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العنب وتقویم فعالیة مساحیق بعض االجزاء النباتیة في تثبیط الكشف عن الفطریات المرافقة لثمار

  نموها تحت الظروف المختبریة

  

  **عدنان ابراهیم السامرائيو*كامل سلمان جبر،*صبا باقر الجبوري

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة- قسم وقایة النبات*
  یاالتكنولوجالعلوم و وزارة - رئیس باحثین**

  

  الخالصة

واختبار , نفذت هذه الدراسة للكشف عن الفطریات المرافقة لثمار العنب في الحقل وتحدید نسب وجودها 

بینت نتائج العزل والتشخیص لثمار العنب المأخوذة من .في خفض تلك النسببعض األجزاء النباتیة مساحیقفعالیة 

نوعا من الفطریات كان تشخیص خمسة منها الول مرة على 15افقة بساتین واسواق محافظات المنطقة الوسطى مر 

 CylindrocarbonوFusarium oxysporumوAureobasidium pullulausثمار العنب في القطر وهي

destractans وPenicillium glabrum وUlocladium chartarum وكان اكثر االنواع تكرارا في العینات

و 93.3اذ بلغت اعلى نسبة لكل منهما   Alternaria alternataو Aspergillus nigerجمیعها الفطر  

.Aكما تواجدت االنواع , على التوالي% 40.0 flavas وF. heterosporumوF. oxysporum وMucor

racemosusوPenicilium glaborum وRhizopus stolonifer 7.3في جمیع العینات وبنسب تراوحت% -

وفي اختبار فعالیة مسحوق قشور الرمان .الفطریات في عینة الى ثالث عیناتفي حین تواجدت باقي36.7%

Punica granatum  واوراق نباتات القرنابیطoleracea Var. botrytisBrassica والبطنجMentha

longifolia L.یط نمو بعض الفطریات ، بینت النتائج اختالف فعالیة المساحیق المستعملة فیما بینها في تثب

، كما اختلف تاثیر المسحوق الواحد باختالف الفطر ، فقد احدث مسحوق قشور  PDAالمختبرة على الوسط الزرعي

 .Aفي معاملة الفطر % 100الرمان اعلى نسبة تثبیط في نمو جمیع الفطریات المدروسة والتي بلغت اعلى نسبة لها 

alternata الفطر ضد% 33.3واقل نسبة تثبیطA. niger یلیه في الفعالیة مسحوق اوراق البطنج والقرنابیط اذ ،

، في حین بلغت أقل نسبة .alternataAضد الفطر % 82.00و 77.12بلغت أعلى نسبة تثبیط لكل منهما 

وقد إختلفت . A. nigerلكل منهما على التوالي وذلك عند اختبارهما ضد الفطر % 0.0و17.34تثبیط 

  .امالت جمیعها معنویا عن معاملة المقارنة لكل فطر المع
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Abstract
This study was carried out to detect the mycofloras that accompany the grapes in 

the field and to determine the percentage of their occurrence and test the efficiency of 
some plant parts powder in reducing such percentages.

The results of isolation and identification of the fungi  that associated with grape 
taken from the orchards and local markets of the middle Iraq governorates have shown 
the existence of 15 species of such fungi, the identification of five then regarded for the 
first record on grape fruit in Iraq: Aureobasidium pullulaus, Fusarium oxysporum, 
Cylindrocarbon destractans, Penicillium glabrum and Ulocladium chrtanum, and the 
most frequent ones are Aspergillus niger and Alternaria alternata ; the highest 
percentage of each is 93.3 and 40.0 % respectively, and another species like A.flavus, 
F.heterosporum, F. oxysporum, Mucor racemosus. Penicillium glabrum, Rhizopus
stolonifer have been existence in all the samples ranged between 7.3-36.7%, while the 
rest of fungi existence in one to three samples.

