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في  أسيدتأثير الرش بمعلق خميرة الخبز الجافة ومنقوع جذور عرق السوس والسالساليك 
 على الباذنجان Sclerotinia sclerotiorumالفطر 

 مينا وليد حاتم 
 بغداد  جامعة-الزراعة  كلية-قسم وقاية النبات 

 ةصالخال

قسم وقاية النبات لمعرفة تأثير –جامعة بغداد–ول كلية الزراعةنفذت هذه التجربة في مختبرات وحق
 Sclerotiniaعلى نمو الفطر  أسيداستخدام خميرة الخبز والمنقوع المائي لعرق السوس والسالساليك 

sclerotiorum  في خفض  أسيدأظهرت النتائج تفوق السالساليك  ،في الباذنجان األبيضالمسبب لمرض العفن
ويليه المنقوع المائي لعرق السوس فقد بلغت شدة بالمليون جزء  600بتركيز  %7.66بلغت  إذ اإلصابةشدة 

أما فيما يخص معايير النمو فقد  ،%15 اإلصابةالخميرة فقد بلغت شدة  أما %4عند تركيز  %25 اإلصابة
بلغت  إذتميزت الخميرة في كل من طول الورقة وعرض الورقة والوزن الطري والوزن الجاف وارتفاع النبات 

على التوالي بالمقارنة مع معاملة المقارنة التي خلت  سم 30.93و غم7.83 غم، 18.94 سم، 9.06 سم، 12.05
 من الفطر.

Influence of spraying by suspended dry yeast bread and soaked 

licorice root and salsalic acid to resist fungus Sclerotinia sclerotiorum 

on eggplant 
Mena W. Hateem 

Coll. of Agri.-Univ. of Baghdad 

Abstract 

The experiment carried out in the laboratories and fields, of the college 

Agriculture- University of Baghdad–Department of plant protection, to see the effect 

of the use of yeast bread and soaked water for licorice and salisalic said on the growth 

of fungus Sclerotinia sclerotiorum that causes mold white eggplant, results showed 

superiority of aci salisalic acid in reducing the severity of the infection, amounting to 

70.66% concentration of 600 ppm and night soaked licorice intensity amounted 

infection 25% at a concentration of 4%. while the yeast has the intensity was the 

infection of 15% at a concentration of 5%, as for criteria growth it has characterized 

the yeast in both length and width of the paper and the paper weight mild dry weight 

and plant height as it was 12.05 cm , 9.06 cm, 18.94 gm, respectively, compared with 

the control treatment deserted fungus. 
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 المقدمة

يعد الباذنجان من بين اهم محاصيل الخضر التي تزرع بأسلوب الزراعة المحمية بسبب ما يمتلكه من 
( يعود هذا المحصول 18) Cو Bتحتوي قشرته على بعض الفيتامينات مثل فيتامين  إذقيمة اقتصادية وغذائية 
. يصاب الباذنجان ن والهندصلي الصيوهو نبات حولي صيفي موطنه األ Solanaceaeالى العائلة الباذنجانية 

المسبب  Sclerotinia sclerotiorum (Lib) Debaryبالعديد من المسببات المرضية من أهمها الفطر 
يتميز الفطر بصعوبة مكافحته بسبب  (.1)إنتاجه لمرض العفن األبيض مسببا خسائر اقتصادية كبيرة في 

Sclerotia (13 )طويلة والمتمثلة باألجسام الحجرية  أصابته لمدى عائلي واسع مع بقاء تراكيبه الساكنة لمدة
. أال أن استعمالها يرتبط (14تعد من اهم طرق المكافحة لهذا المرض ) فأنهاوبسبب فعالية المبيدات الكيميائية 

الى  أدىالذي  األمر( 19بعدة مشاكل متعلقة بالثمن الباهظ لبعضها وما يسببه من مضار بيئية وصحية )
 Saccharomyces cerevisiae. لذا هدف هذا البحث الى تقويم فاعلية الخميرة (9بديلة ) استخدام طرق 

السالساليك أسيد ضد مرض العفن األبيض في وكذلك منقوع عرق السوس المائي و  كعامل مكافحة أحيائية
 . مختبريا وحقليا Sclerotinia sclerotiorumالباذنجان المتسبب عن الفطر 

