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الفعالية التثبيطية لعدد من المستخلصات النباتية ضد الفطرAlternaria alternate
كأحد مسببات مرض تبقع أوراق نخيل التمرPhoenix dactylifera L.
ناجي سالم جاسم
مركز ابحاث النخيل  -جامعة البصرة –البصرة –العراق
الخالصة
اجريت الدراسة الحالية في مختبرات مركز ابحاث النخيل -جامعة البصرة لمعرفة تاثير اربع
مستخلصات نباتية وهي اوراق نبات الياسمين الزفر Clerodendron inerme L.واوراق نبات
الخروع  Ricinus communis L.واوراق نبات الدفلة  Nerium oleander L.واوراق نبات
الداماص Conocarpus lancifolius Eng.بثالثة تراكيز هي 7و 01و %07لكل مستخلص
ضد مسبب مرض تبقع اوراق نخيل التمر الفطر Alternaria alternateمختبريا وحقليا .
أظهرت نتائج الدراسة المختبرية أن مستخلص اوراق نبات الداماص ذو فعالية عالية في تثبيط
النمو الشعاعي للفطر الممرض أذ بلغت النسبة المؤية للتثبيط  50.00و 57.77و %57.77عند
التراكيز  7و 01و %07على التوالي بينما بلغت في مستخلص اوراق نبات الخروع 57.77
و %57.77عند التركيزين  01و %07على التوالي .كما بينت نتائج التجربة الحقلية أن مستخلص
اوراق نبات الداماص سجل اعلى نسبة مئوية في خفض شدة االصابة بالمرض أذ بلغت 77.05
و 77.55و %07.71عند التراكيز  7و 01و %07على التوالي .ومن الجدير بالذكر ان جميع
المستخلصات النباتية وتراكيزها المختبرة خفظت معنوبا شدة االصابة بمرض تبقع اوراق النخيل
مقارنة بمعاملة المقارنة في ظروف التجربة الحقلية .
الكلمات المفتاحية :الفعالية التثبيطية  ,الفطريات,المستخلصات النباتية,نخيل التمرAlternaria ,
alternate,
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المقدمة
يتعرض نخيل التمر Phoenix dactylifera L.لالصابة بعدد كبير من االفات الزراعية
تصل الى  771افة منها مسببات فطرية وبكتيرية وفايتوبالزما وافات حشرية متنوعة .تعد امراض
تبقع االوراق في النخيل من االمراض الشائعة في معظم مناطق زراعة النخيل في العالم والتي
تتسبب عن العديد من الفطريات و ينتشر بصورة كبيرة في البساتين المهملة ويزداد هذا المرض في
الفصول التي يزداد فيها تساقط االمطار ,وبصورة عامة فان االصابة تشتد على االوراق السفلى
مقارنة مع االوراق العليا والحديثة كما ان معدل االصابة وشدتها تزداد مع تقدم النخلة بالعمر
وهناك عالقة عكسية بين محتوى االوراق من الشمع والتانين ( الدجوي 0997,وفياض ومانع
 7117,و.) 0979,Elarioseسجلت العديد من المسببات الفطرية المراض التبقع والتي شملت
الفطريات  Alternaria alternataو Helminthosporium spوBipolaris sp

و Drechslera spوPhoma spو Phomopsis spو Stemphylium spو Ulocladium

( spفياض ومانع  7117,و0957, Carpenter and Elmerو .) 7115,Eldeep et al.,اثار
gاستخدام المستخلصات النباتية بوصفها احد العوامل البديلة للمكافحة الكيميائية اهتمام الكثير من
الباحثين اليجابياتها التي تميزت بها عن بقية طرق المكافحة االخرى فضال عن كون

هذه

المبيدات الحيوية ذات االصل النباتي غير سامة للنبات و جهازية وسريعة التحلل ( Qasem and
.) 0995,Abu-Blaniان انواع عديدة من هذه المنتجات النباتية قادرة على خفض كثافة
المسببات المرضية التي تصيب االجزاء الهوائية وتثبط تطور المرض كما ان هذه المستخلصات
النباتية ال تسبب ضرر للبيئة وتكون امنة لالنسان والحيوان ()Bowers and Locks,2004
,أشارت

