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تارٌخ استالم البحث 5092/1/91 :

الخالصة
ٌهدف البحث الى دراسة تؤثٌر مستخلصات نبات النعناع (  ) Muntha piperitaالمائٌة فً
نمو فطرٌات ( Rhizoctonia solani , Aspergillus niger , Aspergillus terreus ,
 )Fusarium oxysporum , Fusarium oxysporum f.sp. lycopersiciاذ اضٌف مستخلص
النعناع بعدة تراكٌز الى الوسط  )%100 ,%75 ,%50,%25( PDAوكانت معاملة السٌطرة للوسط
 PDAالقٌاسً  .اضهرت النتائج فعالٌة المستخلصات المائٌة لنبات النعناع فً تثبٌط نمو الفطرٌات
وكان اعلى تثبٌط عند استخدام التركٌز  . % 100اذ بلغ النمو القطري للفطر Rhizoctonia Solani
(  ) 8.33, 6.83 , 4.79سم  .لفترات الحضن ٌ 3,2,1وم على التوالً مقارنة بلفطر Aspergillus
 terrensوالذي اعطى اقل نمو قطري اذ بلغ ( )3.39, 2.55, 1.82سم لنفس فترات الحضن وعلى
التوالً  .فً حٌن لم ٌتاثر الفطر  Rhizoctonia Solaniبالمستخلص السٌما بعد فترات الحضن
ٌ 7,6,5,4وم  .كما بٌنت النتائج تاثٌرا معنوٌا للوسط فً النمو القطري للفطرٌات اذ اعطى الوسط (
 PDAالقٌاسً) اعلى نمو بلغ (  ).72 , 7.23, 6.64, 5.85, 4.9 3.65سم ولجمٌع فترات الحضن
مقارنة بالتركٌز  %100الذي اعطى (  )6.64, 5.89, 5.07 , 3.71سم لنفس فترات الحضن على
التوالً واظهرت نتائج التداخل معنوٌة فً المعاملة (  ) Fusarium Oxysporum * 100%لفترات
الحضن ٌ 3,2,1وم فً حٌن اعطت معاملة  % 100 * Aspergillus nigerتداخال معنوٌا  .مقارنة
بالمعامالت االخرى ولفترات الحضن ٌ 7,6,5,4وم .
الكلمات المفتاحٌة  :مستخلص النعناع  ،الفطرٌات المرضة للنبات .
املقذمت
 3.75وان القٌمة الغذائٌة لنبات النعناع فً
النعناع  Mentha Piperitaنبات عشبً معمر
احتوائه على معادن مثل  Feو Cuو  Mgو
ٌصل ارتفاعه إلى  80cmله أوراق مسنة
Naو Kو فٌتامٌنات مثل  Aو  Cوراٌبوفالفٌن
وساق مربعة وله رائحة عطرٌة قوٌة ,أزهاره
وأحماض امٌنٌة وخاصة التربتوفان و أحماض
بنفسجٌة اللونٌ ,حتوي النعناع على زٌت طٌار
دهنٌة وألٌاف وتؤنٌن  .وباإلمكان استعمال
أهم مكوناته المنثول والمنثون كما ٌحتوي على
النعناع كالشاي عن طرٌق نقع األوراق
فالفونٌدات من أهم مركباتها لوتٌولٌن
المجففة بماء ساخن أو استعمال زٌته AL-
ومنتسوسٌد وٌحتوي كذلك على أحماض فٌنولٌة
)Ani,1996واخرون)Christine,1981,
كما ٌحتوي على تربٌنات ثالثٌةٌ .ستعمل النعناع
على نطاق واسع فقد عثر على أوراق مجففة من
النعناع فً أهرام مصر ترجع إلى حوالً
استعملت مساحٌق ومستخلصات عد ٍد من
 1000سنة قبل المٌالد ,وكان ذا قٌمة عالٌة عند
النباتات فً مكافحة الفطرٌات الممرضة للنبات
األغرٌق والرومانٌ.حتوي كل  100gmمن
ومنها الفطر  Rhizoctonia solaniعلى
النعناع بحسب وزارة الزراعة األمٌركٌة على
عوائله المختلفة  .اذ اظهر مستخلص نبات النٌم
المكونات الغذائٌة االتٌة السعرات الحرارٌة ,70
 Azadirachta indicaفعالٌة تثبٌطٌة عالٌة
الدهون  .0.94الدهون المشبعة,0.24 :
ضد عد ٍد من الفطرٌات الممرضة لنبات
الحمص  Lupinus albusومنها الفطر
الكاربوهٌدرات  ,14.89األلٌاف  ,8البروتٌنات
901

