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 الخالصة 

اجرري عررزل للياريررات المصرراحبة للبرررور مررن عنررش اجنرراب مررن انررجارالغابات وال رر  نررملت علرر  
  Cupressus sempervirensisوالسررررو اايارررال     Pinus brutiaبررررور انرررجار صرررنوبر زاوي رررا 

 Eucalyptusب وب واليوكرالي  Biota occidentalsوالثويرا   Casuarina eguistifoliaوالكازوارينرا 

camaldulensis  ونارب الملكBarkinsonia sp.   ولسان الايرAlianthus sp.   والروبينياRobinia 

pseudoacasia   وااكاسرررياAcacia cianophyla   والجنرررار الغربرررPlatanus occidentales  ،

ن ال عةريم السراح  للبررور وأظهرت ن ائج العزل ظهور اربعة اجناب من الياريرات مرافةرة للبررور برالر م مر
و  .Penicillum spو .Fusarium  sp قبررل زراع هررا علرر  الوسررا المغررري ونررملت علرر  الياريررا ت 

Aspergillus sp.   وRhizopus sp.  ل رر  ظهرررت مصرراحبة لبرررور ااجنرراب المخ ليررة مررن برررور انررجار
 5% و  6.7% و  8.3% و  1.7الغابات ، وقد ظهرت هره الياريات مرافةة للبررور وبرلعل  نسرب عرزل ) 

% ( علر  ال رروال  ، و بررين مررن ااخ بررارات الحيويررة لمس خلصررات السررواك ومسررحوقر المبانرررعل  الياريررات 
% ( للياررر   47المدروسررة  رراثر الياريررات المدروسررة بالمسرر خلل الكحررول  للسررواك والررري بلرر  اقصرراش ) 

Fusarium  sp    يارر  و رهه الالمسر خلل  % مرن 100عنرد ال ركيرزPenicillium  sp    الرري اظهرر
% من المسر خلل الكحرول  للسرواك ،  100% عند ال ركيز  30.4 لثرا  ثبياياً مع ثدرج ال ركيز بل  اقصاه 

% ، و برين  100ف  حين لم  ظهر جميع الياريات أي  اثير بالمس خلل المائ  للسرواك وح ر  عنرد ال ركيرز 
  51و  40ًً بنسربة ) .Fusarium spسواك وجود نناا  ثبيا  لليارر من ن ائج ااخ بار الحيوي لمحسوق ال

 رلثرا ً بنسرب منخيضرة )    .Aspergillus sp( % مع  درج ال ركيز وعل  ال روال  كمرا اظهراليارر   51و 
أي  ررلثرا  ً ولجميررع   .Penicillium sp(%  ولررثهت  راكيررز فرر  حررين لررم يظهررر الياررر  0و  15و  16

 ال راكيز .
 دالة : ال اثير ال ثبيا  ، ااخ بار الحيوي ، الياريات المرافةة للبرور، مس خلصات السواك  .كلمات 

 
 2/1/2012 وقبولر    7/12/2011 لريخ  سلم البحت 

 
 المقدمة 

 عد برور انجار الغابات من المصادر ااساسرية لديمومرة واسر مرارية  نميرة انرجار الغابرات ، ولعرل 
فةة لهره البرور بعد جمعها من اانرجار وصرواً  الر  مخرازن البررور قرد يعرضرها الر  دراسة الياريات المرا

اضافة مرا  عر  اليرر هرره البررور واثنراء ال رداول  Air borneال لوت بالعديد من الياريات المحمولة بالهواء 

اياهرا برالر م مرن  والخزن ، كرلك فان مصاحبة الياريات للبرور يؤدي الر  نةرل الياريرات الر  ال ربرة ملوثرا ً
و   Penicillum spو  .Fusarium sp وسررجلت فاريررات   خلوهررا مررن الياريررات او عةيمهررا المسرربق .

