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من بذور المعزولةRhizoctonia solaniو Fusarium oxysporumالفطر في تأثیر الجالكونات 
وجذور نبات شعر البنات

ندیم احمد رمضانلینا عامل عبد الجبار  
جامعة الموصل/كلیة العلوم /قسم علوم الحیاة 

الخالصة
F. oxysporumفطرشعر البنات ، وكانتم عزل فطریات من جذور وبذور نباتات

حضرت %. ١١ة ـالمعزول من البذور بنسبR.solani، یلیھ % ٣٣الجذور أكثر الفطریات تواجداً وبنسبة 
١,٣Diphenyl prop-٢-ene-١-one)١) ١– phenyl-٣- (m-nitrophenyl)

prop-٢- ene -١-one)١والجالكون) ٢– phenyl-٣- (P-methoxyphenyl) prop-٢- ene -١-
one)٢,٠، ١,٠، ٠,٥، ٠,٢٥() ٣ / (

فطرفي .R، وF. oxysporumینال solaniلجالكون /غم٠.٢٥ من ا ) ١(لتر 
ین على التوالي سط قطر مستعمرة الفطرلمتو% ١٠٠و%٥٧,٣نسبة تثبیط 

/غم٠,٢٥أثّر التركیز . على التوالي% ٩٧,٧و٦٤وكانت النسبة المئویة للمساحة المثبطة 
و % ١٤,٣. % ٨٦و % ٧بنسبة ین) ٢(

% ١٠٠و ٩٥,٢% ١٠٠و٩٢بینما التثبیط للفطرین .التواليعلى% ٩٢,٧
لجالكون / غم ٠.٢٥وإن التركیز . لتر /غم٢الى ) ٢(عند زیادة تركیز الجالكون  من ا ) ٣(لتر 

لمتوسط قطر مستعمرة في الیوم السابع من العلى التوالي % ١٠٠و% ٣٢بنسبة ین للفطر
فقد ثبط ) ٣(لتر من الجالكون / غم ٢، أما التركیز على التوالي% ١٠٠و% ٤٣.٣نسبة المساحة المثبطة لھ 

. في الیوم السابع من التحضین% ١٠٠بنسبة ین الفطر

المقدمة

) . Strange ,٢٠٠٣(النظام الغذائي العالمي 
)Sexton٢٠٠٦و, Howlett ( لخسائر ً ل ونظرا  ،

ویعد مرض الذ). ٢٠٠٧، HwangوKim(ات ـوالنب
Fusarium)Manka

Fusarium oxysporum). ١٩٩٦، Fruzynska-Jozwiakو
)٢٠٠٦، SummerellوLesile(انتشاراً حیث یتواجد حتى في القطب الشمالي 

آخرون ، Sahab(ذا الفطر إلى داخل النبات عن طریق الجروح ـویدخل ھ .Fـ). ٢٠٠٧و
oxysporumنفسج ، ـریة ، والب

)KatanوDi Primo ،١٩٩٩ . (
Kochia scoparia) (Chenopodiaceae ،

)١.٥ (

)Gealson وCronguist ،١٩٩١.(
ثنائي ٣، ١(ـوھي من المركبات المھمة التي تمث)١الشكل (

) Alvarez٢٠٠٤) (أون-١--٢–
االولمستل من رسالة الماجستیر للباحث

٣/١١/٢٠١٠وقبولھ ٣/١٠/٢٠١٠تاریخ تسلم 
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م: ھي 
آخرون ، Chinese liquorice)Mandgeعزل الجالكونات ألول مرة من جذور الرز الصیني  ) ٢٠٠٧و

Aspergillus niger وAspergillus
flavus)Azad٢٠٠٧، وآخرون. (

١-phenyl-٣-aryl-prop-٢-ene-١-one

.التركیب العام للجالكونات ) : ١(الشكل 

ھوطرائقالبحثمواد
: نباتات شعر البنات من بذور و جذور الفطریات عزل 

مزروعة في ل بول وا لذ بة با مصا ل ات ا عض النبات ب من  ذور  ب لى ال حصول ع ل تم ا لك  وصل ، وكذ لم امعة ا حدائق ج
. ْم٥

ٍ إلزالة التربة  ٢٠العالقة فیھا لمدة ، ووضعت جذور النباتات المصابة تحت ماءٍ جار
من % ٣١–٢المنطقة المصابة من الجذر إلى قطع صغیرة بطول 

