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 / الملخص

لتعقيم الشمسي على فطريات لدراسة تأثير ا 7105جريت هذه الدراسة في حقل التجارب التابع لجامعة عمر المختار خالل صيف أ

، 01 رورم بعد ، ،مروية وأخرى غير مروية )أصفر، أسود، شفاف( لتربةالتغطية بثالث الوان من البالستيكستخدمت ا، التربة

أظهرت  .أخذت عينات من التربة من كل معاملة للتعرف على الفطريات ونسبة تكرارها ةيوم من التغطي 71و 01، 01، 71

 Fusarium ،Pythiumٌ ،Rhizctoniaهى: وفطريات  5على كانت ناجحة في القضاء أن التغطية بالبالستيك الشفاف النتائج 

ِ ،Alternaria ،Cladosporium ،Cheatomium وPenicillium .الث على ث قضت تمامابالبالستيك االصفر  بينما التغطية

البالستيك في حين ادت التغطية بـ ،أيام من التغطية 01فقط بعد  Rhizctoniaِ ،Alternaria، Cladosporiumفطريات 

ً على فطر القضاء الىاألصفر والبالستيك الشفاف   ييوم ف 01يوم في الترب المروية، وبعد  71بعد  Cladosporium كليا

 كل من التربة المروية وغير المروية. ييوم ف 01الترب غير المروية، بينما التغطية بالبالستيك األسود قضت على هذا الفطر بعد 

ره للترب المعقمة بنسب عالية المعنوية مقارنة بالترب اإستعمو Trichoderma الفطرومن النتائج المميزة لهذه المعامالت ظهور 

 لم يعزل منها. يغير المعقمة الت

 

 Trichoderma  فطريات التربة،  ، األغطية البالستيكية،الشمسيالتعقيم : الكلمات الدالة
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 / المقدمة

تطوير أساليب فعالة إلى العديد من الدراسات  تتجه

اجية لضمان إنتالنباتية  اضللسيطرة على األمر واقتصادية

بواسطة بروميد الميثيل من الطرق  عالية. ويعد التبخير

مادة  إال انه الفعالة، فهو يستخدم في معظم أنحاء العالم،

 هوتنتقل متبقياتطبقة األوزون،  استنزافسامة، مكلفة مع 

 تطلب لذا(. و01البيئة المحيطة )وإلى اإلنسان والحيوان 

 لمكافحة فعالةوبديلة  وسائل لبحث عنا بالبيئة االهتمام

من بين والتربة،  طريق عن تنتقل التي المسببات المرضية

العقدين  ستخدام التعقيم الشمسي خاللاتلك البدائل 

 الماضيين، والنتائج التي تحققت حتى األن جيدة، وانتقلت

التكنولوجيا من المرحلة التجريبية إلى التطبيق التجاري 

الشمسي هو تسخين التربة باإلشعاعات التعقيم ف(. 07)

الشمسية بعد تغطيتها بشرائح بالستيكية قبل موعد الزراعة 

على نوع الكائنات المستهدف مكافحتها،  اً بأسابيع إعتماد

 حيث تتم. تربة باإلضافة إلى الظروف الجويةوخواص ال

االستفادة من الطاقة الحرارية الناتجة عن األشعة الشمسية 

تعتمد و، الغطاء األرضي في تسخين التربة خاللالنافذة من 

 كما ،فعاليتها على طول فترة اإلشعاع، ودرجة الحرارة

(، ويقضى على األمراض 07يؤدى إلى تحسن نمو النبات )

 حقول الخضروات واشجار الفاكهة. والحشائش في

درست ألية عملية التعقيم الشمسي الفيزيائية والكيميائية 

 ) (07وبعد إجراء عملية التعقيم الشمسي) والبيولوجية أثناء

البالستيكية تمنع هروب الغازات  (، ووجد إن األغطية01

وبخار الماء من التربة مما يؤدي إلي إضعاف مسببات 

 (00)(. درس 01األمراض ماعدا التي تتحمل الحرارة )

