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Research Paper)فطور:مكافحة طبیعیةبحـوث ( (Natural Control: Fungi)

Trichoderma virideوراشح الفطر الحیوي المائیة فعالیة بعض المستخلصات النباتیة

بعد الحصادالعفن الرمادي على البصلفي مكافحة
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الملخص
فعالیة بعض المستخلصات النباتیة المائیة وراشح الفطر الحیوي. 2015. ألربدأمینة أمبارك زهرة ابراهیم، نوارة علي محمد و ،الجالي

Trichoderma viride65-60):1(33یة النبات العربیة، . مجلة وقافي مكافحة العفن الرمادي على البصل بعد الحصاد.
Artemisiaنبات الشیح (وراقألالمائیةمستخلصاتالثالثة من تأثیرلتقویم 2012/2013خالل الموسم هذه التجربة أجریت herba-alba L. النعناع ،(

)Mentha longifolia L. المردقوش () وOriganum marjoram L. الفطر المضاد راشح ) وTrichoderma viride (Pers.:Fr.) في خفض مرض العفن الرمادي على
حیث جرت عدوى مجموعتینإلىبعدها قسمت ،دقائق10و5وراشح الفطر المضاد لمدة بصال في المستخلص الخام للنبات األبطریقة غمرالبصل بعد الحصاد

Botrytisبلقاح الفطر المجموعة األولى بعد الجني مباشرة cinerea (Pers)ج النتائأظهرتاالصطناعیة.العدوى إجراء لمدة شهر قبل ، أما المجموعة الثانیة تم تخزینها
كال من مستخلص الشیح وراشح الفطر المضاد في منع فاعلیة إلى زیادةفترة الغمرإطالةوأدت ،الشاهدبمعاملةمقارنة ،المعامالتفي جمیع اإلصابةانخفاض شدة
كلتا المعاملتین.وجود فروق معنویة بین نة بمستخلصات النعناع والمردقوش دونمقار تعفن األبصال

، البصل.Botrytis cinereaمضادة، العفن الرمادي، مستخلصات نباتیة، فطوركلمات مفتاحیة: 

المقدمة

یعد استعمال المبیدات الكیماویة في الوقت الحاضر الوسیلة الرئیسیة 
ونتیجة لظهور سالالتالنباتیة والحد من انتشارها، األمراضلمكافحة 

ررها ضإلىإضافة،مقاومة لفعل المبیداتالكائنات الممرضةجدیدة من 
بدائل مناسبة دإیجاإلىفي تلوث البیئة وتكلفتها العالیة، لذا اتجه البحث 

للبیئة وذات تكلفة اقتصادیة مناسبة. ویعد استخدام ً قل ضررا  أتكون 
ورالفطح ورواشكالمستخلصات والزیوت النباتیة حیوي أصلالمبیدات من 

إلىةإضافمن المركبات الفعالة في مكافحة الكائنات الممرضةالمضادة 
) أن 1الشحات (. أشار )19،20(وغیر ملوثة للبیئةآمنةأنها

، الریحان ویةالمستخلصات اإلكلیل والزعتر، الشیح البلدي، الشمر، الكر 
عد بعفن مامكافحة وأمكن.االعفانفطور في تأثیرا مضادا الینسونو 

Penicillium duclauxiiالجني المتسبب عن الفطر  (Delacroix) على
لمائي امستخلص الباستعمال ً تماما  التفاح، الكوسة والطماطم/البندورة

معاملة ثمار الخیار بالمستخلص المائي أدتكما ). 5(م النینبات ألوراق
تقلیل مساحة التقرح على الثمرة المتسبب عن الفطر إلىللیوكالبتوس 

Colletotrichum lagenarium (Pass.))12 .( أشاروAboalnaga

ة من فعالیأكثركان المستخلص المائي للقرنفلأنإلى) Ahmed)6و
الرمادي بالعفنفي خفض نسبة وشدة اإلصابةاألسودمستخلص الفلفل 

B. cinereaالمتسبب عن الفطر (Pers)المعاملة في األبصال

نالكمو ) فعالیة زیت الیوكالبتوس و 17(وآخرونLeeواثبت والمخزونة.
Cuminum cyminum في تقلیل العفن الرمادي على ثمار التفاح بعد

