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 الرماف قشور مستخمص مف%( 8و 4, 2)تراكيز ثالث اختبار نتائج  اظيرت
 تثبيط في تأثير أعمى حقق% 2 التركيز واف ,Pythium sp.الفطر تثبيط في
 ممـ 3.3 بمغت والتي السيطرة بمعاممة مقارنة ممـ 0.63 بمغ إذ الفطر, نمو
 درجة عمى المعاممة مف اياـ ستة بعد PDA الصمب دكتروز البطاطا وسط في

 فاعمية في pH قيمة مف مختمفة درجات تأثير اختبار أظير وقد ـ,°25 حرارة
 البطاطا وسط في الفطر نمو تثبيط في الرماف لقشور المائي المستخمص

 الييدروجيني األس درجػػات بيف معنوية فروؽ  وجود الػػػػى ,PD السائل دكتروز
, 0.1400 بمغت والتي الناتجة الحية الكتمة وزف  بمعدالت 7.5و 6.5, 4.5

 ستة بعد المقاس الجاؼ الوزف  وبداللة التوالي عمى غـ 0.2300و 0.2367
 نتائج بينت كما. اليزازة الحاضنة في ـ°28 حرارة درجة عمى الحضف مف اياـ

 Pythium الفطر نمو في  tannic acid التانيؾ حامض تأثير إختبار تجربة
sp., قطر متوسط بمغ والذي% 8 التركيز عند الفطر لنمو تثبيط أعمى واف 

  السيطرة بمعاممة مقارنة ممـ PDA 1.03 وسط عمى الناتجة المستعمرات
 المموثة التربة معاممة نتائج بينت كما, الحضف مف اياـ ستة بعد  ممـ 2.8

 اإلنبات نسب زيادة الى% 2 بتركيز الرماف لقشور المائي والمستخمص بالفطر
 الغير التربة بمعاممة مقارنة منيما لكل% 70 بمغت اذ والبزوغ, الطماطة لبذور
.%43 بالفطر مموثة
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LABORATORY AND SOIL MEDIUM 
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Abstract 

The results showed a test of three concentrations pomegranate peels extract 2, 4 and 

8% inhibition of Pythium sp. That the concentration of 2% achieved the highest effect  

inhibiting the fungus growth of 0.63 mm compared with the control treatment  3.3 

mm in PDA medium after 6 days at 25 ° C, the experiment of pH in the effectiveness 

of the water extract for pomegranate peels in the inhibition growth  of Pythium sp. in 

the PDA medium, there were  significant differences between pH (4.5, 6.5, 7.5) with 

growth rates of  0.1400, 0.2367, 0.2300 g respectively terms of dry weight measured 

after 6 days at 25 ° C in a shaking incubator. The results of the tannic acid experiment 

showed that the concentration of 8% achieved the highest inhibition of fungus growth 

Pythium sp. at 1.03 mm compared with the control treatment of 2.8 mm after 6 days. 

The results of treatment of soil contaminated with Pythium sp.  and water extract for 

pomegranate peels at a concentration 2% showed an increase in germination rates of 

tomatoes seeds and emergence 70% compared with the control treatment of non-

contaminated soil with fungus (43%) 

Keywords: pomegranate peels, pythium sp., soil medium. 

 المقدمة

يسبب عدد مف األمراض منيا سقوط البادرات  (24وع )ن 120أكثر مف  .Pythium spيضـ الجنس 
Damping off أختمف (26) مسببًا خسائر إقتصادية فادحة في محاصيل الخضر في جميع انحاء العالـ .