Aspergillus sp  وRhizopus sp.  فرر  العررراق مرافةررة لبرررور انررجار الصررنوبر والسرررو والكازوارينررا
مررن البرراحثين عالميررا ً  ًمرافةررة كمررا اكررد العديررد  ( . 1987واليوكرراليب وب فرر  منررا ل محافظررة نينررو  )محمررد ، 
نوعرا ً مرن الياريرات مرافةرة لبررور النبرق  ضرمنت  13الياريات للبررور وخصوصرا ً اثنراء الخرزن فةرد سرجل 

Aspergillus flavus   وF. moniliform   وPenicillium canadence      وRhizopus oryzae. 
 (Mittal  ، كررلك سرجلت العديرد مرن اليا 1983واخرون  )العديرد مرن  تريرات مرافةرة لبررور انرجار الغابرا

 Mittalو  Anderson   ،1986الياريررات مرافةررة لبرررور انررجار الغابررات وبررااخل الاررور الكونيرردي )
( ، كما  م عزل مجموعة من الكائنات اليارية الدقبةة مرافةة لبرور ثهثة انواع من انرجار  1990واخرون ، 

 Pinus مرن انرواع الصرنوبر    Aspergillus وPenicillium و   Rhizopusالصرنوبر منهرا الياريرات  

michoacana  و Pinus pseudostrobus( .Vazquez-Collazo  ،1996   وقد سجل ، )Mehrotra 
(   سرررعة عنرررر فاررررا ًعلررر   سرررعة انرررواع مرررن بررررور انرررجار الغابرررات فررر  منرررااق مخ ليرررة مرررن 2000) 

mailto:Anweralkhero@yahoo.com
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اضرافة الر  انرواع   Aspergillusوانرواع لليارر    Penicillium الهند و ضمنت اثنا عنر من انرواع اليارر
 رم عزلهرا مرن بررور انرجار اليوكراليب وب ، كررلك عرزات اربعرة انرواع مرن   Fusarium اخرر  مرن اليارر

من برور انرجار ااسريندان .   Rhizopus stoloniferو   Fusarium semitectumالياريات منها اليار 
( فرر  مصررر مجموعررة مررن الياريررات علرر  برررور  2003)  Rasmiو  Abdelamonemكرررلك فةررد سررجل  

 Fusariumانجار الغابات ومنهرا انرجار اليوكراليب وب الكازوارينرا وااروكاريرا وال رين ونرملت الياريرات 

oxysporum و F. moniliform و Phoma spp.  وCephalosporium spp.  و Macrophomina 

phaseolina  و Colletotrichum gloeosporoiedes  . 

  
 مواد البحث وطرائقه

 Pinus brutiaاجري العزل من برور عنرش أجناب من أنجار الغابات نملت برور انجار  :العزل 
والثويا   Casuarina eguistifoliaوالكازوارينا   Cupressus sempervirensisوالسرو ااياال  

Biota occidentals   واليوكاليب وبEucalyptus camaldulensis  ونارب الملكBarkinsonia sp. 

 Acacia cianophylaوااكاسيا  Robinia pseudoacasiaوالروبينيا  .Alianthus spولسان الاير 
،وال    م جمعها من قبل الالبة من اانجار الموجودش ف   Platanus occidentalesوالجنار الغرب  

ا را  الخزن  2009الغابات / جامعة الموصل وخهل خريف من ل قسم الغابات ال ابع لكلية الزراعة و

ف  المخ بر وكرلك ا را  الزراعة بااضافة لهجناب الموجودش اصه ف  المخ بر و م العزل بعد نةل 
ساعات ، و مرت ف   4البرور ال  قاع من قماش الململ ، وبنكل منيصل ثم  سلت بالماء الجاري لمدش 

بررش من كل جنب  60دقائق ، ثم جييت بلوراق  رنيح ثم نةلت  4% ولمدش 1يوم محلول هايبوكلورا الصود
المضاف الير  PDA ابا   ال  ااباق ب ري معةمة حاوية عل  الوسا المغري اجار الباااا والدكس روز 

  2± 25مل  / ل ر ، حضنت اااباق ف  درجة حرارش  100المضاد الحيوي سليات الس رب ومايسين بمعدل 
بررش / ابق  واخرت الن ائج بحساب عدد  20زية ، اس خدمت ثهت مكررات لكل جنب  ابا   وبمعدل سيلي