NaOCl .
لمصابة بو اا

Potato Dextrose Agar (PDA)البطاطا والدكستروز واألكار
١٠٠بتركیز 

٢٥ م٢
فظت . النامي االمنفرد أو طرف الھایفغوبعدھا تم تنقیة الفطر بطریقة عزل البوPDAأطباق حاویة على  ح

(PDA)ئل ف ي الما
.م وذلك الستخداماتھا في االختبارات الالحقة ٤الثالجة في درجة 

 : .
International Seed

Testing AssociationISTA) ،١٩٧٦ (Agar Plat Method .
١٠٠١ %NaOCl

)Leslie ، بمعدل )١٩٩٠وآخرون عت  ثم وز كل طبق١٠،   ذور ل تحا. ب
(PDA)١٠٠

٢٥٢
أو ا

، Ellis(غبوال
Hockingو Pittو١٩٧٦، Nelsonو Toussaunو١٩٧٥، Streetsو ١٩٧١، Boothو١٩٧١

) .٢٠٠٦، Summerellو Leslieو٢٠٠٦، HunterوBarnettو١٩٩٧، 
:األوساط الزرعیة

ضر الوسط الزرعي : وسط البطاطا والدكستروز واألكار  تي تم ٢٠٠وذلك بوزن PDAحُ اطا ال بط من ال غم 
٥٠٠

رى من ا٥٠٠غم من األكار إلى ١٥غم من الدكستروز و ٢٠ترشیحھا، أضیف  أخ مل 

٥,٦١٥إلى (١N,HCl)المخفف 
١٢١ ٢انج/ باوند ١٥م ، وضغط.

C CH CH

O
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PDAنظرا لعدم ذوبان الجالكونات بشكل جید في وسط : وسط السابروید الصلب
اضافةلتر غم من األكار١٥غم من البیبتون و١٠غم من الكلوكوز و١٠: منالمحضر ب

وسطالوتم) .٥,٦(الى
.HClمضحا

) ٠.٠٠٤٣() ٠.٠٠٤٣(تم تحضیر ھذه المركبات من رج : تحضیر الجالكونات
من % ٣٥مول من البنزل دیھاید أو أحد مشتقاتھ مع إضافة 

مل من االیثانول ، وبعد مرور ثالث ساعات رشح المحلول١٠االیثانول في 
).٢٠٠٥وآخرون ، Won(عدة مرات بالماء البارد وبعدھا ترك لیجف 

: األجھزة والمواد الكیمیائیة المستخدمة 
١ .(M.P) Melting Point Measurement:

Electrothermal٩٣٠٠Engineering
. )١جدول (جامعة الموصل / كلیة العلوم / الكیمیاء 

.الصفات الفیزیائیة لمركبات الجالكونات المحضرة :)١(الجدول 
الرقم

(X) معوضات
الجالكون

اسم المركب
درجة 

االنصھار
اللون

نسبة 
%الناتج 

١H١,٣ Diphenyl prop-٢-ene-١-oneم ْ ◌٥٤ - ٣٧.٩٣ھتأصفر با٥٢

٢m-NO٢١ – phenyl-٣- (m-nitrophenyl) prop-٢- ene -١-one
م ْ ◌١٤١-

١٣٩
٩٢.٠٨عسلي

٣P-OCH٣١ – phenyl-٣- (P-methoxyphenyl) prop-٢- ene -١-one
م ْ ◌٦٥ –

٦٣
٧٠.٠٦أصفر

٢ . :Fourier – Transform (FT-IR)
Spectrophotometer, Tensor CO-Brucker,٢٠٠٣, Germany,

(٤٠٠–٤٠٠٠)جامعة الموصل / كلیة التربیة/ بداللة العدد الموجي في قسم الكیمیاء .
٣ .Shemadzu - uv – VIS Recording uv –١٦٠

spectrophotometer :روفورم بوصفھ مذیباً ، إذ استخدمت خالیا الكوارتز ذات السعة وقد استخدم الكلو
.)٢جدول (جامعة الموصل / كلیة العلوم / في قسم الكیمیاء nm(٢٠٠–١١٠٠)سم ضمن المدى ١
.(Fluka)و(BDH)جمیع المواد الكیمیائیة المستخدمة كانت من انتاج شركتي . ٤