( ىذا الجنس ضمف عائمة 4و 1المختمفة وقد صنف ) ضمف العوائل sp. Pythiumالجنستصنيف الباحثوف في 
Pythiaceae  والرتبةPeronosporales وصفت الفطريات البيضية ,Oomycetes  ووضعت في مممكة

 الحيوية فاعميتيا مف والعديد الفطريات نمو يتأثر (.13مع الطحالب البنية )  Chromistaمنفصمة تدعى 
 الرماف ويعد, (71) المغذيات جاىزية عف المسؤوؿ فيو فيو تعيش الذي لموسط  pHالييدروجيني بالرقـ األخرى 
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Punica granatum  Pomegranate  العائمة الى تصنيفو في   يعود الذيو Punicaceae  ًأىـ مف واحدا 
 العربية األقطار معظـ في تجارياً  زراعتو وتنتشر اسيا غرب جنوب األصمي موطنو الطبية, األىمية ذات النباتات
 مركب وأىـ% 14-11 بنسبة Tanninsالرماف لقشور الكيميائية المحتويات ومف, (1) اليند غرب وشماؿ

 احتوائو جانب الى ,(1% )04 بنسبة القمويدات عمى احتوائو عف فضال Punicalagin ومركب Punicalinىو
 ولكل والكاليكوسيدات الطيارة والزيوت والصابونات الراتنجات مثل األخرى  الفعالة والمركبات الفينوالت عمى ايضاً 
 مستخمصات مكونات عمى الدراسات بعض بينت فقد الجسـ, صحة عمى إيجابياً  تأثيراً  الفعالة المركبات ىذه مف

 .(77) فعالة ميكروبية ومضادات( 71و 70) سرطانية ومضادات( 17) أكسدة مضادات امتالكيا الرماف

 التانيؾ عمى الحصوؿ ويتـ المنشأ طبيعي يكوف  أو معدنية بصورة أما( العفص حامض) التانيؾ حامض يوجد
 المحاء في النبات مف مختمقة أجزاء في فيوجد الطبيعي التانيؾ أما. (73) الالعضوية األمالح مف المعدني
 دالتوف  كيمو 144-0444 عالي جزيئي بوزف  الفينوؿ متعدد التانيؾ وحامض, (14و 72) والثمار واألوراؽ
 Sugar عمى ويحتوي  الماء في ذائب ويكوف  ,(11) الييدروجينية األواصر خالؿ مف البروتينات مع ويتفاعل

asters  الكمولكوز سكر مف وقميل Glucose  مثل الكاربوكسيمي الفينوؿ وحامض Gallic acid  (1 ,4 
 أىتـ لذا. (71و 3) لنموىا ومثبط والفيروسات والبكتريا الفطريات مف لمعديد ساـ التانيؾ حامض يكوف . (10و

 مضرة وغير وفاعمة أمنة تكوف  ووسائل بطرؽ  النباتية األمراض لمكافحة وسائل إيجاد في جدي بشكل الباحثوف 
 مف العديد ضد فاعمية تمتمؾ التي تمؾ وخصوصاً  النباتية المستخمصات استخداـ الطرؽ  ىذه ومف. (74) بالبيئة

 (. 3) المرضية المسببات

المواد وطرائق العمل

 القشػور أخػذت الرمػادي مدينػة اسػواؽ مػف الرمػاف ثمػار جمعػت: الخاـ المائي المستخمص وتحضير الرماف قشور جمع
 بػورؽ  ونشػفت المقطػر بالمػاء غسػمت ,%7 بتركيػز الصػوديـو ىػايبوكمورات بمحمػوؿ الرمػاف قشػور عقمت, المب وأىمل

 كيربائيػػة بمطحنػػة وطحنػػت سػػاعة 10 ولمػػدة °ـ 14 حػػرارة درجػػة تحػػت كيربػػائي فػػرف  فػػي بوضػػعيا جففػػت ثػػـ الترشػػي 
 بنقػع حضػر والػذي المػائي, المسػتخمص تحضػير في استخداميا لحيف زجاجية, حافظات في الناتج بالمسحوؽ  واحتفظ

 المػػػػازج باسػػػػتخداـ جيػػػػدا ومزجػػػػت. مقطػػػػر مػػػػاء مػػػػل 74 الػػػػى مسػػػػحوؽ  غػػػػـ 7 وبنسػػػػبة المقطػػػػر المػػػػاء فػػػػي المسػػػػحوؽ 
, Watman No.2 نػوع الترشػي  بػأوراؽ بعػدىا المػزيج رشػ , سػاعات اربػع ولمػدة Magnetic stirrer المغناطيسػي