P.
 solaniو  Ustilago coicisو
 Wang( infestansواخرون  . )2001,كما
اشار  Ramizaniواخرون ( )2002الى ان
الزٌوت الطٌارة للٌوكالبتوس وزٌت السترونٌال
تثبط النمو الشعاعً وتقلل الوزن الجاف
للفطرٌن  R. solaniو Helminthosporum
 oryzaeاللذان ٌصٌبان الرز  ,وفً دراسة
حول استخدام مستخلص الثوم وبالتركٌزٌن
 12.5و  % 6.25وجد ان له تؤثٌ ٌر تثبٌطً لنمو
و
Candida
albicans
الفطرٌات
 Aspergillus flavusو A. fumigatus
(محمد  .)2002 ,ووجد  Bowersو Locke
( )2004ان مستخلص االكاسٌا وزٌت الدارسٌن
للفطر
العددٌٍة
الكثافة
من
قللت
 Phytophthora nicotianaبحدود %98.4
 %99.9 ,على التوالً بعد ٌ 21وما ً بالمقارنة
مع معاملة السٌطرة واوضح اٌضا ً ان
مستخلصات الفلفل الحار وزٌت الخردل
ومستخلص الكاسٌا وزٌت الدارسٌن قللت من
تطور المرض بحدود %96.7 --%93.5
بالمقارنة مع السٌطرة .ووجد Thanaboripat
واخرون ( )2004ان زٌت نبات السترونٌال
المستخدم بتركٌز ٌ %0.5ثبط نمو الفطر
 Aspergillus flavusوٌقلل من قدرته على
انتاج االفالتوكسٌن .لذا تهدف هذه الدراسة الى
دراسة تاثٌر مستخلص نبات النعناع فً نمو
فطرٌات
Rhizoctonia solani , Aspergillus
niger , Aspergillus terreus ,
Fusarium oxysporum , Fusarium
oxysporum f.sp. lycopersici