م لعدة مناطق  0855 - 0850اإلشعاع الشمسي للفترة بين 

صى معدل لإلشعاع الشمسي يتراوح ما من ليبيا ووجد أن أق

لمناطق  . يوماً 7ات/ساعة.موكيلو 01.08و  8.01بين 

الشمال والجنوب على التوالي، بينما المتوسط السنوي العام 

وهى  . يوماً 7ات/ساعة.موكيلو 5.75و  7.58يتراوح بين 

رى خأبال شك تعتبر معدالت إشعاع عالية. اجريت دراسات 

وطبقت  ( 05)( 7) يددة في بنغازعلى هذه الطاقة المتج

( 07التقنية في ليبيا تحت ظروف البيوت الزجاجية ) هذه

 (05( )05وتحت ظروف تجريبية لمنطقة البيضاء )

يمكن القول أن ليبيا تتمتع بطاقة شمسية لفترات  يوبالتال

خدام ستاستخدامها في دعم المكافحة باطويلة من السنة يمكن 

عقيم التا البحث الى معرفة تأثير يهدف هذ الطاقة الشمسية.

مدينة البيضاء  تحت ظروفإمكانية تطبيقه والشمسي 

 ()الشفاف واألصفر واألسوداختالف األغطية البالستيكية ب

امل ضافة الى اختبار تأثير ع، باإلفطريات التربةعلى تواجد 

 . الري على رفع كفاءة التعقيم

 

 / البحثومواد طرائق 

 7105خالل صيف  طبيق هذه الدراسةتم ت : موقع الدراسة

م في حقل تجارب الدراسات العليا التابع لجامعة عمر 

يقع بمدينة البيضاء ذات الطبيعة الجبلية، عند  المختار الذى

 °21شماال, وخط طول  ``17.96 `45 °32خط عرض 

متراً فوق سطح  007شرقا, على ارتفاع  ``37.9 `42

 البحر.
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 الكائن بحقل تجارب جامعة عمر المختار مواقع الدراسة (:0شكل )

 

درجة حراة التربة في كل  سجلت :التربة درجة الحرارة

سم( على  01و  71، 01قطعة على أعماق ثالثة مختلفة ) 

 ، باستخدام جهازفترة التجربة طيلة ساعات 0كل  مدار اليوم

 ,Temperature sensor meterالثرموكابل الرقمي )

USAطوال فترة ى درجات حرارة يتم تسجيل أقص(، و

 (.08)التجربة وذلك تبعا لـ 

تم تقدير المحتوى الرطوبي للتربة  المحتوى الرطوبي:

للمعامالت المروية وذلك قبل إجراء عملية التعقيم الشمسي 

 أيام 01بأخذ عينات من التربة كل  واثناء التعقيم الشمسي،

ى المحتو وقدرمن كل معاملة من المعامالت المختلفة و

 المعادلة التالية: اللتربة على أساس الوزن وفق ىالرطوب

زن و –=] )وزن العينة قبل التجفيف  يالمحتوى الرطوب

 011× العينة بعد التجفيف(/ وزن العينة بعد التجفيف[

تم تجميع بعض المعلومات المناخية  :المعلومات المناخية

باالستعانة بمحطة األرصاد الجوية  طيلة فترة الدراسة

التابعة لجامعة عمر المختار وكانت هذه المعلومات متمثلة 

 ، الرطوبة النسبية )%(، أما°(في درجة حرارة الجو)م

المعلومات المتعلقة بسرعة الرياح )كم/ ساعة( وشدة 

. يوماً( فتّم الحصول 7)كيلووات/م يوميااإلشعاع الشمسّي 

 وذلك NASAعلى البيانات األصلية المتاحة من قبل وكالة 

عبر الموقع اإللكترونى 

(http://gmao.gsfc.nasa.gov/research/merra ،)

لمدينة البيضاء خالل شهور الصيف ) يوليو، أغسطس، 

 سبتمبر(.