 ىػذا عػد وقػد الراسػب وأىمػل الراشػ  بعػدىا اخػذ, دقػائق 1 لمػدة Centrifugation  لالنتبػاذ الناتج المستخمص عرض
 .  %4و %0%, 1 التراكيز حضرت ومنو crud الخاـ الراش  ىو الناتج الراش 

 جمعػػت :الرمػػاف لقشػػور المػائي المسػػتخمص مػػف مختمفػة تراكيػػز تػػأثير تحػت انباتيػػا نسػػب واختبػار الطماطػػة بػػذور جمػع
 تركيػز التجػاري  ىايبوكمورايػت بمحمػوؿ وعقمػت الرمػادي, مدينة في المحمية السوؽ  مف(  محمي صنف) الطماطة بذور

 فػػي وضػػعت ثػػـ ومػػف المعقمػػة, المػػادة تػػأثير ألزالػػو المعقػػـ المقطػػر بالمػػاء عػػدة لمػػرات وغسػػمت ثانيػػة, 04 لمػػدة% 7
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 بواقػع% 4و %0%, 1 الرمػاف لقشػور المػائي المسػتخمص مػف مختمفػة بتراكيز رطبت ترشي  اوراؽ عمى تحوي  اطباؽ
, المعقػـ المقطػر بالمػاء مرطػب معقػـ ترشػي  بػورؽ  وغطيػت تركيػز, لكػل مكػررات ثػالث وبواقػع طبق, كل في بذرة 14
 يوميػػا االطبػػاؽ رطبػػت. فقػػط  المعقػػـ المقطػػر بالمػػاء البػػذور معاممػػة تضػػمنت  السػػيطرة معاممػػة اف بالػػذكر الجػػدير ومػػف

 .االنبات نسبة مراقبة مع انفراد عمى كالً  المقطر الماء بواسطة او الييا المشار بالتراكيز

 منطقػة مػف صػغيرة قطعػة بأخػذ االصػابة عالمػات مالحظػة بعػد مصػابة خيػار ثمػار مػف .Pythium sp الفطػر عػزؿ
 فػي حضػنيا ثػـ ومػف ,Potato Dextrose Agar  (PDA)اكػار والدكسػتروز البطاطػا وسػط عمػى وزرعيػا االصػابة

 وسػط عمػى الناميػة المسػتعمرات مػف اجػزاء بعػدىا نقمػت الفطػري, النمػو ظيػور لحػيف أياـ 3-0 لمدة °ـ11 حرارة درجة
PDA سػط  مواجيػة فػي النمػو يكػوف  بحيػث الفطريػة المسػتعمرة مػف اقراص لقطع ممـ 3 بقطر فميني ثاقب بإستعماؿ 
 ظيػػػور لحػػػيف ايػػػاـ 2-0 لمػػػدة °ـ11 حػػػرارة درجػػػة عمػػػى الفطريػػػة المػػػزارع حضػػػنت. (مقمػػػوب بشػػػكل الزراعػػػة) الوسػػػط

 الفطػػػر شػػػخص. (75) نقيػػػة فطريػػػة مػػػزارع عمػػػى الحصػػػوؿ لحػػػيف عػػػدة لمػػػرات العمميػػػة كػػػررت, الفطريػػػة المسػػػتعمرات
Pythium sp. اجػزاء بأخػذ الفطريػة, النمػوات فحػص خػالؿ مػف والمظيريػة الزرعيػة الصػفات باعتمػاد عزلو بعد الذي 

 الفطػر لتشػخيص التصػنيفية المفػاتي  وباعتمػاد المقطػر المػاء مف بقطرات تحميميا بعد مجيريا وفحصيا المستعمرة مف
 .(11)في والوارد

 أضػيف  PDA وسػط فػي Pythium sp الفطػر نمػو فػي الرمػاف قشػور مسػتخمص مػف مختمفػة تراكيػز فاعميػة لدراسػة
 وبواقػػع انفػػراد عمػػى كػػالً %  4و % 0 ,% 1 التراكيػػز عمػػى لمحصػػوؿ PDA وسػػط الػػى المحضػػر الخػػاـ المسػػتخمص

