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 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 

 

 الشميك  وراق نباتاالنعكاسية الطيفية ل في خواص العوامل االحيائية تأثير 

(Fragaria x ananassa Duch)  الجذور ببعض فطرياتالمصابة 

 1فاتن نوري مال عبد،  2زهير عز الدين داؤد،  1احمد العامريهديل 

 ، كمية العموم ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراققسم عموم الحياة  1
 ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق كمية الزراعة والغاباتقسم البستنة وهندسة الحدائق ،  2

 

 البحث معلومات
االنعكاسييية الفيةييية، الكممااات المفتاحيااة   

االمتصاصيييييييييييييييييييييية الفيةيييييييييييييييييييييية، ال يييييييييييييييييييييمي ، 
 Bipolarisو  .Cylindrocarpon sppو

spp.  وF. culmarum 

 هديل احمد العامري االسم 

    البريد االليكتروني 

hadeelahmed.mu@gmail.com  
 رقم الهاتف 

 

 الملخص
تبيين مين دراسية االنعكياس الفيةييت لنباتيات صينةت ال يمي  هابييل و سيتةل اييتال االنعكاسيية الفيةييية 
بيايتال المعيامات المدروسية، إا زادت االمتصاصيية الفيةيية  يت منفوية الميوق الحمير قابم يا قميية 

  F. culmarumيةييية  ييت منفويية المييوق االيميير  ييت النباتييات المعامميية بالةفريييات االنعكاسييية الف
 يييت حيييين ادت إميييا ة الموييياومين الحييييويين   .Bipolaris sppو  .Cylindrocarpon sppو

والمويياوم الكيميييائت اليير الةفريييات ال ا يية اليير قميية االمتصاصييية الفيةييية  ييت منفويية المييوق الحميير 
قابم ييا زيييادة االنعكاسييية الفيةييية  ييت منفويية المييوق االيميير، وسييبب المويياوم الحيييوي الةفييري زيييادة 

وتةوق عمر كا ة المعيامات  يت صينةت ال يمي  هابيل االنعكاسية الفيةية  ت منفوة الموق االيمر 
 و ستةل.

 المقدمة

Spectroradiometer RSالراديوميتري )جهاز مقياس الطيف 
3) 

هيييييو ج ييييياز مويييييياس فيةيييييت متعيييييدد االسيييييتيدامات الحوميييييية والميتبريييييية 
الياصية بالتفبيوييات الجيولوجيية والزراعييية والتربيية والمعيادن، حيييث يوييوم 
الج يياز بوييياس مجموعيية ميين اليييواا الفيةييية التييت ت ييمل االنعكاسييية 

 Spectralييية الفيةيييية  ( والنةااSpectral reflectanceالفيةييية  

transmittance  (واال ييعا )Radiance  (والت ييعي )Irradiance) ،
حزمية محيددة لاو عند ا نانوميتر( 2533 – 353 ممن المدى الفيةت 

 .(2314 الجبوري،  ممن المدى الفيةت لمج از
 -1الفييييييل الرادييييييومتري الييييير قسيييييمين هيييييت    يتكيييييون ج ييييياز مويييييياس

التفبيوييية  الحومييية والميتبرييية(  محتويييات الج يياز الياصيية بالةحوصييات
Spectroradiometer RSوت يمل 

3 ،Laptop ،Contact probe ،
White reference plane (Spectralon) ،Postol of the 

FOV of 1
"
 and 8

" ،Fiber optic (1.5m)(FOV = 25
"
) ،

ASD Pro Lamp (14.5 volt, 50 watt) and Tripod.2- 
( وهيييو البرنيييام  الييياي ييييرتبف RS3برنيييام      A   البرمجييييات وت يييمل

بصيييورة انيييية مييي) عمميييية قيييياس الييييواا الفيةيييية لمنميييواج والتيييت ت يييمل 
عمر االنعكاسية، النةااية، اال عا)، الت عي). حيث يتم من ييال نا ياة 

