الفطریات التي تنمو على الحبوب والبذور المخزونة . وقد یعود سبب ذلك الى ظروف النقل والخزن السیئة

ربما تصیبان األزھار في الحقل ومن ثم األجنة  A.flavusو  A.nigerالتي تكون متذبذبة الحرارة والرطوبة . وان فطري 

) وھذا یفسر ظھور ھذین الفطریین بتكرار أعلى من الفطریات El-Tayeb  ،1981 و  Muhgoubوالبذور الناتجة عنھا (

درة ھذین الفطرین بتكرار على غزو أزھار الحبة السوداء واستعمارھا األخرى في طریقة العزل المذكورة وھذا یؤید ق

) قدرة ھذه الفطریات على Silvertooth  )2001و  Olsenوبالتالي یظھر تأثیرھا السلبي عند الخزن السیئ، فقد أشار 

في البذور واأللیاف. غزوا أزھار القطن واستعمار ألیاف وبذور جوز القطن فیما بعد ومن ثم أنتاج سموم االفالتوكسین 

)  اللذین اشاروا إلى أن الفطریات                                     2001واخرون (  Zeinabبصورة عامة فان نتائج الدراسة تتطابق مع ماجاءت بھ 
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Mucor  ، Alternaria، Fusarium ، Aspergillus، Penicillium ، Rhizopus  من أكثر الفطریات المرافقة

  ر الحبة السوداء في مصر.لبذو

  

  Agar Plate Method) الفطریات المرافقة للحبة السوداء والمعزولة بطریقة أطباق االكر2جدول ( 

  

  الفطر

  

  رقم العینة

  للتلوث%

  المعدل  أعلى تكرار

Alternaria sp1. 1 1.5  1.5 

Alternaria sp2. 5,2,1 1.5  1.5 

Alternaria   radcinia meier  1 1.75  1.75 

Alternaria sp4.  5,2 1 0.62 

Alternaria alternana(frist)keissle  2 1  1  

Aspegillus flavus linlex gray 5,4,1 2 1,25 

Aspegillus niger van tighem  5,3,1 9.5 4.75 

Aspegillus terrus thom 3,2,1 3.35 1.83 

Chaetomium sp. 1 0.25 0.25 

 Cladosporium sp.  5,2,1 2.5 1.5  

Fusarium lateritium (nees)emend 
snyder and hansen 

5,1 0.5 0.5 

F.solani(mart)sacc. 1 0.5 0.5 

Penicillium sp1. 5,3,2 3 1.91 

Penicillium sp2. 3 3.75 3.75 

Penicillium sp3. 4 4 4  

Rhizoctonia sp 3 0.25 0.25 

Stemphylium 2,1 0.25 0.25 

Ulocladium sp. 2,1 0.5 0.5 
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 Dilution Cultureعزل وتشخیص الفطریات المرفقة لبذور الحبة السوداء باستخدام طریقة مزارع التخالفیف 

Method.  

) شیوع فطریات المخزن عند عزل الفطریات بطریقة مزارع التخافیف وعدم ظھور 3تشیر نتائج الجدول ( 

وكان  Aspergillus) . آذ ظھرت ثالثة أنواع من الفطر2ونة في جدول ( أجناس جدیدة من الفطریات مما یؤكد النتائج المد

بمعدل  A.flavusمستعمرة /غم بذور تاله الفطر  855ظھر بجمیع العینات وبمعدل تكرار   A.nigerأكثرھا تكرارا الفطر 

 Domschذكره  مستعمرة/غم بذور وھذا یتفق مع ما 20بمعدل  A.terrusمستعمرة/غم بذور ثم الفطر  200تكرار  

ھي من أكثر الفطریات المعزولة من عینات النبات  Aspergillus) الذین أشاروا إلى أن أنواع الجنس 1981واخرون( 

و  A.nigerالطبیة والتوابل وقد یكون السبب ھو تذبذب درجات الحرارة والرطوبة أثناء الخزن باإلضافة إلى أن فطري 

A.flavus من ثم األجنة والبذور الناتجة عنھا (وقد تصیب األزھار بالحقل وMahgoub  و El-Tayeb  ،1981  وھذا (

  یفسر ظھورھا بتكرار عالي.

