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 / الملخص

لى إ Fusarium oxysporumعند تعرض فطر  ونسبتهمعدل النمو  فيالتغيرات عرف على الت بهدفأُجريت هذه الدراسة 

نتائج لاأظهرت . والضوء الغذائي ودرجة الحرارة والرقم الهيدروجيني والرطوبةالعوامل البيئية المختلفة مثل نوع الوسط 

أفضل وسط غذائي لنمو ، حيث كان pHوساط الغذائية، درجات الحرارة و مستويات الـاألفطر على لنمو ا فروق معنوية في

تأثير درجة الحرارة فقد وصلت معدالت أقطار عن أما  .MEAو WA ،COA مقارنة باألوساط  PSAوسطالالفطر هو 

ي زيادة في درجة الحرارة وأن أ ،PH7 على نمو للفطر كان عند. أم  52عند درجة حرارة م( س9) أقصاهاالمستعمرة الفطرية 

 .لفطرل الشعاعينمو ال علىمعنوي ضاءة  تأثير و نوع اإللم يكن لنسب الرطوبة أ في حين، لنمول كانت عائق PHوتركيز الــ

   

 .Fusarium oxysporium ،الشعاعيالبيئة، النمو  ظروف  : كلمات مفتاحية

 

 / المقدمة

مسببات المرضية على مستوى الجنس أو النوع ظهر التُ 

ية ية والحيوو العزلة اختالفات في صفاتها المورفولوجأ

لى قدرتها اإلمراضية ومقاومتها والمناعية باإلضافة إ

للظروف البيئية الضارة تحت تأثير اختالف الوسط 

المغذي ودرجات الحرارة والرطوبة والضوء وتركيز 

. تستخدم تشكيلة واسعة من (33، 8 ،3ايون الهيدروجين )

وساط الغذائية لعزل مجموعات مختلفة من الفطريات األ

فاتها صالممرضة للنبات والتي تؤثر في نموها الخضري، 

كما  (،57، 5) نتاج اللقاحزرعية، تكوين الصبغات، إمال

زرعية التي تنمو عليها الفطريات موساط الأن مكونات األ

تؤثر بصورة مباشرة في نمو تلك األحياء المجهرية 

مع تراكيز المواد المغذية  فسرعة النمو تتناسب طرديا  

 (.4وساط )ياء المجهرية الموجودة في تلك األلألح

9

mailto:islam606721@gmail.com


 عبدالرحمن، إبتسام محمد                                                http://www.ljpp.org.ly  1029( 9المجلة الليبية لوقاية النبات؛ العدد )
 

وامل هم العنسبية من أعد الحرارة والرطوبة التُ كما  

ر نبات جراثيمها والتي تعتبالمؤثرة على نمو الفطريات وإ

. (35) للتكاثر النوعي وللتطفل على العائلضرورية 

ن العوامل البيئية مثل درجة ذكرت بعض الدراسات أ

في تفريق  مهما   الحرارة ونسبة الرطوبة تلعب دورا  

 وقصيرة أجراثيم الفطر في الهواء لمسافات وانتشار 

 وتسقط هذه الجراثيم على سطح صلب أ طويلة وعندما

و نمو أإنها توالرطوبة الالزمين فسائل بشرط توفر الغذاء 

رجات كما توثر د (.01) ( على الفورGerminateتنبت )

نتاج التراكيب التكاثرية الحرارة على نمو الفطريات وإ

  (. 08، 9) وزيادة كمية اللقاح التي ينتجها

 وفيما يتعلق بتأثير شدة اإلضاءة فإن لكل جنس أو نوع أ 

عزلة فطرية متطلبات ضوئية متباينة من ناحية شدة 

لظالم عامل ن تبادل الضوء واأوالضوء وفترته ونوعه، 

وء وتحتاج الفطريات لكل من الض بيئي ثابت في الطبيعة،

 (. 2) والظالم لتكمل تكوين التراكيب التكاثرية

نمو  في المؤثرة العوامل من الهيدروجين يونأ تركيز عديُ 

نه ( بأ04 ،05)  ذكر كل منفقد  (،53الفطريات )