( الميييرورية قبيييل الةحيييا Optimizationالبرنيييام  اتميييام عمميييية اليييي  
يةيت المفمييوب وحسييب النميواج. ويييتم ميين ياليء ايمييا اجييراق عممييية الف

  برنييام  B. (1 ال ييكل  الموارنيية الفيةييية الياصيية لمنمييااج المةحوصيية
 View Spec وهييييو برنييييام  يييييتم ميييين يالييييء اجييييراق عممييييية تن يييييم )

الرسومات البيانية الفيةية التت ييتم قياسي ا  يت البرنيام  السيابق ومين  يم 
اليير  باإلمييا ةامكانييية فبيي) هيياو الرسييومات و ييق الفيييل المواسيية عنييدو 

والتييييت يمكيييين  ASCIIتحويييييل البيانييييات اليييير صييييي  يييييزن ايييييرى م ييييل 
 .Excelالتعامل مع ا  ت برنام 
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 (2114(   استخدام برامجيات جهاز التحميل الطيفي في المعايرة ثم الفحص )الجبوري، 1الشكل )

 
 التمييز الطيفي لمنبات

تتيييا جمييي) المنحنيييات االنعكاسييية لمنباتييات الم  يير العييام نةسييء توريبييًا 
(  منحنيير االنعكاسييية لمنباتييات اليمييراق السييميمة ي  يير عميير 2 ال ييكل 

 كل وديان وقمم، يبدأ  ت حد ادنر لء  يت المنفوية الزرقياق مين الفييل 
%  ييم تييزداد عنييد 13نييانومتر( وبنسييبة انعكيياس اقييل ميين  433المرئييت  
نيييييييانومتر، ويعيييييييود االنعكييييييياس الييييييير  55ة اليميييييييراق بحيييييييوالت المنفوييييييي

نييانوميتر، وتسييمر الوديييان  65االنيةيياع عنييد المنفويية الحمييراق حييوالت 
او منييييييافق االنعكيييييياس الييييييدنيا مييييييمن منفويييييية الفيييييييل المرئييييييت بحييييييزم 
امتصيياا الكمورو يييل، إا ان صييبغات النبييات وياصيية الكمورو يييل توييوم 

نييانوميتر لييال   65و  45لموقيي) بامتصيياا اال ييعة الييواردة ب ييدة عنييد ا
النباتيييات السيييميمة بميييون ايمييير بسيييبب امتصييياا نيييرى بيييالعين الب يييرية 

المونين االحمير واالزرق وعكيس الميون االيمير، وعنيد تعيرع النباتيات 
لإلصييييابات المرمييييية،  ييييان االمتصيييياا الكمييييورو يمت لمييييونيين االحميييير 

، و ييت ا نيياق واالزرق يوييل ويييزداد االنعكيياس وي  يير لييون النبييات مصييةراً 
نييييانوميتر يحصييييل  75مجييييال اال ييييعة الحمييييراق المنعكسيييية بييييالورب ميييين 

ارتةيييا) مةييياجن  يييت منحنييير االنعكييياس ويمتيييد حتييير يصيييل الييير المجيييال 
 - 75نييانوميتر،  ةييت هيياو المنفويية  133الوريييب لع ييعة الحمييراق عنييد 

.% ميين اال ييعة الييواردة53نييانوميتر يعكييس النبييات السييميم حييوالت  133
 

 
 (1895(   مظهر لمنحنى االنعكاس الطيفي لمنباتات الخضراء السميمة )محمد،2الشكل )

 

ويرسيييل البييياقت عبييير الوراق ويكيييون االمتصييياا  يييت حيييدو االدنييير. إا 
يكييييون تييييب ير الصييييبغات النباتييييية مييييعيةًا عميييير اليصييييائا االنعكاسييييية 

