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بعض الفطريات تأثير مستخلصات بعض االشنات العراقية ضد نمو 
 المعزولة من الفواكه والخضراوات المصابة

 
 بشير علي النعمة    زكريا سامي المولى    نديم احمد رمضان   

 قسم علوم الحياة/ كلية العلوم/ جامعة الموصل 
 ( 2022/ 3/ 22، قبل للنشر 4/1/2022قدم للنشر )

  الملخص

لتقييم فعّالية األشننن ام بطات ام ل طل الي تيام ارتيتم ا اة ا لان طال ااشننن ام العتا ية       
  Physconia distortaل  Diploschistes ocellatus    ,Lecanora muralisهي  

في شنننننطنا    اللا عنة  عزلنم طال ط نا ك ب ي ز  نة لاتتلش لشنننننتا ش التناتعنة لط ناف نة  هل 
ع   التتبيز    ااشن ام   اا لان طال فعالية طسنتر انام ااسنيتلال لااياا ل  ل     تم ارتتات  .العتاق
,  Alternaria alternateلهي اا لان    ا لان طال الي تينام  اطنا ينةضننننن     ط غم/ طن   100

Cladosporium sp  ,Curvularia sp.  ,Fusarium sp.  ,F. oxysporum    ,F. 
solani    ,Macrophomina phaseolina    لPenicillium sp.     تيقة اا تشنات في  سن 

 .Agar well diffusion method يتة األبات 

باال األبات تأاتاً تطسنتر اام    .Cladosporium spلل   اال الي ت  طال ر   ال تائج  
ااسننيتلال لااياا ل  طقات ة تتقية األ لان الي تية األرت , لاال لطسننتر س األسننيتلال ل شننال 

Lecanora muralis  ا  تتنأايتاً طات ناً ليطيأ ا لان الي تينام الاطنا ينة لتن تينام طرت ينة, ل 
طيأ طسننتر اننام  قالطة ليط  Fusarium solaniل    Alternaria alternata لعي الي ت 
 Diploschistes   شالطستر س اإلياا ل  لننلم ي  ت    تي طاألش ام الا ث,  ا  أل لانااياا ل   

ocellatus .اي فع  طضا  ل طل يطيأ الي تيام  ي  اارتتات 
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Abstract 

To evaluate the efficacy of lichens as fungi growth inhibitors, three 

species of Iraqi lichen were selected: Diploschistes ocellatus, Lecanora 

muralis and Physconia distorta, isolated from the areas of Gali Zanta, 

Atrush and Sharanesh in Dohuk governorate in northern Iraq. The 

efficacy of acetone and ethanol extracts of these species of lichens at a 

concentration of 100 mg/ml was tested against eight species of fungi, 

namely Alternaria alternata, Cladosporium sp, Curvularia sp., Fusarium 

sp., F. oxysporum, F. solani, Macrophomina phaseolina and Penicillium 

sp. according to the agar well diffusion method. 

Through the results, it was noted that the fungus Cladosporium sp. 

was more affected by acetone and ethanol extracts compared to the rest of 

the other fungal species. The acetone extract of Lecanora muralis had an 

inhibitory effect on all eight species of fungi to different degrees, the two 

species of fungi Alternaria alternata and Fusarium solani showed 

resistance to all ethanol extracts of the three species of lichens, while the 

ethanol extract of the lichen Diploschistes ocellatus inactive against the 

growth of all fungi under test . 

 
 Introductionالمقدمة  

بب  ل  مصننننننلق  للقك ئقي   ر بط م ببلبط اببشننننننم   القنننننن    ار  الب      Lichensاألشنننننن     
أو  Mycobiontأحننما نن  يل  للقك ئقلننو اا  طر اافل      Mutualistic association  م فبنن 

للقك ئقلو    Cyanobacteriaواآلخ  طحقب أو سنل وطك ر ك     Fungal partnerااقن ك  اافل    
, اذا اارب لش  Photosynthetic partnerأو ااقنننننن ك  اار  بق     Photobiontاا  طر ااشننننننطر   

لجقب اا  فب  اك  ااك ر بط ي افل  لسننننرق  ااك يكطابميا  مط ااقنننن ك  اار  بق  وكحطام   اي سنننن   
ااذ  لخزر  غذاء أو يرحطل  اي م  ب    ل ل رل  أك   ببقبمًا, بسرخمم اذه   Mannitolاا  وبرطل  