B. cinereaالحصاد والمتسبب عن الفطر  (Pers). أخرىوفي دراسة
غمر ثمار الموز في مستخلص أن) 22(وآخرونStangarlinاثبت 

.Cبالفطر %67بنسبة صابتهاإشدة من الشیح خفض  musae (Berk

and Curt)المعاملة المسبقة أنووجد الموز بعد الجني.ن المسبب لعف
مستخلصات نبات العرعر، البطوم، والزعتر الخام لثمار الخوخ المعداة ب

B. cinereaبالفطرین (Pers)وRhizopus stolonifer (Ehrenb.: Fr.)

).3بالعفن الفطري (اإلصابةفعالیة واضحة في تقلیل شدة أعطت
ي فالمكافحة الحیویةعوامل أكدت كثیر من الدراسات على فعالیة 

والبذور. حیث أدت معاملة على الثمار ما بعد الحصاد أمراضمكافحة 
Trichoderma virensبذور القطن بمعلق الفطر  (Miller, Giddens

& Foster) v. Arxمقاومة الفطر إلىRhizoctonia solani (Kuhn)

أشار).11(ومكافحة جرب التفاح على الثمار)15في جذور القطن (
فطر الخمیرة أنواع منفعالیةأنإلى) 4(وآخرونعزوز 

Saccharomycopsis spp. كانت متمیزة في مكافحة عفن
Penicillium digitatum (Sacc)وP. Italicum (Wehmer) على

اإلصابة) انخفاض شدة 2(العواميثبت أالطماطم. و البندورة/ثمار التفاح و 
B. cinereaبالعفن الرمادي المتسبب عن الفطر (Pers) في ثمار الخوخ

T. harzianumالمعاملة بالفطر  (Rifai) .نجاح فعالیة استخدام ثبت
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، Pseudomonas putida ،P. cepaciaالمضادة مثل البكتیریا
Bacillus subtilis،والفطر المضادTrichoderma harzianum

Pichiaمثلالخمائرو  sp.وCandida spp. في مكافحة أعفان ثمار
في ثماراإلصابة) على خفض شدة 10(Battaوأكد).8،9التفاح (

T. harzianum) المعاملة بالفطر Eriobotrya japonicaدنیا (يكاأل

Alternariaوالملقحة بالفطر  alternaaa (Fr. Keissler) المسبب لعفن
هذه التجربة بهدف محاولة مكافحة مرض العفن الرمادي أجریتالثمار.

باستخدام بعض المستخلصات النباتیة وراشح بعد الجني على البصل 
.T. virideالفطر 

وطرائقهمواد البحث

الفطر الممرض
B. cinereaتم الحصول على عزلة الفطر الممرض  (Pers) من أبصال

ظهرت علیها أعراض اإلصابة بالعفن الرمادي والتي جرى تنقیتها 
جامعة -ةكلیة الزراع-قسم الوقایة –أمراض النبات مختبروتعریفها في 

عمر المختار.

تحضیر المستخلصات النباتیة
Artemisia(مستخلص مائي من أوراق نبات الشیحإعدادتم  herba-

alba) النعناع ،(Mentha longifolia المردقوش () وOriganum

marjoram غسلت أوراق كل نبات بالماء ثم جففت في أن) وذلك بعد
بشكل ناعم باستخدام األوراقسحقت ساعة و 24لمدة س60ºعندالفرن 

مل ماء 100رام من المسحوق الناعم ونقع فيغ30هاون، وتم وزن
ساعة 24لمدة تركتلمدة ساعة )Shakerٍ هزاز (  بوساطةمقطر ورجت 

2Wahtmanطة ورق ترشیح نوعاسوفصل السائل الناتج بترشیحه بو 

No. باستخدام قمعBukhner واخذ الراشح ومرر من خالل مرشح ،
ووضعت المستخلصات Zitesباستخدام مرشح میكرومیتر 0.22بكتیري 

لحین استخدامها. س4ºعندفي زجاجات معتمة وخزنت في الثالجة 

Trichoderma virideالمضادالفطر

تنمیته على الوسط المغذي السائلتتم،لتجهیز راشح الفطر المضاد
Potatoمستخلص البطاطس والسكروز  Sucrose Broth)PSB ( في