 العملمواد وطرق 

( 8التي عزلت من نبات الباذنجان سابقا ) Sclerotinia sclerotiorumاستخدمت عزلة الفطر 
فاعلية الخميرة  تم اختبار. مراضيةوتمت أعادة تأكيد مقدرتها األ PDAأعيدت زراعتها على الوسط الغذائي 

 Sclerotiniaلسالساليك أسيد والمنقوع المائي لعرق السوس مختبريا في تثبيط نمو الفطر ا( و )تركية المنشأ

sclerotiorumسم وبأربعة  9بتري معقمة قطر  أطباق إلى %6و 1، 4، 3، 7 الخميرة بالتراكيز ، أضيفت
1بقطر  S. sclerotiorumلقح كل طبق بقطعة من مزرعة الفطر  ،مكررات لكل تركيز

2
ن حافة سم مأخوذ م 

تم  ،م 25على درجة حرارة  األطباقللمقارنة ، حضنت  إضافةبدون  أطباقوتركت  أيام 7مستعمرة الفطر بعمر 
قياس أقطار نمو الفطر في أطباق المعامالت وأخذت النتائج بحساب متوسط قطرين متعامدين لكل مستعمرة بعد 

ساعة نامية على الوسط  48( . كما تم تحضير محلول خميرة من مزرعة سائلة للخميرة بعمر 6أيام ) 3مرور 
Nutrient Yeast Dextrose (NYD 8  غمNutrient Brooth، 5  غمYeast Extract، 10  غم

Dextrose، 1000 ت الباذنجان في البيت البالستيكي.( لغرض استخدامها بالرش على شتال6( )مل ماء مقطر 

 إلى وأضيفت( 7جزء بالمليون ) 1000محلول قياسي بتركيز  من تحضيرالسالساليك أسيد حضير تم ت
 600و 500، 400، 300 كيز المستخدمة هيلتراامل و  100الموجود في فالسك سعة  PDAالوسط المعقم 
سم وبأربعة مكررات لكل تركيز لقح كل طبق بقطعة  9وبعدها صبت في أطباق بتري معقمة قطر جزء بالمليون، 

1بقطر  S. sclerotiorumمن مزرعة الفطر 

2
بدون  أطباقوتركت  أيام 7سم مأخوذ من حافة مستعمرة بعمر  
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م ثم قياس أقطار نمو الفطر في أطباق المعامالت  25على درجة حرارة  األطباقحضنت  ،للمقارنة إضافة
 .(7أيام ) 3قطرين متعامدين لكل مستعمرة بعد مرور  وأخذت النتائج بحساب متوسط

غم  1أذيب مسحوق جذور عرق السوس في ماء مقطر معقم بنسبة  منقوع المائي لعرق السوسولعمل 
( تحت ظروف التعقيم ويجمع )ململثم رشح المستخلص عبر مرشح دقيق  ةساع 24مل ماء وترك لمدة  4: 

معقمة ويضاف  PDAوسط  إضافةوبعدها تم   ،محلول قياسيلراشح  امعقمة وعد دوارق حجمية في  الراشح
من المستخلص المائي لعرق  %6و 1، 4، 3، 7لها  وأضيف(  مل 100سعة )صغيرة دوارق حجمية  إلى

لقح سم وبأربعة مكررات لكل تركيز   9في أطباق بالستيكية معقمة قطرها PDAالسوس وبعدها يتم صب الوسط 
1بقطر   S.sclerotiorumالفطر  ةمزرعكل طبق بقطعة من 

2
أيام  7سم من حافة مستعمرة للفطر بعمر  

تم قياس نمو الفطر في أطباق  ،م 25على درجة حرارة  األطباقللمقارنة ، حضنت  إضافةبدون  أطباقوتركت 
م حساب ثم ت. (4أيام ) 3المعامالت وأخذت النتائج بحساب متوسط قطرين متعامدين لكل مستعمرة بعد مرور 

  (: 52النسبة المئوية للتثبيط لجميع المعامالت حسب المعادلة التالية )

 معدل نمو الفطر في المعاملة  –معدل نمو الفطر في معاملة المقارنة                          
  511×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النسبة المئوية للتثبيط =

 

