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 السدتخمــــص

في ربيع  شخابمذبسختبخ قدع وقاية الشبات/ كمية الدراعة / جامعة  ىحه الجراسة أجخيت
تأثيخ السدتخمز السائي لبحور الحمبة نسػ الفصخيات السخافقة لبعس البحور  الختبار 2013

 ,Fusariumsp., Aspergillusflavus, Aspergillusnigerالبقػلية السخدونة : )
Rhizoctonia sp., Alternaria sp., Penicillium sp.) والتي تع عدليا خلؿ ىحه ،

والفػؿ الدػداني والتي أحزخت مغ بعس  الجراسة مغ بحور ) الحسز، البازالء، الفاصػلياء
اجشاس مغ الفصخيات السخافقة 5مجى تأثيخىا عمى انبات ىحه البحور.اختبار أسػاؽ شخابمذ( و 

الشػع. وكاف اعمى تكخار تع تعخيفيا وتع تعخيف فصخيغ مشيسا الى مدتػى  لبحور البقػليات
عمى Penicilliumو عمى بحور الفاصػلياء.Fusarium sp., Alternaria spلمفصخيغ

بعزيا معخوؼ بتصفمو السسخض وبعزيا يعتبخ مغ  بحور الفػؿ الدػداني. وىحه الفصخيات
كاف متخافقا مع جسيع انػاع  .Aspergillus sspخوبيشت الشتائج  أف الفص أعفاف التخديغ.

أضيخت الشتائج اف جسيع عدالت الفصخيات كانت حداسة لمسدتخمز السائي ور السختبخة. البح
لسدحػؽ بحور الحمبة بجرجات متفاوتة مسا أدى الى تثبيط نسػ معطع الفصخيات؛ فعشج تخكيد 

عشج و 21.ممع(وبشدبة تثبيط بسعجؿ % 7.5–4.2كاف لو تأثيخ ضعيف سجمت) %10 
( خاصة ضج  3.3 - 6.3ثيخا مزادا بسعجؿ )% اعصى السدتخمز تأ 20التخكيد 
حيث ادى الى انخفاض معجؿ نسػ  Fusarium sp., Aspergillus flavusالعدلتيغ 

و  10التخكيديغ بيشسا( عمى التػالي، 0 - 52%بشدب تخاوحت بيغ ) الفصخيات السختبخة
. .Rhizoctonia spلع يدجل اي تأثيخ ليسا عمى فصخ  مغ السدتخمز السائي %20

اوضحت الشتائج ايزا اف معاممة البحور بالسدتخمز السائي ادى الى تثبيط نسػ بعس 
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اياـ مغ  7وذلظ بعج %20 الفصخيات السخافقة لبحور البقػليات بفاعمية خاصة عشج تخكيد 
% باستثشاء بحور الفػؿ الدػداني 99السعاممة، وأف ندب االنبات في البحور وصمت الى 

 بب فقجاف حيػيتيا اثشاء عسميات الحفظ والتخديغ.التي لع تشبت وربسا بد
 .مخافقة بحور البقػليات، مدحػؽ بحور الحمبة ، مدتخمز مائي، ، فصخياتكمسات مفتاحية: 

 السقجمة
مشح العرػر القجيسة  Trigonella foenum-graecum Lعخؼ نبات الحمبة .

باستخجاماتو الصبية والغحائية الستعجدة في معطع مشاشق العالع، فقج استخجـ كسزاد ميكخوبي 
. زرعت الحمبة واستخجمت كغحاء في اجداء مغ مشصقة البحخ 17)ومزاد لللتيابات )

ليشج الستػسط، اوروبا، افخيقيا، غخب وجشػب آسيا، شساؿ وجشػب امخيكا واستخاليا. سجمت ا
الغزة في  اكبخ انتاج لمحمبة في العالع. استخجمت االوراؽ الخزخاء والديقاف والبحور

 تحزيخ الصعاـ الحتػائيا عمى االملح والسعادف، البخوتيشات، الفيتاميشات السختمفة و 
choline(6 ،10 ،12 يعتبخ استخجاـ السدتخمرات الشباتية في مكافحة امخاض الشبات مغ )