Testing the efficiency of the pomegranates peels powder (Punica granatum L.), 
Cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis) and spearmint (Mentha logifolia L.)leaves, 
the results have shown the variation of the powder used in inhibition the growth of some 
fungi tested on the culture media PDA ; the effect of each powder differ in different fungi 
also varies in that the powder of pomegranate peels records the highest percentage of 
inhibition 100% in A. alternata treatment and the lowest percentage 33.3% against A. 
niger ; next  in efficiency we have the powder of cauliflower and spearmint in the highest 
percentages of inhibition recorded are 77.12 and 82.00% against A. alternata while the 
lowest percentages of inhibition for both are 0.0 and 17.34% respectively when tested 
against  A. niger

  قدمةالم

یتعرض العنب في الحقل الى االصابة بالعدید من المسببات المرضیة الفطریة التي تؤدي الى تلف الحبات 

والتي تنتقل مع العنب الى المخزن حیث یكون الضرر الناتج من االصابة بالفطریات في المخزن اكثر من ضررها 

ون الثمار فقدت الحمایة من بعض العوامل والتي تكسبها في الحقل نتیجة لتوافر الرطوبة والمواد الغذائیة وكذلك لك

المقاومة خالل وجودها في الحقل فضال على سهولة اختراق المسببات المرضیة لثمار العنب بعد وصولها مرحلة 

3و 2و 1(.النضج وبذلك تكون اكثر عرضة لالصابة بالمسببات المرضیة الداخلة عن طریق الجروح وغیرها

لك الخسائر او تقلیلها تجرى العدید من المعامالت سواء اكان ذلك قبل الجني أم بعده كأستعمال ولمنع ت). 4و

ونظرًا لما یترتب من مخاطر من حیث تأثیر المبیدات , SO2المبیدات الكیمیاویة او منظمات النمو او التبخیر بغاز 

استخدام طرائق اخرى بدیلة منها استخدام فقد إتجه الباحثون الىأو الغازات على الصحة أو البیئة بصورة عامة 
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مساحیق أو مستخلصات بعض النباتات في مكافحة بعض المسببات المرضیة حیث تنتج هذه النباتات العدید من 

و 7و 6و 5. (المركبات الكیمیاویة بصورة طبیعیة والتي تختلف في خواصها وتأثیراتها في الكائنات الحیة المختلفة

وجود دراسات في القطر حول استخدام مساحیق النباتات في مكافحة بعض الفطریات المرافقة لثمار ونظرًا لعدم ) 8

تقویم فعالیة مسحوق الكشف عن الفطریات المرافقة لثمار العنب و العنب في الحقل والمختبر نفذت هذه الدراسة بهدف

یات المرافقة لثمار العنب تحت الظروف أوراق القرنابیط والبطنج وقشور الرمان في التأثیر في نمو بعض الفطر 

  .المختبریة

  

  المواد وطرائق العمل

  .واسواق بعض محافظات المنطقة الوسطىالكشف عن الفطریات المرافقة لثمار العنب في بساتین- 1

للكشف عن الفطریات المرافقة لثمار العنب صنف حلواني، انتخب بستان في منطقة الصدور التابعة 

في محافظة بغداد، وجمعت عینات من ثمار العنب من اسواق ) البصام(تان في ابي غریب لمحافظة دیالى وبس

سامراء وبغداد، اخذت العینات من كل بستان بصورة عشوائیة، و قطفت العناقید وجمعت في اكیاس بولي اثیلین 

فأخذت من عدة اما العینات التي جمعت من االسواق. وضعت علیها عالمات تبین تأریخ الجمع ومنطقة الجمع

وضعت العینات في الثالجة تحت درجة . محالت في كل منطقة، وبصورة عشوائیة وجمعت في اكیاس بولي اثیلین

وفي الیوم التالي لعملیة الجمع جرى العزل من حوامل وثمار العنب، إذ قطعت الثمار المصابة وحوامل . م4حرارة 

، وغسلت )كلور حر% 1(یا بمحلول هایبوكلورات الصودیوم سم وعقمت سطح1- 0.5الثمار إلى قطع صغیرة بطول 