           معدل نمو الفطر في المقارنة                                              

 باستخدام. جامعة بغداد–ةلزراعاكلية –قسم وقاية النبات إلىنفذت التجربة في البيت البالستيكي التابع 
كغم  1.5ضغط م  21.1ة معقمة في ألمؤصدة لمرتين )كغم حاوية على تربة مزيج 2أصص بالستيكية سعة 

وفق التصميم  5-أصيصعمر شهر واحد بواقع ثالث شتالت دقيقة( ثم زرعت شتالت الباذنجان ب 60لمدة  7-سم
والمنمى  S.sclerotiorumض أجريت العدوى االصطناعية للنباتات بالفطر الممر . وبثالث مكررات التعشيةتام 

 8بواسطة ثاقب فليني بقطر  أيام 7المأخوذ من حافة مستعمرة فطرية للعزلة بعمر  PDAلزرعي اعلى الوسط 
من عزلة الفطر م على الساق الرئيسي لكل نبات مع وضع جزء م 1سم وعمق  1ملم وذلك بعمل جرح بطول 

رشت نباتات الباذنجان بمحلول الخميرة والمحلول المائي لعرق السوس والمحلول  (.8)الممرض على الجرح 
والمحلول المائي  % 6افضل النتائج لكل من الخميرة  أعطتالسالساليك التي تم تحضيرها مختبريا والتراكيز التي 

تجانس حتى البلل أذ أجريت عملية الرش المجزء بالمليون،   600ومحلول السالساليك  % 6لعرق السوس تركيز 
يوم حسبت معايير النمو من ارتفاع النبات ووزن طري ووزن جاف وطول  30وبعد مرور  ،(2( و )5التام )

 Mc Kinney  (15 . )وفق معادلة  اإلصابةالورقة وعرض الورقة وشدة 

 (5×5الوريقات من الدرجة  )عدد + (0×0الوريقات من الدرجة  عدد)                  
                       100= ______________________________________________ ×  اإلصابةشدة 

 5أعلى درجة × مجموع الوريقات المفحوصة                            
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 النتائج والمناقشة

تميزت بتأثيرها في الفطر  أظهرت نتائج الدراسة المختبرية ان جميع عوامل المكافحة المختبرة قد
المحضنة مقارنة مع معاملة  األطباقخالل تثبيط نمو الغزل الفطري في  من S.sclerotiorumالممرض 
على المحلول المائي لعرق السوس والخميرة في تثبيط  أسيدتفوق السالساليك  1أظهرت نتائج جدول  إذ السيطرة.

على جزء بالمليون  600 أسيدالجدول تفوق تركيز السالساليك  أوضحكما  PDAنمو الفطر على الوسط الزرعي 
من  أياموبفروق معنوية في كل من معدل النمو الفطري بعد ثالثة  ppm( 500و 400، 300بقية التراكيز )

 أيامبعد ثالثة  جزء بالمليون  600م فقد بلغ معدل النمو الفطري للتركيز 25التلقيح والتحضين على درجة حرارة 
 .سم 9( سم ومعاملة السيطرة )فطر ممرض فقط 2.8من التحضين 

نتائج نفس الجدول تأثير تراكيز مختلفة لكل من المنقوع المائي لعرق السوس والخميرة في تثبيط  أظهرت
تفوق المحلول المائي لعرق السوس على الخميرة في تثبيط  إذ PDAبالوسط الزرعي  S.sclerotiorumالفطر 

بالمقارنة  %6للمحلول المائي لعرق السوس هو  األفضلكان التركيز  إذ PDAى الوسط الزرعي نمو الفطر عل
من التلقيح والتحضين على  أياموبفروق معنوية في معدل النمو الفطري بعد ثالثة  %1و 4، 3مع بقية التراكيز 

سم واعلى خفض في نمو المستعمرة  5.3بلع  إذ %3خفض لنمو المستعمرة عند التركيز  أقلكان  إذم  25درجة 
على  %5بالنسبة للخميرة فقد تميز التركيز  أما ،(3سم وهذا يتفق مع ما جاء به ) 3.3بلغ  إذ %6عند التركيز 
من التلقيح والتحضين على  أياموبفروق معنوية في معدل النمو الفطري بعد ثالثة  % 4و 3، 7بقية التراكيز 
سم واعلى خفض لنمو  5.93بلغ  إذ %2خفض لنمو المستعمرة عند التركيز  أقلكان  إذم  25درجة حرارة 