ً لم ذكره تم تطبيق  :عملية التعقيم الشمسي التجربة وفقا

ة مع ثة عميقحشائش، تتبعها حراالالحقل من بتنظيف  (،7)

، قسمت االرض إلى المعامالت تنعيم وتسوية التربة

غمرت  .7م 0المختلفة، على صورة أحواض مساحتها 

المعامالت المروية بالماء ريًّا غزيراً للوصول إلى أعلى 

كما تم تغطية التربة  (.0محتوى رطوبّي وفقاً لما أشار إليه )

باألغطية المختلفة )الشفاف،  (5)وفقا لما ذكرهيوما 71لمدة 

ميكروميتر(  771و 011،001سمكها )األصفر، األسود( 

( %1و %70، %85 -80)  نفاذيتهانسبة  على التوالى،

مع وجود احواض مكشوفة بدون غطاء على التوالي 

 .( ًالشاهد معامالت)

http://gmao.gsfc.nasa.gov/research/merra
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كيلو جرام  اخذ : تأثير التعقيم الشمسي على فطريات التربة

سم من كل قطعة تجريبية، وجمعت كل  01تربة على عمق 

جم 0معاملة معا ثم قسمت إلى أربع مجاميع متساوية واخذت 

بمعمل  عزل الفطريات من التربة المختبرةمن كل قسم. 

اعة، رأمراض النبات التابع لقسم وقاية النبات بكلية الز

( وذلك 07تبعا لما ذكره ) جامعة عمر المختار البيضاء

جم من التربة في  01لتخفيفات بوضع باستخدام طريقة ا

مل ماء مقطر معقم على جهاز الهزاز  81دورق يحوي 

Shaker  لمدة ساعة كاملة وتم عمل سلسلة من التخفيفات

لي ،5-01حتى   عواالخيرة ليوز تم استبعاد التخفيفات األوَّ

أطباق بتري تحوي بيئة بطاطس دكستروز  4على مل 0

)شركة سيجما(  Potato Dextrose Agar (PDA)اجار

ملجم من المضاد الحيوى استربتوميسين، وحضنت  1.10به 

من الحصول على  أيام 0م. بعد °0± 77عند درجة  األطباق

نمو ميسليومى لكل مستعمرة على حدة تم نقله إلى أطباق 

من  أيام 01 -5بتري بها بيئة بطاطس دكستروز اجار بعد 

ماداً ت النقية اعتالتحضين، عرفت الفطريات ذات المستعمرا

على الخصائص الشكلية للمستعمرة النامية من حيث لونها 

 والجراثيم يوموسرعة نموها وبالفحص المجهرى للميسل

ً لمراجع  ُعرفت الفطريات المعزولة لمستوى الجنس وفقا

 . (00( )07( )00( )8) التصنيف المتخصصة

 ةيالعشوائ اتتصميم القطاع إستخدام: التحليل اإلحصائي

 Design Randomized Complete Blockةالكامل

(RCBD )إِحصائيا باستعمال جهاز  البيانات حللت

بطريقة تحليل  Minitab 13استخدام برنامج والحاسوب 

 اختبار فروق معنوية ، وبحساب أقل ANOVAالتباين 

LSD تحت مستوى المعنوية(P ≤ 1.17للمقارنة بين ) 

ال البيانية فباستخدام متوسطات المعامالت، أما رسم األشك

 .Excelleبرنامج 

 

 / النتائج

( إلى ان عدد 0) بالجدولالموضحة اشارت النتائج 

ية مع تطبيق تقنانخفضت المستعمرات الفطرية المعزولة 

بعد / جم تربة مستعمرة  071 تناقصت منالتعقيم الشمسي، 

مستعمرة فطرية/ جم تربة بعد  700التغطية إلى من  أيام 01

 .تغطية يوم 71

 من النتائج أّن األجناس الفطرية المعزولة تضمنت اتضح

ً تمثلت في ،  Fusarium: احد عشر جنسا

Pythiumٌ ،Rhizctonia ِ ،Alternaria ،

Cladosporium ،Rhizopus ،Cheatomium 

،Mucor ،Penicillium ،Aspergillus 

حساب عدد المستعمرات لهذه  وعند. Trichodermaو

، Penicilliumالنتائج أن  الفطريات أظهرت

Aspergillus  ،Fusariumِ ،Alternaria  و

Rhizopus  كانت أعلى عدد مستعمرات عزلت خالل

( مستعمرة على 008و 701، 005، 000، 077الدراسة )