لجالكونات المحضرة البیانات الطیفیة لمركبات ا: )٢(الجدول 
(X) معوضات

الجالكون
الرقماسم المركب

IR-(KBr)-  cm-١U,V(CHCl٣)

max (nm) (C=٠)(C=C)(C C)(C-NO٢)C-O-C

H١,٣ Diphenyl prop-٢-ene-١-one٣٠٨,٠--١١٦٥٩١٦٠٤١٤٨٩
m-NO٢١ – phenyl-٣- (m-nitrophenyl) prop-٢- ene -١-one٢٨٠,٠-٢١٦٦٧١٦٠٨١٥٢٧١٣٨٤

P-OCH٣١ – phenyl-٣- (P-methoxyphenyl) prop-٢- ene -١-one٣
١٦٥٧
,٤١

١٥٩٩١٥٧٧-
١٢٦٤ asym

١٠٣٠ sym
٣٢٢,٠

من : 
(MIC) Minimum Inhibition Consentration
١,٠و ٠,٥٠و ٠,٢٥

الث مكررات ، PDAلتر من وسط/ غم٢,٠و  ث وب
ذت النتائج ثم والعامل الثاني التراكیز شملت المعاملة الواحدة ثالث اطباق،العامل االول لجالكونات  وذلك أخ

ب
PDAControl)PittوHocking ،أخذت ، )١٩٩٧ و

.لحساب المساحة المثبطة لكل مستعمرة فطریة لكل یوم من أیام التحضین(Image Tool)الصورة 
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النتائج والمناقشة
نسبة عزل ) ٣(: 

فطرو جذور الفطریات من بذور  ان ال نات وك بات شعر الب F. oxysporumن
R. solaniیلیھ الفطر% ٣٣ اشار ) ٢٠٠٨(% . ١١بنسبة (١)
% ٦٤كانت F. oxysporumأن أعلىالى

Macrophomina phaseolinaF.
oxysporumو.% ٢٧% ٨٠

) . ١٩٦٨، Richardsonو Noble(رنفل ینقل في بذور الق
)٢٠٠٧ (F.oxysporum١% ،

Fusariumالفطر ) ١٩٩٩(ووجد الرفاعي  spp ٢وفي بذور اللوبیا بنسبة % ٢في بذور العدس بنسبة %
F. oxysporum% ٢بنسبة F. graminearumوالفطر

.للبذور والجذور بشكل غزل فطري أو بشكل أبواغ كالمیدیة 

) . ١٩٩٩وآخرون، Stetzenbach(وخزنھا والتي قد یكون مصدرھا التربة 

ور وجذور نبات شعر البناتالفطریات المعزولة من بذ) : ٣(الجدول 
للتكرار% مصدر العزلالفطریات

Chaetomium sp٩بذور
Fusarium  oxysporum٣٣جذور

Nigrospora sp٩بذور
Rhizoctonia solani ١١بذور(١)
Rhizoctonia solani ٧بذور(٢)

)٤(النتائج الواردة في الجدولتشیر: Fusarium oxysporumفطر في الات ـجالكونالر ـة تأثیـدراس-١
لكونات لجا ١,٠و٠,٥و٠,٢٥()٣و٢و١(من ا

فطر في ) لتر/غم٢,٠و F. oxysporumل
بطة ) ١(/غم٠,٢٥ احة مث % ٨٨,٢مس

% ٦٤,٩% ٧٥النسبة إلى 

% ١٠٠لتر من نفس الجالكون نسبة تثبیط /غم٢تركیز سجل الو، % ٥٧,٣
وكانت نسبة التثبیط لمعدل . في الیوم السادس والسابع % ٩٨الخمسة األولى من التحضین ، ثم انخفضت إلى 

ف) ٢(.% ٩٨القطرین المتعامدین 
ثم F.oxysporum% ٤٥,٧لتر نسبة تثبیط في مساحة النمو /غم٠,٢٥

% ٤٨,٤الخامس
نسبة الت% ١٤,٣المئویة للمساحة المثبطة في الیوم السابع  نت  % ٧وكا

نسب /غم١الیوم السابع من التحضین أیضاً ، ووجد أن التركیز  سجل 
أعطى . F. oxysporum% ١٠٠تثبیط  و

% ٩٥,٥وھو أنفسھ لتر الجالكون /غم٢التركیز 
لسابع ا

% ٩٥,٢لمساحة النمو الفطري 
% ٩٢,٤/غم٠,٢٥أعطى عند التركیز ) ٣(إن الجالكون % .٩٢مدین في الیوم السابع المتعا

٨١ %
في الیوم الخامس وكانت النسبة المئویة للمساحة المث% ٦٣,٥التحضین ثم انخفضت إلى 