الفطر  تينوميسيتس يستطيعوبالمقارنة مع البكتيريا واالك

 يون القاعدي. يتأثرتحمل األيون الحامضي أكثر من األ

 حيث الزرعي، للوسط بالرقم الهيدروجيني الفطريات نمو

 الزرعي الوسط لمكونات األيونية الحالة في يوثر

 في األخرى والمغذيات االمينية األحماض وجاهزية

  (.02،  6) الفطريات قبل من استغاللها وإمكانية الوسط

 

 / طرائق ومواد البحث

تم الحصول على  :F. oxysporumمصدر عزلة الفطر 

من مختبر الفطريات في  F. oxysporumعزلة الفطر 

قسم الوقاية/ كلية الزراعة/ جامعة عمر المختار والتي 

مصابة بالفطر  Faba beanسبق عزلها من بذور الفول 

 و جرى تعريفها بواسطة أ. د. زهرة الجالي بالقسم.

لت وساط غذائية تمثربع أأ اُختبرت الوسط الغذائي:تأثير 

 Potato Sucroseجار البطاطس والسكروز : وسط آفي

Agar (PSA  ،)جار المولت مستخلص آMalt 

Extract Agar (MEA ،)جار الذرة مستخلص آCorn 

Extract Agar  (CEAووسط اآل ) جار المائيWater 

Agar (WA لدراسة )و أ على النمو الشعاعي تأثيرها

اط ُعقمت األوسالقطري ونسبة النمو للفطر تحت الدراسة. 

ركت حتى سم معقمة، وتُ 9بقطر طباق بتري وُسكبت في أ

مم من مستعمرة 1.2طباق بقرص قحت جميع األتتصلب. لُ 

ضنت مرات وحُ  3أيام. كررت كل معاملة 6للفطر بعمر 

نمو القطري قيس اليام. أ 6لمدة  °م52في درجة حرارة 

، (31) وآخرون Taoتبعا  لطريقة  في اتجاهين متعامدين

 (7)وفقا للمعادلة التي ذكرها سبت نسبة النمو كما حُ 

نسبة النمو (%) =
 متوسط قطر مزرعة الفطر

قطر الطبق المستخدم
× 𝟏𝟎𝟎. 

لدراسة تأثير درجة الحرارة على النمو الحرارة:  تأثير

 PSAطباق زرع تحوي الوسط المغذي قحت ألُ القطري 

مم في مركز كل طبق من حافة مستعمرة نامية 2بقرص 

ضنت في وحُ  أطباق/درجة حرارة 3وبمعدل يام، أ 6بعمر 

،  52،  51،  02،   2درجات حرارة مختلفة:  فيالظالم 

فترة التحضين  انتهاءبعد و ،أيام 6لمدة ° م41و  32،  31

في اتجاهين متعامدين، وحسبت م( قيس النمو الخطي )س

 بالمعادلة السابقة.نسبة النمو 

في نسب رطوبة  الفطرختبر نمو اُ  : الرطوبة النسبية

مختلفة وذلك بخلط كمية من حمض الكبريتيك 

(Sulphoric acid وفقا 0(  مع الماء المقطر )جدول )

(. وضعت جميع الكميات 9للطريقة التي وصفها )

قحت لُ  غالق.مخلوطة في مجففات معقمة محكمة اإلال

مم 2بقرص  PSAطباق الزرع تحوي الوسط المغذي أ

مكررات،  3بمعدل  الفطرفي مركز الطبق من لقاح 

نت ضفظت في مجففات مغلقة بشريط من البارافيلم وحُ وحُ 

. بعد يامأ 6لمدة ° م52جميع المجففات في الظالم عند 

 فيفترة التحضين قيس النمو القطري )سم(  انتهاء

طباق، وحسبت نسبة اتجاهين متعامدين وفي جميع األ

 عاله.كما ذكر أالنمو 
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 تحضير محاليل قياسية لمستويات )%( رطوبة مختلفة. :2جدول 