 بعمػر الفطػر مسػتعمرة مػف ممػـ 2 بقطػر قػرص بنقػل وذلػؾ بػالفطر الزراعيػة األوساط لقحت تركيز, لكل مكررات ثالث
 درجػػة عمػػى الحاضػػنة فػػي األطبػػاؽ حضػػنت الوسػػط, سػػط  الفطػػر نمػػو يالمػػس بحيػػث مقموبػػة بصػػورة ووضػػعو أيػػاـ 1

. الناتجػة الفطريػة المسػتعمرات أقطػار أنصػاؼ بعػدىا قيسػت  السادس, اليـو ولحد النمو ظيور متابعة مع °ـ11 حرارة
 .مرتيف التجربة وكررت فقط  PDA وسط في الفطر زراعة تضمنت فقد السيطرة معاممة أما

 السػائل PD وسػط فػي.Pythium sp  الفطػر نمػو فػي الرمػاف لقشػور المػائي لممسػتخمص مختمفػة تراكيػز تػأثير لدراسػة
نتاجػػو  PDA وسػػط فػػي الفطػػر نمػػو فػػي ذكػػرت التػػي الخطػػوات ذات التجربػػة ىػػذه تنفيػػذ فػػي أتبػػع فقػػد الحيويػػة الكتمػػة وا 
 مػل 744 عمػى الحاويػة الػدوارؽ  لقحػت إذ الصػمب, الوسػط بػدؿ PD السائل دكستروز البطاطا وسط إستخداـ بإستثناء

 حػػرارة درجػػة فػػي اليػػزازة الحاضػػنة فػػي وحضػػنت  أيػػاـ, 1 بعمػػر الفطػػر مزرعػػة مػػف  ممػػـ 2 بقػػرص السػػائل الوسػػط مػػف
 أمػا. الناتجػة الحيػة الكتمػة ووزنت الحضف مف اياـ سبعة بعد الفطرية المزارع رشحت. دقيقة/ دورة 144  بسرعة °ـ11

 . مرتيف التجربة ايضاً  وكررت فقط السائل PD وسط في الفطر زراعة تضمنت فقد السيطرة معاممة

  .Pythium sp الفطػر نمػو تثبػيط فػي الرمػاف لقشور المائي المستخمص فاعمية في الييدروجيني الرقـ تأثير دراسةاما 
 إلزامػػاً  أصػػب  لػػذلؾ ليػػا المكونػػة الفاعمػػة الكيميائيػػة والعوامػػل النباتيػػة المستخمصػػات فعاليػػة فػػي الييػػدروجيني الػػرقـ يػػؤثر
 لممسػتخمص الييدروجيني الرقـ ُعدؿ ذلؾ وألجل  المائي, المستخمص فعالية في مختمفة  حموضة درجات تأثير دراسة
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مػف  3.1و 6.5 ,5.5 ,4.5 ,3.5 درجػات عمػى لمحصػوؿ  HCl الييػدروكموريؾ حػامض مف مخفف محموؿ بإستخداـ
 فػي المتبعػة الخطػوات نفػس التجربػة ىػذه تنفيػذ فػي وأتبػع Pythium sp بػالفطر األوسػاط لقحت ثـ االس الييدروجيني

 .السابقة الفقرة

 بإضػػافةتمػػت   PDA  وسػػط عمػػى.Pythium sp  الفطػػر نمػػو فػػي التانيػػؾ حػػامض مػػف مختمفػػة تراكيػػز تػػأثير درس
 باسػػػػتخداـ وعقػػػػـ ,%4و %0%, 1 التراكيػػػػز عمػػػػى لمحصػػػػوؿ الصػػػػمب  PDA وسػػػػط الػػػػى التانيػػػػؾ حػػػػامض محمػػػػوؿ
 1 بعمػر الفطػر مزرعػة مػف معقػـ فمػيف ثاقػب باسػتخداـ ممػـ 2 بقطػر قرص بنقل .Pythium sp بفطر ولق  المؤصدة