لك ر(  . ك 1987المس عمرات اليارية ف  كل ابق ثم حولت ال  نسبة مئوية للياريات المعزولة ) محمد ، 

والمع مدش من قبل    م  نخيل الياريات ال  مر بة الجنب اع مادا ً عل  الميا يح النصنييية العالمية
Barnett  وHunter  (2006                                                         . ) 

 االستخالص بالمذيبات العضوية 
اجريت عملية ااس خهل ورلك بعد  هيئة اعواد السواك المس وردش من المملكة  :تهيئة المواد االولية 

ااسواق المحلية حيت ازيلت اا لية البهس يكية منها و م  ةايعها ال  قاع العربية السعودية والموجودش ف  
ساعة ثم احنت باس خدام ااحونة كهربائية كبيرش  48صغيرش ثم جييت  حت درجة حرارش المخ بر ولمدش 

  م من المسحوق لغر  ااس خهل . 25الحجم محلية الصنع و م الحصول عل  ثم وزن 
 نولية من اعواد االراك )السواك( .استخالص المركبات الفي

( ورلك  1973)  Harborne م ااس خهل اع مادا عل  اريةة  : االستخالص بالكحول االثيلي -1
مل من الكحول  250باس خدام المس خلل الكحول  لعينة السواك حيت اضيف ال  مسحوق العينة السابق 

رق ومح ويا ر بعد  لق اليوهة بسداد بهس يك  مل ثم نيل الدو 500% وف  دورق زجاج  سعة 95ااثيل  
ساعة ثم رنح  48واس مرت عملية الرج لمدش  Magnetic sterierال  جهاز الرجاج المغناايس  كهربائ  

المحلول من خهل اوراق  رنيح وبرلك  م الحصول عل  المس خلل الكحول  للسواك ، نةل المس خلل 
مل ثم نةلت  25لغر   ركيزه ح    Rotary vacuum evaporatorالكحول  ال  جهاز المبخر الدوار 
بعد ان قسمت ال  جزئين اضيف ال  الةسم ااول  Acid hydrolysisالعينة ال  مرحلة ال حلل الحامض  

مل من حام  الهيدروكلوريك المخيف )واحد عياري( ثم نةلت ال  حمام مائ  و م الرج وعل  درجة  40
مل من خهت ااثيل ونةلت المكونات  40اعة ثم  ركت ل برد واضيف اليها درجة مئوية ولمدش نصف س 80

حيت انيصلت ال  ابة ين العليا الرائةة الصيراء الحاوية المركبات   Separating funnelال  قمع اليصل 
 Glyconوالسيل  الحاوية عل  الجزء السكري  Aglyconاليينولية المرابة ف  المس خلل وال    سم  

العملية مرش ثانية مع الابةة السيل  بعد اضافة خهت ااثيل مرش ثانية للحصول عل  اكبر كمية من وكررت 
المركبات اليينولية المرابة ف  الخهت ، ثم بخرت خهت ااثيل باس خدام جهاز المبخر الدوار وبرلك  م 

نةلت ال  المرحلة الهحةة الحصول عل  محلول مركز من المركبات المرابة ف  خهت ااثيل وبنكل مركز و
 . 
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( ايضا  ً حيت Harborne م ااس خهل اع مادا عل  اريةة ) االستخالص باستخدام الماء الحار : –2
مل ثم نيل جهاز  250مل من الماء المةار ف  بيكر زجاج  سعة  100 م من عينة السواك ال  10أضيف 

 48سيليزبية ولي رش  80د رجة الحرارش عل  وضبا   Magnetic sterierالرجاج المغناايس  الحراري 

ساعة ثم رنح المحلول من خهل اوراق  رنيح وبرلك  م الحصول عل  المس خلل لعينة السواك ، نةل 
مل باس خدام جهاز المبخر اليرا   الدوار ثم اجريت  ااخ بارات  25المس خلل المائ  و م  ركيزه ح   