قنننل  وئشنننل   اافل  مط ااجف ل, وك ا ق ا  يطي  اافل  ااح  ل  اققننن ك  اا   ة ألشنننً  اح  ل  أ 
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اار  بق  مط اارب ض اازارم ألشنننننننب  ااقننننننن ا أو يقمار اا  ء ااسننننننن كغ وح  يرو مط أر ل طر  ذاء 
 (.Dobson, 2011احبطاو   مبب   )

  األشنننن    ئمة اسننننرخمام   ي  م  م  لسننننرخمم  غذاء ااوسنننن ر وااحبطار, وم م  م  لسننننرخمم
اقحصننننننننننطل ئقي األاطار واابلطي وااكحطل, و سنننننننننن  م م  ببم  ابً  ئقي بقطا اامطاء واابميم م م   
لسنننننننرخمم ي  اا ج ي  اال ل ,  م اسنننننننرخمم  ي  اابميم مط اامول األويكل  اب   أم اض اا بمة  
ااجقننننننملنننننن    األم اض  وكب   ااج و   وئ    اا رط   واارننننننمير  ااسنننننننننننننن     وأم اض  وااسننننننننننننننبنننننن ل 

(Baytop,1999؛ Huneck, 1999 ؛State et al., 2011.) 
ي  ج لغ أوح ء ااب ا   مير  اقرقطا ألوم  بب   ئقي ب  بز أوطاع   اسنننننننننننرخمم  األشننننننننننن    

مخرقف  مط اا قطث   ي  أوسننننجرم  وألر مسننننرطك    قبق  وسنننن لً  مط اا قطث   ااح وك  ئقي ااك  ك  
واافقطي واا   بن     2SOأو اا ر وجبط أو اافقطي )خصننننننننننننننط ننننننننننننننً       ث ن ر  أو سننننننننننننننبنم ااك  ك  

 (.Blett et al., 2003) اابميم مط أوطاع األش     ااح مشل  واألس مة( بؤث  ي 
م األشنننننننني  الب   )حزا   السننننننننق ما Cetraria islandicaط  اامول اإلسنننننننن  مو خل  اسننننننننر خم 
Iceland moss مط م  ة اان (  غذاء  طوو لحرط  وسب  ئ الlichenin  (Schneider, 1898  ,)

 Bhattaraiئ  ة  غذاء ي  الب  اقمار ج طب شنن آ يسننل  )  Ramalinaوبسننرخمم الب  أوطاع 
et al., 1999). 

اسنننرخمم  األشننن    اط نننفم  مصنننميًا اقصنننبغ   م ذ  مط اإل  كك ااق مامي ويك       ما  
ي  مج ل  نننننبن اا  سنننننطج   أو أ لل     واسنننننرخمم  األشننننن      (,Henderson, 1999ااط   )

مط أا  اسننننرخمام   األشنننن    ي  اا ج ي  اي رصنننن  ل   .  (William, 2000اا طم وااسننننج  ا  )
  Evernia prunastriح الً  اط اسننننننننننرخمامم  ي  مج ل  نننننننننن  ئ  اا  بشل   ا  وكبم وطئ  األشننننننننننط  

 (.Nash, 2008األك   أا ل  ) Pseudoevernia furfuraceaو
 ط  ايخب ة مط ااسننننننننن بط   ر ا  ا  اار  م مر  م  ال ألشننننننننن    اط نننننننننفم  مصنننننننننمياً خ ل اابق

 اار  بننمخنن  ي  مجنن ل ئق  اابقنن  ب   biomolecules  Activeجننميننمًا اقجزكانن   اافبنن  انن  حبطكننً   
(Zambare & Christopher, 2012 م ب  ر ج اافل ك   ااماخق  ي  ب  بب األشنننننننن    ئم ًا  ,) 

طك  اار  ل طر اابميم م م  خ  نً  ال ألشن   , وئقي اا    مط أر ا  ا  م  مط اا طا  األلشنل  اا  و
% مط اا ظ م اا با  اا     ي  أر 8وطع مط األشننننننننن    حطل ااب ا  وأوم  بقننننننننن     20000لق يب 