مستعمرة/غم بذرة.أن شیوع فطري  40في عینة واحده وبمعدل تكرار  Penicilliumكما لوحظ ظھور الفطر 

Aspergillus  وPenicillium ة مزارع التخافیف یتفق مع ماذكره على بذور الحبة السوداء عند عزل الفطریات بطریق

Allen  وSweets )2004 اللذان أشارا أن ھذین الفطرین من الفطریات المھمة التي تنمو على الحبوب والبذور (

فقد ظھرت في العینة  .Alternaria spالمخزونة وقد یكون سبب ذلك ظروف الخزن السیئة المتذبذبة والرطوبة أما الفطر 

  مستعمرة/غم بذور. 55عدل  األولى والثانیة بم

  

 Dilution Culture method) الفطریات المرافقة لبذور الحبة السوداء بأتباع طریقة مزارع التخافیف 3جدول ( 

  

  الفطر

  

  رقم العینة

معدل عدد المستعمرات 

  غم بذور1الموجودة في 

  المعدل  أعلى تكرار

Alternaria sp. 2,1 70 55 

Aspergillus flavus linkex gray 4,3 250 200 

Aspergillus nigger tieghem 5,4,3,1 980 855 

Aspergillus terrus thom 5,2 28 20 

Penicillium sp. 4 40 40 
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  تأثیر الفطریات المعزولة من بذور الحبة السوداء في أنبات البذور والبادرات باستخدام طریقة الورق النشاف

میع الفطریات سواء فطریات الحقل أو فطریات المخزن لھا تأثیر سلبي واضح ) إلى أن ج4تشیر نتائج الجدول( 

على أنبات بذور الحبة السوداء وبفروق معنویة عالیة قیاسیا بمعاملة المقارنة. فقد سببت جمیعھا خفضا معنویا عالیا في 

مع شدة  %76.5سبة المئویة لإلنبات  قیاسا بمعاملة المقارنة التي بلغت فیھا الن %56.66 - 9.13أنبات البذور تراوح بین 

إلى خفض نسبة  F.lateritiumأدت فطریات الحقل وال سیما عزلة الفطر  6.98- 83.33%)إصابة تراوحت بین (

 %51.01اللتین بلغت النسبة المئویة فیھما   Rhizoctoniaو  F.solaniتلتھا عزلة الفطرین  %22.64اإلنبات آذ بلغت  

درة تلك المجموعة الفطریة على أحداث تعفن للبذور وموت للبادرات قبل وبعد البزوغ. في حین وھذا یبین ق %56.66و 

إلى  F.terrusو  F.flavusو  A.nigerأثرت فطریات المخزن تأثیرا سیئا على اإلنبات فقد سببت عزالت الفطریات 

  التوالي.على  %19.58و   %12.88و   %9.13خفض عال في النسبة المئویة لإلنبات بلغت  

  

) تأثیر الفطریات المرافقة لبذور الحبة السوداء في النسبة المئویة النبات البذور والنسبة المئویة لشدة اإلصابة 4جدل ( 

 بطریقة الورق النشاف

معدل % لشدة   معدل %لإلنبات  الفطر

  اإلصابة

Alternaria sp1.   20.00  39.14 

Alternaria sp2.   26.13  30.72 

Alternaria   radcinia meier   23.18   31.43  

Alternaria sp4.   41.38  36.14 

Alternaria alternate (fries) kessle   9.13     29.85 

Aspergillus flavus linkex gray  12.88  63.89 

Aspergillus niger van tighem  9.13     83.33 

Aspergillus terrus thom   19.58  77.77 

Chaetomium sp.  47.06  55.64 
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Chaetomium sp.   43.12  18.44 