رقم 

 المعاملة

ماء مقطر 

 )ملليتر(

حمض الكبريتيك 

 )ملليتر(
 للرطوبة %

0 011 1.1 011 

5 88.21 00.2 92 

3 81.11 51.1 91 

4 71.11 31.1 72 

2 65.11 38.1 62 

6 26.11 44.1 21 

7 49.11 20.1 32 

 

مو نلدراسة تأثير االضاءة والظالم على  :الضوءتأثير 

(، بأخذ قرص 51تبعت الطريقة التي وصفها )، اُ الفطر

مم بواسطة ثاقب فلين معقم من حافة مزرعة نقية 2قطر 

للفطر، ووضع بشكل مقلوب في طبق الزرع يحوي 

الكربون لتغليف ستخدم ورق . اُ PSAالوسط المغذي 

شعاع بيضاء لإلضاءة المستمرة. األطباق لإلظالم ولمبة إ

 °.م5±52طباق في درجة حرارة ضنت جميع األوحُ 

اق تحت طبمرات وحضنت جميع األ 3كررت كل معاملة 

ظالم إضاءة وإساعة(،  52ضاءة مستمرة )إظروف 

ظالم تام ساعة ظالم(، و 05ساعة ضوء +  05ين )متبادل

يام( قيس النمو أ 6(.في نهاية مدة التحضين )ساعة 54)

  حسبت نسبة النمو. كما متعامدين  القطري في اتجاهين

س األ لمعرفة دور :يالهيدروجين لرقماتأثير 

 PSAهز الوسط الغذائي جُ  الفطرالهيدروجيني في نمو 

دلت درجة الحموضة والقلوية مل. عُ 011في دوارق سعة 

 (HCLهيدروكلوريك )وساط باستخدام حمض في األ

مولر ومحلول هيدروكسيد الصوديوم  1.0تركيز

(NaOH) مولر للحصول على درجات  1.0 تركيزpH :

، وقيست باستخدام جهاز  9و   8،   7 ، 6 ، 2،   4

Beckman pH meter (30 .) ُقمت كل الدوارق ع

ركت مم وتُ 9طباق بتري كبت بعد تبريدها في أوسُ 

مم بواسطة ثاقب فلين 2بأخذ قرص قطر قحت لتتصلب. لُ 

نقية للفطر، ووضع بشكل مقلوب معقم من حافة مزرعة 

قيس النمو الخطي يام.  أ 6ضنت لمدة وحُ  طباق الزرعفي أ

قا وفسبت نسبة النمو )سم(  في اتجاهين متعامدين، وحُ 

 للمعادلة السابقة.

ُصممت جميع التجارب باستخدام  التحليل االحصائي:

. كل البيانات المتحصل (CRDالعشوائي التام )التصميم 

 جهاز بواسطةعليها في هذه الدراسة جرى تحليلها 

 . CO Stat اإلحصائي البرنامج باستخدام  الحاسوب

تحويلها الى القيم الزاوية المقابلة لها قيل  تم  المئوية النسب

( ANOVAتحليلها للوصول الى جدول تحليل التباين )

≥  Pتحت مستوى المعنوية ) LSDواستخدام اختبار 

 ( للمقارنة بين متوسطات المعامالت.1.12

 

 / النتائج

ن للوسط أمن التجربة  اتضح الوسط المغذي:تأثير 

نمو  (، حيث كان0)شكل  على نمو الفطر تأثيرالغذائي 

وظهر خيطي خفيف  WAعلى الوسط  كان ضعيفا   الفطر

على الوسط  جيدا   من النمو الفطر في حين تمكن جدا،

PSA .لى ( إ5دول الج)شارت البيانات المدونة في أ

سم( 2.8سم و4.0حدوث زيادة في معدل قطر المستعمرة )

( بعد الزرع في %64.8و  %42.4ونسبة نموها )

وأن أفضل على الترتيب،  CEAو  MEAالوسطين 
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سم( بنسبة نمو بلغت 8.7وساط مالءمة لنمو الفطر )األ

ثبتت نتائج التحليل أ . PSAكان الوسط  96.3%

اإلحصائي وجود فروق معنوية عالية أو مرتفعة في نمو 

 الفطر على األوساط المختلفة. 