 (. Toma et al., 2001م طو بم  ويب ال بم  ااحبطك  ا  ير  بسجبقم  الق     ب  احم اآلر )
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ايورف ع مط األش    ي  اا ج ي  اال ل  ي  اابميم مط اامس بب  ااصبميول  ي  وي  م    
ااب ا , وخ ل اابصطي ااطسلي ا   اسرخمامم  الق     ب  ح ام  ح ل القل  األئق ب اا سرخمم  

 .(Hale, 1983) مط     مزاوا  اا مط اال ل 
ي    Antibioticحبطك    ا سننرخقصنن   األشنن    وأح  وننم  أ وايًا حبطك  مر طئ    شنن  ا  

  Burkholderاال لب , و أول  ياسنننن  ئط خصنننن ر  األشنننن      شنننن  ا  حبطك  ج   مط     
 .1944( وج  ئرو ئ م Chloromycetin)م رقف اان 

ب  م  اابميم مط األحل ء اا جم ك  مق وم  ئ ال  اقبميم مط اا شنن  ا  ااحبطك  او اا  بما  
اسنر  اي , األم  ااذ  لسنرطجب  شن ء ئقي ااك ر    اا   ون م   خقك ااك ب  مط اا قن ك  ي  ااق

اارح   ئط مشنننننن  ا  جميمة مط مصنننننن  ي مر طئ  م   األئقنننننن ب اال ل  واافل ك   واألشنننننن    
(Nash, 2008)   بقبل  يب ال  مسنننرخقصننن   ايسنننبرطر وايي  وطل   اذا امي  اامياسننن  ااح ال   اي

اافطاكننننو  ا  ثنننن  اوطاع مط ايشنننننننننننننن نننن   ااب اللنننن     بلنننن   ا  ط الب  اافل كنننن   اا بزوانننن  مط 
 وااخش اوا  اا ص ال .

 
 

 Materials and methodsالمواد وطرائق العمل 
 Collection and preservation of the lichensجمع وحفظ االشنات  

  2013خ ل ااب   ااحقق  اقب مبط    Substratesاألشنننننن    مط مطا ا  األسنننننن    ج ب  
اارماًء مط شننننم  شننننب ه وحري شننننم  أل ي واخرب   ايوطاع اار ال  اا طوننننح  ي  ااجمول   2014و
  .((Almola et al., 2017( إلج اء اابحث, و م شخص  اوطاع ايش    مط     1)

 قيد الدراسة ومناطق جمعها وموادها االساس (: االشنات1الجدول)
 المادة االساس  منطقة الجمع  نمط النمو  االشن

Diploschistes ocellatus    ق  
 كق   ول / مح يظ   اطك 

36° 45´ 03” N 
43° 58´ 32” E 

ااحج  ااجب   وااحج   
وأحل وً  ئقي   ااسجب 

ااحزا ك   اا  مل  ئقي  
 ااصخطي 

Lecanora muralis    ق  
 ش اوش/ مح يظ   اطك 
37° 13´ 52” N 
42° 50´ 45” E 

ااحج  ااجب   وااجب   
اا رما   وااحج  ااسجب  

 وااسقل  ب  
Physconia distorta   اا قطه  قف اشج ي   اطك مح يظ   اب وش/  وي 
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36° 49´ 59” N 
43° 19´ 38” E 

 
 لا وي   ج ل م    ئقلو ج لغ   (  ي 1 ااصننننننطيةحفظ  اوطاع ايشنننننن     بم اامياسنننننن  )

اا ل و   ااشنننننن ويك  ااخ  نننننن  ال ابب   وا   ي   اابب  , م لق  ااج غ, وطع اا   ة األسنننننن  , ب يك   
ااج غ واس  ااقخ  ااج مغ. البم اابط ة  اي اا خر   ب      اابب    ي   يج  ح اية ااغ ي  احبط  

و  اا بقطم   ااخ    ال   ئب   ي  سج  خ   ص.ااجف ل و  و 

 
 
 
 
 

 

 (: االشنات قيد الدراسة1الصورة )

 