منفوية هيو التركييب اليدايمت لمنبات، والاي يتحكم باالنعكاسية  ت هاو ال

ليايييا أوراق النبييات، وهيياا التركيييب ييتمييل بييايتال نييو) النبييات، ممييا 
يسمح بتمييز اصينال النيو) الواحيد مين النبيات حتير وان تعيار الي   يت 
مجال الفيل المرئت لال   ان المتحسسات التت تعمل عمر هياا الميدى 
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بيييييييات غالبيييييييًا ميييييييا تسيييييييتيدم لمك يييييييل عييييييين الميييييييرع الييييييياي يصييييييييب الن
 (.2334 الداغستانت، 

 المواد وطرائق العمل
 مصدر العزالت الفطرية

و  .F.culmorum ،Cylindrocarpon sppالةفرييييييات عزليييييت 
Bipolaris spp.  ميييين  ا يييية اصيييينال ميييين نبييييات ال ييييمي  المصييييابة

 الصينل هابيلو  Sweet charli الصنل سويت  يارلت بالةفريات وهت
Hapil والصيييينل  سييييتةل  Fistavil  المزروعيييية  ييييت ال ميييية الي ييييبية

التابعيية لوسييم البسيييتنة وهندسيية الحيييدائق/ كمييية الزراعييية والغابييات جامعييية 
، الموصيل وميين  ياث منييافق ميين ال يتمة هييت الجياور والمييدادات والتيياج

و Ellis ،1971  ح التصييييييييينيةية المعتميييييييييدةيالمةيييييييييات يصيييييييييت حسيييييييييب 
Domsch  ،و  1983وايرونNelson  ،و 1983واييرونLeslie  و

Summerebll ،2336  وPitt و Hocking ،2337.) 
 T. harzianumمصدر المقاوم الحيوي الفطري 

ميين قسييم  T. harzianumالمويياوم الحيييوي الةفييري تييم الحصييول عميير 
وقاييية النبييات، كمييية الزراعيية والغابييات، جامعيية الموصييل ب ييكل مسييحوق 

لمحصيييييول عمييييير غيييييزل  فيييييري ن ييييييف لمعزلييييية  PDAزر) عمييييير وسيييييف 
 .استيدم كمواوم حيوي  فري

 P. aerogenosaمصدر المقاوم الحيوي البكتيري 
مين بني  السياالت   P. aerogenosaتم الحصول عمر عزلة البكتريا 

البكتيرييية  ييت قسييم عمييوم الحياة/كمييية العمييوم جامعيية الموصييل واسييتيدمت 
 بكتيري. كمواوم حيوي

 Azadirachtin الحيويمصدر المقاوم 
ميييين انتيييياج ميتبييييرات د. راج/ال نييييد   Azadirachtin المويييياوم الحيييييوي

 %.5ب كل معمق تركيزو 
 التجربة الحقمية

سييييم اا احتييييوى  25سييييم وارتةييييا)  22قفيييير   اآلصيييياتمويييييث تربيييية تييييم 
معومة بالةورميالين بنسيبة  غرينية كغم تربة مزيجية 5الواحد عمر  اآلا

واليي  بتوفييي) النمييوات ( 1973وايييرون   Saydamتبعييًا لفريويية  (1%
28 والمحمينة  يت درجية PDAالةفريية المزروعية عمير وسيف 

o لمييدة  م
رة ويمف ييييا بالفبويييية السييييفحية لتربيييية السيييينادين ياسييييبو) اليييير قفيييي) صييييغ

بعييييدها زرعييييت  ييييتات ال ييييمي   لاصيييينال  .ايييييام  ا ييييةوتركييييت لمييييدة 
زراعييية ال يييتات  يييت  امييا معاممييية الموارنييية  ييتم هابيييل و سيييتةل المدروسيية

تربييية غيييير ممو ييية بالةفرييييات، نةيييات هييياو التجربييية  يييت كميييية العموم/قسيييم 
و ييق تصييميم الوفاعييات الع ييوائية  /العراقعمييوم الحياة/جامعيية الموصييل