. ويوضح الجدول كذلك تميز (8و  6سم وهذا يتفق مع ما جاء به ) 3.61 بلغ  إذ %5المستعمرة عند التركيز 
  .PDAتراكيز المحلول المائي لعرق السوس على تراكيز الخميرة في تثبيط النمو الفطري على الوسط الزرعي 

 والخميرة والمنقوع المائي لعرق السوس  أسيديوضح نمو مستعمرة الفطر بتراكيز مختلفة لكل من السالساليك  1جدول 

تركيز 
 الخميرة %

متوسط نمو 
 سم المستعمرة،

نسبة 
 التثبيط %

تركيز عرق 
 % ،السوس

متوسط نمو 
 سم المستعمرة،

نسبة 
 التثبيط %

تركيز السالساليك 
 جزء بالمليون  أسيد،

توسط قطر م
 المستعمرة،

 سم

نسبة 
 التثبيط %

L.S.D. 

0.05 

  0.00 9 مقارنة 0.00 9 مقارنه 0.00 9 ةمقارن

2 5.93 34.11 3 5.3 41.11 300 4.9 45.5 1.09 

3 4.55 49.44 4 4.8 46.66 400 4.4 51.11 0.87 

4 4.48 50.22 5 3.9 56.66 500 2.9 67.77 1.04* 

5 3.61 59.88 6 3.3 63.33 600 2.8 68.88 0.70* 

L.S.D. 0.05 0.89 *   1.03 *   0.2 *   

سيد في أفعالية كل من خميرة الخبز والمحلول المائي لعرق السوس والسالساليك  2نتائج جدول أظهرت 
المسبب لمرض العفن  Sclerotinia sclerotiorumبالفطر  اإلصابةحماية شتالت نبات الباذنجان من 

 األبيضبمرض العفن  اإلصابةالى خفض شدة  أدتأن جميع المعامالت المستخدمة على الباذنجان ،  األبيض
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 %7.66بلغت  إذبالممرض  باإلصابةنسبة خفض  أعلى 600ppmبتركيز  أسيدحققت معاملة السالساليك  إذ
هين  هما المسبب يعمل باتجا أسيدان السالساليك  إلى اإلصابةفي خفض شدة  أسيدويعود تفوق السالساليك 

ة للعائل باتجاه المسبب وكذلك باتجاه زيادة المقاوم وأضعافهيؤثر على نمو المسبب المرضي  إذالمرضي والعائل 
 (.6المرضي )

 اإلصابةفي خفض شدة  أسيدمعاملة المحلول المائي لعرق السوس فهي تلي معاملة السالساليك  أما
الى سبب احتواء عرق السوس على الكليسيرازين والمواد التاتينية وهذا يعود  %15بلغت  إذ %5بالمرض بتركيز 

 اإلصابةبلغت شدة  إذ %5ومن ثم نتائج الخميرة بتركيز  (.18المجهرية ) األحياءتمتلك فعالية مثبطة لبعض  إذ
( 10وهذا يتفق مع ) %84والتي اختلفت جميعها بفروق معنوية عن معاملة الفطر الممرض البالغة شدتها  25%

قد يعود الى  أووتشويه هايفات الفطر الممرض  إضعافالى  S.cerevisiaeان السبب في فاعلية الخميرة 
( ووجدت في 11) إحيائيةبسبب تطفلها على الفطر الممرض كعوامل مكافحة  أوقدرتها على المنافسة بالغذاء 

التي تخض المقاومة  اإلنزيماتدة هي زيا اإلحيائيةفعل الخميرة في مجال المكافحة  دراسات سابقة ان إليه
والبروتينات المرتبطة باالمراضية وزيادة البروتينات الذائبة  Chitinaseو Peroxidaseالجهازية في النبات مثل 

(12) . 