الكيسيائية وأضيخت العجيج مغ الجراسات حػؿ قجرة مدتخمرات نباتات  يجاتالبجائل لمسب
الحمبة مغ جسيع اجداء الشبات)بحور، اوراؽ، جحور( عمى تثبيط نسػ العجيج مغ الفصخيات 

لإلصابة بالعجيج مغ  (.تتعخض السحاصيل البقػلية18، 17، 16، 15، 13، 12والبكتيخيا )
يغ مسا يؤدي لحجوث خدائخ اقترادية كبيخة مسا يقمل مغ اثشاء التخد  اآلفات في الحقل او

الدراعية  قيستيا الغحائية، ولسكافحة ىحه اآلفات واالمخاض تدتخجـ عجة شخؽ مشيا،
السبيجات التي ليا اثار سمبية عمى التػازف البيئي وصحة االنداف مسا  باستخجاـوالكيسيائية 

خار، فقج دخمت السكافحة األحيائية مشح مغ ىحه األض ادى الى البحت عغ شخؽ بجيمة تقمل
كاف الكثيخ مشيا واعجا. كسا  عذخات الدشيغ باستخجاـ الكائشات الحية أو مشتجاتيا األيزية

( لسجاؿ مكافحة  Allelopathyدخل استخجاـ السدتخمرات الشباتية السائية والديتية )
ىشاؾ الكثيخ مغ  الكائشات السسخضة التي تدبب في تمف السحاصيل الدراعية، وكانت

عشج الدراعة او بعج  االبحاث التي تؤكج عمى قجرتيا في تثبيط وقتل الكائشات السسخضة
خاصة عمى الفصخيات  تأثيخا كبيخا (. وكاف ليحه السدتخمرات18، 16، 15، 13الحراد )
( . ىجفت ىحه الجراسة الى اختبار بجيل  14، 11 ،5، 4، 3) لإلنداف ولمشبات السسخضة

لبحور نبات الحمبة وتأثيخه في خفس  لمسبيجات الكيسيائية وذلظ باستخجاـ مدتخمز مائي
اثشاء الحراد او خلؿ فتخة التخديغ وتأثيخىا عمى  اعجاد وقجرة الفصخيات السحسػلة بالبحور

 إنبات البحور.
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 مهاد وطخائق البحث
 البحور البقهلية  وتعخيفيا: أوال: عدل الفظخيات من

استخجمت اربعة انػاع مغ البحور البقػلية )حسز ، فاصػليا بيزاء ، بازالء ، فػؿ سػداني( 
عدلت الفصخيات السخافقة باستخجاـ شخيقة .تع الحرػؿ عمييا مغ اسػاؽ مجيشة شخابمذ والتي

(: قدست البحور السعجة لمتجخبة الى PDAاشباؽ البصاشذ والجيكدتخوز واآلجار )
دقائق بسحمػؿ  3مجسػعتيغ  لكل نػع. عقست السجسػعة االولى سصحيا وذلمظ بغسخىا لسجة 

%. أما السجسػعة الثانية فغسخت بالساء السقصخ السعقع لسجة  1ىيبػكمػريج الرػديـػ بتخكيد 
بحور لكل  4ائي بػاقع دقائق. جففت بػاسصة ورؽ تخشيح معقع ثع وزعت عمى الػسط الغح 3

اياـ.  7س لسجة °25مكخرات لكل معاممة وحزشت االشباؽ عشج درجة حخارة  3شبق و
فحرت السدتعسخات الشامية وحجدت الفصخيات الشامية تبعا لذكل السدتعسخات الفصخية 
والحػامل الكػنيجية واالبػاغ واالثسارات الفصخية األخخى وباستخجاـ بعس مفاتيح الترشيف 

(9 ،18،20.) 
 ثانيا: االستخالص السائي لبحور الحمبة:

استخجمت في ىحه الجراسة بحور حمبة جافة الستجاولة في االسػاؽ، شحشت بحور الحمبة بذكل 
 جخامات مغ السدحػؽ الشاعع في  10ت مدحػؽ ناعع باستخجاـ السصحشة الكيخبائية، نقع

كيد أساسي في تحزيخ الحي يدتخجـ كتخ (، ppm 10000) يعادؿ لتخ ماء مقصخ ما1
ـ  لسجة ساعة °40تخؾ السحمػؿ عمى مرجر حخاري التخكيدات السدتخجمة في ىحه الجراسة. 
ساعة في السختبخ. رشح السحمػؿ باستخجاـ ورؽ  24ثع وضع في درجة حخارة الغخفة لسجة 

  µm 0.4(، عقع السحمػؿ باستخجاـ مخشح البكتيخيا )(Wattman No.2  تخشيح
Millipore ) .والحي استخجـ فبسا بعج في ىحه الجراسة بالتخاكيد السصمػبة 

 
 ثالثا: تأثيخ السدتخمص عمى معجل نسه الفظخيات السخافقة عمى بيئة اآلجار:

خمط السدتخمز السائي لمحمبة مع البيئة الغحائية كل عمى حجا )شخيقة شخيقة استخجمت 
(، وذلظ بإضافة )  100السدتخمز السعج سابقا الى )( مل مغ 20، 10،  0الغحاء السدسـػ

( مل الى البيئة الغحائية عمى التػالي لمحرػؿ عمى السعاملت التالية بتخاكيد ،  80،  90، 
البيئة  ـ ، وزعت °40%. مدجت جيجا في حساـ مائي بجرجة حخارة  20% ،  10الذاىج ، 

مع مغ  5بقصخ ت لكل  معاممة. نقمت اقخاص مكخرا 3الغحائية عمى أشباؽ بتخي بػاقع 
° 2±  25حزشت األشباؽ في درجة حخارة مدتعسخة نقية لمفصخيات بسعجؿ قخص لكل شبق، 



 

(7اجمللد ) 2017اجمللة الليبية لوقاية النبات                                     4  

 واخرونغريانيال

. وتع حداب الشدبة السئػية أياـ 7و3معجالت الشسػ الذعاعي لمفصخيات بعج  سجمتـ. 
 لتثبيط الشسػ وفقا لمسعادلة التالية:

.  100×   متػسط قخاءة الذاىج( ÷ )متػسط قخاءة السعاممة  − 1ندبة التثبيط % =  
(11) 

سدتخمص الحمبة في ندبة االنبات وفي الفظخيات معاممة البحور البقهلية برابعًا: تأثيخ 
 :السحسهلة

البحور جخاء  تالجانبية لمسدتخمز في ندبة انبا التأثيخاتاجخيت ىحه التجخبة لسعخفة 
معاممتيا بو وعمى الفصخيات السخافقة ليا. قدست البحور الى مجسػعتيغ ، االولى تست 

% والثانية بالساء السقصخ السعقع لسجة نرف ساعة  20معاممتيا بالسدتخمز بتخكيد 
ساعة ثع  24لزساف تغمغل السدتخمز بجاخل البحور. بعج ذلظ تخكت البحور لتجف لسجة 

بتخي معقسة حاوية عمى ورؽ تخشيح معقسة رشبت بساء مقصخ معقع  وزعت عمى اشباؽ
 25وبػاقع خسدة حبػب لكل شبق وثلث مكخرات لكل معاممة ثع حزشت في درجة حخارة 

وندبة كل  البحور وفحز وتعخيف الفصخيات الشامية عمى البحور تس ثع حدبت ندبة انبا°
 (.6واخخوف ) Agrawalفصخ حدب شخيقة 

 حرائي:التحميل اال 
نفحت التجارب باستخجاـ الترسيع العذػائي الكامل وجخى اختبار الفخوقات السعشػية بيغ 