 

 

 

 وساط الزرع المختلفةعلى أ F. oxsysporumالنمو القطري للفطر اختالف  (:2شكل )

 

 

 للفطر النموقطر النمو ونسبة الوسط الغذائي على  : تأثير1جدول 

 )%( نسبة النمو )سم( قطر النمو نوع الوسط

WA 0.4 d 04.0 (11.54) c 

CEA 4.1 c 45.4 (42.36) b 

MEA 5.8 b 64.8 (53.60) b 

PSA 8.7 a 96.3 (76.91) a 

LSD at 0.05 0.13*** 05.5*** 

 من التحضينأيام  6جميع القراءات بعد أُخذت 

 مكررات 3داخل الجدول متوسط األرقام 

 بين القوسين تعني التحويل الزاوي للنسبة المئويةاألرقام 

 فرق معنوي مرتفع: ***

 المتبوعة بنفس الحرف تعني عدم وجود فروق معنوية فيما بينها.األرقام 

 

فيما يتعلق بتأثير اختالف درجات  درجة الحرارة:تأثير 

، أشارت للفطرالحرارة على النمو القطري أو الخطي 

( أن نمو الخيط الفطري 5الشكل )النتائج الموضحة في 

 ر درجات الحرارة المختلفة. تغير بتغي

 

  

 في درجات حرارة مختلفة F. oxsysporumالنمو القطري للفطر تباين  (:1شكل )
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كان النمو   ( أن3الجدول )سجلت البيانات المدونة في 

، وازداد °(م2بطيئا  عند درجة الحرارة المنخفضة )

، وان النمو °م02تدريجيا  بارتفاع درجة الحرارة إلى 

وأصبح هيفي خفيف °. م52سم( كان عند درجة 9األمثل )

ثم عاد لالنخفاض مرة أخري عند درجة ° م32عند 

ثبتت نتائج التحليل االحصائي وجود أ °. م41الحرارة 

تحت تأثير درجات الحرارة  الفطرفي نمو فروق معنوية 

 المختلفة.

 

 : تأثير درجة الحرارة على النمو القطري ونسبة النمو الخضري للفطر3جدول 

 نسبة النمو )%( قطر النمو )سم( °()م درجة الحرارة

5 0.5 c 5.5 (13.55) c 

15 0.6 c 7.3 (15.33) c 

25 9.0 a 100 (90.0)  a 

35 2.9 b 32.7(34.9)  b 

40 0.1 d 1.1 (6.02)  d 

LSD at 0.05 1.30 *** 3.72*** 

 من التحضينأيام  6جميع القراءات بعد أُخذت 

 مكررات 3داخل الجدول متوسط األرقام 

 بين القوسين تعني التحويل الزاوي للنسبة المئويةاألرقام 

 فرق معنوي مرتفع: ***

 الحرف تعني عدم وجود فروق معنوية فيما بينها.المتبوعة بنفس األرقام 

 

لى نسب الرطوبة ع تأثيردراسة  الرطوبة النسبية:تأثير 

 درجات الرطوبة تأثيرالنمو الفطري للفطر سجلت عدم 

لوحظ من التجربة (. 3المختلفة على نمو الفطر )شكل 

 ب.تأثير جميع النسكمال النمو وانتاج صبغة الفطر تحت إ

( أشارت إلى عدم وجود 4النتائج المدونة في )الجدول 

فروق معنوية في نسب الرطوبة المختلفة وتأثيرها على 

نمو الفطر في الطبق، حيث استطاع الفطر إكمال النمو 

ايام من التحضين وتحت جميع 6سم/طبق بعد 9القطري 

 نسب الرطوبة المختلفة.