فيما يخص التأثير في معايير النمو فقد تفوقت معاملة الخميرة على جميع المعامالت المختبرة بالنسبة 
 12.05 سم، 30.93 غم، 7.83 غم، 18.94بلغ  إذرتفاع النبات وطول وعرض الورقة للوزن الجاف والطري وا

الخميرة قد زاد من طول بادرات  إضافةمن ان  أخرون  إليهسم على التوالي وهذه النتائج تتفق مع ما توصل 
( وذلك لزيادة الكربوهيدرات والبروتين الكلي وزيادة محتواها لكل من 10الطماطة ووزنها الجاف والطري )

وجدت ان ارتفاع النبات والوزن الجاف  أخرى وزيادة نسبة الكلوروفيل كما تتفق مع نتيجة  N.P.Kالعناصر 
يرة قد يعود هذا التفوق الى ان الخم S.cerevisiaeللمجموع الخضري لدرنات نبات البطاطا المعاملة بالخميرة 

( وهذا 11وحامض الفوليك ) B12تحتوي على مواد مشجعة للنمو مثل الثيامين والنياسين والرايبوفالفين وفيتامين 
على الوزن الجاف للمجموع  إيجابيايؤدي الى زيادة المساحة الورقية وزيادة في التمثيل الضوئي مما ينعكس 

 الخضري والجذري وارتفاع النبات.

غم فيما بلغ   5.88و  17.46بلغ الوزن الجاف والطري   إذالمائي لعرق السوس تلتها معاملة المنقوع 
سم على الترتيب وتعود فعالية المنقوع المائي  8.64و 11.73 سم وطول وعرض الورقة 29.46ارتفاع النبات 

 راأثيعطي المستخلص المائي لعرق السوس  إذلعرق السوس الى محتوى عرق السوس من المغذيات كالجبرلين 
عن  أسيد( ولم تختلف هذه النتائج عن السالساليك 16مشابها للجبرلين في تحفيز زيادة انقسام واستطالة الخاليا )

وتعد هذه الدراسة محاولة ناجحة الستخدام خميرة الخبز والمنقوع المائي لعرق السوس  0.05مستوى معنوية 
  . إحيائيةكعوامل مكافحة 
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 ومعايير النمو لنبات الباذنجان  اإلصابةيوضح شدة  2جدول 

 ،طول الورقة المعامالت
 سم

قة، عرض الور 
 ،وزن جاف غم ،وزن طري  سم

 غم
، ارتفاع النبات

 سم
 اإلصابةشدة 

% 
 0.00 26.40 3.66 15.93 7.13 9.44 شتالت باذنجان فقط

 84.33 25.00 4.66 13.66 4.5 7.9 شتالت باذنجان + فطر ممرض

 25.00 30.93 7.83 18.94 9.06 12.05 ممرض + خميرةشتالت باذنجان +فطر 

شتالت باذنجان + فطر ممرض + محلول 
 مائي لعرق السوس

11.73 8.64 17.46 5.88 29.46 15.00 

فطر ممرض  شتالت باذنجان +
 أسيد+سالساليك 

11.95 8.68 17.49 5.50 28.96 7.66 

L.S.D. 0.05 2.48 1.73 10.14 3.21 3.37 5.79 

 

 المصادر

محاصيل الخضر المزروعة داخل البيوت البالستيكية والزجاجية وطرق  آفات  .1980 ،خليل كاظم ،الحسن-5
  إرشادية.نشرة  الهيئة العامة لوقاية المزروعات قسم بحوث الوقاية. مكافحتها.

بالفطر  اإلصابةالماء الممغنط في نمو وحماية نبات الخيار من  أثر. 2007 ،ياسر عيدان الخزرجي،-7
كلية  النبات.قسم وقاية  دكتوراه. أطروحة Pythium aphanidermatumالممرض 

  .37ص بغداد.جامعه  الزراعة.

مديرية  العملي.المجهرية  األحياءعلم  .1987 ،ضياء محمودو  إبراهيمالهام سعيد و  الكريمحامد عبد  الزيدي،-3
 صفحة.  304 العراق. الموصل،جامعة  والنشر.دار الكتب للطباعة 

في  واألحيائيةبعض عوامل االستحثاث الكيميائية تأثير . 2011جوادين طالب ومحمد عامر فياض.  الكوراني،-4
  .Fusarium oxysporum Schlf. Sp نبات الطماطة بالفطر إصابةخفض 

lycopersici  4:37البصرة  أبحاثمجلة . 