رشحت مزارع .س25ºعندمل لمدة أسبوعین 250دوارق مخروطیة 
جهاز تفریغ منبوساطةوعقمت الرشاحة خالل ورق ترشیحمن الفطر 

ووضعت Zitesباستخدام مرشح میكرومیتر0.22خالل مرشح بكتیري 
.لحین استخدامهاس4ºعندفي زجاجات داكنة اللون وخزنت في الثالجة 

معاملة األبصال
األبصالوفرزت الستبعاد ،بیض حلوأ6تم جلب أبصال صنف جیزة 

ً ا  سطحیاألبصالطهرتوقسمت على المعامالت.،المشوهة والمجروحة
في األبصالبعدها تم تغطیس ،درجة حرارة الغرفةعندوتركت لتجف 

قائق،د10و5ة وراشح الفطر المضاد لمدة محالیل المستخلصات النباتی
صال تم وخز األبقسمت إلى قسمین. في القسم األولو تركت لتجف ثم 

إلحداث ةباستخدام عیدان تسلیك األسنان عند المنطقة االستوائیة للبصل
.B. cinereaمیكرولیتر من لقاح الفطر 20جروح بها وتلقیحها بـ 

لشاهد) (اعوملت أبصال أخرى بالماء المقطر المعقم ولقحت بلقاح الفطر 
وغیر المعاملة في أطباق تحت أغطیة ووضعت األبصال المعاملة

ساعة األولى من التلقیح وخزنت في ظروف عادیة 24بالستیكیة لمدة 
القسم الثاني من األبصال مباشرة دون أي تم تخزین ً             بعیدا  عن الحشرات. 

جروح أو لقاح وخزنت لمدة شهر في ظروف عادیة بعیدا عن الحشرات، 
ضافة اللقاح تم وخزها إل،وبعد انتهاء مدة التخزین ٕ            حداث جروح علیها وا 

الفطري وتخزینها مرة أخرى ومتابعة ظهور األعراض وتطور المرض.

تسجیل النتائج والتحلیل اإلحصائي
بواقع RCBDتصمیم القطاعات كاملة العشوائیة وفقصممت التجربة 

تمت متابعة األبصال .أبصال لكل مكرر6ومكررات لكل معاملة3
وتم حساب مساحة اإلعداءأسابیع من 4بعد مرور القراءات تً     یومیا  وأخذ

العفن على سطح البصلة بقیاس قطر دائرة العفن في اتجاهین متعامدین 
اتبع Disease severityشدة اإلصابة وأخذ متوسط القراءة. لتقدیر 

) ومن ثم حساب شدة اإلصابة 14وآخرون (Fallikمقیاس الذي اقترحه ال
تم تحلیل النتائج ).Heuberger)16وHorsfallبالمعادلة التي وضعها 

على الحاسب الشخصي باستخدام برنامج التحلیل اإلحصائي 
)CO Statistical( وحساب أقل فروق معنویة موثوقة مابین متوسطات

.%5قیم المعامالت عند مستوى احتمال 

النتائج والمناقشة

استخدام كل من تأثیر2و1في الشكلین النتائج الموضحة تبین 
راشح روتأثیالشیح والنعناع والمردقوش ألوراقالمستخلصات النباتیة 

راء إجبعد العفن على األبصالمساحة نمو وتطور فيالفطر المضاد 
جمیع عوامل أنویالحظ ،B. cinereaالعدوى الصناعیة بالفطر 

مساحة العفن على األبصالخفضالمكافحة الحیویة كانت فعالة في 
في ً تأثیرا  األكثرT. virideراشح الفطر ن كا. و المخزونة وغیر المخزونة

ا متهوان فعالی،یلیه مستخلص أوراق الشیح،B. cinereaنمو الفطر تثبیط 
كانت أفضل في األبصال المخزنة بعد المعاملة وقبل إجراء العدوى 

. طالمعاملة بالماء المعقم فقغیر المخزونة أو مقارنة باألبصال الصناعیة
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زمن المعاملة بالمستخلصات النباتیة المائیة وراشح الفطر المضاد على تطور العفن الرمادي على األبصال بدون تخزین. تأثیر.1شكل 
Figure 1. Effect of treatment period with plant aqueous extracts and filtrate of antagonistic fungus on grey mold development
on onion without storage.