 Singh( Rhizoctonia solaniواخرون ,
 .)1980وجد كرٌم ( )2000ان المستخلص
الكحولً الخام للبراعم الزهرٌة لنبات القرنفل
وبالتركٌز
Eugenia
caryophyllata
ً
( )1000جزء بالملٌون كان مثبطا لنمو الفطرٌن
 Pythium aphandermatumو R. solani
فً حٌن كان التركٌز ( )%0.25من مسحوق
البراعم الزهرٌة لنبات القرنفل هو المثبط لنمو
الفطرٌن الممرضٌن  .اشار فرحان ()1995
الى ان المستخلص المائً لبذور كل من الكزبرة
 Coriandrum sp.والحلبة Trigonella sp.
والجزر  Daucus sp.والحبة الحلوة
 Foeniculum sp.والماش  Vigna sp.اثرت
بشكل واضح فً نمو الفطر Fusarium
 oxysporumوبٌن  )1996( Qasemان
المستخلصات النباتٌة لنباتات Cerastium
 dicotomumو  Scopiurus muricatusو
 Ranuculus asiaticusقللت من نمو الفطر
 Fusarium oxysporumبحدود %100-80
بالمقارنة مع السٌطرة .وقد وجد Prithiviriaj
واخرون ( )1997ان فاعلٌة المضادات الفطرٌة
لنباتات الحمرور Flueggea microcarpa
تكمن فً مادة  bergeninالتً ثبطت تماما ً
انبات الفطرٌن  Fusarium udumو
 . Fusarium oxysporumوقد بٌن سعدون
( )2000ان المستخلص المائً والمستخلص
االسٌتونً لجذور الجت Medicago sativa
 L.قد ثبط النمو الشعاعً للفطر Fusarium
 oxysporumالمنمى على الوسط الغذائً
. P.D.A.
لقد وجد محمد ( )2002ان المستخلصات المائٌة
للبابونج والدارسٌن (القرفة) والقرنفل
بالتركٌزٌن  12.5و  % 6.25كان لها تؤثٌر
Candida
تثبٌطً على نمو الفطرٌات
 albicansو  Aspergillus flavusو A.
 . fumigatusوفً دراسة شملت  88نوعا ً
نباتٌا ً تعود الى  44عائلة نباتٌة وجد ان 31
نوعا ً منها ٌثبط بشكل كامل نمو الفطر
 Phytophthora infestansو 46نوعا ً لها
تثبٌط معتدل (متوسط) و 11نوعا ً كان تؤثٌرها
التثبٌطً قلٌالً وكان من بٌن تلك النباتات
المختبرة نبات االفدرا  Ephedra piniceالذي
وجد ان لزٌته تؤثٌر مثبط قوي
و
Alternria
للفطرٌاتpanax
 Phytophthora cactorumو Fusarium

املواد وطرائق العمل
وسط البطاطا دكستروز أكار ()P.D.A
Potato Dextros Agar
حضر الوسط باخذ ( )100gmمن درنات
البطاطا المقشرة والمقطعة الى قطع صغٌرة
وغلٌها بالماء المقطر بحجم) )250cm3لمدة 20
–  30دقٌقة فً دورق زجاجً وبعد إنتهاء مدة
الغلٌان رشح المخلوط فً دورق زجاجً بقطعة
من قماش الشاش للحصول على الراشح  .أذٌب
( )10gmمن سكر الدكستروز و) )9gmمن
األكار فً ()250mlأخرى ثم أضٌف إلٌها
راشح البطاطا أكمل الحجم الى (نصف لتر)
990
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وزع الوسط فً دوارق زجاجٌة بحسب الحاجة
وأضٌف إلٌها ( )125ملغم  /لتر من المضاد
الحٌوي ( )Chloramphinicolوأغلقت
فوهاتها بسدادات من القطن ووضعت فً جهاز
الموصدة بدرجة حرارة ( )121م 5وضغط
( )15باوند  /إنج 2لمدة ( )20دقٌقة وبعد إنتهاء
مدة التعقٌم تركت الدوارق لتبرد وصبت قسم
من األوساط فً األطباق وحفظ القسم اآلخر فً
الثالجة لحٌن اإلستعمال (الركابً . )2008 ,
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أضٌف الماء المقطر الكمال المستخلص بحجم
 . 375mlوحصل على التركٌز %25من خالل
أضافة  95mlمن المستخلص مع 8gmسكر و
 8gmاكار أضٌف الماء المقطر الكمال
المستخلص بحجم . 375mlكذلك وأضٌف لكل
تركٌز من التراكٌز اعاله المضاد الحٌوي
( )Chloramphinicolبمقدار  100-95ملغم
تم زراعة الفطر الفطرٌات
تقرٌبا .
Aspergillus ,Rhizoctonia solani
,
Aspergillus terreus, niger
Fusarium oxysporum f.sp.Iycopersici
 Fusarium oxysporum ,والتً تم
الحصول علٌها من مختبر األمراض النباتٌة /
الدراسات العلٌا  /جامعة البصرة على األوساط
الزراعٌة المحضرة مسبقا وفً أطباق بتري
وبالمعامالت التالٌة -:
 -1وسط  P.D.Aفقط (معاملة مقارنة) .
 -2وسط مستخلص الماء الحار للنعناع
وبالتراكٌز (. )25,50,75,100%
إذ تم زراعة قرص من المستعمرات النقٌة
للفطرٌات اعاله فً وسط كل طبق من
المعامالت المذكورة أعاله وبواقع ثالث
مكررات لكل معاملة  .حضنت األطباق جمٌعها
2م 5وبعد
فً درجة حرارة +25
ٌ 2,3,4,5,6,7وم اخذت قٌاسات األقطار
للمستعمرات ولكل التراكٌز وتم حساب نسبة
التثبٌط حسب المعادلة التالٌة :