 أقطػار قيسػت أيػاـ, 1 وبعمػر الفطػري  النمػو ظيػور لحػيف °ـ11 حػرارة درجة عمى الحاضنة في األطباؽ حضنت أياـ,
 .مرتيف التجربة وكررت فقط PDA وسط في الفطر زراعة السيطرة معاممة تضمنت وقد الناتجة الفطرية المستعمرات

 إصػابة عمػى وقدرتػو التربػة فػي  .Pythium sp الفطػر نمػو فػي الرمػاف لقشػور المائي المستخمص تأثير دراسةكانت  
 جيػاز فػي عقمػت ,761 بنسػبة النيري  والرمل Peatmoss  البتموس مف خفيفة تربة حضرتاذا  الطماطة نبات بذور

 التجػاري  القاصػر محمػوؿ باستخداـ) معقمة بالستيكية اصص عمى المعقمة التربة وزعت سابقا, ما ذكر وفق الموصدة
 التربػػػة بخمػػػط وذلػػػؾ .Pythium sp بػػػالفطر التػػػرب لوثػػػت كغػػػـ, ا سػػعة( عػػػدة لمػػػرات الجػػػاري  بالمػػػاء بعػػػدىا وغسػػمت
 نبػات بػذور زراعػة قبػل يػوميف لمػدة الترطيػب مػع التػرب وتركػت سػمفا, المعػدة الفطػر بمزرعػة مسبقا والمعقمة المحضرة
 زراعػة بعػد التػرب عوممػت .انفػراد عمػى وكػل اصػيص كػل فػي الطماطػة لنبػات بػذور 74 بواقػع وزعػت والتي الطماطة,

 مجموعػة تضػمنت السػيطرة معاممػة اف بالػذكر الجػدير ومػف. % 4 بػالتركيز الرمػاف لقشػور المػائي بالمسػتخمص البذور
 الألصػػص مػف الثانيػة والمجموعػة  المعقػـ المقطػر بالمػاء وسػقيت بػػالفطر, مموثػة تػرب فػي البػذور فييػا زرعػت اصػص
 .فقط المعقـ بالماء وسقيت معقمة ترب في البذور فييا زرعت

 تحميػل وتػـ  Complete Randomized Design  (CRD) الكامػل العشػوائي التصػميـ التجربػة تصػميـ فػي أعتمػد
 .Minitab برنامج بإعتماد المتوسطات ومقارنة البيانات

والمناقشة النتائج

نسب  بمغت اذ  تراكيز مختمفة مف المستخمص المائي لقشور الرماف تأثيرنسب انبات بذور الطماطة تحت 
% عمى التوالي بالمقارنة مع 8% و4 ,%2 لكل مف التراكيز%  80و %60%,  46نبات في اليوـ الخامسالا

% لذلؾ 8تبيف اف افضل نسبة انبات لمبذور كانت عند التركيز و %, 88اذ بمغت نسبة االنبات , السيطرةمعاممة 
تخمص المائي غير ,  وتشير نتائج اختبار األنبات الى كوف المسمعاممة البذور عند زراعتيا في التربةبتـ اختياره 

 .المائي  , واف ىذه النسب  تتناسب طرديا مع زيادة تخفيف المستخمصساـ ليذه البذور
 (% 8% و 4 ,% 2) لقشػور الرمػاف الخاـ  المحضرة مف المستخمص المائي  تراكيزالتأثير  1تبيف نتائج جدوؿ 

وجود فروؽ معنوية بيف التراكيز المختمفة بداللة نصػف قطػر المسػتعمرة )ممػـ( بعػد   .Pythium spفي نمو الفطر
% أعمى تأثير فػي نمػو الفطػر 8إذ أظير التركيز,  PDA  في وسط° ـ25ستة اياـ مف الحضف عمى درجة حرارة 
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معنويػػة بػػيف ال , فػػي الوقػػت الػػذي اختفػػت مثػػل ىػػذه الفػػروؽ ممػػـ 3.3السػػيطرة  ممػػـ مقارنػػة بمعاممػػة  0.63 بمعػػدؿ
PD مػف الحضػف ودرجػة الحػرارة فػي وسػط ذاتيػا الزمنيػة المػدةالتراكيز المختمفة بداللة الوزف الجػاؼ المقػاس بعػد 