كانت  Cheatomium و Trichodermaوبينما  التوالي،

( مستعمرة على التوالي، 75و  08)ولم تتجاوزاألقل عدداً 

 000-80تراوحت باقي األجناس الفطرية ما بين  في حين

مستعمرة، من جهة أخرى يظهر من الجدول تناقص في عدد 

إالّ أنه يظهر ازدياد فطر  ،المعاملة المستعمرات بزيادة أيام

Trichoderma 00المعاملة حيث بلغ  بزبادة مدة أيام 

يوم من تطبيق تقنية التعقيم  01مستعمرة معزولة بعد 

 . (0دولجالشمسي )

الفطريات المعزولة تناقص نسبة  ( أن7يظهر من الجدول )

 الفطرف ظهورها وتكرارها كلما زاد زمن المعاملة،

Rhizctonia  من  أيام 01( بعد %05.7تكرار ) نسبةكانت

 %07م الشمسي اال انها انخفضت الى المعاملة بتقنية التعقي

يات فطرلجميع ال معنويانخفاض سجل  يوم، 71بعد 

(Fusarium ،Pythium وصل نسبة الظهور لكليهما )
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ً فطر التوالي( على %00.7و 01.0) ، وسجل أيضا

Trichoderma  من التعقيم  01أعلى تكرار بعد ً يوما

الشمسي، وعند حساب نسبة تكراراً للفطريات 

Penicillium ،Aspergillus و  Cheatomium كان 

 لتعقيم.يوماً من عملية ا 71بعد  هاتكرار فيالتناقص 

 

  7105يوماً من فصل الصيف لسنة  71من الترب المعاملة بتقنية التعقيم الشمسي خالل  المستعمرات الفطرية المعزولة عدد (:0جدول )

 . عدد المستعمرات الفطرية المعزولة خالل قراءات المعاملة بالتعقيم الشمسي 

 القراءات
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مجموع 

المستعمرات 

 الفطرية الكلية

10 109 37 32 79 30 49 19 38 114 113 0 620 

20 86 19 23 57 23 31 14 32 100 90 4 479 

30 61 16 19 46 17 26 8 22 88 62 6 371 

40 55 12 18 31 15 23 8 15 70 58 16 321 

50 36 12 14 27 13 10 8 9 53 41 13 236 

الكلى  مجموعال

 لمستعمرات الجنس 
347 96 106 240 98 139 57 116 425 364 39 2027 

LSD 5% =0.7970 الفطريات* زمن القراءة      

 

 .المعزولة ونسبة تكرارها خالل فترات الدراسة المختلفة نسبة ظهور الفطريات :(8جدول )

 

 الفطريات

ً  71المعزولة ونسبة تكرارها تحت ظروف مختلفة من التعقيم الشمسي خالل  نسبة ظهور األجناس الفطرية  يوما

10 20 30 40 50   

 (%تكرار ) (%ظهور ) (%تكرار ) (%ظهور ) (%تكرار ) (%ظهور ) (%تكرار ) (%)  ظهور (%كرار )ت (%)ظهور 