سم حاویة على 9دقیقة، وجففت بورق النشاف المعقم، نقلت القطع إلى اطباق بتري معقمة قطر 2بالماء المعقم لمدة 

غم 20غم سكر الدكستروز، 20غم بطاطا مقشرة، Potato Dextros Agar )200 (PDA)  الوسط الزرعي  

م 1+25طبق لكل عینة، حضنت االطباق في درجة حرارة 50قطع لكل طبق، وبمعدل 4وبواقع ) ماءلتر 1اكر، 

ایام فحصت االطباق تحت القوة الصغرى للمجهر المركب وشخصت االجناس، بعدها نقیت الفطریات 7-5وبعد 

تركیب الحوامل و االبواغ على االوساط الزرعیة وشخصت إلى مستوى النوع، اعتمادًا على شكل المستعمرة وشكل و 

كما .)14و 13و 12و 11و 10و 9. (یكونها الفطر باتباع المفاتیح  التصنیفیة المعتمدةالتي والتراكیب االخرى 

  ).:تم حساب النسبة المئویة لوجود كل فطر وفق المعادلة االتیة

  =لوجود الفطر % 
  األطباقعدد القطع التي ظهر فیها الفطر في 

 ×100  
  عدد الكلي للقطع المستعملةال

اختبار فعالیة مسحوق قشور الرمان واوراق البطنج والقرنابیط في تثبیط نمو بعض الفطریات الممرضة - 2

  .PDAالمرافقة لثمار العنب على الوسط الزرعي 

Punicaجمعت قشور الرمان  granatum واوراق نباتات القرنابیطBrassica oleraceaVar.  

botrytisطنج والبMentha longifolia L. وجففت العینات بفرشها 2002من بساتین وحقول محافظة بغداد لعام

بعدها طحنت .على اوراق في المختبر، وتم تقلیبها باستمرار وذلك لمنع حصول التعفن واالسراع في عملیة التجفیف

1.5حاویة على غربال . Arther thomas.co.  -Wiely mill standard model No.3العینات بمجرشة نوع

استعملت طریقة . جمعت المساحیق الثالثة في اكیاس من البولي اثیلین وحفظت في المجمدة لحین االستعمال. مش
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الختبار فعالیة المساحیق تم إضافة مسحوق قشور الرمان ) Poisoned food technique)15التسمم الغذائي 

مل حاویة على 500تر حسب التوصیات لكل منها واستعملت دوارق حجم ل/غم20وأوراق البطنج والقرنابیط بتركیز 

، في حین تركت مجموعة اخرى من الدوارق حاویة 2-3المعقم والمبرد كما ذكر في التجربة PDAالوسط الزرعي 

20- 15سم وبمعدل 9بعدها صبت االوساط في اطباق بتري معقمة قطر . على الوسط الزرعي فقط كمعاملة مقارنة

وبعد تصلب الوسط . لكل طبق واستعملت اربعة اطباق لكل معاملة كمكررات واربع مكررات لمعاملة المقارنة3مس

ملم من الوسط الزرعي الحاوي على نموات كل فطر من الفطریات 5الزرعي لقحت االطباق في المركز بقرص قطر 

Botrytisزلة الفطر اما عأیام،7المستعملة في التجربة اخذ من حافة مستعمرات عمرها  cinerea فقد تم الحصول

وهي عزلة مأخوذة من . جامعة بغداد /كلیة الزراعة/علیها من مختبر ابحاث امراض النبات التابع لقسم وقایة النبات

.فقط بالطریقة نفسها المذكورة انفاً PDAاما معاملة المقارنة لقحت اطباقها الحاویة على الوسط .ثمار عنب مستورد

ایام أخذت النتائج 7م وبعد 1± 25عت االطباق في حاضنة وفق التصمیم تام التعشیة وتحت درجة حرارة ووض

  :المعادلة األتیةبحساب نسبة التثبیط، وفق 

  =للتثبیط % 
  متوسط قطر مستعمرة المعاملة–متوسط قطر مستعمرة المقارنة 

 ×100  
  متوسط قطر مستعمرة المقارنة

ومسحوق اوراق البطنج والقرنابیط كل على انفراد مسحوق قشور الرمان. المعامالت االتیةوتضمنت التجربة 

Aspergillusمع الفطریات  niger وFusarium heterosporum وAlternaria alternate وMucor

racemosus وBotrytis cinerea وPenicillium glaborumكل على انفراد والفطریات بمفردها.  