٣٢% ٤٣,٣ %
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% ١٠٠من ھذا الجالكون نسبة تثبیط لتر/غم٢وسجل التركیز التحضین، 
.جمیع أیام التحضین ولمعدل القطرین المتعامدین

) ٥(تبین نتائج الجدول : Rhizoctonia solaniالجالكونات في الفطر أثیردراسة ت-٢
)  ٣، ٢، ١(من الجالكونات ) لتر/غم٢,٠و١,٠و٠,٥و٠,٢٥(

لجالكونلتر ھو أقل تركیز استخ/غم٠,٢٥أظھرت النتائج أن التركیز .R. solaniللفطر  من ا وكانت ) ١(دم 
% ١٠٠% ١٠٠النسبة المئویة للمساحة المثبطة 

% ١٠٠لتر /غم٢,٠,١,٠,٠,٥المتعامدین ، وكذلك أعطت التراكیز الثالثة األخرى المستخدمة      
% ٩٦,٤من المساحة المثبطة ) ٢(وقد سبب الجالكون .R.solaniلنمو الفطر 

% ٩٢,٧ثم انخفضت ھذه النسبة في األیام التالیة حتى وصلت 
١٠٠% ٨٦ % .

) /غم٢,٠و١,٠و٠,٥و٠,٢٥) (٣(
٢/غم٠,٢٥% ١٠٠

.R.solaniلتر لھما التأثیر نفسھ على الفطر /غم
) ٦(و) ٥(
Prasad)٢٠٠٨ (

Aspergillus niger وRhizopus oryzaeوAspergillus fumigatus
-'٤)-١/ ٠,١/ ٠,١و ٠,٠٥

Bromophenyl)-٣-(٤-chlorophenyl)-prop-٢-ene-١-one
لم لنفس ١٠مل / Aspergillus fumigatus٠,٠٥ملم للفطر١٤ م

Aspergillus flavus٠,١
. ملم ٨مل / ١١٠,٠٥مل / 

Rhizopus oryzae١٣٠,٠٥/ ٠,١
 /٩ .Aspergillus flavus:

)١-(٤'-Bromophenyl)-٣-(٣,٤,٥-trimethoxyphenyl)-prop-٢-ene٤)-١'-
Bromophenyl)-٣-phenyl-٢-prop-١-one١-(٢'-Hydroxyphenyl)-٤)-٣-

flurophenyl)-٢-propen-١-one

.Rhizopus oryzaeو Aspergillus flavusو Aspergillus nigerللفطریات الثالثة 
) ٢٠٠٧(Mostahar) ٥(و) ٤(

-٤)-٥-dimethoxy-٣,٨/ ١٠٠و٥٠
hydroxy)-٣-methoxyphenyl)-benzo(b)pyran-٧-one (٤-hydroxy-٥,٧,'٣trimethoxy

flavone)Penicillium sp١٠٠و٥٠
. ٢٦و١٨/

Trichoderma sp ٢١و١٥مل تثبیطاً قدرة /مایكروغرام١٠٠و٥٠إذ كانت المنطقة المثبطة عند التركیز
 .٣,٨-dimethoxy-٥- (٣-

hydroxy-٤-methoxyphenyl) –benzo (b) pyran-٧-one (٣'-hydroxy-٥,٧,'٤-trimethoxy
flavone)Fusarium sp١٠٠و٥٠/

)٤(٢٢و١٦قدرة 
.سبب زیادة نسبة التثبیط F. oxysporumالمستخدمة على فطر 

مل ، وعند / مایكروغرام ٥٠ملم عند التركیز ١٤إذ كانت المنطقة المثبطة Biopolarise spعلى الفطر 
-٢)-١-(E. ملم ٢٢مل كانت المنطقة المثبطة / مایكروغرام ١٠٠زیادة التركیز إلى 

hydroxy-٤,٦-dimethoxyphenyl)-٣-(٤-hydroxy-٣-methoxyphenyl)-prop-٢-ene-١-one



٢٠١٠) ٢ملحق (العدد ) ٣٨(المجلد )              ISSN 1815-316X(مجلة زراعة الرافدین                  

(E)-٢)-١-hydroxy -٤,٦dimethoxyphenyl)-٣)-٣-hydroxy-٤-
methoxyphenyl)-٢-ene-١-one(٣,'٢-dihydroxy-٦,٤,'٤-trimethoxy chalcone