Fusarium lateritium (nees) emend snyder and 

Hansen 

 22.64  36.51 

F.solani (mart.) sacc.  51.01  38.97 

Penicillium sp1.  34.64  19.47 

Penicillium sp2.   43.11  6.98 

Penicillium sp3.   45.72  9.21 

Rhizoctonia sp.   56.66  36.26 

Stemphylium sp.  43.16  20.55 

Ulocladium sp.  41.10  33.33 

 Control(المقارنة)   16.00  76.5 

   8.35   0.05اقل فرق معنوي على مستوى احتمال  

  كل رقم یمثل معدل ألربعة مكررات 

 
  على أنبات البذور والبادرات F.lateritiumو F.solaniو  .Rhizoctonia spتأثیر تلویث التربة بفطریات الحقل 

 .Rhizoctonia sp) إلى وجود فروق معنویة عالیة بین معامالت التلوث بفطریات الحقل 5تشیر نتائج الجدول ( 

قیاسا بمعاملة المقارنة في تأثیرھا على النسبة المئویة إلنبات بذور الحبة السوداء مما یشیر  F.lateritiumو  F.solaniو 

 إلى الخطورة التي یشكلھا ھذه الفطریات على نبات الحبة السوداء في الحقل.

قیاسا بمعاملة  % 7.87إلى خفض النسبة المئویة إلنبات البذور آذ بلغت  F.lateritiumأدت عزلة الفطر 

بنسب  .Rhizoctonia spثم عزلة الفطر   F.solani, تلیھا عزلة الفطر  83.33المقارنة التي بلغت نسبة اإلنبات فیھا 

على التوالي، وامتد ھذا التأثیر إلى رفع النسبة المئویة للموت بعد البزوغ، آذ أشارت النتائج  %32.40و % 31.94أنبات  

) إلى أن تلك الفطریات قد أدت إلى خفض النسبة المئویة للبادرات الحیة وبفروقات معنویة قیاسا بمعاملة 5في الجدول ( 

 %0أعلى نسبة قتل في البادرات فقد بلغ معدل النسبة المئویة للبادرات .F.lateritium spزلة الفطر المقارنة. آذ سببت ع

للبادرات ھو احتواء  .Fusarium sppوقد یكون السبب في قتل الفطر   F.solani  80.55%ثم تلیھا عزلة الفطر 
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یات واألحماض واالمینیة والفیتامینات التي تحفز األوراق الفلقیة للبادرات على العدید من المركبات العضویة مثل السكر

) ثم معاملة Snyder  ،1965 ; Garret  ،1977و  Cookنمو الوحدات التكاثریة للفطر الممرض ومن ثم إصابة العائل (

 . %66.66التي بلغت النسبة المئویة لعدد البادرات الحیة فیھا   .Rhizoctonia spعزل الفطر 

فطریات تعد من مسببات موت البذور قبل البزوغ آذ تؤدي إلى تعفن البذور وقتلھا وتسبب من المعروف أن تلك ال

كانت اشد تأثیرا على  F.lateritiumو  F.solaniمرض سقوط البادرات بعد بزوغ وقد لوحظ أن عزالت الفطریات 

  .)1994 اخرون (و Hilalوھذه النتائج تتفق مع ما توصل ألیھ  .Rhizoctonia spالنبات من عزلة الفطر 

  ) تأثیر التلویث بفطریات الحقل في أنبات البذور والبادرات5جدول (

  للبادرات الحیة * %  لألنبات * %  المعاملة  رقم المعاملة

T1 100 83.33 المقارنة  

T2 Rhizoctonia sp. 32.40 66.66 

T3 F.solani  31.94 80.55 

T4 F.lateritium  7.87 0 

اقل فرق معنوي على   

 0.05ستوى احتمال م

2.574 1.450 

  .كل رقم یمثل معدآل لثالث مكررات*

  

 األستنتاجات

ات سلبیة على مرافقة فطریات مختلفة األجناس واألنواع لبذور الحبة السوداء ، وان لجمیع ھذه الفطریات تأثیر .1

 .نبات الحبة السوداء

 .وشدة من فطریات الحقل ثر انتشارآشدة تلوث بذور الحبة السوداء بفطریات المخزن كان اك .2

 .تأثیرآ سلبیآ على أنبات البذورF.lateritium و F.solani  و  .Rhizoctonia spان لفطریات الحقل  .3
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