العديد من الدراسات الى فعالية هذه المنتجات الطبيعية النباتية وسميتها للعديد من

المسببات المرضية (,)Goussous et al.,2010اشار  ) 0995(Dushynet and Botrylفي
دراسة لتاثير  00نوعا من المستخلصات النباتية في نمو الغزل الفطري للفطر A.solaniوجد ان
مستخلص اوراق بعض النباتات مثل مستخلص نبات Tamaris aphyllaومستخلص
نبات Salsola baryosmaقد ادت الى التثبيط الكلي لنمو الفطر في االوساط الزرعية ,وفي
دراسة اخرى وجد ان مستخلص نبات الثوم  Garlicقد ثبط معنويا مسبب مرض اللفحة المبكرة
على الطماطة الفطر  .) 7117,Wszelaki and Miller( A.solaniفي دراسة قام بها
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) Nashwa and Abu-Elyousr (2012باستخدام مستخلصات اوراق نباتات الريحان Sweat
)) Basilوالنيم) ) Neemواليوكالبتوس) ) Eucalypusوالدفلة )) Oleanderوالثوم )) Garlic
وجد ان جميع معامالت المستخلصات النباتية ثبطت معنويا شدة مرض اللفحة المبكرة على
محصول الطماطة المتسبب عن الممرض  A.solaniحقليا وكان مستخلص اوراق نبات الريحان
اقلها تثبيطا للمرض عند التركيز %0و %7اذ بلغت النسبة المئوية للتثبيط  %75و %77.7على
التوالي في حين كان مستخلص اوراق الثوم اكثرها تثبيطا للمرض اذ بلغت هذة النسبة لنفس
التركيزين  %77.7و %55.5على التوالي .اختبر الوائلي والشطي ( )7117تاثير المستخلصات
المائية لقشور ثمارالرمان واوراق البطنج وثمار الحنظل وثمار البنبر واوراق النعناع وعرق السوس
ضد النمو الشعاعي وانبات االبواغ للفطرين  A.solaniو A.senecionisفوجد ان اكثر
المستخلصات تثبيطا هو مستخلص قشور ثمار الرمان حيث بلغت النسبة المئوية للتثبيط للفطرين

المذكورين 77.9و %77.77على التوالي  .وجد الضرب ( ) 7117فعالية المستخلصات النباتية
لنبات البربين المائي  Bacopo monnieraوالشلنت  Ceratophyllum demersumوسلق
الماء

crispus

Potamogetan

في

تثبيط

الفطرينoxysporum

Fusarium

و .A.alternataونتيجة لالستخدام غير المدروس للمبيدات الكيميائية وما يتبعة من تاثيرات سلبية
على صحة االنسان بصورة مباشرة واالضرار التي تسببها هذة المبيدات في تلوث البيئة والحاجة
للبحث عن مبيدات امنة وغير ضارة لالنسان وغير ملوثة للبيئة فقد ارتاينا اجراء هذة الدراسة .
المواد وطرائق العمل
 1-1عزل الفطريات المصاحبة لمرض تبقع اوراق النخيل.

ج لبت عينات من سعف نخيل مصابة بمرض تبقع االوراق من بساتين نخيل من مناطق

متعددة من محافظة البصرة ,قطع العرق الوسطي والوريقات الى قطع صغيرة بطول  1.7سم
,غسلت القطع بماء الحنفية لمدة  07دقيقة ثم عقمت بمحلول الهايبوكلورايت الصوديوم التجاري
بتركيز  %01لمدة ثالث دقائق ثم غسلت بماء مقطر معقم للتخلص من المحلول المعقم  ,جففت
القطع على ورق ترشيح ثم نقلت اربع قطع الى اطباق بتري تحتوي على الوسط الغذائي المعقم
)  Potata Dextrose Agar )PDAالمضاف الية المضاد الحيوي Chloramphenachol
بمعدل 771ملغم \ لتروبعد  5-7ايام من الحضن على درجة ح اررة  7-+ 75م 1نقيت الفطريات
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وتم تشخيصها باالعتماد على المفاتيح التصنيفية( Ellis,1971,1976و Domsch et
)al.,1980
 1-1اختبار المقدرة االمراضية للفطريات المعزولة .

استخدمت طريقة ) Elmelegi et al.,(1986الختبار المقدرة االمراضية للفطريات

المعزولة حيت اخذت وريقات (خوص) سليمة متساوية بالطول وغسلت بماء الحنفية ثم عقمت
سطحيا بالكحول االثيلي ( ) %51ثم غسلت بالماء المقطر المعقم ,قسمت الوريقات الى مجموعتين
,جرحت المجموعة االولى باستخدام ابرة معقمة وتركت المجموعة الثانية بدون تجريح ,وضعت
كل ثالث وريقات في انبوبة اختبار معقمة وبواقع ثالث مكررات (انابيب) لكل فطر بعد ذلك رشت
الوريقات بالمعلق البوغي لكل فطر من الفطريات المختبرة وبتركيز 701بوغ\مل بواسطة مرشة
يدوية صغيرة ,سدة فوه ة كل انبوبة بورق من االلمنيوم الرقيق ووضعت داخل الحاضنة على درجة
ح اررة +_ 75م 1وتم مراقبة ظهور االعراض المرضية ولمدة  07يوم من تاريخ الحضن وتضمنت
معاملة المقارنة رش وريقات مجرجة وغير مجرحة بالماء المقطر المعقم .