وسيييويت  سيييتة اصيييامكيييررات لكيييل معاممييية كيييل مكيييرر  ةالكاممييية ب ا ييي
من المعامات التالية لكيل مين  التجربة وتكونت حسب الحاجة االصا

 صنةت ال مي  هابل و ستةل 
تربية ممو ية بيالةفر  -2 لوحيدو. F.culmorumتربة ممو ية بيالةفر  -1

F.culmorum مما ًا اليء المواوم الحيوي الةفري T.harzianum. 
  ممييا ًا اليييء المويياوم الحيييوي F.culmorum تربيية ممو يية بييالةفر -3

 F.culmorumتربية ممو ية بيالةفر  -P. aerogenosa. 4البكتييري 

 تربة ممو ة بالةفر -Azadarachtin. 5مما ًا اليء المواوم الكيميائت 

Cylindrocarpon spp. .تربيييييييية ممو يييييييية بييييييييالةفر  -6 لوحييييييييدو
Cylindrocarpon spp. ممييا ًا اليييء المويياوم الحيييوي الةفييري T. 

harzianum. 7- بيييالةفر تربييية ممو يييةCylindrocarpon spp. 
تربية ممو ية  -P. aerogenosa. 8وي البكتيريمما ًا اليء المواوم الحي

ممييييا ًا اليييييء المويييياوم الكيميييييائت  .Cylindrocarpon sppبييييالةفر 
Azadarachtin. 9-  تربية ممو ية بيالةفرBipolaris spp. .لوحيدو 

مما ًا الييء الموياوم الحييوي  .Bipolaris sppتربة ممو ة بالةفر  -13
 .Bipolaris sppتربة ممو ية بيالةفر  -T. harzianum. 11 الةفري

تربيية  -P. aerogenosa. 12ممييا ًا اليييء المويياوم الحيييوي البكتيييري 
مميييييا ًا الييييييء الموييييياوم الكيمييييييائت  .Bipolaris sppممو ييييية بيييييالةفر 

Azadarachtin. 
ايييات عينييات ع ييوائية ميين المعييامات اعيياو  ييت ن اييية موسييم الزراعيية 

 الفيةية عمي ا. لغرع اجراق قياس يواا االنعكاسية
قياااس خااواص االنعكاسااية الطيفيااة لمنباتااات المعاممااة لصاانفي الشااميك 

 هابل وفستفل
( ASD spectroradiometerاسيييييتيدم ج ييييياز التحمييييييل الفيةيييييت  

وهييو ميين اهييم االج ييزة الحدي يية والمتفييورة  - وبفريويية المجييس التامسييت
 ت العالم والاي يعميل عمير تحدييد يصيائا البصيمة الفيةيية لعناصير 

  ييتم ييل التربيية والصيييور والميياق والنبييات والمتييو ر حاليييًا االرع  سييفح
قيييييياس ييييييواا   يييييت -مركيييييز التحسيييييس النيييييائت  يييييت جامعييييية الموصيييييل 
لميتمةيية لم ييمي  ومييمن االنعكاسييية الفيةييية لنمييااج نباتييات المعييامات ا

 2313وايييييييييييييرون،  Aliنييييييييييييانوميتر   2533-353المييييييييييييدى الفيةييييييييييييت 
 (.2314والجبوري، 

 النتائج والمناقشة
لنباتااااات المعاممااااة لصاااانفي الشااااميك هاباااال االنعكاااااس الطيفااااي لوراق ا

 استخدام جهاز التحميل الطيفيبوفستفل 
لصينةت ال يمي   يت النباتيات المعاممية االنعكياس الفيةيت  قيياسنتائ   أ  رت