 الهحةة علير مبانرش .
 لحيوية لمستخلصات السواك االختبارات ا

اجري ااخ بار الحيوي ل اثير خمسة  راكيز من المس خلل الكحول   المستخلص الكحولي للسواك : – 1
% (  وبضمنها المةارنة ف  فاريات  عين 100% ،  0.75% ،  0.50%  ،  0.25% و 0للسواك وبنسب 

  .Aspergillus spو  .Penicillium sp و  .Fusarium spبرور انجار الغابات وال   نملت الياريات
ورلك بعد  حضير هره ال راكيز باس خدام المريب  مخ بريا  ًDMSO  (Dimethoxysulphoside  و م )

ورلك بعمل اقرال من ورق ال رنيح   Wet Disk Methodااخ بار باس خدام اريةة ااقرال الرابة
ت هره ااقرال ف  انبوبة اخ بار واحكم  لةها عةمت ملم( ، ووضع 3باس خدام ثاقبة فلين ثاقبة فلين بةار )

دقيةة ، ثم بعد رلك  م معاملة اقرال من اوراق  15سيليزية لمدش  121بااو وكليف عند درجة حرارش 
ملم بال راكيز السابةة الركر ورلك بغمر ااقرال ف  ال راكيز المحضرش  3ال رنيح المعةمة رات اقاار 

سم وبمعدل ثهت اقرال لكل ابق وبمسافات  9اقرال ال  ااباق ب ري قياب السابةة الركر ثم نةلت ا

م ساوية عن مركز الابق ولةح مركز الابق بالياريات المخ برش كل عل  انيراد وكررت العملية مع 
 ال راكيز جميعها ولجميع الياريات وحسبت الن ائج بةياب النسبة المئوية لل ثبيا وحسب الةانون ال ال  

 100×  م وسا قياب نمو المعاملة –م وسا نمو المةارنة ثبيا = % لل 

 م وسا نمو المةارنة                             
( من ااخ بار الحيوي ورلك ب حضير 1كررت الاريةة ف  اليةرش ) مستخلص الماء الحار للسواك : – 2

اء المةار المعةم ثم اخ بر  اثيرها ف  خمسة  راكيز من مس خلل الماء  الساخن للسواك ورلك باس خدام الم
( و م 1( واخرت الن ائج بنيب الاريةة المع مدش ف  اليةرش )1فاريات  عين البرورالسابةة الركر ف  اليةرش )

 ( .1حساب النسبة المئوية ل ثبيا الياريات حسب الةانون ف  اليةرش )
مسحوق السواك الري  م خلار  % من 3%و 2% و1حضرت ال راكيز  مسحوق السواك المباشر : – 3

وعةمت ف  ااو وكليف ثم صبت ف  ااباق PDA مبانرش مع الوسا المغري اجار الباااا والدكس روز  
ملم من الياريات المخ برش وبصورش منيصلة اس خدمت ثهت  5ب ري معةمة ولةح كل  ركيز بةرل قاره 

الياريات ف  حاضنة وعل  درجة حرارش مكررات لكل  ركيز ولجميع الياريات كل عل  انيراد حضنت 
سيليزية واخرت الن ايئج بعد مروراربعة ايام بحساب م وسا قياب قارين م عامدين ، ثم حسبت  25-27

 ( .1النسبة المئوية لل ثبيا وحسب الةانون السابق الركر ف  اليةرش )

 
 النتائج والمناقشة

واع مخ لية من انجار الغابات وال   سبق ان أظهرت ن ائج عزل الياريات من يرور عنرش ان العزل :
جمعت من اانجار وقبل مرحلة الخزن ظهور اربعة اجناب من الياريات مرافةة للبرور بالر م من ال عةيم 

  Fusarium  sp الساح  للبرور قبل زراع ها عل  الوسا المغري ونملت عل  الياريا ت 
وال   ظهرت مصاحبة للبرور، وي ضح من   .Rhizopus sp و Aspergullus spو   Penecillum spو