 %. 5الستػسصات باستخجاـ اختبار دنكغ عشج مدتػى 
  والسشاقذة الشتائج

 أوال: عدل الفظخيات من البحور البقهلية السخدونة:
 فاصػليا، فػؿ سػداني( السدتخجمةعخفت االجشاس الفصخية السخافقة لبحور )حسز، بازالء، 

 ,Fusarium, Alternaria, Penicillumفي ىحه الجراسة الى مدتػى الجشذ وكانت )
Rhizoctonia, Aspergillus كسا تع تعخيف عدالتي . )Aspergillus مدتػى الشػع  الى

اضيخت  .A. flavus (9، 18 ،20 )و  A. niger( وكانت (CZبتشسيتيا عمى بيئة تذابظ 
نتائج ىحه الجراسة اف الفصخيات السعدولة مغ البحور البعس مشيا متصفل والبعس االخخ مغ 

متلزما مع  .Aspergillus sppكسا وجج اف فصخ  (.1فصخيات أعفاف السخازف )شكل 
جسيع البحور مقارنة بباقي االجشاس االخخى. بيشت الجراسة ايزا اف معجؿ تكخار تػاجج 

الفاصػليا والفػؿ  كاف عاليا عمى بحور Fusarium, Alternaria, Penicilliumالفصخيات 
  Rhizoctoniaالدػداني مقارنة بباقي البحور االخخى السدتخجمة ، بيشسا تكخر وجػد فصخ 

 .Aو  A. nigerفقط عمى بحور الفػؿ الدػداني ، كسا كاف معجؿ تكخار تػاجج فصخ 
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flavus عمى تكخار عمى بحور الحسز والفػؿ الدػداني عمى جسيع البحور السدتخجمة فكاف ا
لو  A. flavus(. فصخ2(، وىحا يتفق مع دراسة سابقة )2يميو البازالء والفاصػليا )شكل 

القجرة عمى انتاج الدسـػ مسا يؤثخ عمى السحتػى الغحائي ليحه السحاصيل لسا ليا مغ تأثيخ 
 (. 17عمى القيسة الغحائية والرحية لمسدتيمظ ) 

 

 
 Penicillum ( ،2 )niger Aspergillus( 1(: أىم االجشاس الفظخية )1شكل )

،(3) Fusarium (،4 ) Rhizoctonia ( ،5 )Alternaria ( 6و )flavus 
Aspergillus . السعدولة من بعض البحور البقهلية السختبخة في ىحه الجراسة 

 

1 8 3 

2 1 0 
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 ,Fusarium)الفظخيات السخافقة لبعض البحور البقهلية(: معجل تكخار تهاجج 2شكل )

Alternaria, Rhizoctonia, Penicillum, A. niger and A. flavus). 
 
 

 تأثيخ السدتخمص السائي لبحور الحمبة عمى نسه الفظخيات السخافقة عمى بيئة اآلجارثانيا: 
كانت حداسة تجاه السدتخمز السائي لبحور الحمبة   أوضحت الشتائج أف جسيع العدالت

% القجرة عمى  10الفصخيات كاف متفاوتا، فقج اضيخ التخكيد  و معجؿ الشسػ(. 3)شكل
عمى  (Fusarium, A. niger, Alternaria and Penicillium)تقميل نسػ الفصخيات 

ؿ نسػ ( ، بيشسا لع يؤثخ عمى معجممع7.5و4.5بيغ) التػالي وقج تخاوحت ما
(Rhizoctonia , A. flavus).  كاف االفزل في اعاقة نسػ معطع  20اما التخكيد %

( ، و لع يؤثخ عمى نسػ فصخ  ممع3.3و  5.4الفصخيات بسعجؿ نسػ تخاوح بيغ )
Rhizoctonia بيشسا اوضحت دراسات سابقة اف 3%( )شكل20و  10عشج التخكيد.)

%  20اجشاس مغ البكتخيا  عشج تخكيد مدتخمز الحمبة كاف لو تأثيخ عمى نسػ خسدة 
( . كسا بيشت ىحه الجراسةايزا اف اعمى ندبة تثبيط  5ممميسيتخ ) 9الى  5تخاوح بيغ 

%( و  40) .Fusarium spp% يميو  52بشدبة  A. flavusكانت عمى الفصخ 
Alternaria spp. (24 ( شكل )%اتفقت ىحه الشتائج  مع دراسة سابقة  التي اكجت 4.)