المعييييامات،  ييييت الصيييينل هابييييل ين اتبيييياين النتييييائ  تبعييييا لتبيييي هابييييل و سييييتةل
قميية االنعكيياس الفيةييت  ييت منفويية المييوق االيميير  (3  ال ييكل  ييياح  ميين

 يت النباتيات المصيابة  وزيادة االمتصاا الفيةت  يت منفوية الميوق االحمير
 .Cylindrocarpon sppو F. culmorumصييييناعيًا بالةفريييييات 

كييا عميير حييدا ولوحييدو،  ييت حييين سييببت المعييامات  .Bipolaris sppو
التت تم  ي ا اميا ة الموياومين الحييويين الةفيري والبكتييري والموياوم الكيمييائت 
اليييير الةفريييييات ال ا يييية زيييييادة  ييييت االنعكاسييييية الفيةييييية  ييييت منفويييية المييييوق 
االيمييييير وقابم يييييا انيةييييياع االمتصاصيييييية  يييييت منفوييييية الميييييوق االحمييييير، 

االنعكييييياس الفيةيييييت  يييييت معيييييامات الموييييياوم الحييييييوي الةفيييييري  ايتميييييلو
والبكتييييري والموييياوم الكيمييييائت كيييًا عمييير حيييدا ولوحيييدو وكانيييت المعاممييية 

الفيةييت  ييت  الحيييوي الةفييري ا مييل المعييامات  ييت االنعكيياس بالمويياوم
منفويية المييوق االيميير قياسييًا اليير معامميية الموارنيية التييت تمييمنت تربيية 

 ( يمين(.Cو  Bو  A  3 ال كل غير معومة
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االنعكيياس الفيةييت  ييت صيينل ال ييمي   سييتةل عن ييا  ييت  قييياسنتييائ  ايتمةييت 
الصينل هابيل اال ان يا متما مية مين حييث زييادة االنعكياس الفيةيت  يت منفوية 
المييييوق االيميييير يوابم ييييا نوصييييان  ييييت االمتصاصييييية الفيةييييية  ييييت منفويييية 

التيت تيم معاممت يا الموق االحمر  ت المعامات المصابة بالةفرييات ال ا ية و 
بالموييياومين الحييييويين الةفيييري والبكتييييري والموييياوم الكيمييييائت عييين المعيييامات 
المصييابة صييناعًا بالةفريييات ال ا يية المدروسيية كييًا عميير حييدا ولوحييدو، وكييان 
احسيين انعكيياس فيةييت  ييت منفويية المييوق االيميير يواب ييا امتصيياا فيةييت 

لحييوي الةفيري لوحيدو  يمييء  ت منفوة الموق االحمير  يت المعاممية بالموياوم ا
لوحيدو  F. culmorumالموياوم الحييوي البكتييري وسيجمت المعاممية بيالةفر 

امتصاا فيةيت ميتميل عين جميي) المعيامات المدروسية والي  لميوت 
جمي) ال تات  ت كل المكيررات منيا االسيبو) ال يانت لبيدق تجربية البييت 

 ( يسار(. Cو  Bو  A  3 ال كلالباستيكت غير المد ب 
( اييييتال المعيييامات الميتمةييية لصييينةت ال يييمي  هابيييل 3كميييا ي يييير ال يييكل  

و ستةل  يت االنعكاسيية الفيةيية  يت المنفوية الوريبية مين الميوق االحمير عنيد 

نييانومتر والتييت ت ييير اليير ايييتال  ييت تركيييب  1333-753الفييول المييوجت
موياوم الحييوي الةفيري اليمية النباتية  يت النباتيات المعاممية وكانيت المعاممية بال

احسييييين ا، كميييييا ان االنعكاسيييييية الفيةيييييية لممعيييييامات التيييييت تيييييم  ي يييييا اميييييا ة 
الحيييويين الةفييري والبكتيييري والمويياوم الكيميييائت اليير الةفريييات المويياومين 
 Bipolarisو  .Cylindrocarpon sppو  F. culmorumال ا ة 

spp. ةيية لمنباتيات حسنت من تركيب اليميية موارنية مي) االنعكاسيية الفي
عمر حدا ولوحيدو، مين ماح ية الميرر  المعاممة بالةفريات ال ا ة كاً 