مرافةا  لبرور ااكاسيا والروبينيا والسرو والكزوارينا   .Penicillum sp(  كرار ظهور اليار  1جدول )
%  ،   8.3واليوكاليب وب ولسان الاير والثويا  والري اظهراعل  نسبة عزل ف  برور الروبينيا حيت بلغت 

% ولكه ال وعين من  1.7ل من برور اليوكاليب وب ولسان الاير حيت بلغت ف  حين بلغت اقل نسبة عز
والري  كرر ظهوره مرافةا لبرور الروبينيا ونارب الملك  .Aspergillus spاانجار  هه اليار 

% وف   برور الروبينيا ايضا ً ، 6.7والسروااياال   والكازوارينا والجنار الغرب  وبلغت اعل  نسبة عزل 
% وف  اانواع نارب الملك والكازوارينا كل عل  انيراد ،  1.7ف  حين بلغت اقل نسبة عزل لنيب اليار 

الري اق صر ظهوره مرافةا  ً لبرور الصنوبر البرو   واليوكاليب وب وبنسبة   .Fusarium sp ثم  هه اليار
% والري اق صر 5نسبة عزل   .Rhizopus spار ، واظهر اليار %  ولكه النوعين من اانج 1.7عزل 

ظهوره مرافةا ًلبرور السرو ، وقد  بين ان هره الن ائج ال    م الحصول عليها   يق مع ما وصل الير العديد 
  .Fusarium sp ( ال  عزل فاريات   2004)  Gureمن الباحثين محليا وعالميا  ً، فةد انار 
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وال   ظهرت مصاحبة لبرور انجار الصنوبر   .Rhizopus spو  Aspergillus sp و  Penicillum spو
(  ال   سجيل العديد من  2009والسرو والكازوارينا واليوكاليب وب ، اما عالميا  ً فةد أنار الع يب  ) 

و  Phomaو    Fusariumو Alternariaالياريات مرافةة لبرور اانجار ومنها الياريات 
Penicillium   وMucor  . 

 
 ( : النسبة المئوية لعزل الياريات من برور انجار الغابات .1الجدول )

Table (1) : Fungi isolation percent from forest trees seeds .                           

 
 وية للسواكاالختبارات الحي

اجري ااخ بار الحيوي للمس خلل الكحول  ضد فاريات برور انجار الغابات  المستخلص الكحولي : – 1
( حدوت  ثييا ف  نمو الياريات  2ئج اخ بار خمسة  راكيز من مس خلل السواك الجدول ) ، و بين من ن ا

% 25% عند ال ركيز 7وFusarium sp.  9المصاحبة لبرور انجار الغابات وقد بل  هرا ال ثبيا ف  اليار 
%  21% و 18% لييل   النسب 100% و  75% و 50وازداد ال ثييا بنكل م درج مع زيادش ال راكيز 

عند   .Penicillium sp% عل  ال وال  ، ف  حين بل   اثير المس خلل نيسر ف   ثبيا نمو اليار  47و
% عند 30.4% وازداد هرا ال ثبيا بنكل م درج مع زيادش ال راكيز ليبل   13%  ثبياا ً مةداره 25ال ركيز 
بجميع ال راكيز المخ برش ح    .Aspergillus sp% ، باس ثناء ال ركيز الثان  ولم ي لثراليار 100ال ركيز 

 ف  اعل   ركيز لر .
بجميع ال راكيز المس خدمة ف  ااخ بار الحيوي ربما يعود ال  مةاومة  .Aspergillus spان عدم  لثر اليار 

اليار للمركبات اليينولية المس خلصة بالكحول ااثيل  او لربما وجود هره المركبات مج معة يحدت  ئازر ف  
 ا ويةلل من اليعل ال ثبيا  لها  جاه اليار المركور. ما بينه

 
 

 
 
 

 نوع اانجار
Trees  

species 

 ااسم العلم 
Scientific name 

 الياريات المعزولة
Isolation fungi 

 %لم وسا العزل
Isolation 

means% 

 Acacia sianophyla Penicillium sp. 5 اكاسيا

 Robinia pseudoacacia روبينيا
Penicillium sp. 