أسابیع من التخزین. 4تطور العفن الرمادي على األبصال بعد فيتأثیر زمن المعاملة بالمستخلصات النباتیة المائیة وراشح الفطر المضاد .2شكل 
Figure 2. Effect of treatment period with plant aqueous extracts and filtrate of antagonistic fungus on grey mold development
on onion after 4 weeks from storage.

2و1تشیر النتائج المدونة في الجدولین فیما یتعلق بشدة اإلصابة 

إلى انخفاض شدة اإلصابة أكثر في األبصال المخزونة مقارنة باألبصال 
ومستخلص أوراق الشیح كانا T. virideغیر المخزونة وان راشح الفطر 

في األبصال ) %54،%55(األكثر فعالیة في خفض شدة اإلصابة
%90في األبصال غیر المخزونة و%70و%71رنة مع المخزونة مقا

ن وأظهرت نتائج التجربة أفي األبصال المعاملة بالماء المعقم (الشاهد).

في عوامل المكافحة الحیویة دقائق 10زمن غمر األبصال لفترة إطالة
5لمدة هاعند غمر .%75مقارنة مع 70ت شدة اإلصابة إلىخفض

ي فاألبصال عند غمرً المعنویة أیضا  دقائق، وتحققت هذه النتائج
حیث انخفضت شدة المرض دقائق 10و5لفترتيمستخلص أوراق الشیح 

) 22نتائج مماثلة تحصل علیها (.على التوالي%71.9إلى 80من 
العفن باإلصابةالشیح في خفض أوراقفعالیة مستخلص إلىأشارت
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امتصاص النسیج النباتي لجزء من إلىثمار الموز وربما یعود ذلك على 
ث ، حیاألنسجةالموجودة بالمستخلص وتخزینها داخل المواد الفعالة 

Artemisininاحتواء الشیح على مواد فعالة مثل إلىالدراسات أشارت

إزاءها والتي ثبتت فعالیتنبات الشیحوأوراقأزهاربكثرة في الموجودة
Sabineneالـ مثلأخرىفینولیة مواد و )18(مجموعة من األمراض

. )7،13(3.34بنسبة α-Terpineneالـ و 3.99بنسبة 
دقائق 10لمدة T. virideعند غمر األبصال في راشح الفطر 

%55إلىفي األبصال غیر المخزونة %70من انخفضت شدة اإلصابة
بالماء في األبصال المعاملة %90مقارنة مع في األبصال المخزونة 

یزید من T. virideویعود هذا إلى أن استخدام الفطر المضاد فقط. 
اعلیة عن طریق تحفیزه على زیادة فالمقاومة في النسیج النباتي استحثاث

انالمؤكسدالمصابة و األنسجةفي Chitinaseالـ و Peroxidesالـ إنزیمي
المعاملة بالفطر أن) 15وآخرون (Howellوأكد.)24(للمواد الفینولیة 

T. virens تحث على تخلیق مركبات الـTerpenoid المعاملةالبذورفي.

الفطر مورثاتالنبات یستخدم أن) 11وآخرون (Bolarواثبت
Trichoderma في الحث على المقاومة عن طریقEndochitinase

transgenicالمركباتوتراكم كما یحث على إنتاج ،في ثمار التفاح
التي تضاد فعلالنباتیة و األنسجةفي ) Phytoalexins(النباتیة الدفاعیة

). 21،23،25الكائن الممرض (
المستخلصات المائیة الخام أن استعمال نتائج هذه الدراسة أكدت

في خفض شدة كان لها دور هام T. virideورشاحة الفطر المضاد
المستخلص المائي ألوراق اإلصابة بالعفن الرمادي على األبصال وان 

شدة في خفضً كثیرا  كانا األفضل نبات الشیح وراشح الفطر المضاد 
على األبصال بعد التخزین. لذلك فان عامال المكافحة بالمرضاإلصابة 

حیائیة یمكن ترشیحهما كبدائل للمبیدات أو تدخل ضمن برامج األ
المبیدات المكافحة المتكاملة ألمراض مابعد الحصاد لتقلیل كمیة

.المستعملة

بعد المعاملة B. cinereaاألبصال المعداة صناعیا بالفطر في. تأثیر المستخلصات النباتیة وراشح الفطر المضاد في شدة اإلصابة بالعفن الرمادي 1جدول 
مباشرة.