مستخلص الماء الحار
ثم أخذ  1000 gmمن المجموع الخضري
للنعناع ( الساق واالوراق ) فقط وبعد تقطٌعها
وغسلها ( الى قطع صغٌرة ) أضٌف الٌها
 )1L( 1000mlمن الماء المقطر وغلٌت لمدة
 30 -20دقٌقة وبعد االنتهاء من الغلٌان رشح
المخلوط فً دورق أخر بواسطة قطعة من
قماش ( الململ ) للحصول على المستخلص
بتركٌز  %100ووزع المستخلص حسب
%
(50,%25
المطلوبة
التراكٌز
 )%100,%75,حٌث تم الحصول على
التركٌز  %75من خالل أضافة 285ml
مستخلص مع  8gmمن االكار و 8gmمن
السكر ثم أضٌف الماء المقطر االكمال
المستخلص بحجم  375mlوتم الحصول على
تركٌز %50من خالل أضافة  190mlمن
المستخلص مع  8gmسكر و 8gmأكار ثم

النمو الفطري فً المقارنة – النمو الفطري فً المعاملة
%للتثبٌط = __________________________________________× 100
النمو الفطري فً المقارنة
كما ورد فً (شعبان والمالح . )1993,
النتائج واملناقشت
تؤثٌر المستخلصات المائٌة فً النمو الشعاعً
للفطرٌات الممرضة
ٌتضح من نتائج الجدول ( )1ان اعلى نمو
قطري معنوي قد تحقق فً معاملة الفطر
 Rhizoctonia solaniوالذي بلغ  4.49سم
مقارنة بؤقل نمو قطري للفطرٌات والذي حصل
فً معاملة الفطر Aspergillus terreus
والتً اعطت . 1.82cmكما تبٌن أن للتراكٌز
المستخدمة فً هذه التجربة تاثٌراً معنوٌا ً فً نمو

تصمٌم التجارب وتحلٌلها إحصائٌا :
نفذت التجارب المختبرٌة حسب التصمٌم
– Complete
العشوائً الكامل
)C.R.D( Randomized – Design
وبعاملٌن( فطرٌات  +تراكٌز) وتم مقارنة
المتوسطات بإستخدام أقل فرق معنوي – Least
)L.S.D( Significant – Difference
وتحت مستوى إحتمال  0,05الراوي وخلف هللا
)2000( ,
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اعلى نمو فطري بلغ مقداره  6.85سم مقارنة
بؤقل نمو قطري تحقق فً معاملة التداخل
(الفطر × Fusarium oxysporumالتركٌز
 (%100والتً أعطت نمواً قطرٌا ً مقداره
. 1.45cm

الفطرٌات أذا أعطى الوسط  PDAالقٌاسً
أعلى نمو قطري للفطرٌات بلغ  3.65سم
مقارنة بؤقل نمو تحقق فً التركٌز %100
والذي كان مقداره 1.82سم أما بالنسبة للتداخل
نوع الفطر وتركٌز الوسط فقد كان معنوٌا أٌضا
معاملة التداخل (الفطر
أذا أعطت
 PDA × Rhizoctonia solaniالقٌاسً)

جدول رقم ()1تأثٌر تراكٌز مختلفة من مستخلص النعناع المضافة الى الوسط الزرعً  P.D.Aفً
النمو القطري للفطرٌات المدروسة فً الٌوم الثانً
الفطرٌات

P.D.A.