Fusarium spوPenicillium spوTrichoderma spفي كون سبب  وال

أكد .  آخرون Pasardو لكونات ) ٢٠٠٦(و لجا أن ل
٠,٠٥و ٠,١

 /١-(٢'-hydroxynaphthalene-١-y'l)-٥)-٣-bromo-٣-chloro-
٢-hydroxyphenyl-٢-propen-١-oneAspergillus niger

/ ٠,١م١٨مل / مایكروغرام ٠,٠٥ملم عند التركیز ١٣المنطقة المثبطة لھ 
Rhizopus oryzae٠,٠٥. مل

-oxo-١]-٣. ملم ١٦/ ١٢٠,١/ 
٣(٤-٣-dimethoxyphenyl)-٢-propenyl]-٢H-١-benzopyron-٢-one

Aspergillus nigerم وعند ١٣/ ٠,٠٥ مل
وكانت ،Rhizopus oryzae. ملم١٦مل / مایكروغرام ٠,١التركیز 

١٤٠,١مل ،  و/ مایكروغرام ٠,٠٥كیز ملم عند التر١٠المنطقة المثبطة لھ 
 /  .)٢(/ ١)  ٤ (F.

oxysporum غم٢ولكن عند مضاعفة التركیز إلى % ١٠٠بنسبة/
للمساحة المثبطة ، وقد یعود السبب في ذلك أن لكل مادة تركیزاً % ٩٥,٢لمعدل القطرین المتعامدین % ٩٢

Optimal concentrationمثالیاً 
٢ /Takahi

phenyl Isoxazole-٥-hydroxy-٣عند دراسة تأثیر المادة ) ١٩٧٤(وآخرون 
R. solani وF. oxysporum.

) مل/١٠٠، ٥٠، ٢٥، ١٠، ٥، ٢,٥، ١(من ھذه المادة عند دراسة تأثیر عدة تراكیز
على %١/٨٩

R. solani ،٢٣١٠٠/ .
١٠، F. oxysporum١% ٩٢/ روغرام ١٠

 / .RavalوDesai
)٢٠٠٥ (Aspergillus nigerوCandida

albicansوسجلت الجالكونات ) مل/ مایكروغرام ٢٠٠، ١٥٠، ١٠٠، ٥٠(وا التراكیز واستخدمN-(٢-
amino-٤-phenyl-٣-cyanopyridin-٦-yl)phenothiazineN-(٢-amino-٣)-٤-

hydroxy-٤-methoxyphenyl)-٣-cyanopyridin-٦-yl) phenolthiazine
مل أدى إلى انخفاض / مایكروغرام ٢٠٠مل ولكن استخدام التركیز / كروغراممای١٥٠الفطرین عند التركیز

. مل ھو التركیز المثالي المثبط على ھذین الفطرین / مایكروغرام ١٥٠نسبة التثبیط وھذا یؤكد أن التركیز 
)٢() ٦ ( .

أعلى . سم ٣٢,٥نبات مع وجود فروقات معنویة لجمیع المعامالت عند المقارنة مع معامل السیطرة ال نت  وكا
. سم للمعاملتین األولى والثانیة ٢٥,١٦قیمة لطول النبات 

. غم٢,٣٧نة مع معامل السیطرة للمجموع الجذري مع وجود فروقات معنویة لجمیع المعامالت عند المقار

تغطیساً ) ٢(تأثیر الفطریات على اإلنتاجیة في نباتات شعر البنات المعاملة جذوره بالجالكون ) ٦(الجدول 

المعامالت
طول 
النبات

)سم(

الوزن الطري 
للمجموع 

)غم(الجذري 

الوزن الطري 
للمجموع 

)غم(الخضري

الوزن الجاف 
للمجموع 

)غم(الجذري 

الجاف الوزن 
للمجموع الخضري 

)غم(
Control٣٢أ ١٢أ٥٢,٣٧, ٠أ٧٣٦, ٣أ٧٤, ,٩٨

Chalcone + control٢٥ب ٥أ ب١٦٠,٨٢٥, ٠أ ب١٢٨, ١ب٣٦٢, ,١٥٩

Chalcone + Fusarium oxysporum٢٥ب ٢ب١٦٠,٧٢, ٠ب٩٠٣, ٠ب٢١٠, ,٥٨٨

Chalcone + Rhizoctonia solani٢٣ب ٣ب٦٦٠,٨٤١, ٠ب٦٠٦, ٠ب٢٢٩, ,٧٩٦
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) عمودیاً (باستخدام اختبار دنكن المتعدد المدى ٠.٠٥األرقام التي تحمل حروفاً متشابھة ال تختلف معنویاً عند مستوى االحتمال * 
.
. یمثل الرقم معدل ثالثة مكررات لكل معاملة *