 

 .F. oxysporumنسب الرطوبة المختلفة على نمو الفطر تأثير  (:3شكل )
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 : تأثير نسبة الرطوبة على النمو القطري ونسبة النمو الخضري للفطر4جدول 

 نسبة النمو )%( قطر النمو )سم( نسب الرطوبة

011 9.0 a 100 (90.0) a 

92 9.0 a 100 (90.0) a 

91 9.0 a 100 (90.0) a 

72 9.0 a 100 (90.0) a 

62 9.0 a 100 (90.0) a 

21 9.0 a 100 (90.0) a 

LSD at 0.05 NS NS 

 من التحضينأيام  6جميع القراءات بعد أُخذت 

 مكررات 3داخل الجدول متوسط األرقام 

 بين القوسين تعني التحويل الزاوي للنسبة المئويةاألرقام 

 المتبوعة بنفس الحرف تعني عدم وجود فروق معنوية فيما بينها.األرقام 

NS :Non significant 

 

 ضاءة على النمو الخضرينتائج تأثير اإل الضوء:تأثير 

 (،2والجدول  4الشكل )للفطريات المعزولة موثقة في 

الفات في الشكل لى حدوث اختحيث أشارت النتائج إ

 ن التعرضوأالظاهري لميسليوم الفطر تحت التجربة، 

للظالم التام يزيد من انتاج الصبغة المفقودة تحت الضوء 

 الى تكوين حلقات المستمر، كما ان اإلضاءة المتبادلة أدت

 .ترتبط مع تكوين الجراثيم في النمو الخضري للفطر

بتغير  ا  ر كثيرلم يتغيالفطر قطر نمو  أن لوحظ من التجربة

سبة سم  وسجلت ن9، حيث بلغ قطر النمو نوع الضوء

 تشارتحت تأثير نوع اإلضاءة المختلفة.  أ %011النمو 

ي وجود فروق معنوية ف عدمإلى حصائي نتائج التحليل اإل

ضاءة الضوء المستمر، اإلالنمو القطري  تحت تأثير 

 والظالم التام.المتبادلة 

 

 

 

 .F. oxysporumتأثير الضوء والظالم على طبيعة نمو الفطر  (:4شكل )
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 على النمو القطري ونسبة النمو الخضري للفطر الضوء: تأثير نوع 5جدول 

 نسبة النمو )%( قطر النمو )سم( نوع االضاءة

a  100 (91.1) 9 ظالم تام  a 

a 100 (91.1) 9 ضوء متبادل  a 

a 100  (91.1) 9 ضوء مستمر a 

LSD at 0.05 NS NS 

 يام من التحضينأ 6جميع القراءات بعد أُخذت 

 مكررات 3داخل الجدول متوسط األرقام 

 بين القوسين تعني التحويل الزاوي للنسبة المئويةاألرقام 

 بينها.المتبوعة بنفس الحرف تعني عدم وجود فروق معنوية فيما األرقام 

NS :Non significant 

 

اتضح من التجربة أن الختالف  الرقم الهيدروجيني:تأثير 

تأثير على الشكل  PHتركيز األس الهيدروجين أو رقم الـ

الشكل )الظاهري للنمو الميسليومي للفطر، حيث تبين من 

( أن نمو الفطر كان بطيئا  عند المستويات المنخفضة 2

ثم عاد للتباطؤ مرة أخرى  PH7وسجل أفضل نمو عند 

عند المستويات المرتفعة، كما لوحظ من التجربة أن الفطر 

ثم  PH5و  PH4لم يستطع إنتاج او إفراز الصبغة عند 

وكان إنتاجها غزيرا   PH6بدأ ظهور الصبغة ضعيفا  عند 

وعادت للتناقص عند  PH7)كثافة اللون الوردي( عند 

PH8  واختفت عندPH9 . 