%25

%50

%75

%100

3.05
2.25

2.55
1.55

1.95
1.85

2.10
1.75

1.80
1.70

Aspergillus niger
Aspergillus terreus
Fusarium
1.90
2.00
2.15
2.45
2.80
oxysporum
f.sp.Iycopersici
Fusarium
1.45
2.25
2.30
2.65
3.30
oxysporum
2.25
3.35
4.50
5.50
6.85
Rhizoctonia solani
1.82
2.29
2.55
2.94
3.65
معدل النمو القطري
 L.S.D. 0.05الفطرٌات =  ، 0.526التركٌز =  ، 0.526التداخل = 1.294

بٌنت نتائج الجدول ( )2ان هناك تؤثٌر معنوٌا ً
لنوع الفطرٌات المستعملة فً التجربة اذ ظهر
اعلى نمو فً الفطر Rhizoctonia solani
والذي بلغ  6.83سم مقارنة بؤقل نمو للفطرٌات
والذي حصل فً معاملة الفطر Aspergillus
 terreusوالذي بلغ 2.55سم كما تبٌن أن
للتراكٌز المستخدمة فً هذه التجربة تاثٌراً
معنوٌا ً فً نمو الفطرٌات أذا أعطى الوسط
 PDAالقٌاسً أعلى نمو فطري للفطرٌات بلغ
 4.90سم مقارنة بؤقل نمو تحقق فً التركٌز

معدل النمو القطري
للفطرٌات
2.29
1.82
2.26
2.39
4.49

 %100والذي كان مقداره  2.29سم أما
بالنسبة للتداخل نوع الفطر وتركٌز الوسط فقد
كان معنوٌا أٌضا أذا أعطت معاملة التداخل
(الفطر PDA × Rhizoctonia solani
القٌاسً) اعلى نمو فطري بلغ مقداره  9سم
مقارنة بؤقل نمو فطري تحقق فً معاملة
التداخل (الفطر × Fusarium oxysporum
التركٌز  (%100والتً أعطت نمو قطري
مقداره . 1.60cm

جدول رقم ( )2تأثٌر تراكٌز مختلفة من مستخلص النعناع المضافة الى الوسط الزرعً P.D.Aفً
النمو القطري للفطرٌات المدروسة فً الٌوم الثالث
الفطرٌات

P.D.A.

%25

%50

%75

%100

4.10
3.30

3.30
1.65

2.85
2.70

3.05
2.55

2.75
2.55

Aspergillus niger
Aspergillus terreus
Fusarium oxysporum
2.15
2.35
3.00
3.25
4.00
f.sp.Iycopersici
1.60
2.40
2.60
3.10
4.10
Fusarium oxysporum
2.40
5.60
8.15
9.00
9.00
Rhizoctonia solani
2.29
3.19
3.86
4.06
4.90
معدل النمو القطري
 L.S.D. 0.05الفطرٌات =  ،0 .759التركٌز =  ، 0.759التداخل = 1.627