  

  نتائج والمناقشةال

  .الكشف عن الفطریات المرافقة لثمار العنب في بساتین واسواق بعض محافظات المنطقة الوسطى- 1

). 1جدول (نوعًا من الفطریات لحوامل وثمار العنب المصاب 15اظهرت نتائج العزل والتشخیص مرافقة 

  :يوكان تشخیص خمسة منها ألول مرة في القطر على ثمار العنب في الحقل وه

Aureobasidium pullulausو Fusarium oxysporumو Cylindrocarbon destractans و

Penicillium glabrum و Ulocladium chartarum.

Alternariaیلیه الفطر Aspergillus nigerوكان اكثر االنواع تكرارًا في العینات جمیعها هو الفطر 

alternata في بستان محافظة دیالى وأبو غریب على التوالي، %040.و93.3، إذ بلغت اعلى نسبة لكل منهما ،

ویعد هذین النوعین من الفطریات الرئیسیة التي تصیب ثمار العنب في الحقل واللذان یسببان خسائر كبیرة لثمار 

.Aویعود سبب ذلك إلى ان الفطر  ). 17و 16. (العنب niger    ینمو بمدى واسع من درجات الحرارة والرطوبة

وهو یوجد بكثرة في بساتین العنب وفي المناطق ذات الطقس الحار یسبب تلفًا شدیدًا لحبات العنب التي یخترقها من 

، ینشط بعد سقوط االمطار A. alternataمناطق التشققات اوالجروح اضافة الى افرازه للسموم، في حین ان الفطر 

صال الحبة بالحامل وبعدها تنتشر إلى الثمار مما یسبب وعند موعد قطف الثمار، إذ یحدث االصابة في منطقة ات

، كما وجدت انواع )2و 18. (وهذا ما اكدته العدید من البحوث السابقة. تساقطها بسهولة من العناقید

عالیة ایضا اذ بلغت اعلى نسبة لكل بنسبF. heterosporumو F.oxysporumوهما .Fusariumالفطر
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Mucorالفطریلیهمادیالىمحافظةانبستفي%33.3و36.7منهما racemosus)33.3.( % كما تم عزل

Penicilliumالفطر  glabrum والفطرRhizopus stolonifer 05.و 022.- 7.3وبنسب تراوحت ما بین-

وهما من الفطریات التي تنتقل إلى المخزن المبرد عن طریق تلوث العبوات بأبواغها وهذا . على التوالي% 026.

  .على ثمار العنباما بقیة الفطریات فقد تذبذبت في نسب وجودها. )19و 16(     یتفق مع ما ذكره

.Fو   P. glabrumوA. alternataوA. nigerونتیجة لتكرار عزل الفطریات  heterosporum

من العینات التي جمعت من المناطق المختلفة التي شملها المسح، فقد تم التركیز علیها في M. racemosusو

  .المختبریة الالحقةةالتجرب

  

