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انًهخص
خهفيت انذراست :اإلشؼاع اىنهشوٍغْاغيسي هى اىطاقت اإلشؼاػيت اىصادسة ػِ بؼط اىؼَيياث اىنهشوٍغْاغيسيت .اىعىء
اىَشئي هى ّىع واحذ ٍِ اإلشؼاع اىنهشوٍغْاغيسي .أشناه أخشي ٍأىىفت هي االشؼاػاث اىنهشوٍغْاغيسيت غيش ٍشئيت
ٍثو ٍىجاث اىشاديى ،وػيً ظىء األشؼت ححج اىحَشاء واألشؼت اىسيْيت.
انهذف يٍ انذراست :ىذساست حأثيشاث اىَجاالث اىَغْاغيسي اىَسخقش و االشؼت فىق اىبْفسجيت اىقصيشة ػيً اّىاع ٍخخيفت
ٍِ اىفطشياث اىَسببت ىالٍشاض ٍِ خاله قياط ٍؼذه َّى اىفطشياث ,قطش واىصبغاث اىَْخجت ٍِ اىَسخؼَشاث.
انًىاد وطرائك انعًم :اجشيج هزٓ اىذساست ػيً سبؼت اّىاع ٍِ اىفطشياث اىخي حٌ حَْيخها في ٍخخبشاث اىفيضياء اىطبيت
واالحياء اىَجهشيت في مييت اىطب  -اسبيو ىيفخشة ماّىُ اىثاّي  0202اىً ّيساُ  ,0202ار حٌ ٍخابؼت اىخغيشاث اىحاصيت
ػيً اىَسخؼَشاث بذقت ٍِ اجو ٍؼشفت حاثيش اىَجاه اىَجاه اىَغْاغيسً اىثابج ( )732-573جاوط واىَىجت اىقصيشة ٍِ
شؼاع ظىئً ( )ultravioletػيً سبغ اّىاع ٍِ فطش( (Fusarium solani.,Penicillium sclerotogenum,
Candida albicans,Aspergillus parasiticus, Ulocladium sp, Penicillium citrinum, Aspergillus
 .)tamariار حخاىف اىذساست ٍِ ٍجَىػخيِ اىَؼشظت وغيش اىَؼشظت ٍِ اىفطش(اىَؼشظت و غيش اىَؼشظت ىيَجاىيِ
اىَزمىسيِ قبو) ػيً االصٍْت (0و4و6و8و02و00و04و06و08و 02و 00و04و )06ساػاث يىٍياػيً اىخىاىً.
بيْج اىخحييو االحصائً باسخخذاً )(ANOVAاُ هْاك فشق رو دالىت احصائيت بيِ اىَجَىػخيِ اىَؼشظت ه (-572
)732جاوط وغيش اىَؼشظت ٍِ اىفطشياث بيَْا ظهشث فشوق راث دالىت غيش احصائيت بيِ اىَجَىػخيِ باسخخذاً اىَىجت
اىقصيشة ٍِ شؼاع ظىئً اىفىق اىبْفسجي ( )ultravioletىيَجَىػت اىَؼشظت ٍِ سبغ اّىاع ٍِ اىفطشياث ٍقاسّت با
ىَجَىػت غيش اىَؼشظت .أُ صيادة َّى اىفطشياث ٍِ اىَجَىغت اىَؼشظت يؤدي اىً صيادة هىسٍىُ اىَْى ىسبغ اّىاع ٍِ
اىفطشياث ٍِ اىَجَىػت اىَزمىسة ،ومزىل وقف َّى او قخو اىفطشياث في اىَجَىػت اىَؼشظت ٍقاسّت باىَجَىػت اىغيش
ٍؼشظت.
االستُتاجاث :ىٌ حظهش اىْخائج حغييش في غىه اىفطشياث بؼذ اىخؼشض ىألشؼت فىق اىبْفسجيت قصيشة ،اىخغييش في َّى
واغىاه اىفطشياث ىىحع بؼذ اىخؼشض ىَجاه ٍغْاغيسي ثابج في ٍجَىػت ( )732-573اىغاوط.
انكهًاث انًفتاحيت  :اىَجاه اىَغْاغيسي اىَسخقشة ،واالشؼت فىق اىبْفسجيت  ،اىفطشياث اىَشظيت.
انبريذ االنكتروَيnashwankarhi@yahoo.com :
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