Table 1. Effect of plant extracts and filtrate of antagonistic fungus on disease severity of grey mold on onion artificially
inoculated with B. cineria immediately after treatment.

Treatmentsالمعامالت
Severityشدة اإلصابة (%) 

510
.Aالشیح herba-alba(63.44) 80.0 b(57.99) 71.9 c

O. marjoram(70.54) 88.9 b(61.14) 76.7 bالمردقوش
M. longifolia(70.54) 88.9 b(63.44) 80.0 bعالنعنا

T. viride(60.33) 75.5 b(56.79) 70.0 c
Sterilizedمالماء المعق water(71.90) 90.4 a(79.86) 96.9 a

.Each value is a mean of 3 replicates (6 onions/replicate)أبصال.6مكررات وبكل مكرر3األرقام داخل الجدول متوسط 
Values between brackets are angular transformed (arc sine anglesاألرقام بین القوسین تعني التحویل الزاوي للنسبة المئویة. √y) data.

).P ≥0.05األرقام المتبوعة بنفس الحرف تشیر إلى عدم وجود فروق معنویة عند فصل المتوسطات تحت مستوى المعنویة (
Values followed by the same letter(s) are not significantly different at P= 0.05.

4بعد B. cinereaتأثیر المستخلصات النباتیة وراشح الفطر المضاد في شدة اإلصابة بالعفن الرمادي على األبصال المعداة صناعیا بالفطر . 2جدول 
أسابیع من التخزین.

Table 2. Effect of plant extracts and filtrate of antagonistic fungus on disease severity of grey mold on onion artificially
inoculated with B. cineria four weeks after storage.

Treatmentsالمعامالت
Severityشدة اإلصابة (%) 

510
A. herba-alba(41.55) 44.0 d(30.00) 25.0 dالشیح

O. marjoram(63.65) 80.3 b(56.79) 70.0 bالمردقوش
M. longifolia(52.53) 63.0 c(46.72) 53.0 cعالنعنا

T. viride(33.40) 30.3 e(26.60) 19.3 d
Distilled water(71.56) 90.0 a(71.56) 90.0 aمالماء المعق

Each value is a mean ofأبصال.6مكررات وبكل مكرر3الجدول متوسط األرقام داخل  three replicates (6 onions/replicate).
Values between bracketsاألرقام بین القوسین تعني التحویل الزاوي للنسبة المئویة. represent angular transformation (arc sine angles √y) data.

.%5احتمال األرقام المتبوعة بنفس الحرف تشیر إلى عدم وجود فروق معنویة عند 
Values followed by the same letter(s) are not significantly different at P= 0.05.



)2015(1، عدد 33مجلة وقایة النبات العربیة، مجلد 64

Abstract
El-Gali, Z.I., N.A. Mohamed and A.A. Larbud. 2015. Effective of some plant aqueous extracts and T. viride filtrate in
controlling grey mold of onion after harvesting. Arab Journal of Plant Protection, 33(1): 60-65.

Experiments were conducted at the Plant Protection Department, College of Agriculture, University of Omer Almukhtar in 2012- 2013
to evaluate the effect of three plant aqueous extracts, Artemisia herba-alba, Mentha longifolia, Origanum marjoram and the filtrate of
biocontrol fungus Trichoderma viride in reducing onion grey mold disease level caused by Botrytis cinerea. The results showed that all
treatments gave significant reduction in disease severity of onion grey mold as compared with the untreated control. Prolonging emersion of
bulbs in T. viride filtrate resulted in reducing onion grey mold particularly when applied together with Artemisia herba-alba extract.
Keywords: Plant extracts, Antagonistic fungi, Grey mold, Botrytis cinerea, Onion.
Corresponding author: Z.O. El-Gali, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Omer Almukhtar University, El-Beida, P.O.

919, Libya, Email: Zelgali@yahoo.com
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