غػػـ لمتراكيػػز   0.200و 0.127 ,0.127, إذ بمػػغ دورة/دقيقػػة 200بمعػػدؿ سػػرعة دوراف السػػائل فػػي حاضػػنة ىػػزازة 
عمػػػى التػػػوالي. وعنػػػد مقارنػػػة تػػػأثير التراكيػػػز المسػػػتخدمة مػػػع معاممػػػة السػػػيطرة يتضػػػ  إتسػػػاع  % 8% و %4,  2

 غـ. 2.8الفروؽ لحد المعنوية إذ بمغ معدؿ الوزف الجاؼ في معاممة السيطرة  
في وسط   .Pythium sp تأثير تراكيز مختمفة من المستخمص المائي لقشور الرمان في نمو الفطر 6جدول 

PDA   نتاجه الكتمة الحية في وسط  .)غم(السائل  PDبداللة نصف قطر المستعمرة )ممم( وا 

بوجود   PDAفي وسط  .Pythium sp في نمو الفطر التانيؾتأثير تراكيز مختمفة مف حامض  2يوض  جدوؿ 
تفاوت واض  في شدة تأثير الحامض عمى الفطر وبفوارؽ معنوية واضحة بيف التراكيز وبالمقارنة مع معاممة 

% 8تصل اعمى معدالتيا عند التركيز ل اف ىذه الفاعمية تتصاعد بشكل طردي مع زيادة التراكيزو  ,السيطرة
 . ممـ 1.03نصف قطر مستعمرة بو 

PDA في وسط Pythium sp .في نمو الفطر تأثير تراكيز مختمفة من حامض التانيك 2 جدول

 PDA نصف قطر المستعمرة )ممم( في وسط تراكيز حامض التانيك
2% A 2.6       
4% B1.96
8% C1.03

D2.8 سيطرة
L.S.D 0.1118

تمثل متوسطات ثالث مكرراتاألرقام 

في فاعمية المستخمص المائي لقشور  اف لدرجات الرقـ الييدروجيني المختمفة تأثيراً  3 جدوؿ دو مف نتائجويب
بمعدالت  5.5و pH  4.5 فروؽ معنوية بيف درجات بداللة وجود, .Pythium sp الرماف وتأثيره في نمو الفطر

ستة أياـ مف الحضف بدرجة  بداللة الوزف الجاؼ المقاس بعدو غـ عمى التوالي  0.2300و 0.1400نمو بمغت 
 .غـ0.1867 السيطرةولـ تظير فروؽ معنوية بيف التراكيز ومعاممة , في حاضنة ىزازة ° ـ25حرارة 

تراكيز مستخمص قشور 
 الرمان المائي

نصف قطر المستعمرة )ممم( في وسط 
PDA 

  PDالوزن الجاف لمكتمة الحية )غم( في وسط 
 السائل

2% 1.63     B0.200 A
4% 1.57     B1270. A
8% 0.63     A0.127 A

C2.800 B     3.30 سيطرة
 األرقام تمثل متوسطات ثالث مكررات
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السائل تحت تأثير المستخمص  PDالنامية في وسط   .Pythium spوزن الكتمة الحية لمفطر  3جدول 
 المائي لقشور الرمان بدرجات حموضة مختمفة.

pH  وزن الكتمة الحية في وسطPD )السائل )غم 
3.5 0.1833      AB
4.5 0.1400        A
5.5 0.2300        B
6.5 0.2367        B

AB        0.1867 ( سيطرة7.5(
األرقام تمثل متوسطات ثالث مكررات

تػأثير المسػتخمص المػائي لقشػور الرمػاف  فػي نمػو الفطػروالذي يبػيف  1مقارنة بيف نتائج الجدوؿ  4 يوض  جدوؿ
Pythium sp. في الوسط PDA  بفاعميػة حػامضوالخػاص   2والنتائج المعروضة في الجػدوؿ الصمب مف جية 