 Preparation of lichen extractsتحضير مستخلصات األشنات 

( اا حطية ال سننرخمام وطئبط  (Grand et al., 1988حشنن   اا سننرخقصنن   حسننب ط كق   
مط اا ذيب   اابشنننطك  وا  األسنننبرطر واإلي  وطل اا لقك    ئقي حمةت و  و  ط كق  اارحشنننب   

 اك  اا ذي بط وألوطاع األش    اا  ث      يق  
  قلم  ال ط  ح   . ئزا    ل     خل  مط ث اط  األشط مط مطا ا  األس   مط خ ل -1

Diploschistes ocellatus                         Lecanora muralis                          Physconia distorta 
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ئقي ئمة م اح  مرقلب     Electrical grinderسننننننننحك اا  اط  اطاسننننننننل  ط حطو   م ك رل    -2
 افر ا   صب ة احبط ااحصطل ئقي مسحطآ و ئ .

م  مط    10   مط مسننننحطآ األشننننط  اي   1وقغ اا سننننحطآ األخب  ال ا ذيب ااخ ص وك سننننب    -3
 اا ذيب.

ل  ارحلل  خ ل  اا  اط  ال سننننننرخمام جم   ئ ض اا حقطل األخب   اي اا طج   يطآ ااصننننننطب -4
Ultrasound       ثن ولن   30 للقن  وكفر ا  مرقلبن   ن    30مانذالن / ثن ولن  ا نمة    24000وكن ار 

البنم  حن طن  اإلون ء ااحن و  ئقي اا حقطل الن ا قج ارج نب ايبفن ع  يجن  ح اية اا حقطل و  ن  وي  
 .((Tay et al., 2004ي  

 جن ج  و قفن  يطان  اانمويآ جبنما اطيآ   Conical flaskوقن  اا حقطل  اي  ويآ مخ وط    -5
 ايا  بطم ارف    ببخ  اا ذيب.

سنننننن ئ  ال يسننننننرب و  القشننننننبب مغ  طلسنننننن  مغ جم   مز     24مز  اا حقطل القنننننن   جبم ا مة   -6
 .Magnetic stirrerمغ  طلس  

سنننننننننحب اامويآ اا خ وط  مط ااجم   األخب  ويشننننننننن  اا حقطل ال سنننننننننرخمام ئمة طبق   مط   -7
 و  ي  ااب قل  أك   مط م ة. Gauseااق ش اال   

وك يسننرب و     Whatman No.1أ ج ك  ئ قل  ب شننل   ونن خل  اطسنن ط  وي   ب شننل  مط وطع   -8
شنننننننننننغس بح  ونننننننننننغس مخقخ  وك سنننننننننننرخمام جم   بف كن اا  Buchner funnelالق غ اطخ    

Vacuum pump. 
وب  ببخب     Rotary vacuum evaporatorوقن  اا حقطل اا ارك  اي جمن   اا بخ  اانمواي   -9

ئ نننننم   اارجفبنننننم    م  40اا حقطل  جمننننن    اا سننننننننننننننرخق   اي  وقننننن   ث   اا نننننذينننننب  مط  اقرخق  
Lyophilizer   ارجفلف اا سنننننرخق  ال ار  كم  م ب  ااحصنننننطل ئقي اا سنننننرخق  ااخ م ااج ل

Dry crude extract  80- اذ  حفظ ي  اارج بم ي     و  مح    ااغقك ي   يج  ح اية  ا 

احبط ايسرخمام. م 
 

 Preparation of 100 mg/ml ofملغم/ميل من المسيييييييييتخلص   100تحضيييييييييير التركي  
extract 

م   1   م و ي   0.1البم ااحصنننننننطل ئقي ااط ر اا بقطم مط اا سنننننننرخق  ااج ل ب  بذوكب     
مقغ / م  وااذ     100اقحصننننننننننطل ئقي اار  بز   Dimethyl sulfoxide (DMSO)مط اا ذيب  

 اسرخمم خل   البم ي  بج يب  ياس  يب ال  األش    اا ش  ة األحل ء اا جم ك .