Fusarium spp. 31.4 5.4 24.8 4.2 17.6 3.0 15.9 2.7 10.4 1.8 

Rhizctonia sp 38.5 1.8 19.8 0.9 16.7 0.8 12.5 0.6 12.5 0.6 

Pythium spp. 30.2 1.6 21.7 1.1 17.9 0.9 17.0 0.9 13.2 0.7 

Alternaria spp. 32.9 3.9 23.8 2.8 19.2 2.3 12.9 1.5 11.3 1.3 

Cladosporium sp 30.6 1.5 23.5 1.1 17.3 0.8 15.3 0.7 13.3 0.6 

Rhizpous sp 35.3 2.4 22.3 1.5 18.7 1.3 16.5 1.1 7.2 0.5 

Cheatomium sp 33.3 0.9 24.6 0.7 14.0 0.4 14.0 0.4 14.0 0.4 

Mucor sp 32.8 1.9 27.6 1.6 19.0 1.1 12.9 0.7 7.8 0.4 

Penicillium spp. 26.8 5.6 23.5 4.9 20.7 4.3 16.5 3.5 12.5 2.6 

Aspergillus spp. 31.0 5.6 24.7 4.4 17.0 3.1 15.9 2.9 11.3 2.0 

Trichoderma sp. 0.0 0.0 10.3 0.2 15.4 0.3 41.0 0.8 33.3 0.6 
  011الكلى لمستعمرات الجنس(* لكل المعاملة/ مجموع )عدد المستعمرات الفطرية المعزولة نسبة ظهور =

 011الكلى لمستعمرات لكل االجناس المعزولة(* لكل المعاملة / مجموع )عدد المستعمرات الفطرية المعزولة نسبة تكرار =

 مرة فطريةمستع 7151مستعمرات لكل االجناس المعزولة = لالكلى ل مجموعال
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( إلى وجود فروق 0وتشير نتائج الدراسة المبينة بالجدول )

 الفطرية المعزولة، لألجناسمعنوية بين عدد المستعمرات 

ً في عدد المستعمرات ، حيث اعطت جميع األغطية خفضا

حيث سجل زاد تأثير المعامالت بزيادة زمن التعقيم، 

ية، ألغطالبالستيك الشفاف اكثر تأثيراً مقارنة بباقي ا

وبخاصة في الترب المروية التي اعطت أعلى تأثيراً على 

د زمن زا نمو الفطريات، وبينت نتائج الجدول أيضاً أنه كلما

سجلت النتائج أن  المعاملة زادت كفاءة التعقيم الشمسي.

 عند التغطية بالبالستيك اختفي كليا Fusariumالفطر 

لجدول أن ، ويظهر من ايوم من التغطية 71بعد  الشفاف

دد ع تختلف معنويا فيما بينها في التأثير على المعامالت

أكثر تأثرا  Rhizctoniaوكان الفطر المستعمرات الفطرية، 

يوم من التغطية  71بالتعقيم حيث تم القضاء عليه بعد 

التربة المروية وغير المروية  فيبالبالستيك االسود 

بعد  معامالتال باقيالتربة غير مروية، بينما  فيواالصفر 

حين كان تغطية التربة  فيأيام مقارنة بترب الشاهد.  01

المروية وغير المروية بالبالستيك االصفر قضى على فطر 

Pythium  01كما قضى على هذا الفطر بعد  يوم، 71بعد 

من التغطية بالبالستيك األسود غير مروى، كما سجلت  أيام

 ل منالدراسة أن االسود مروى أقل تأثيرا على ك

Alternaria، Cladosporium  كما لوحظ من النتائج ،

، Rhizpous  ،Mucor  ،Penicillium أن الفطريات

Aspergillus  حيث الشمسيأقل تأثرا بعملية التعقيم ، 

يوم من المعاملة، من  01الترب حتى  فيسجل تواجدها 

ظهور  هيالدراسة  فيالنتائج المميزة 

المغطاة بالبالستيك التربة  في Trichodermaالفطر

يوم( على  01و  71( بعد )وغير مروىالشفاف )مروى 

يوم من التغطية  01بينما ظهرت مستعمراته بعد  التوالي

 تربة غير المروية. فيبالبالستيك االصفر 

 

 .7105مختلفة من أغطية ورّي خالل صيف  ظروفبمن الترب المعاملة  عدد المستعمرات الفطرية المعزولة (:3جدول )