وجػػود فػػروؽ معنويػػة فػػي التػػأثير وكػػذا إذ يتضػػ  مػػف مقارنػػة المتوسػػطات لكػػل منيمػػا عػػدـ , مػػف جيػػة أخػػرى  التانيػػؾ
المادتيف مع مالحظة وجود زيادة فػي تػأثير كػال المستخمصػيف فػي نمػو  الحاؿ فيما يخص التراكيز المستخدمة لكال

. السػػيطرةالفطػػر بداللػػة تراجػػع قياسػػات أقطػػار المسػػتعمرات الناتجػػة تحػػت تأثيرىمػػا مقارنػػة مػػع مثيالتيػػا فػػي معاممػػة 
إذ أعطػى أعمػى قػدرة تثبػيط , ة المستخمص المائي  لقشػور الرمػافتفوؽ طفيف في فاعمي بصورة عامة يالحظ وجود

الذي سجل نصػف قطػر  التانيؾممـ متفوقًا بذلؾ عمى حامض   0.63% بنصف قطر مستعمرة بمغ 8عند التركيز 
ومػف المالحػظ اف قػدرة المستخمصػات فػي تثبػيط نمػو الفطػر كانػت واضػحة  , عنػد ذات التركيػز 2.6مستعمرة بمػغ 

  .السيطرة مف خالؿ الفروؽ المعنوية التي سجمتيا متوسطاتيا مقارنة بمعاممة 

مقارنة بفاعمية حامض التانك .Pythium sp تأثير المستخمص المائي لقشور الرمان في نمو الفطر 4جدول 

 المتوسط حامض التانك لقشور الرمانالمستخمص المائي  التركيز )%(

2% 1.63 a1.2 e 1.61 A
4% 1.57 c7.52 d 7.30 A 

8% 0.63 c7.40 b 7.07 A 

 f 0.0  2.8 f 0.0  B  سيطرة

7.31  المتوسط A 1.11 A 

4.335= للتراكيز L.S.D  قيمة ,7.40=  للمستخلصات  L.S.D قيمة ,4.113= للتداخل. L.S.D قيمة

 مكررات ثالث متوسطات تمثل األرقام

.Pythium sp % فػي نمػو الفطػر8المػائي لقشػور الرمػاف بػالتركيز  وتضػمنت تجربػة إختبػار تػأثير المسػتخمص

بينػػت النتػػائج  والسػػائل وقػػد الصػػمب PDA تفػػوؽ ىػػذا التركيػػز فػػي التػػأثير عمػػى نمػػو الفطػػر فػػي وسػػط, اذ فػػي التربػػة
الػػى قػػدرة المسػػتخمص عمػػى حمايػػة بػػذور وبػػادرات نباتػػات الطماطػػة مػػف اإلصػػابة بػػالفطر  5المعروضػػة فػػي جػػدوؿ 

ة بمعاممػػة التربػػة المموثػػة % مػػف مجمػػوع البػػذور المضػػافة لمتربػػة بالمقارنػػ70قبػػل وبعػػد اإلنبػػات بنسػػبة إنبػػات بمغػػت 
مص لػـ تبػدي بفػارؽ معنػوي واضػ  فضػاًل عػف إف معاممػة التربػة بالمسػتخ% و 43والتي بمغت نسبة إنبات , بالفطر
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% )شػػكل 70ات بمغػػت ػي أعطػػت نسػػبة إنبػػػوالتػػ بػػذور مزروعػػة فػػي تربػػة معقمػػة  مػػة السػػيطرةاي فػػرؽ معنػػوي بمعام
1.) 

 نسبة إنبات بذور الطماطة في ترب معاممة بالمستخمص المائي لقشور الرمان في وجود الفطر 5جدول 
Pythium sp. 