  .النسبة المئویة لوجود بعض الفطریات المرافقة لثمار العنب المصابة) 1(جدول 

  *رقم العینة

  الفطریات

  **لعینات لوجود الفطریات في ا% 

1  2  3  4  

Alternaria alternata (Fries) Keissler  40.0  33.3  40.0  20.0  

Aspergillus niger Van Tieghem  80.0  93.3  86.7  66.7  

A. japonicus Saito  0.0  0.0  20.0  10.0  

A. flavus Link ex Gray  20.0  10.0  10.0  7.3  

Aureobasidium pullulans (Debary) Aruaud  1.3  0.0  0.0  0.0  

Cladosporium herbarum (Pres.) Link ex S.F Gray  0.0  20.0  20.0  16.7  

Cylindrocarbon destractans (Zins.) Scholten  0.0  1.3  0.0  0.0  

Fusarium oxysporum Schlecht  20.0  36.7  22.0  13.3  

F. heterosporum Nees ex Fr.  16.7  33.3  20.0  20.0  

Gliocladium SPP.  2.0  0.0  20.0  0.0  

Helminthospvrium velutinum Link ex Ficinus and Schubert  6.7  0.0  20.0  0.0  

Mucor racemosus Fresen.  13.3  33.3  30.0  13.3  

Penicillium glabrum (Wehmer) Westling  16.7  7.3  22.0  10.0  

Rhizopus stolonifer (Ehreub. ex Link) Lindner  26.0  20.0  10.0  5.0  

Ulocladium atrum Preuss10.0  0.0  10.0  6.7  

U. chartarum (Preuss) Simmons0.0  10.0  0.0  6.7  

  .اسواق محافظة بغداد: 4اسواق مدینة سامراء    :3بستان محافظة دیالى  : 2بستان ابو غریب  : 1*

  

  

  =لوجود الفطر ** % 
  عدد القطع التي ظهر فیها الفطر في االطباق

 ×100  
  العدد الكلي للقطع المستعملة
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إختبار فاعلیة مسحوق قشور الرمان واوراق البطنج والقرنابیط في تثبیط نمو بعض الفطریات الممرضة - 2

  .PDAالمرافقة لثمار العنب على الوسط الزرعي 

و وجود فروقات معنویة في فعالیة المساحیق المستعملة فیما بینها في تثبیط نم) 1شكل (اظهرت النتائج 

الفطریات المدروسة كما اختلف تأثیر المسحوق الواحد باختالف الفطر، فقد احدث مسحوق الرمان اعلى نسبة تثبیط 

% 100في الفطریات المدروسة جمیعها إذا ما قورن بمسحوق اوراق البطنج والقرنابیط إذ بلغت اعلى نسبة تثبیط له 

، یلیه في Aspergillus nigerضد الفطر% 33.3بیط واقل نسبة تثAlternaria alternataفي معاملة الفطر 

واقل نسبة تثبیط ، A. Alternateضد الفطر% 77.12الفعالیة مسحوق اوراق البطنج إذ بلغت اعلى نسبة تثبیط 

  .A. nigerضد الفطر % 17.34

 .Aضد الفطر % 82.0اما فیما یخص مسحوق اوراق القرنابیط فقد بلغت اعلى نسبة تثبیط له 

alternata ضد الفطر % 0.0واقل نسبة تثبیطA. nigerإذ كان معدل نموه مماثًال لمعاملة المقارنة .  

وحامض Pelletierineوقد تعود فعالیة مسحوق قشور الرمان إلى احتوائه على القلویدات والتي من اهمها 

الیتها ضد العدید من االحیاء ومواد دباغیة اخرى والتي اثبتت فعPunicineومادة GranatinوGalotannicالـ 

اما فعالیة مسحوق اوراق البطنج فقد تعود إلى احتوائه على نسبة عالیة من ). 23و22و 21و 20(المجهریة 

و 26(والتي تكون لها تأثیرات مضادة للفطریات LimonenوCampheneوβ-pinenالزیوت الطیارة مثل  

27 .(  

إن فعالیته قد تعود إلى احتوائه على تراكیز عالیة من المركب وفیما یخص مسحوق اوراق القرنابیط ف

فضال على مركبات الكبریت المشتقة منه، هذا فضال على العدید من المركبات Glucosinolateالكیمیاوي 

8(الكیمیاویة ذات التأثیر التثبیطي العالي ضد العدید من االحیاء المجهریة وهذا ما اشار إلیه العدید من الباحثین
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