 الفطريات
زمن 

 القراءة

 عدد المستعمرات الفطرية 

شاهد 

 مروي

شاهد غير 

 مروي

أسود 

 مروي

اسود 

 غيرمروي

اصفر 

 مروي

اصفر 

 غيرمروي

شفاف 

 مروي

شفاف 

 غيرمروي

Fusarium  

01 8.3 7.4 3.3 5.0 6.3 5.0 1.7 3.7 

81 8.0 7.4 0.3 4.7 5.0 3.7 1.0 2.3 

31 8.3 7.4 0.3 0.0 3.7 3.0 0.0 0.0 

01 8.4 7.3 0.3 0.0 3.3 2.0 0.0 0.0 

01 7.7 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Rhizctonia  

01 2.7 2.3 1.0 2.3 0.3 2.0 0.7 1.0 

81 2.3 2.0 0.7 1.0 0.0 0.3 0.0 0.0 

31 2.7 2.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pythium  

01 2.3 3.7 0.7 0.7 0.7 0.3 0.3 0.7 

81 2.0 3.0 0.7 0.0 0.7 0.3 0.0 0.3 

31 2.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 2.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 2.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



00 

  محمد وجبريل                                                                       http://www.ljpp.org.ly  8108( 8المجلة الليبية لوقاية النبات؛ العدد )
 

Alternaria  

01 5.3 7.3 3.0 3.3 3.3 0.7 1.0 1.7 

81 4.7 5.3 1.7 2.3 3.3 0.0 0.3 1.0 

31 4.3 4.7 1.3 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 

01 4.3 4.7 1.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 

01 4.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cladosporium  

01 2.7 2.7 0.7 0.7 0.7 1.0 0.7 1.0 

81 2.7 2.7 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0 

31 2.3 2.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 2.3 2.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 2.3 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Rhizpous  

01 2.7  2.3 1.7  2.3 2.3 2.0 1.3 2.3 

81 2.0 2.0 1.0 0.7 2.0 1.0 0.3 1.3 

31 2.0 2.0 1.0 0.0 1.7 1.0 0.0 0.7 

01 2.0 2.0 1.0 0.0 1.3 1.0 0.0 0.3 

01 1.7  1.7  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cheatomium  

01 2.3 1.7 0.3 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 

81 2.0 1.3 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 

31 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mucor  

01 1.7 2.0 1.3 1.7  1.3 2.0 1.0 1.7 

81 1.7 2.0 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 1.7 

31 1.3 1.7 1.0 1.0 0.7 0.7  0.3 0.3 

01 1.3 1.7 0.7  0.7 0.3 0.3 0.0 0.0 

01 1.3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Penicillium 

01 9.3 9.7  6.7  5.3 3.7  2.7  1.3 1.0 

81 9.3 8.7  5.4 4.7 2.7  1.7 0.7  0.7  

31 9.3 9.3 3.3 3.3 2.3 1.7  0.0 0.3 

01 9.0 8.3 1.7  2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 

01 9.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Aspergillus 

01 8.3 8.7 2.0 3.7 4.3 7.3 0.8 4.0 

81 7.7 8.7 1.3 1.7 2.0 4.7 0.7 3.3 

31 7.3 7.7 0.0 0.0 1.3 2.3 0.7 2.0 

01 7.3 7.0 0.0 0.0 0.7  1.0 0.7  1.0 

01 7.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Trichoderma  

01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 

31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 

01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7  2.7  2.0 

01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7  2.0 1.7  

   

LSD 

  1.5851  الفطريات* المعاملة  5%

  0.2818   الفطريات

الفطريات * زمن 

 1.0010  القراءة

 

  1.7010   المعاملة

المعاملة*زمن 

  0.5373  القراءة

  0.5570 الفطريات* المعاملة* زمن القراءة  1.0511   زمن القراءة
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 /  المناقشة

شملت كالًّ من: فطرياً جنساً  00ج العزل وجود سجلت نتائ

Fusarium  ،Pythiumٌ ،Rhizctonia 

ِ ،Alternaria ،Cladosporium ،Rhizopus 

،Cheatomium ،Mucor ،Penicillium 

،Aspergillus وTrichoderma  ،تتفق هذه النتائج مع 

قام بالعزل من تربة حقل كلية الزراعة، جامعة  ( الذى05)

التي تعَّرف عليها هى: عمر المختار وكانت أهم الفطريات 

Alternaria alternata، Aspergillus niger، 

Cheatomium fimeti، oxysporum Fusarium 

،Mucor sp, Phoma sp Fusarium solani  ،

Peniillum sp  ،Pythium sp  ،Rhizopus 

nigricans  ،Trichoderma viride، مع ما ذكره و

 التربة وهي:الذى سجل العديد من الفطريات في  (00)

Aspergillus sp. Penicillium sp., Alternaria, 

Fusarium sp., Cladosporium sp.. 