Aspergillus niger 
8.3 
6.7 

 Barkinsonia acululata Aspergillus sp. 1.7 نارب الملك

 Cupressus sempervirens السرو

Penicillium sp. 

Aspergillus sp. 

Rhizopus sp. 

3.3 

3.3 

5 

 Casuarina equeistifolia كازوارينا
Penicillium sp. 

Aspergillus niger 
3.3 

1.7 

صنوبر 
 زاوي ا

Pinus brutia Fusarium  sp. 1.7 

 يوكاليب وب
Eucalyptus 

camaldulensis 

Penicillium sp. 

Aspergillus sp. 
1.7 

1.7 

 Alianthus glandulosa Penicillium sp. 1.7 لسان الاير

 Platanus occidentales Aspergillus sp. 3.3 جنار  رب 

 Biota orientalis Penicillium sp. 3.3 ثويا
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( :  لثير  راكيز مخ لية من مس خلل السواك الكحول  ف   ثبيا فاريات  عين برور انجار 2الجدول )  

 الغابات .
     Table (2) :Effect of differences concentrations of sewak alcoholic extract in 

forests trees seeds fungi rot inhibition . 

 ال راكيز
Concentrations 

0 % 25     % 50 % 75 % 100 % 

 Fungi inhibition % ل ثبيا الياريات   Fungiالياريات 

Fusarium sp. 0 7.9 18 21 47 

Penicillium sp. 0 13 8.2 16.6 30.4 

Aspergillus sp. 0 0 0 0 0 

ن من ن ائج ااخ بار الحيوي لمس خلل الماء الحار للسواك عل   بي المستخلص المائي للسواك : – 2
فاريات  عين برور انجار الغابات عدم  لثر جميع فاريات  عين برور انجار الغابات قيد الدراسة ولجميع 

% حيت كانت قيم النسبة المئوية لل ثبيا صير % وكرلك  100ال راكيز المخ برش عليها ح   عند ال ركيز 

م النسب المئوية لهره الياريات مع قيمة النسبة المئوية لمعاملة المةارنة . ان عدم  لثر الياريات  اابةت قي
جميعها بال راكيز انية الركر لربما يعود لةابلية الياريات عل  مةاومة المركبات اليينولية وال   قد  كون 

ير مؤثرش عل  الياريات المخ برش مر باة مع السكريات بنكل كهيكوسيدات مرابة ف  الماء وال    كون  
 او  كون رات  اثير  ير فعال وف  بع  ااحيان قد يكون  اثيرها محيز لنمو اليار بدا ً من  ثبيار . 

اظهرت ن ائج ااخ بار الحيوي لمسحوق السواك المبانر واربعة  راكيز  مسحوق السواك المباشر: – 3
يااً  لبع  فاريات  عين برور انجار الغابات حيت  لثر اليارين (  ثب 3بضمنها معاملة المةارنة الجدول ) 

Fusarium sp.  وAspergillus sp.    لليار  40واحدت ال ركيز ااول  ثبياا    مةداره %Fusarium 

sp.   عند ال ركيز الثان  ، و كررت نيب الةيمة لل ثبيا عند  51وازداد ال ثبيا مع زيادش ال ركيز ليبل %
و نابة    .Aspergillus spلثالت ف  حين احدت ال ركيزين ااول والثان   ثبياا  ً منخيظا  ً لليارال ركيز ا

 % ار لم ي اثر اليار بهره الزيادش ف  ال ركيز .  0ال ركيز الثالت مع المةارنة حيت كانت قيمة ال ثبيا 

ك لربما يعود ال  ان المادش ان عدم الحصول عل   اثير للمس خلل المائ  للسواك ومس خلل مسحوق السوا
اليعالة موجودش بنكل كهيكوسيدات مرابة ف  المس خلل المائ  او موجودش ف  مسحوق السواك المخلوا مع 
الوسا المغري اا ان  اثيرها لم يظهر اا ف  حالة المس خلل الكحول  حيت عمل المس خلل الكحول  عل  