 F. culmorum النيات  عين االصيابة المرميية نتيجية المعاممية بيالةفر
 ييت صيينل ال ييمي   سييتةل واليياي تةسييرو المويياف) الت ييريحية التييت ت  يير 

 عاميييلال غيييري وال التيييرددالتمييل النسيييجت لمياييييا باالميييا ة الييير اييييتال 
لمنباتييات المعامميية  ييت صيينةت ال ييمي  هابييل و سييتةل  العييامري،  ال غييري
2314.) 
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 استخدام جهاز التحميل الطيفي،ب فية لنباتات صنفي الشميك هابل وفستفلي(   تأثير المعامالت المختمفة في االنعكاسية الط3الشكل )
A   المعاممة بالفطرF. culmorum  ومقاوميه الحيويين الفطري والبكتيري والمقاوم الكيميائي باالضافة الى المعاممة بالمقاومين الحيويين

  المعاممة  Bالفطري والبكتيري والمقاوم الكيميائي كال عمى حدا ولوحد والمعاممة تربة غير معقمة والمعاممة تربة غير معقمة )المقارنة(، 
Cylindrocarpon spp.  ومقاوميه الحيويين الفطري والبكتيري والمقاوم الكيميائي باالضافة الى المعاممة بالمقاومين الحيويين الفطري

 .Bipolaris spp  المعاممة  Cوالبكتيري والمقاوم الكيميائي كال عمى حدا ولوحد والمعاممة تربة غير معقمة والمعاممة تربة غير معقمة، 
حيويين الفطري والبكتيري والمقاوم الكيميائي باالضافة الى المعاممة بالمقاومين الحيويين الفطري والبكتيري والمقاوم الكيميائي كال ومقاوميه ال

 عمى حدا ولوحد والمعاممة تربة غير معقمة والمعاممة تربة غير معقمة.
 

ان االيييييتال  ييييت االنعكاسييييية الفيةييييية  ييييت منفويييية المييييوق االيميييير 
واالمتصاصيييية الفيةيييية  يييت منفوييية الميييوق االحمييير لمنباتيييات المصيييابة 

  .Cylindrocarpon sppو F. culmorumبالةفرييييات ال ا ييية 
قييد يعييود اليير ايييتال  ييدة   ييور االصييابة بييين   .Bipolaris sppو

االنعكاسييية الفيةييية  ييت المعييامات الةفريييات ال ا يية، كمييا ان ايييتال 
التيييت تيييم  ي يييا اميييا ة الموييياومين الحييييويين الةفيييري والبكتييييري والموييياوم 
الكيمييييائت الييير الةفرييييات ال ا ييية قيييد يرجييي) الييير ان اميييا ة المواوميييات 

، وتتةيييق (2314 العيييامري، سيييببت انيةييياع معنيييوي  يييت  يييدة االصيييابة 
قمييييييية  إا ا يييييييار الييييييير (2338واييييييييرون   Sanogoهييييييياو النتيييييييائ  مييييييي) 

االنعكاسييية الفيةيييية  يييت نباتيييات الةمةيييل المصيييابة باليييابول المتسيييبب عييين 
وكيييييال  قيييييد يرجييييي) االييييييتال  يييييت  ..Verticillium sppالةفييييير 

االنعكاسية الفيةيية  يت المعاممية بالموياومين الحييويين الةفيري والبكتييري 
ة هييياو والموييياوم الكيمييييائت باالميييا ة الييير المعاممييية الييير تيييم  ي يييا اميييا 