 2022(، لسنة 3، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(3), (2022) 
 

 

824 
 

 Sterilization of crude extractتعقيم المستخلص الخام  
ال سننننننننننننرخمام ح  م م ر     Pasteurizationب  ببقل  اا سننننننننننننرخق  ااخ م الب قل  اابسننننننننننننر ة   

Water bath  (.1998   رك و ا  ث  أل م مرر ال  )اا ب  ر,  10ا مة  م° 60ي   يج  ح اية 
 Fungi under studyالفطريات قيد االختبار 

,  Alternaria alternate  ,Cladosporium spاسننننننننننننرخمم  ث  ول  أوطاع مط اافل ك   وا   
Curvularia sp.  ,Fusarium sp.  ,F. oxysporum  ,F. solani  ,Macrophomina 

phaseolina    وPenicillium sp..    ب  ااحصنننطل ئقبم  مط اام رطي ومل  أح م يمشننن ر األسنننر م
ي   سنننننننننننن  ئقطم ااحل ة/  قل  اابقطم/ ج مب  اا ط نننننننننننن  و  و  اذه اافل ك   مبزوا  مط اافطاكو 

 .وااخش اوا  اا ص ال 

 Potato Dextrose Agar (PDA)تحضير وسط أكار البطاطا والدكستروز 
   مط ااطسنننس ااج از   39اافل ك   وحشننن  البماال     وب قنننلساسنننرخمم اذا ااطسنننس ازيائ    

 6ي  ار  مط اا  ء اا قل , ونبل  لل   األ   اامبميوجب   ئ م    LAB M limitedمط شن    
 .Autoclaveوئق  ااطسس ال سرخمام جم   اا بق م 

 
 Test of lichens' antimicrobial activityفعالية األشنات المضادة لألحياء المجهرية اختبار 

 Agar well diffusion method  (Dingleب  اسرخمام ط كق  ايورق ي ي  حف ة األك ي  
et al., 1953 امياسنن  يب ال  األشنن      شنن  ا  حبطك  وننم اافل ك   واسننرخمم امذا ااغ ض )

 ااخ    ازيائ     مج طئ  مط بق  األحل ء.   Agar culture mediaاألوس ه اازيعل  ااصقب   
 PDAئقي وسننننننننننننننس  األطبنن آ ااحنن وكنن   ب  ئ نن  أيكغ حف    كبنن  مط محلس  نن  ط ك مط  

من ل  وابر  مط  ن  مسننننننننننننننرخق  مط    10مبق  وأ وننننننننننننننلف   Cork borerثن  نب يقبط  اطاسننننننننننننننلن  
 ٌ  مقغ / م  اق  ا حف  األواي   100مسننننرخقصنننن   األشنننن    اا  ا اا حشنننن ة مسننننبقً  ار  بز  

   ب مق  سلل ة س اب . DMSOم ل  وابر  مط اا ذيب  10ئقي حمةت وأ ولف اقحف ة اا االب  
 س   األطب آ اا جمزة ال احف  ئقي مج طئربطت اا ج طئ  األواي أ ولف ام  مسرخقص    
األسنننبرطر و اا ج طئ  اا  ول  أ ونننلف ام  مسنننرخقصننن   اإلي  وطل و   حسنننب اال ك ااخ ص الو, 

 مط    ط ك. راوب  ئ   م  ي 
 ا قن    ص مط اا سننننننننننننننرب  ة اافل كن  الب     PDAاقحن  األطبن آ ااحن وكن  ئقي وسننننننننننننننس  

مق (  اي م  ز  ن  ط ك خن ص الن افل  )ئنما أطبن آ    7أسنننننننننننننن طع )الن سننننننننننننننرخنمام ثن  نب يقبط القل  
م  مط اا بقك   0.1اار  اقح  اننننننننننننننننننننننننننن    .Cladosporium spو  .Penicillium spاافل ك   
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اطغ/ م  واار  و ئ  ئقي ج لغ أجزاء اال ك اطاسل    10x16اا ط   ااخ ص ال   يل  ار  بز  
ث  ج ى مر الب     م°  28(, حشن   األطب آ ي  ااح ون   ي  ح اية  L شنبب  ج ج  القن   ح ل 

 أل م ئقي ير ة اارحشبط. 5و ط اافل ك   البم م وي
اارماًء مط ح ي  ااحف ة  اي  PDAاارحق  اك  ط ك مط أطب آ    ب  لل   وصنننف  ل  ا ا 