يدات ون يجة لل حلل الحامض   م  نةية هره المواد اليعالة عل  سحب هره المركبات اليعالة بنكل كهيكوس
وعند معاملة المس خلل الكحول  وبعد ال بخير  م الحصول عل  هره  Free poolبنكل جرور حرش 

( الري ساعد عل  ارابة هره المركبات اليعالة وااهقها بنكل DMSOالمركبات اليعالة مرابة ف  مريب )

عل  الياريات ولرلك اعات ن ائج فعالة ومؤثرش عل  الياريات مةارنة  جرور حرش ورات  اثير فعال
بالمس خلل المائ  ومسحوق السواك المبانر الري لم   اثر بر الياريات  ، كما يؤكد العديد من الباحثين ف  

دام ( ان اس خ 2004)  Gureابحات السواك ان ال اثير يكون عل  البك ريا اكثر منر عل  الياريات فةد بين 

السواك عل  وسا مغري للبك ريا اد  ال   كوين هالة من ال ثبيا حول قاعة السواك ف  حين لم يركر أي 
 اثير للسواك عل  الياريات كرلك فةد اس خدمت مس خلصات السواك ف   ثبيا المنوكات الحبيبية الممرضة 

 س خلل للسواك عل  الياريات .( ف  حين لم يركر أي  اثير لم 2011لكبد اا نام ) الداؤدي واخرون ، 
( :  لثير  راكيز مخ لية من مسحوق السواك المبانر ف   ثبيا فاريات  عين برور انجار الغابات 3الجدول )

.Table ( 3) : Effect of different concentrations of direct sewak powder 

in forests trees seeds fungi rot inhibition .  

 ال راكيز
Concentrations 

 ملغم/مل10
10mg / ml 

 ملغم/مل 20
20mg/ml 

 30مل /مل

30mg/ml 
 المةارنة

Control 

 Fungi inhibition %% ل ثبيا الياريات   Fungiالياريات 

Fusarium sp. 40 51 51 0 

Penicillium sp. 0 0 0 0 

Aspergillus sp. 15 16 0 0 
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ABSTRACT 

The Isolation of  forest seeds  associated fungi for 10 species of forests trees 

Zawita pine (Pinus brutia), Italian cypressus (Cupressuss sempervirens),  Casuarina  

(Casuarina equistifolia), Thuja (Biota oriantalies), Eucalyptus (Eucalyptus 

camldulensis ), Barkinsonia sp., Alianthus sp., Robinia pseudoacacia, Acacia 

cianoophyla and  Sycamore ( Platanus occidentales ) where done.  

Results are showed that four genera  of fungi associated with seeds , in spite 

of external sterilization before culture , the fungi involved Fusarium , Penicillium , 

Aspergillus , Rhizopus , its maximum isolation ratio was  ( 1.7 , 8.3 ,  6.7 , 5 ) %  

respectively.Bioassay of sewak extracts and sewaq powder on fungi showed that 

alcoholic extract had high inhibition on  Fusarium sp.  ( 74 %) at 100%  conc. , 

Penicillium sp.  (30.4 %) at 100% conc. While aqueous extract had no inhibition till 

at 100% conc., results of sewak powder showed no inhibition activity at all conc. 

except extract 100% , while the sewak powder had inhibition close with extract of 

sewak except first and second conc.whose where low inhibition for Aspergillus sp., 

bioassay result of sewak alcoholic extract on seeds rot fungi showed that alcoholic  

extract had high inhibit activity on  Fusarium sp.  (47 %) at 100%  conc. of this 

extract, While aquatic extract had no inhibition activity against all species of fungus, 

results of sewak powder bioassay had inhibition activity on Fusarium sp. ( 40, 51, 

51) % at first , second an third conc. respectively , Aspergillus sp. had low inhibition 

activity ( 16 , 15 , 0 ) % at three concentrations respectively , Penicillium sp.had no 

inhibition activity at all .      
Key words : Inhibition effect , Bioassay ,  Seeds associated fungi    , Sewak extracts    
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