الفطريات  قللتطبيق التعقيم الشمسي  النتائج إلى اناشارت  

ل في التربة بعد المعاملة مقارنة بما قببنسبة عالية المعنوية 

عزى ت(، و70وتتفق هذه النتائج مع ما ذكره )المعاملة.

تربة الحقل  باب نجاح التعقيم الى عدة عوامل منها:سأ

 ان التربة 7100 وآخرون Fenoll حيث ذكرطينية ال

عملية ان  كما ،الطميية تلعب دوراً في كفاءة التعقيم–الطينية 

ي التربة فإلى تغير البيئة المحيطة بالفطريات تؤدي التعقيم 

تحلل المواد العضوية  أو إلى ،غير مالئمةاصبحت بحيث 

يرافق (، 00وإنتاج مواد متطايرة سامة ضد الممرضات )

تراكم االشعة فوق البنفسجية الى زيادة فاعلية التعقيم ذلك 

( 00عزا )وفي دراسة اخرى  (.0ضد قاطنات التربة )

زيادة في العناصر الغذائية مثل النيتروجين والمنجنيز بعد 

 ز يساهم في خفض كميةعملية التعقيم وان عنصر المنجني

 ينتج ال نهالمرض من خالل دوره في رفع مقاومة النبات، 

عن التعقيم زيادة في تركيز العناصر الغذائية في مستخلص 

التربة بعد تعقيمها وبخاصة المركبات النيتروجينية 

والفسفور والبوتاسيوم والكالسيوم، والصوديوم ويزداد بها 

لما خلص التربة وفقا ( في مستEcالتوصيل الكهربائى) 

ومن أسباب انخفاض الكائنات الدقيقة في  (،00( )00) ذكره

بمستوى أعلى بعد التعقيم الشمسي  +NH4التربة تراكم 

 (77)مؤديا إلى خفض في عدد الفطريات، في حين عزى 

كيزه يزداد تر المغنسيومنجاح عملية التعقيم إلى ان عنصر 

ا يزداد اة بالبالستيك كمبعد التعقيم في الترب الرطبة المغط

تركيز العناصر الغذائية أخرى على صورة أيونات أخرى 

ديد المنجنيز، الح الكالسيوممثل الفوسفور، البوتاسيوم، 

وقد يرجع سبب هذا االنخفاض  ،والنحاس ومركب الكلور 

في تعدد الفطريات بفعل الحرارة الناتجة عن التعقيم 

التكاثرية عندما الشمسي مما سبب في تحطم التراكيب 

 (.0م كما ذكر )° 07إلى أكثر من  وصلت درجة الحرارة

 وتعد حرارة التربة الناتجة عن عملية التعقيم عامل مهم

تعزى (، 70يساهم في القضاء على الفطريات التربة )

لى إارتفاع في درجات الحرارة المسجلة في التربة المعقمة 

ذه هئية عالية وطة وكمية األشعة الضوكمية اإلشعاع الساق

( حيث أكدوا على أّن فترة االشعة 0 ) ما ذكرهالنتائج مع 

ج أوضحت النتائ ، كماالشمسية تختلف من منطقة إلى أخرى

ظهراً وهذا  00أن أقصى كمية إشعاع شمسي عند الساعة 

 (.5يتفق مع ما ذكره )