كسا اضيخت  عمى الفصخيات السسخضة. وجػد مكػنات في الحمبة ليا تأثيخ قاتل قػي عمى 
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( االكثخ Fusarium, Alternaria and Rhizoctoniaبعس الجراسات الدابقة اف )
كسا اتفقت نتائج ىحه الجراسة مع ماذكختو بعس  حداسية لمسدتخمز السيثانػلي لمحمبة.

مبة والحي تع تحزيخه بعجة شخؽ اضيخ تأثيخ الجراسات الدابقة اف مدتخمز بحور الح
فعاؿ وقػي ضج الفصخيات السسخضة لمشبات و الفصخيات الجمجية  السسخضة لإلنداف، 

وأف زيادة معجؿ التثبيط يعتسج  وبالتالي استخجمت لعلج قذخة الخاس ولتقميل االلتيابات.
ت الدابقة اف اعمى عمى الجدء السدتخجـ مغ نبات الحمبة  .  كسا اضيخت بعس الجراسا

كاف عشج استخجاـ  مدتخمز البحور الغيخ مصحػنة يميو  مدتخمز البحور  طلتثبيمعجؿ 
اتفقت ىحه الشتائج مع دراسة سابقة  او االوراؽ  او الديقاف او الجحور السصحػنة . كسا

التي بيشت اف مع اف مدتخمز نبات الحمبة بكل اجدائو كاف ذو فاعمية كبيخة في تثبيط 
(. اما دراسة اخخى فقج  Aspergillus ( )14  ،16  ،17وFusariumي ) فصخ 

اضيخت القجرة الفائقة لسدتخمز الحمبة عمى اعاقة نسػ بعس الفصخيات وكاف معجؿ 
التأثيخ مختبصا  بالجدء الشباتي السدتخجـ في االستخلص، وايزا وجج اف مدتخمز 

يخ القػي عمى تثبيط نسػ بعس بحور الحمبة الغيخ مصحػنة في معمق بارد لو التأث
 .Fusarium graminarum, Alternaria spمسخضات الشبات، واف الفصخيات 

. كسا (11)تتأثخ جسيعيا بالسدتخمز بجرجة تقخيبا متداوية  Rhizoctonia solaniو
 .A% الى خفس معشػي في معجؿ نسػ فصخ  20اضيخ السدتخمز  عشج التخكيد 

flavus   فقج خفس معشػية في 10فصخية االخخى اما التخكيد ال باألجشاسمقارنة %
 مقارنة بالذاىج شكل. . Penicilliumمعجؿ نسػ فصخ 
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عمى نسه الفظخيات السعدولة من  (:تأثيخ السدتخمص السائي لبحور الحمبة3شكل )

 بعض البحور البقهلية السخدونة
 

 
السائي لبحور الحمبة عمى الفظخيات السعدولة من  (: ندبة تثبيط السدتخمص4شكل )

) الستػسصات التي تذتخؾ في نفذ الحخؼ ال تختمف معشػيا عغ  بعض البحور البقهلية السخدونة.
 %( 5بعزيا  حدب اختبار دنكغ عشج مدتػى 
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سدتخمص الحمبة في ندبة االنبات وفي معاممة البحور البقهلية بثالتًا: تأثيخ 
 الفظخيات السحسهلة   

( بأف مدتخمز الحمبة لع يخفس معشػيا مغ ندبة انباث البحور 1بيغ الججوؿ )       
اف بيشسا خفس مغ نسػ بعس  الفصخيات السحسػلة بالبحور وىحا مااكجتو دراسة سابقة ب

الكمػروفيل لشباتات الفػؿ والحرة، مدتخمز بحور الحمبة قج عدز مغ الشسػ والسحتػى 
(. كسا اتفقت ىحه الشتائج مع 13) وايزا كاف لو تأثيخ عمى العسمية الفديػلػجية لمشبات