خ ال   اا اام ي  م  طك ب  لس اا  ط    ام ب   ح ي  اا سننرب  ة اافل ك  اا ق اق  وسننجق  ي  جماول,  
 .بحلس ال احف واار  مط اا  ط اافل   
 Statistical analysisالتحليل اإلحصائي 

 Completeأ ج   اارحقب  اإلحصنننننننننن ر  اق ر رج ال سننننننننننرخمام اارصنننننننننن ل  اابقننننننننننطار  ااك م 
Randomize Design (CRD واخرب ي  وكط ئ م مسرطى احر  ل )(.1984)اا او ,  0.05 

 

 Results and discussionالنتائج والمناقشة 

 Effect of lichens extracts on fungiتأثير مستخلصات األشنات على الفطريات 
( بأثب  مسنننرخقصننن   األسنننبرطر األشننن    ي  اافل ك    بم اامياسننن  مط 2يطوننن  ااجمول )

اط األك      .Cladosporium spخ ل لل   وصنننننننننننننف  ل  ا ا  ب  لس اا  ط, اطحظ أر اافل  
مق  ئ م اسنننرخمام   18بأث ًا ال ا سنننرخقصننن    م بحقق  خلو أئقي لل   اقر  لس ي  ج لغ اا ب م   

,     أث   اا سننننرخق  األخب  ي  أيكغ يل ك   أخ ى  Physconia distortaمسننننرخق  األشننننط  
  Alternaria alternata  اي اوننو ا  لظم  يبنن النن  بجنن ه اافل كنن   ( مق ,  5–3القل  ب اوحنن  ابط )

 .F. oxysporumو sp. Fusariumو
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 على الفطريات قيد االختبار  ( تأثير مستخلصات األسيتون لألشنات2الجدول )
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نصف قطر كل معاملة يمثل معدل لُمَكّررين, األرقام المتبوعة بنفس  = غير فعال , -

 على مستوى الصف الواحد تدل على عدم وجود اختالفات معنوية فيما بينها. األحرف

 

 الفطر

 نصف قطر هالة التثبيط )ملم(

DMSO  

 السيطرة

 ملغم / مل 100مستخلص األشن بتركيز  

Diploschistes 

ocellatus 

Lecanora 

muralis 

Physconia 

distorta 

Alternaria alternata - - 2 a - 

Cladosporium sp. - - 6 b 18 a 

Curvularia sp. - 1 b 5a 4 a 

Fusarium sp. - - 1 a - 

F. solani - - 6 a 3 b 

F. oxysporum - 1 b 5 a - 

Macrophomina 

phaseolina 
- - 4 a 3 a 

Penicillium sp. - - 3 b 5 a 

 5 8 2 مجموع المعامالت المؤثرة 
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بأثب ًا ي  ج لغ اافل ك   وكميج     Lecanora muralisي مو أر ا سننرخق  األسننبرطر األشننط 
 .Cladosporium spمق ( بحقك ونم    مط  6( مق , أيشن  بأثب  امذا األشنط )6-1مخرقف  )

 Diploschistesمق (.  ر مسننننننننننرخق    1)  .Fusarium spوأ قم  بأث ًا اافل    F. solaniو
ocellatus   ث  ي  و ط اافل ك   اط األ   بأثب ًا مق يو  ال سننننننرخقصنننننن   األشنننننن    األخ ى وا  يؤ

ر ا ا  ب  لس  نننننغب ة جمًا وصنننننف  ل ا     F. oxysporumو  .Curvularia spسنننننطى    1 م  ط 
 (.2 ااصطيةمق  مغ    اا طئبط )

 

 

 
ئقي اافل ك    بم ايخرب ي   ( بأثب  مسنننرخقصننن   اإلي  وطل األشننن    3وكطوننن  ااجمول )

  20و    اط ااح ل ئ م اخرب ي مسنرخقصن   األسنبرطر يبر أئقي لل   ي  ج لغ اا ب م   اقغ  



 2022(، لسنة 3، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(3), (2022) 
 

 

829 
 

, وإر .Cladosporium spوننم اافل   Physconia distortaمق  بحقق  ئ م اسننرخمام مسننرخق   
يل ك   أخ ى القل  ب اوح  أ قب اافل ك   بأث   و طا  ال ا سنننرخق  األخب  ااذ  ثشبنس و ط خ ا  

اافل   6-1ابط ) وطئ   ي   يؤث   وا   مق ,   )Alternaria  alternata  وFusarium solani  
 ااقذيط أظم ا مق وم  اج لغ مسرخقص   اإلي  وطل.