  

 

  . pHتحت تأثير مستويات مختلفة من الـ F. oxysporumاختالف نمو الفطر (: 5شكل ) 

 المستوياتن ( أشارت إلى أ6الجدول )النتائج المدونة في 

PH4  ،PH5 وPH6 الفطر، غير مناسب لنمو  تكان

 نموسم ونسبة 0.7الى  0.2بين  حيث سجلت اقطار نمو ما

 الفطر . أعطى%09.5وحتى  %06.6تراوحت بين 

،  PH 7 ( عند المستوى%48.3سم و 4.4أفضل نمو )

خرى عند ثم عاد قطر النمو ونسبته لالنخفاض مرة أ

 . نتائج التحليل االحصائيPH 9و  PH 8 المستويين

 في قطر النمو ونسبتهلى وجود فروق معنوية أشارت إ

 . pHالـ مستوىتحت تأثير اختالف 
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 للفطر النمو القطري ونسبة النمو الخضريعلى  pHالــ مختلفة من مستويات: تأثير 6جدول 

PH )نسبة النمو )%( قطر النمو )سم 

4 1.5 c 16.6 (24.06) c 

5 1.6 c 17.1 (24.44) c 

6 1.7 c 19.2 (25.99) c 

7 4.4 a 48.3 (44.03) a 

8 2.3 b 26.4 (30.82) b 

9 1.6 c 18.4 (25.42) c 

LSD at 0.05 0.52*** 3.94*** 

 من التحضينأيام  6جميع القراءات بعد أُخذت 

 مكررات 3متوسط داخل الجدول األرقام 

 بين القوسين تعني التحويل الزاوي للنسبة المئويةاألرقام 

 فرق معنوي مرتفع: ***

  المتبوعة بنفس الحرف تعني عدم وجود فروق معنوية فيما بينها.األرقام 

 

 / المناقشة

وضحت نتائج دراسة تأثير بعض الظروف البيئية على أ

نها عامل هام ومؤثر على طبيعة أ الخضري للفطرالنمو 

ن لنوع الوسط الغذائي تأثير على النمو أ تبينحيث نموه، 

ف لفطر باختالنمو الى اختالف أشارت التجربة إ القطري.

عند دراسة ( 5)الوسط المغذي. نتائج مماثلة اكدها 

  Colletotrichumالصفات المزرعية للفطر

fragariae( على الفطر 09) ثبتهاأ، وA. alternata .

نواع الفطر أ اختالفات في نمو( 08) سجل، كما 

Pestalotipsis spp. وفي دراسة  . وساط الزرععلى أ

 F. oxysporum( اختالف نمو الفطر 6) برهنخرى أ

وسط ن الأأيضا  من النتائج تبين باختالف أوساط الزرع. 

PSA  وساط مالءمة لنمو الفطريات والذي أكثر األكان

ن الوسط يمتاز بتركيبته البسيطة وقدرته على يعود إلى أ

تشجيع النمو الميسليومي لتشكيلة واسعة من الفطريات 

 (. 31وانخفاض التجرثم )

يث أثير على نمو الفطر حن لدرجة الحرارة تبينت النتائج أ

ل ضففي درجات الحرارة المنخفضة، وأعطى أ كان بطيئا  

، ثم بدأ النمو باالنخفاض °م52 درجة حرارةفي  نمو له

( أن 6) هذه النتائج مع تلك التي ذكرها مرة أخرى. اتفقت

 ،°م52كانت  F. oxysporumأفضل درجة لنمو الفطر 

فضل م كانت األ°56( أن الدرجة 0خرون )البياني وآو

، كما أثبتت دراسات أخرى F. oxysporumلنمو الفطر 

يتراوح بين  Fusariumن المدى الحراري لنمو الجنس أ

وقد عزي انخفاض نمو الفطر عند  .(56،  52) م52-57°

س الهيدروجيني إلى ارتفاع قيمة األ درجات حرارة عالية

pH لى فقدان يعود إو ربما أ (،59) في وسط الزرع

الغشاء الخلوي لوظيفته الحيوية أو تحطيم المكونات 

 (.06) وتحلل الخاليا السيتوبالزمية

نسب  ميعج نأ النتائجوضحت فيما يتعلق بتأثير الرطوبة أ

لى قادر ع نه وأر، شجعت النمو القطري في الفطالرطوبة 

 -21ي مستوى من مستويات الرطوبة )النمو في أ

ن ( أ00) نتائج مماثلة ذكرها( وبمعدالت مرتفعة. 011%

كان عند رطوبة  F. oxysporiumنمو للفطر  فضلأ

ن نسبة الرطوبة  ( أ56) خرى سجل . وفي دراسة أ82%

. F. pallidoroseumكانت المثلى لنمو الفطر 011%

 .Fن الفطر (  أ55)  وردسم. كما أ8.9بقطر 

graminearum نتاج الـبدأ في إPerithecia  عند
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 %82رت عند وتطو %72كبر من مستوى رطوبة أ