و  F.culmorumالمواومييييييييييييييييييييييات اليييييييييييييييييييييير الةفريييييييييييييييييييييييات ال ا يييييييييييييييييييييية 
Cylindrocarpon spp. وBipolaris spp.   اليير زيييادة محتييوى

 يييت زييييادة هييياو المواوميييات ويييد يعيييود إلييير دور الوراق مييين الكمورو ييييل  
جاهزييييييية العديييييييد ميييييين العناصيييييير لمنبييييييات ومن ييييييا النتييييييروجين والةسييييييةور 

ور  عييييال  ييييت بنيييياق الكمورو يييييل ميييين دوالبوتاسيييييوم  لمييييا ل يييياو العناصيييير 

C 

 

B 

 

A 
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والسيييما النتييروجين اليياي يييديل  ييت تركيب ييا، عممييًا إن أك يير ميين نصييل 
 الباسييتيدات اليمييراقالمحتييوى الكمييت لمنبييات ميين النتييروجين يوجييد  ييت 

 ميييييًا عييييين  دور الةسيييييةور  يييييت بنييييياق المركبيييييات  ،(2314 العيييييامري، 
البوتاسييييوم الكمورو ييييل و الحاممييية لمفاقييية التيييت تسييياهم  يييت بنييياق جزيئيييات 

اليياي يعيييد واحييدا مييين أهييم العناصييير التييت تعميييل كمن ييفات لمعدييييد مييين 
وا يييييار  ،(Zeiger ،2332وTaiz  آلييييييات التم ييييييل الميييييوئت والتييييينةس

Carter وKnapp  ،2331 حتييييوى متتحييييدد ب ة الفيةيييييةياالنعكاسيييي( ان
وقيييد يكيييون لعناصييير أييييرى السييييما العناصييير  ،الوراق مييين الكمورو ييييل

 ييت زيييادة محتييوى النبييات ميين الكمورو يييل  الحديييد دور غرى  ومن ييا الصيي
 .Amino Levulinic Acidمييين ييييال دورو  يييت بنييياق المركيييب 

 Mg. Protoporphyrin Methyel Ester لمركيبا وعمميية تحيول

وهمييييا ميييين المركبييييات الوسييييفية  ييييت بنيييياق  Protochrophyllideإليييير 
الييييياي يسيييييبب زييييييادة  ، االمييييير(2335 ،ييييييروناو  Havlinالكمورو ييييييل  

ان دور السيموم الةفريية  يت يةيع (، كميا 3االنعكاسية الفيةية  ال يكل
قييييد  (2314 العييييامري، وزيييييادة  ييييدة   ييييور المييييرع  كمييييية الكمورو يييييل

تييييراكم بعييييع المركبييييات الوسييييفية مييييمن مسييييار ليةييييع نتيجيييية يةسيييير 
عين دور   مياً  Protoprohyrinتيميق الكمورو ييل ومن يا تيراكم ميادة 

المحفييييييم لمباسييييييتيدات  Chlorophylaseالسيييييموم  ييييييت تن يييييييف إنييييييزيم 
وبييييييال  قمييييييت  ،(1993، صييييييةتويةييييييع إنتاجييييييية وحييييييدة الكمور يييييييل  و 

االنعكاسيييييية الفيةيييييية  ييييييت منفوييييية الميييييوق االيمييييير  يييييت المعيييييامات 
 Cylindrocarponو  F. culmorumالمصيابة بالةفرييات ال ا ية 

spp. وBipolaris spp.. 
 المصادر
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Abstract 
Study of spectral reflectance  of two verities Hapil an Festival plants refer to deferent of spectral reflectance with 

the differentiations of treatments, spectral absorption in red light zone increased while spectral reflectance in 

green light zone was decreased in plants treated with fungi Fusarium culmorum, Cylindrocarpon spp. and 

Bipolaris spp., while adding fungal and bacterial biological agent and  fungicide to three fungi decreased spectral 

absorption in red light zone while spectral reflectance in green light zone was increased. 

 

 