 ( تأثير مستخلصات اإليثانول لألشنات على الفطريات قيد اإلختبار 3الجدول )

 الفطريات

 )ملم(نصف قطر هالة التثبيط 

DMSO  

 السيطرة

 ملغم/ مل  100مستخلص األشن بتركيز  

Diploschistes 

ocellatus 

Lecanora 

muralis 

Physconia 

distorta 

Alternaria alternata - -  - - 

Cladosporium sp. - - 5 b 20 a 

Curvularia sp. - - 4 b 6 a 

Fusarium sp. - - 2 b 4 a 

F. solani - - - - 

F. oxysporum - - 1 a 1 a 

Macrophomina 

phaseolina 
- - - 6 a 

Penicillium sp. - - 2 b 4 a 

 6 5 0 مجموع المعامالت المؤثرة 

 = غير فعال      -

األرقام المتبوعة بنفس األحرف على مستوى  نصف قطر كل معاملة يمثل معدل لُمَكّررين,

 الصف الواحد تدل على عدم وجود اختالفات معنوية فيما بينها.          
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ي  خ سننن  يل ك   وبأثب ه   ر واونننحً  ي  ب  لس    Lecanora muralisأث   مسنننرخق   
 5 م اقن وصننننننننننننننف  ل  ا ا  اار  لس    .Curvularia spو  sp. Cladosporiumو ط اافل ك   

مق  مغ   2و  F. oxysporumمق  مغ اافل   1مق  ئقي اارطاا , الشقل   ااقل   قبق  ب اوح  ابط    4و
, وا  لظم  اذا اا سننننننننرخق  أ  بأثب  ي  و ط  .Penicillium spو  .Fusarium spاافل ك   

ااننفننلنن كننننننن     مننط   Macrophominaو  Fusarium solaniو  Alternaria alternataكننننننن  
phaseolina . 

ا  لظم  أ   Diploschistes ocellatusك   ير بط مط اا ر رج أر مسرخق  اإلي  وطل ان 
 (. 3  ااصطية) ايخرب ييب ال  مش  ة ا  ط أ  مط اافل ك    بم 

   

 
 

 ئقي ب  لس و ط اافل ك   يم  ا   ا  ا  اابميم مط اامياسنننننننن   اار  أظم    مية األشنننننننن    
مسنننرخقصننن   األسنننبرطر واا ب  وطل    بأثب ا ل ر    Kosanic & Rankovic (2011) ياسننن  اننننننننننننننننن 

ي    P. omphalodesو  Parmelia reticulataو  Lecanora atraواا  ء ا  ا أش    ا   
اافل كننننننن     مط  أوطاع  ث ننننننن ولننننننن   اافل   و ط  اب مننننننن   مط    ووطئبط  Fusarium oxysporumمط 

Penicillium. 
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اا  ا ا  بؤث  ي  أ  وطع مط اافل ك   اب       اطحظ أر اا سننننننرخقصنننننن   اا  رل  األشنننننن          
ك و  مسننرخقصنن   األسننبرطر واا ب  وطل مؤث ة ي  ج لغ أوطاع اافل ك   واكط اميج   مخرقف ,  م 

األك   بحسننننسننننً  لل سننننً  ابقل  األوطاع,    Candida albicansو  Botrytis cinereaك و  األوطاع  
بأثب  مسنرخقصن   سن  أشن    ج ب  مط  ئط    Valadbeigi et al., (2014)وي   ياسن  اننننننننننننننن 

  Fusarium moniliformeااطا بن  ج طب   ب  ي ار ي  وطئبط مط اافل ك   ا ن     Ilamويل   
ب ب ط أر ث ث  أوطاع مط األشنننننننن    أام  ااقمية ئقي ب  لس و ط اافل ك     Verticillum dahliaو

ان  األونطاع   Lecanoraو  Caloplaca variabilisو  Fulgensia subbracteata  وانننننننذه 
muralis    وإر مسننننرخق  اا ب  وطل األشننننطFulgensia subbracteata    مقغ /   1000ار  بز