 هناك ارتباط انو . %96لى ونضجت بوصول الرطوبة إ

التي و الفطريات في الهواءجراثيم بين الرطوبة وتركيز 

 (.58المرض النباتي )صابة باإلو ظهور تتسبب في بدء أ

نمو  معدل ونسبة تأثرعدم بالنسبة للضوء بينت الدراسة 

ضاءة ولكن ظهر التأثير على تكوين باختالف اإل الفطر

تحت الضوء  صبغةبدون الصبغة فكانت المستعمرة 

 وءبتعاقب الضبصبغة تحت الظالم المستمر والمستمر و

ضاءة المتبادلة ظهر في صورة حدوث تأثير اإل. والظالم

على شكل حلقات ذات  النمو الخضري للفطرتغيير في 

ة فيفة وأخرى كثيفة، نتائج مماثلمركز واحد متبادلة بين خ

ائر في ج عنه دوالضوء ينتتبادل أن من ( 08، 2)كدها أ

ي يضحيث يوجه الفطر كل نشاطه األ ،المزارع الفطرية

و نحعند الضوء المستمر و أوالخيطي نحو النمو الهيفي

ء ن الضو( أ03وذكر )(، 21التجرثم تحت الظالم )

ن فة إلى أباإلضا ضروري لبعض الفطريات لحث نموها،

و تحفيزي بسبب تأثيرات الضوء قد يكون تثبيطي أ

 في الوسط المغذي.   photochemicalالـ

نمو  نأشارت إلى أنتائج تأثير تركيز ايون الهيدروجين 

فضل أ  .  pH :4  ،2 ،6الـ مستوى الفطر كان ضعيفا عند 

لالنخفاض مرة اخرى عند  ثم عاد  pH7 نمو سجل عند

( 0،6،54) كدهانتائج مماثلة أ .pH9و pH8 المستويين

 .Fفضل نمو قطري للفطر فيها أن أ وا والتي برهن

oxysporum الـ كان عندpH7ن الفطر أ،  وF. 

oxysporum  يمتلك مدى واسع للنمو في درجاتpH 

 (. 07) 9 -5.5تتراوح بين 

 / الخالصة

الدراسة معرفة تأثير الظروف البيئية المختلفة  استهدفت

.، F. oxysporumفي النمو الشعاعي ونسبة النمو للفطر 

ن لبيئات الزرع، درجات الحرارة المختلفة أثبتت أ حيث

ومستويات مختلفة من الرقم الهيدروجيني تأثير معنوي في 

ع ولفطر، في حين لم يكن لنسب الرطوبة المختلفة وننمو ا

 .تأثير على النموأي  ضاءة اإل
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Abstract \ 

 

Effect of varying environmental conditions on growth of 

Fusarium oxsysporum in vitro. 
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Abstract: 

This study was conducted to determine changes that can occur in radial and  rate growth when 

Fusarium oxysporum was exposed to various environmental factors such as medium type, 

temperature, pH,  relative humidity  and light. The results of the study showed that the growth 

of fungus was significantly under medium, temperatures, and pH levels. PSA medium was the 

best for fungal growth compared to MEA, WA, COA medium. The highest growth is obtained 

at 25°C and gives growth (9cm). The optimum pH for growth of is obtained at pH7. Further 

increases in the temperatures and pH level showed retarding effect on growth. Results indicated 

to the growth of fungus was non  significantly under  relative humidity and light.  

  

Keywords: Environment conditions, Radial growth, Fusarium oxysporum.  
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