٠,٨٤١كانت أعلى قیمة للوزن الطري الجذري  إذ
R. solani٠,٧٢راعتھا بتربة ملقحة بالفطر وز

F. oxysporum .
. غم ١٢,٧٣٦الطري للمجموع الخضري لجمیع المعامالت وعند المقارنة مع معامل السیطرة 

٥,١٢٨
٢,٩٠٣. معنویة 

مع وجود فروقاتF. oxysporumوزراعتھا بتربة ملقحة بالفطر 
 .

٠,٣٦٢. غم ٠,٧٤معامل السیطرة 
٠,٢١٠. عنویة بالجالكون فقط مع عدم وجود فروقات م

F. oxysporumمعاملة جذور النباتات بالجالكون وزراعتھا بتربة ملقحة بالفطر 
. عند المقارنة مع معامل السیطرة 

. غم٣,٩٨ت معنویة لجمیع المعامالت عند لمقارنة مع معامل السیطرة وجود فروقا
خضري  ل اف ا ١,١٥٩الج

.F.  oxysporumغم عند معاملة النباتات بالجالكون وزراعتھا بتربة ملقحة بالفطر ٠,٥٨٨
ال

Keilig وLudwig-Muller
)٢٠٠٩ (NaringeninوQuercetin

Arabiodopsis thaliana
اوجده .  ) ٢٠٠٢(Ahmedو مع م

Jasmonic acid على نبات الباقالء المصاب بالفطرF. oxysporumفي طول الن  ً قصرا ّب  لكن سب ات و ب
 .

Jasmonic acidوقد یعزى سبب ذلك إلى دور
. النبات وبالتالي قلة في االستطالة وقصر في طول النبات 

) ٢(ان الجالكون ) ٦(دول ونلحظ من الج
F.

oxysporum
فاعل ال للت

Tylosisالتایلوزات 
نخفاض  اال إن  ، و

تفقد من F. oxysporumفي وزن النبات الرطب والجاف یرجع السبب فیھ إلى أن النباتات المصابة بالفطر 

فتتكون الصموغ نتیجة ألكسدت
)Agrios ،٢٠٠٥()Baker ، الفطر ) ١٩٨١وآخرون .Fأن 

oxysporum
Fusaric acid وLycomara samins

. Polypeptide toxinوNaphthazavinوTrichothecenesو Javanicinو

لجذور ) ١٩٨٨،Killaberew(األیوني من وإلى الخلیة  اف ل الج لطري و لوزن ا ا نخفاض  في ا إن السبب  ، و
اء أقل ،  م
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)Al-
Abdalall ،٢٠٠٧. (

EFFECT OF  CHALCONES ON Fusarium oxysporum and Rhizoctonia solani
ISOLATED FROM SEED  AND ROOTS OF Kochia scoparia.

Lina Aamel Abdul-Jabbar              Nadeem A.Ramadan
Dept. of Bilology\ College of Sci.

ABSTRACT
Fungi had been isolated from the roots and seeds of Kochia scoparia, it was

found that Fusarium oxysporum was the most predominant as it was about 33 %
from the whole number of other fungi (isolated from the roots) and Rhizoctonia
solani (which had been isolated from seeds) by 11 %. Substituted and an substituted
chalcones were prepared (1, 2, 3) and four concentrations of them were used (0,25,
0,5, 1,0, 2,0 g/l), their inhibition effects on the growth of F. oxysporum and R.solani
were studied. The conc. 0,25 g/l of chalcone (1) gave an inhibition percentage of
57,3 % for the mean perpendicular diameters (MPD) for the F. oxysporum at the 7th