995

معدل النمو
القطري للفطرٌات
3.21
2.55
2.95
2.76
6.83
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كما ان دراسة نتائج الجدول ( )3قد اوضحت
هناك تؤثٌر معنوي لنوع الفطرٌات الداخلة فً
الدراسة حٌث ان اعلى نمو قطري قد تحقق فً
معاملة الفطر  Rhizoctonia solaniوالتً
اعطت نمواً قطرٌا ً بلغ  8.33cmمقارنة بؤقل
نمو للفطرٌات والذي حصل فً معاملة الفطر
 Aspergillus terreusوالذي كان 3.39cm
كما تبٌن أن للتراكٌز المستخدمة فً هذه
التجربة تاثٌراً معنوٌا ً فً نمو الفطرٌات أذا
أعطى الوسط  PDAالقٌاسً أعلى نمو فطري
للفطرٌات بلغ  5.85cmمقارنة بؤقل نمو تحقق
والذي كان مقداره
فً التركٌز %100
.3.71cm
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أما بالنسبة للتداخل بٌن نوع الفطر وتركٌز
الوسط فقد كان معنوٌا أٌضا أذا أعطت
Rhizoctonia
معامالت التداخل (الفطر
 PDA × solaniالقٌاسً) ( ,الفطر
× Rhizoctonia solaniالتركٌز , )%25
(الفطر  × Rhizoctonia solaniالتركٌز
 )%50و (الفطر × Rhizoctonia solani
التركٌز  )%75اعلى نمو فطري بلغ مقداره
 9cmمقارنة بؤقل نمو قطري تحقق فً معاملة
التداخل (الفطر× Fusarium oxysporum
التركٌز  (%100والتً أعطت نمو قطري بلغ
. 2.45cm

الجدول رقم ( ) 3تأثٌر تراكٌز مختلفة من مستخلص النعناع المضافة الى الوسط الزرعً P.D.Aفً
النمو القطري للفطرٌات المدروسة فً الٌوم الرابع
الفطرٌات

P.D.A.

%25

%50

%75

%100

4.45
4.05

3.65
2.05

3.55
3.75

3.85
3.55

3.30
3.55

Aspergillus niger
Aspergillus terreus
Fusarium
3.60
4.05
4.50
5.00
5.65
oxysporum
f.sp.Iycopersici
Fusarium
2.45
4.15
4.50
4.85
6.10
oxysporum
5.65
9.00
9.00
9.00
9.00
Rhizoctonia solani
3.71
4.92
5.06
4.91
5.85
معدل النمو الفطري
 L.S.D. 0.05الفطرٌات =  ،1.053التركٌز =  ، 1.053التداخل = 2.507

ٌتضح من نتائج الجدول ( )4ان هماك تؤثٌرات
معنوٌة للفطرٌات المستعملة فً التجربة اذ كان
اعلى نمو قطري قد تحقق فً الفطر
 Rhizoctonia solaniوالذي بلغ 9cm
مقارنة بؤقل نمو للفطرٌات والذي حصل فً
معاملة الفطر  Aspergillus terreusوالذي
بلغ .3.99cm
كما تبٌن أن للتراكٌز المستخدمة فً هذه التجربة
تاثٌراً معنوٌا ً فً نمو الفطرٌات أذا أعطى
الوسط  PDAالقٌاسً أعلى نمو قطري
للفطرٌات بلغ  6.64cmمقارنة بؤقل نموتحقق
فً التركٌز  %100والذي كان مقداره
.5.07cm

معدل النمو
القطري للفطرٌات
3.76
3.39
4.56
4.41
8.33

ومن الجدول نفسه ٌتبٌن ان للتداخل بٌن نوع
الفطر وتركٌز الوسط تؤثٌراً معنوٌا ً أٌضا أذا
معامالت التداخل (الفطر
أعطت
 PDA × Rhizoctonia solaniالقٌاسً) ,
(الفطر × Rhizoctonia solaniالتركٌز
( , )%25الفطر × Rhizoctonia solani
التركٌز ( , )%50الفطر Rhizoctonia
 × solaniالتركٌز  )%75و (الفطر
 × Rhizoctonia solaniالتركٌز )%100
اعلى نمو قطري بلغ مقداره  9cmمقارنة بؤقل
نمو قطري تحقق فً معاملة التداخل (الفطر
 (%100 × Aspergillus nigerوالتً
أعطت نمو قطري مقداره .3.60cm
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الجدول رقم( ) 4تأثٌر تراكٌز مختلفة من مستخلص النعناع المضافة الى الوسط الزرعً P.D.Aفً
النمو القطري للفطرٌات المدروسة فً الٌوم الخامس
الفطرٌات

P.D.A.