دراسة التي بيشت اف السدتخمز السائي لبحور الحمبة كاف لو تأثيخ قػي عمى الفصخيات 
ه الجراسة مع (. كسا اتفقت ىح8، 1% وايزا حفد نسػ البحور  )30السسخضة عشج تخكيد 

تػصمت اليو دراسة باف معاممة بحور الجدر بسدتخمز نبات الثـػ وقذػر البختقاؿ  ما
وليذ ليا تأثيخ عمى  Alternaria sppقبل الدراعة ادى الى مقاومة نػعيغ مغ فصخ  

كسا اضيخت ىحه الجراسة اف بحور الفػؿ الدػداني السدتخجمة كانت   (10نسػ البحور )
% مسا يجؿ عمى اف ىحه البحور قج فقجت حيػيتيا اثشاء فتخة التخديغ او  0ندبة االنبات 

يخجع الى الصخيقة السدتخجمة في الحفظ مثل استخجاـ السجسج الحي ادى الى فقج حيػية 
وىحه الشتائج تؤكج عمى وجػب اجخاء  السديج  (.2)ىحا ما أوضحتو دراسة سابقة  البحور.

نبات الحمبة عمى نصاؽ واسع كبجيل الستخجاـ مغ الجراسات عمى استخجاـ مدتخمز 
 السبيجات في مكافحة السسخضات الشباتية.
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(: تأثيخ معاممة البحور بالسدتخمص السائي لبحور الحمبة عمى نسه البحور و 1ججول )
 الفظخيات السخافقة ليا.

اسع  ندبة االنبات % الفصخيات السخافقة
 السعاممة الذاىج الذاىج السعاممة السحرػؿ

Aspergillus ssp.  Alternaria sp. 
Aspergillus sp. 
Fusarium sp. 

 حسز 90 90

______ Aspergillus sp. 
Alternaria sp. 99 99 بازالء 

______ Penicillium sp 
Alternaria sp 
Fusarium sp. 
Aspergillus sp. 

 فاصػليا 80 80

Aspergillus ssp. 
Penicillium sp 

Aspergillus sp. 
Fusarium sp. 
Rhizoctonia sp. 
Penicillium sp. 

 فػؿ سػداني 0 0
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Abstract 
This study was carried out in order to test the effect of water extract 
of Fenugreek seeds on Five genera of fungi associated with some 
stored legume seeds were identified, two of them to species level; 
Fusarium sp.,  Aspergillus flavus,  Aspergillus niger,  Rhizoctonia  
sp.,Alternaria  sp. and Penicillium  sp. were isolated during this study 
from stored seeds of (chick-pea, pea, bean, peanut brought from 
some Tripoli markets), also testing its incidence on seeds growth. 
Highest frequency were Fusarium and Alternaria isolates on bean 
seeds and Penicillium on peanuts. Some of these fungi known as 
pathogenic fungi others are known as Rot of storage. Results 
indicated that  Aspergillus spp. were associated with all types of 
tested seeds. Results showed that all fungal isolates were sensitive 
to the aquatic extract of fenugreek seeds powder with different 
degrees, leading to inhibit most fungal growth compared with control. 
Weak effect at concentration10%wasrecorded (4.2- 7.5 mm.)at rate 
0 - 21%. At  conc. 20% water extract gave more inhibition effect 
(3.3 – 6.3mm.) especially on A. flavus and Fusarium leading to 
reduction in tested fungal growth at rate 0 – 52%. While at conc.. 
10% and 20% of water extract there were no any effect recorded on 
Rhizoctonia sp. Results clarified also that treatment of the seeds with 
the extract inhibit the growth of some fungi associated with legume 
seeds at conc. 20% after 7days of treatments. Seeds were growing 
at Percentage extended to 99%expect peanuts that did not grew 
maybe due to loss of viability during storage and preservation 
processes. 
Key Words: Legumes seeds, Fenugreek seeds powder, aquatic 
extract, associated fungi.  
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