day of incubation.The inhibition surface area (ISA) for the F. oxysporum 64 % ,
while the same conc. 0,25 g/l gave 100 % for the MPD on R. solani at the same
period. The inhibition surface area for F. oxysporum was 97.7 % using conc. of (2
g/l), the same conc. gave 100 % inhibition for R.solani at the 7th day of incubation.
The conc. 0,25 g/l of chalcone (2) causes the inhibition 7 % of F. oxysporum at the
7th day of incubation for MPD and the percentage of ISA was 14,3 %, while the
same conc. 0,25 g/l manifests an inhibition of 86 % for R. solani at the 7th day of
incubation for MPD, while ISA was 92,7 % . The conc. 2 g/l of chalcone (2) causes
the inhibition of 92 % for MPD at 7th day for F. oxysporum , while ISA was 95,2 %
, the same conc. 2 g/l displayed 100 % inhibition on R. solani for MPD and ISA.
The conc. 0,25 g/l of chalcone (3) causes an inhibition of 32 % for F. oxysporum to
MPD at the 7th day of incubation, the ISA was 43,3 % and the inhibition was 100 %
for R. solani , while conc. of 2 g/l of chalcone (3) causes the inhibition of 100 %
for F. oxysporum and R.solani at the 7th day of incubation.
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.رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق
) . ١٩٩٩(الرفاعي ، فاتن نوري مال عبد حسین 
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م٢٥أیام في درجة حرارة ٧ولمدة Fusarium oxysporumالمضافة إلى وسط السابروید النامي علیھ فطر   ٣و٢و١تأثیر أربعة تراكیز من الجالكونات : ) ٤(الجدول 

ت
ونا

الك
لج

ا

التراكیز 
ولالیوم أل)غم(

 %
للمساحة 
المثبطة

الیوم 
الثالث

 %
للمساحة 
المثبطة

الیوم 
الخامس

 %
للمساحة 
المثبطة

الیوم السابع
 %

للمساحة 
المثبطة

معدل للتثبیط% 
طرین متعامدین

(١)

٨٨,٢٥٨٥,١٣٩٤٩٢٤,٨٠٧٥١٠٧٩,٨٨٦٤,٩٥٧,٣*٠,٢٥٩٢,٤٥ ٥٢,١٢٢٤٥,٦٣٩١,٣٣**٢٨,١٧
٠,٥٠٩٢,٤٥٩٧,٩٥٨٥,١٣٩٥,٩٩٢٤,٨٠٨٥,٣١٠٧٩,٨٨٧٦,٠٧٦٩,٣ ٢١,١٢٤٢,٧٥١٥٢,٠١٢٧٣,٢٤
١,٠٩٢,٤٥١٠٠٥٨٥,١٣٩٠,٧٩٢٤,٨٠٨٥,٣١٠٧٩,٨٨٨١,٦٨٥ ١٩,٦٢٧٢,٢١١٥٢,١٣٢١٤,٤٢
٢,٠٩٢,٤٥١٠٠٥٨٥,١٣١٠٠٩٢٤,٨٠١٠٠١٠٧٩,٨٨٩٧,٧٩٨ ١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢٤٣,١٦

(٢)

٠,٢٥٩٢,٤٥٤٥,٧٥٨٥,١٣٤٨,٤٩٢٤,٨٠٣٢,٣٣١٠٧٩,٨٨١٤,٣٧ ٥٩,١٤١١٣,٣٦٦٣٢,٠٧٩٢٨,٢٦
٠,٥٠٩٢,٤٥٨٨,٣٥٨٥,١٣٩١,٢٩٢٤,٨٠٨٢,٧١٠٧٩,٨٨٧٠,٤٦٢,٧ ٢٨,١٢٦٩,٣٢١٧٥,٦٢٣٣٢,٥٩
١,٠٩٢,٤٥١٠٠٥٨٥,١٣١٠٠٩٢٤,٨٠١٠٠١٠٧٩,٨٨١٠٠١٠٠ ١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢
٢,٠٩٢,٤٥٩٥,٥٥٨٥,١٣٩٦,٧٩٢٤,٨٠٩٧,٥١٠٧٩,٨٨٩٥,٢٩٢ ٢٢,٨٧٣٧,٤٥٤٢,٠٩٧٠,٣١

(٣)

٠,٢٥٩٢,٤٥٩٢,٤٥٨٥,١٣٨١٩٢٤,٨٠٦٣,٥١٠٧٩,٨٨٤٣,٣٣٢ ٢٥,١١١٢٢,١٤٣٣٩,٩٧٦٢٠,٦١
٠,٥٠٩٢,٤٥٩٥,٢٥٨٥,١٣٦٩,٦٩٢٤,٨٠٧٤,٥١٠٧٩,٨٨٥٣,٤٨٤٦ ٢٣,٠٦٧٨,٢٩٢٥٠,٠٤٥١٢,٨١
١,٠٩٢,٤٥٩٣,٨٥٨٥,١٣٩٢,٨٩٢٤,٨٠٧٦,٣١٠٧٩,٨٨٥٩,١٥٩ ٢٤,٠٨٥٩,٨١٢٣٤,١١٤٥٣,١٨
٢,٠٩٢,٤٥١٠٠٥٨٥,١٣١٠٠٩٢٤,٨٠١٠٠١٠٧٩,٨٨١٠٠١٠٠ ١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢

,one-١-ene-٢-prop(m-nitrophenyl)-٣-phenyl-١) ٢(الجالكون , one-١-ene-٢-١,٣Diphenylprop) ١(الجالكون 
one-١-ene-٢-prop (P-methoxyphenyl)-٣-phenyl-١) ٣(الجالكون 

ترمز إلى المعاملة وناتجة من قسمة ثالثة مكررات** ترمز إلى المقارنة *
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م٢٥أیام في درجة حرارة ٧ولمدة Rhizoctonia solaniى وسط السابروید النامي علیھ فطر  المضافة إل٣و٢و١تأثیر أربعة تراكیز من الجالكونات ) ٥(الجدول 

الجالكونات
التراكیز 

)غم(
الیوم األول

للمساحة % 
المثبطة

الیوم 
الثالث

للمساحة % 
المثبطة

الیوم 
الخامس

للمساحة % 
المثبطة

الیوم 
السابع

للمساحة % 
المثبطة

للتثبیط% 
عامدینمعدل قطرین مت

١

٠,٢٥
١١٩,١٢

١٠٠
٣٢٩,٧١

١٠٠
٩٠٣,٨٠

١٠٠
١٣٥٥,٦٦

١٠٠١٠٠
١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢

٠,٥٠
١١٩,١٢

١٠٠
٣٢٩,٧١

١٠٠
٩٠٣,٨٠

١٠٠
١٣٥٥,٦٦

١٠٠١٠٠
١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢

١,٠
١١٩,١٢

١٠٠
٣٢٩,٧١

١٠٠
٩٠٣,٨٠

١٠٠
١٣٥٥,٦٦

١٠٠١٠٠
١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢

٢,٠
١١٩,١٢

١٠٠
٣٢٩,٧١

١٠٠
٩٠٣,٨٠

١٠٠
١٣٥٥,٦٦

١٠٠١٠٠
١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢

٢

٠,٢٥
١١٩,١٢

٩٦,٤
٣٢٩,٧١

٩٤,٨
٩٠٣,٨٠

٩٣,٣
١٣٥٥,٦٦

٩٢,٧٨٦
٢٣,١٤٣٥,٦٧٧٨,٢٢١١٦,٢٦

٠,٥٠
١١٩,١٢

١٠٠
٣٢٩,٧١

١٠٠
٩٠٣,٨٠

١٠٠
١٣٥٥,٦٦

١٠٠١٠٠
١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢

١,٠
١١٩,١٢

١٠٠
٣٢٩,٧١

١٠٠
٩٠٣,٨٠

١٠٠
١٣٥٥,٦٦

١٠٠١٠٠
١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢

٢,٠
١١٩,١٢

١٠٠
٣٢٩,٧١

١٠٠
٩٠٣,٨٠

١٠٠
١٣٥٥,٦٦

١٠٠١٠٠
١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢

٣

٠,٢٥
١١٩,١٢

١٠٠
٣٢٩,٧١

١٠٠
٩٠٣,٨٠

١٠٠
١٣٥٥,٦٦

١٠٠١٠٠
١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢

٠,٥٠
١١٩,١٢

١٠٠
٣٢٩,٧١

١٠٠
٩٠٣,٨٠

١٠٠
١٣٥٥,٦٦

١٠٠١٠٠
١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢

١,٠
١١٩,١٢

١٠٠
٣٢٩,٧١

١٠٠
٩٠٣,٨٠

١٠٠
١٣٥٥,٦٦

١٠٠١٠٠
١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢

٢,٠
١١٩,١٢

١٠٠
٣٢٩,٧١

١٠٠
٩٠٣,٨٠

١٠٠
١٣٥٥,٦٦

١٠٠١٠٠
١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢١٩,٦٢

.one-١-ene-٢-prop(m-nitrophenyl)-٣-phenyl-١) ٢(الجالكون . one-١-ene-٢-١,٣Diphenylprop) ١(الجالكون 
.one-١-ene-٢-prop (P-methoxyphenyl)-٣-phenyl-١) ٣(الجالكون 

.قسمة ثالثة مكرراتترمز إلى المعاملة وناتجة من ** ترمز إلى المقارنة*