%25

%50

%75

%100

معدل الفطرٌات

Aspergillus niger

4.65

4.25

4.25

4.10

3.60

4.17

Aspergillus terreus
Fusarium
oxysporum
f.sp.Iycopersici
Fusarium
oxysporum
Rhizoctonia solani

5.00

2.25

4.30

4.35

4.05

3.99

7.20

6.10

5.75

5.05

5.05

5.83

7.35

6.10

5.95

5.10

3.65

5.63

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

معدل التركٌز

6.64

5.54

5.85

5.52

5.07

 L.S.D. 0.05الفطرٌات =  ، 0.624التركٌز =  ، 0.624التداخل = 1.772

القٌاسً) ( ,الفطر Rhizoctonia solani
×  PDAالقٌاسً) ( ,الفطر Rhizoctonia
 × solaniالتركٌز ( , )%25الفطر
 × Rhizoctonia solaniالتركٌز , )%50
(الفطر × Rhizoctonia solaniالتركٌز
 )%75و (الفطر × Rhizoctonia solani
التركٌز  )%100اعلى نمو قطري بلغ مقداره
 9cmمقارنة بؤقل نمو قطري تحقق فً معاملة
التداخل (الفطر × Aspergillus niger
 (%100والتً أعطت نمو قطري مقداره
.4.65cm

ٌتضح من نتائج الجدول الخامس ان اعلى نمو
قد تحقق فً الفطر Rhizoctonia solani
والذي بلغ  9cmمقارنة بؤقل نمو للفطرٌات
والذي حصل فً معاملة الفطر Aspergillus
 terreusوالذي بلغ  4.69cmكما تبٌن أن
للتراكٌز المستخدمة فً هذه التجربة تاثٌرآ
معنوٌآ فً نمو الفطرٌات أذا أعطى الوسط
 PDAالقٌاسً أعلى نمو فطري للفطرٌات بلغ
 7.23cmمقارنة بؤقل نموتحقق فً التركٌز
 %100والذي كان مقداره  5.89cmأما
بالنسبة للتداخل نوع الفطر وتركٌز الوسط فقد
كان معنوٌا أٌضا أذا أعطت معامالت التداخل
(الفطر PDA × Fusarium oxysporum

الجدول رقم ( )5تأثٌر تراكٌز مختلفة من مستخلص النعناع المضافة الى الوسط الزرعً P.D.Aفً
النمو القطري للفطرٌات المدروسة فً الٌوم السادس
الفطرٌات

P.D.A.

%25

%50

%75

%100

5.05
5.50

5.05
3.05

5.00
4.85

4.45
5.05

4.65
5.00

Aspergillus niger
Aspergillus terreus
Fusarium
6.00
5.90
7.00
7.45
7.60
oxysporum
f.sp.Iycopersici
Fusarium
4.80
7.00
7.15
7.20
9.00
oxysporum
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
Rhizoctonia solani
5.89
6.28
6.60
6.35
7.23
معدل النمو القطري
 L.S.D. 0.05الفطرٌات =  ، 1.314التركٌز =  ، 1.314التداخل = 2.152
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معدل النمو
القطري للفطرٌات
4.84
4.69
6.79
7.03
9.00
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(الفطر Fusarium oxysporum f.sp.
 × lycopersiciالتركٌز ( , )%25الفطر
 PDA × Fusarium oxysporumالقٌاسً)
( ,الفطر PDA × Rhizoctonia solani
القٌاسً) ( ,الفطر× Rhizoctonia solani
التركٌز ( , )%25الفطر Rhizoctonia
,
)%50
التركٌز
×
solani
(الفطر × Rhizoctonia solaniالتركٌز
 )%75و (الفطر × Rhizoctonia solani
التركٌز  )%100اعلى نمو فطري بلغ مقداره
 9cmمقارنة بؤقل نمو فطري تحقق فً معاملة
Aspergillus niger
التداخل (الفطر
& (%100والتً أعطت نمو فطري مقداره
.5.45 cm