ً في عدد الى ان  النتائجاشارت   جميع األغطية خفضا

لقضاء أدى لالشفاف  تغطية بالبالستيكال المستعمرات، وأن

،  Fusarium  ،Rhizoctonia على الفطريات

Pythium ،Alternaria Cladosporium ،

Rhizopus  ،Chaetomium ،الفطرPenicillium  ،

 على ، بينما قضى البالستيك األصفر

Rhizoctonia،Alternaria وCladosporium  في

عند تغطية  Aspergillus حين تم القضاء كليا على فطر

اعطت لجنس  التربة المروية بالبالستيك األسود.
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Fusarium سي تأثير التعقيم الشمالفطر اختفى كليا  إالّ أن

بأنه يعود إلى التغطية بالبالستيك الشفاف الذي يساهم في 

سرعة تحلل المواد العضوية وانطالق الغازات السامة 

ا يؤدي ية التعقيم ممالمتطايرة بفعل الحرارة العالية أثناء عمل

إلى قتل الفطريات الممرضة القاطنة بالتربة تحت الظروف 

ومن  (،75) (77)( 05) بسبب حبس الحرارة الحقلية،

جنس الالنتائج المميزة لهذه المعامالت عزل 

Trichoderma  المعقمة بنسب عالية للتربة واستعماره

تاجه بإنمقارنة بالتربة غير المعقمة حيث ان الفطر يمتاز 

استعادة نموه واستعماره للتربة  و الوفير للجراثيم الكونيدية،

الحرارة العالية ال تؤثر على إنزيمات فطر ألن المعقمة 

Trichodrma (70)  حسب عدة عوامل منها زمن

بعض الخصائص  متالك هذه الفطرألو( 00التعقيم)

، (71)محبة للحرارة أو متحملة للحرارة  فهيالفسيولوجية 

 اإلنتاج الكبير للبروتينات التي تساهم في التقليل منبسبب 

، بالرغم انها تتناقص بفعل ( 77) تأثير الصدمة الحرارية

المعاملة بالتعقيم الشمسي اال ان قوتها ترجع في مقدرتها 

ا ممعلى سرعة استعادة احتاللها للموقع بكثافة عالية، 

 لتربة وجذور النباتات بسرعةاستعماره ايترتب عليه 

  .(05)عالية

في تناقص عدد الفطريات أن من هذه الدراسة نستنتج 

، الشاهدترب مقارنة  7105المنطقة المدروسة في صيف 

 القضاء على فيالبالستيك الشفاف أعلى كفاءة أعطى 

، قيمالتع عملية الري إلى زيادة نجاح أدتو، فطريات التربة

في الترب المعقمة  Trichodermaفطر  سجل وجود

قيم ان التعالبحاث  ، لذا يوصىنة بالترب غير المعاملةمقار

 صيفالخالل شهور  البيضاءالشمسي يصلح اجرائه بمدينة 

درجات الحرارة وعدد ) لمالئمة التربة والعوامل المناخية

 الشمسيالتعقيم  (، باإلضافة ان عمليةالشمسيسطوع 

  .تطبيق على نطاق واسع أرخص ومقبولة بيئيا يمكن أن
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Abstract 

This study was conducted in the field of experiments of the University of Omar Mukhtar during 

the summer of 2017 to study the effect of solarzation on soil fungus, the coverage was used in 

three colors of plastic (yellow, black, transparent) of irrigated and other irrigated soil, 

After 10, 20, 30, 40 and 50 days of coverage, soil samples were taken from each treatment to 

identify fungi and their frequency. The results showed that transparent plastic coverage was 

successful in eliminating 7 fungi: Fusarium, Pythium, Rhizctonia, Alternaria, Cladosporium, 

Cheatomium and Penicillium. While the coverage of yellow plastic completely eliminated the three 

fungus Rhizctonia, Alternaria, Cladosporium only after 10 days of coverage, While the coverage 

of yellow plastic and transparent plastic completely eliminated the cladosporium mushroom after 

20 days in the irrigated soils, and after 30 days in the irrigated soils,While black plastic coverage 

eliminated this fungus after 40 days in both irrigated and irrigated soils. One of the distinguishing 

results of these treatments is the appearance of Trichoderma and its colonization of sterile culture 

at high rates of morphology compared to non-sterile 

Key words: Covers plastic, Soil Solarization , Soil fungi Trichoderma, . 