  Lecanora muralisم  األك   يب ال  وننننننننم وطئ  اافل  اب    مسننننننننرخق  اا ب  وطل األشننننننننط  
 . يقس Verticillum dahliaمقغ / م  أظم  يب ال  م بل  اقفل   1000ار  بز 

ااذ  اسننننرخمم ي  مب مق    DMSOمط خ ل ور رج ااجماول ااسنننن الق  وجم أر م  ب ااننننننننننننننننننن 
ااسلل ة ا  ل ط او أ  يب  م بس اقفل ك   م   يؤ م أر أ  ب  لس ا  ط اافل ك     ر يقس ورلج   
ارأثب  اا   ب   اافب ا  اا طجط ة ي  مسننننرخقصنننن   األشنننن   , وأر بأثب  مسننننرخقصنننن   األشنننن     

 طع األشط ووطع اافل  واا ذيب اا سرخمم ي  ئ قل  ايسرخ ص.بب يط ويقً  ا 
ب ب ز  ي  بأثب ا  اا شنن   اقفل ك   القنن   ئ م    Physconia distortaأر مسننرخقصنن    

البم   Molina et al., (2003)و م لبط  سننننن ب ب بزا   اي محرطاا  مط اا طا  اافب ا   م أووننننن   
أوو لحرط     HPLCاطاسل  بق ل  ااننننننننننننننن    Physconia distortaبحقب  م طو   مسرخق  ايشط  

بن   اانننننننننننننننننننننننننننن    Usnicو  Malonprotocetraricئقي حطام  يب طالن  م ن    -Bisواث بط مط م    
anthraquinones     واEumetrin T وSecalonic acid A    يشننننً  ئط اث بط مط م  ب

 .Chloroatranorinو Atranorinا    Depsidesاان  
وئ م  ج اء مق يو  ابط بأثب  مسنرخقصن   ايشن     بم اامياسن  ي  اافل ك   واار  اوجز  

 ,.Almola et al)ي  اذه اامياسنننننننننن  وبأثب ا  ي  ااب ر ك  واار  اوجز  ي   ياسنننننننننن  سنننننننننن الق  ا   
وجنم أر ااب ر كن  أك   بنأث ًا مط اافل كن  , وانذا لبط   اي ئطامن  ئنمة أا من  ايخر ين     (2016

ي  ب  بب ااجماي ااخقط  اار  بؤث  ي  وف مل  ااجماي اق طا  ااس م  واار  بؤ    اي ب  لس اا  ط, 
  Polysaccharidesام ار ااجنماي ااخقط  اقفل كن   أك   ببقبنمًا وكرنأاف مط سنننننننننننننن  كن   مربنم ة  

, اب  نن  يرننأاف ااجننماي ((Glucan  Munro & Gow, 2001وااكقط نن ر    Chitinم نن  ااكنن يربط  
جمايا  مط م  ب ال يرأاف    ام اصننبغ     ااخقط  اقب ر ك  مط م  ب   ا   ببقبما ي اب ر ك  اا طجب 
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Peptidoglycan    وأح  ض ااننننننننننننننTeichoic  ام مط اان اجماي ااخقط  اقب ر ك  ااس اب  اصبغ   وا  
Peptidoglycan وLipopolysaccharides (Willey et al., 2009). 

ل  ط ايسنر ر   الأر األشن    بؤ    ويا مقن امً  ارأثب  اا شن  ا  ااحبطك  او اا  بما  ي  
 أر اابحطا ااحمي    ااقشن ء ئقي اابميم مط اا سن ب   اا  ونل  م   ااب ر ك  واافل ك   خصنط ن ً 

 طر اابميم مط األحل ء اا جم ك  برجو وحط  لج   امار  جميمة اق شنننننننننننن  ا  ااحبطك  او اا  بما  
م ن  خقك اابنمينم مط اا قنننننننننننننن كن  ي  ئ   ااك ب  مط األم اض   ,ب نم  مقن ومن  ئن الن  اقبنمينم م من 

األم  ااذ  لسنرطجب  وام اارح   ئط مشن  ا  جميمة مط مصن  ي مر طئ  م   األئقن ب اال ل   
 .واافل ك   واألش    

 
 م حظ   اابحث مسر  مط اط وح  اام رطياه اقب حث ايول
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