لمحصول البطاطا بعد الرش  واإلنتاجية. بعض معايير النمو 2008 .لؤي قحطان خلف .وفاء علي حسين،-1
  .33-37 ص:. (5)11بتراكيز مختلفة من محلول خميرة الخبز. مجلة جامعة النهرين. 

ة خميرة الخبز وبعض . تقويم فاعلي2009 أمجد،خضير وليلى جبار وعمار  وآالءناهدة مهدي  صالح،-6
الماكروفومينا. مجلة العلوم الزراعية الساليك في مكافحة وحامض الس العناصر
 .  40(6) :9-16.العراقية

تراكيز مختلفة من  أثر. دراسة 2010 ،العسافي يى ناظم الهيتي ودهام علموفق مزبان ومصطف مسلط،-2
 Agaricus bisporusمستخلص عرق السوس المائي على سرعة نمو غزل الفطر 

 . 224ص . 4 8 ،للعلوم الزراعية ألنبارا. مجلة تلته الحيوية ومحتواها البروتينيوك



 ISSN: 1992-7479                                                      7152، 5عدد  51مجلة األنبار للعلوم الزراعية، مجلد 

743 
 

 Sclerotinia. كفاءة بعض المبيدات الصديقة للبيئة في مكافحة الفطر 2012 ،رباب علي ،نعمة-8

sclerotiorum (Lib) Debary قسم وقاية  ،اجستير. رسالة معلى محصول الباذنجان
  .جامعة بغداد-كلية الزراعة-النبات

9-Arslan, U; K. Ilhan, C. Vardar and O. A. Karabulut, 2009.  Evaluation of antifungal 

activity of food additives against soil borne phytopathologenic 

fungi. World J.Microbiol.Biotechnol.25:537-543. 

10-Attyia, S. H. and A. A. Youssry, 2001. Application of Saccharomyces cerevisia as 

abiocontrolagent against some diseases of solanaceae caused by 

Macrophomina phaseolina and Fusarium solani . Egyptian Journal 

of Biology, 3:79-87  

11-Droby, S. and E. Chalutz, 1994. Mode of action of bio control agents of 

postharvest diseases. In C. L. Wilson and M. E. Wisniewski (Eds.), 

Biological control of postharvest Diseases. Theory and practice. 

CRC press, Boca Raton, p.63-75.  

12-El-Sayed, S. 2000. Microbial agents as aplant growth promoting and root 

protector. 10th. Microbiology Conference.12-14 Nov. Cairo Egypt, 

p. 120. 

13-Gulya, T; K. Y. Rashid and S.M. Masirevc. 1997. Sunflower Diseases. In A. A. 

Schneiter, ed. Sunflower Technology and production. Madison, 

Wisconsin: American Society of Agronomy, crop Science Society 

of American, Soil Society of American. pp. 834. 
14-Kurozawa,C;M.A. pavan;D.Kimati, H;L.Amorim;F.A. Bergamin; L.E.A. 

Camargo; Rezende ,J.A.M.(Ed). 1997. Manual de fitopatologia: 

doencas das plants cultivates. 3.ed. Sao Paulo:Agronomica Ceres. 

p:690-719. 

15-McKinney, H. H., 1923. Influence of soil temperature and moisture on infectio of 

wheat seeding by Helminthosporum sativum .J.Agric .Research.26: 

195-217.  

16-Taiz, L; E. Zeiger, 1998. Plant physiology, 2nd Ed. Sunderland MA, U. S. A.  
17-Topps, J.H. and R. L. Wain, 1957. Investigation on fungicides –III the fungi 

toxicity of 3-and5-alkyl salicylanilide and pchloronilines. Ann. 

Appl. Biol ;45(3): 506-511.  

18-Ware, G. W. and J. P. Mc Cullum, 1980.Vegetable crops. The Interstate printers 

and publishers, Inc. Danville, Illinois.607pp. Zadoks, J. C., 1993. 

Antipodes on crop protection in sustainable agriculture. pest control 

and sustainable Agriculture. S. Corey, D. Dall, and W. Milne, eds. 

common   wealth Scientific and Industrial Research Organization, 

Austrulia.p.3-12. 
 