لمعديد مف االعشػاب والنباتػات دورا ميمػا فػي صػحة االنسػاف فضػال عػف polyphenols الفينوليو تمعب المركبات 
وأحػػػد ىػػػذه ( 3) تأثيرىػػػا فػػػي األحيػػػاء المجيريػػػة و يسػػػتخدميا النبػػػات كوسػػػيمو دفاعيػػػو ضػػػد العديػػػد مػػػف الممرضػػػات

الشػػكل األكثػػر ذوبانػػًا فػػي  المركبػػات الميمػػة والفاعمػػة فػػي ىػػذه النباتػػات ىػػي التانينػػات وحػػامض التانيػػؾ والػػذي يمثػػل
المػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػيف مجػػػػػػػػػػاميع التانينػػػػػػػػػػات, ويبمػػػػػػػػػػغ محتػػػػػػػػػػوى التانينػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػامض التانيػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػػارب

, وقػػػد وجػػػد اف مثػػػل ىػػػذه المركبػػػات )حػػػامض التانيػػػؾ( سػػػامة لمفطريػػػات والفايروسػػػات والبكتريػػػا (3% ) 76ػػػػػػ 65 
تػػػي نػػػرج  اف يكػػػوف الجػػػزء األكبػػػر الفعػػػاؿ مػػػف , وىػػػذا يتطػػػابق مػػػع نتػػػائج البحػػػث الحػػػالي وال(23ومثبطػػػو لنموىػػػا )

لنمػػػػو الفطػػػػر  اً تػػػػأثيرا مثبطػػػػ المسػػػػتخمص المػػػػائي لقشػػػػور الرمػػػػاف  ىػػػػو حػػػػامض التانيػػػػؾ والتانينػػػػات والػػػػذي تبػػػػيف لػػػػو
.Pythium sp. 

الصػناعي قػد تعػود الػى  اف حالة تفوؽ فاعمية المستخمص المائي الخاـ لقشور الرماف عمى فاعميػة حػامض التانيػؾ
ممػا يرفػع مػف مسػتوى ىذا المسػتخمص مػف حػامض التانيػؾ  يحتويووجود مجاميع اخرى تعمل بشكل متآزر مع ما 

, فضاَل عػف انيػا قػد تعمػل مػف خػالؿ سػيولة امتصاصػيا عػف طريػق جػدراف خاليػا الفطػر فػي تثبػيط ايػض فاعميتو
 .(10الفطر عمى النمو)وتخميق الحامض النووي مما يؤثر بشكل فعاؿ عمى قدرة 

% 2% لممسػػتخمص المػػائي فػػي الفاعميػػة عمػػى كػػل مػػف التركيػػزيف  8كمػػا تشػػير النتػػائج الػػى حالػػة تفػػوؽ التركيػػز  
% وقػػػد يكػػػوف السػػػبب فػػػي ذلػػػؾ عمميػػػة التخفيػػػف التػػػي تعمػػػل عمػػػى تحػػػرر بعػػػض المجػػػاميع والمركبػػػات الفعالػػػة 4و

عاليػة ليػذه المستخمصػات بداللػة غيػاب مثػل ىػذا السػموؾ وتجعميا اقل  فاعمية عمى عكس ما يحدث في التراكيػز ال
بػػػالفطر  ةلقػػػد ادت معاممػػػة التػػػرب المموثػػػ .(6فػػػي حالػػػة اسػػػتخداـ تراكيػػػز متدرجػػػو مػػػف حػػػامض التانيػػػؾ الصػػػناعي )

زيػػادة نسػػب اإلنبػػات لنبػػات الطماطػػة فػػي داللػػة  اً % تحديػػد 8بالمسػػتخمص المػػائي الخػػاـ لقشػػور الرمػػاف وبػػالتركيز 
   .يط نمو الفطر وقدرتو عمى احداث االصابةواضحة عمى تثب

 نسبة اإلنبات والبزوغ المعاممة
A  (45.67)  %70 طماطة + مستخمص + فطر

B  ( 20.34% )43 طماطة + فطر
A  (44.42% )70 طماطة فقط()سيطرة 

L.S.D 12.67
 لمنسب المئوية  Sin-1 )  ( تمثل قيم التحويل الزاوي 

 األرقام تمثل متوسطات ثالث مكررات
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