ٌتضح من نتائج الجدول السادس ان اعلى نمو
قد تحقق فً الفطر Rhizoctonia solani
والذي بلغ  9cmمقارنة بؤقل نمو للفطرٌات
والذي حصل فً معاملة الفطر Aspergillus
 nigerوالذي بلغ . 5.40cm
كما تبٌن أن للتراكٌز المستخدمة فً هذه التجربة
تاثٌرآ معنوٌآ فً نمو الفطرٌات أذا أعطى
الوسط  PDAالقٌاسً أعلى نمو فطري
للفطرٌات بلغ  7.72cmمقارنة بؤقل نمو تحقق
والذي كان مقداره
فً التركٌز %100
.6.64cm
أما بالنسبة للتداخل نوع الفطر وتركٌز الوسط
فقد كان معنوٌا أٌضا أذا أعطت معامالت
التداخل (الفطر Fusarium oxysporum
 PDA × f.sp. lycopersiciالقٌاسً) ,

الجدول رقم (  ( 6تأثٌر تراكٌز مختلفة من مستخلص النعناع المضافة الى الوسط الزرعً P.D.Aفً
النمو القطري للفطرٌات المدروسة فً الٌوم السابع
الفطرٌات

P.D.A.

25%

%50

%75

%100

5.45
6.15

5.45
3.45

5.85
5.95

4.80
6.10

5.45
5.55

Aspergillus niger
Aspergillus terreus
Fusarium
7.45
7.60
8.00
9.00
9.00
oxysporum
f.sp.Iycopersici
Fusarium
5.75
8.00
8.90
8.50
9.00
oxysporum
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
Rhizoctonia solani
6.64
7.10
7.54
7.08
7.72
معدل النمو القطري
 L.S.D. 0.05الفطرٌات =  ، 0.721التركٌز =  ، 0.721التداخل = 1.828
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The Effect of Peppermint Extract (Muntha piperita)and
Incubation Period on the Growth of Some Plant Pathogenic Fungi
Jawad A.K. Kamal .
Colle. of Agriculture /Al-Qadisiya Univ.
Abstract
The current research aims at studying the effect of the aqueous extract of
mint plant (Muntha piperita) on growth of some fungi such as ; Rhizoctonia
solani, Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Fusarium oxysporum, Fusarium
oxysporum f.sp. The extract has been added to the PDA media at four
concentrations 25%, 50%, 75% and 100% in addition to the control treatment
(standard PDA media only ) .
The results show the effectiveness of the aqueous extracts of mint plant in the
inhibition of fungal growth . The highest inhibition is at 100% concentration of
the extract , at which the growth of Rhizoctonia solani recorded values of colony
diameter; 4.49,6.83, and 8.33 cm for the incubation periods of 1,2,or 3 days ,
respectively , in comparison with Aspergillus terrens which records the lowest
growth values ; 1.82, 2.55, and 3.93 cm colony diameter for the same incubation
period as above , respectively . However , the fungus Rhizoctonia solani is not
affected by the extract treatments, especially after the incubation periods of
4,5,6,or 7 days .
The results also show significant effect of the media on fungal growth .
The standard PDA medium gives the highest fungal growth values of colony
diameter ; 3.65, 49.13, 5.85, 6.64, 7.23, and 7.72 cm for all incubation periods in
compare with 100% concentration of the extract which records values of colony
diameter; 3.71, 5.07, 5.89, and 6.64 cm for the same incubation periods ,
respectively . For the interaction , there is a significant effect of the combination
of Fusarium oxysporum and 100% concentration of the extract for the
incubation period of 1,2,and 3 days , while the combination of Aspergillus niger
, and 100% concentration gave significant effect for the incubation period of
4,5,6, and 7 days in comparison with to other treatment .
Words key : Peppermint Extract , Plant Pathogenic Fungi
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