 3-1تحضير المستخلصات النباتية.
جمعت اوراق اربع من النباتات المرشحة لدراسة تاثير مستخلصاتها النباتية من حدائق جامعة
البصرة -موقع كرمة علي وهي اوراق نبات الياسمين الزفر Clerodendron inerme L.واوراق
نبات الخروع  (Euphorbiaceae) Ricinus communis L.واوراق نبات الدفلة Nerium
 (Apocynaceae) oleander L.واوراق نبات الداماص Conocarpus lancifolius
 ,)Combretaceae(Eng.غسلت االوراق النباتية بماء الحنفية للتخلص من االتربة وتركت في
المختبر على ورق جرائد لكي تجف ثم وضعت في اكياس ورقية معلمة ووضعت في الفرن
الكهربائي على درجة ح اررة  71م 1استخرجت العينات النباتية بعد جفافهاوتم طحن كل عينة
باستخدام الخالط الكهربائي ووضعت في اكياس ورقية معلمة  .حضر المستخلص النباتي لكل
عينة باضافة  711مل ماء مقطر معقم الى  71غم من المسحوق النباتي المجفف الموضوع في
دورق زجاجي (حجم 711مل) رج الدورق جيدا ثم وضع في حمام مائي Water Bathعلى درجة
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ح اررة  57م 1لمدة  71دقيقة بعدها رشح الخليط باستخدام طبقتين من قماش الململ للتخلص من
العوالق الكبيرة ثم فصل الراشح باستخدام ورق ترشيح نوع  Whatman No4للحصول على راشح
رائق هو المحلول االصلي  Stock solutionلكل عينة نباتية ,حفضت المستخلصات النباتية في
قناني معتمة محكمة الغلق في الثالجة على درجة ح اررة 01م 1لحين االستعمال (Pattnaik
واخرون.) 7107,
 4-1تاثير المستخلصات النباتي في النمو القطري للفطر الممرض Alternaria alternata
في الوسط الغذائي . PDA

حظر الوسط الغذائي  PDAووزع في دوارق زجاجية (حجم 071مل) سدة فوهتها بالقطن
الطبي وبورق االلمنيوم الرقيق

وعقمت في جهاز المؤصدة  Autoclaveعلى درجة ح اررة

070م 1وضغط  0.7كلغم\سم 7لمدة  71دقيقة وبعد انخفاض درجة ح اررة الوسط وقبل التصلب
اضيفت كميات معلومة من كل مستخلص نباتي الى هذه الدوارق الحاوية على الوسط الزرعي
للحصول على التراكيز  7و 01و %07لكل مستخلص ,رجت الدوارق بصورة جيدة لضمان
تجانس المستخلص مع الوسط الزرعي  ,صبت االوساط الغذائية في اطباق بتري معقمة قطرها
 9سم وبواقع ثالث مكررات لكل تركيز,معاملة المقارنة استخدم فيها وسط غذائي غير معامل ,
لقحت جميع االطباق بعد تصلب الوسط فيها باقراص قطر كل منها  1.7سم ماخوذة من اطباق
تحتوي على مستعمرة الفطرالممرض  Al.alternataبعمر 7ايام  ,حضنت جميع االطباق في
الحاضنة على درجة ح اررة  75م 1وبعد وصول النمو في معاملة المقارنة الى حافة الطبق
استخرجت االطباق وتم قياس معدل النمو لقطرين متعامدين لنمو المستعمرة يمران بمركز الطبق
ثم قيست النسبة المؤية للتثبيط حسب معادلة  ) 0977( Abbotالواردة في شعبان والمالح
(.) 0997
R1-R2
Rr= ------------------ *100
R1
 = R1االطباق غير المعاملة (المقارنة)
 = R2االطباق المعاملة بالمستخلص النباتي
 = Rrالنسبة المؤية للتثبيط
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 5-1فعالية المستخلصات النباتية في اصابة اوراق النخيل(السعف) بالمسبب المرضي الفطري
.A. alternata

اجري اختبار لفعالية ال مستخلصات النباتية في اصابة سعف النخيل بالفطر الممرض في شهر

اذار على عدد من النخيل صنف الساير باعمار متقاربة وارتفاع متقارب تقريبا علم السعف الذي
يراد اجراء اختبار المستخلصات النباتية عليها ,نظفت الوريقات من االتربة ثم عقمت بالكحول
االثيلي ( )%51بواسطة القطن الطبي ثم جرحت بواسطة ابر مرتبة بشكل مشط بعدها رشت
الوريقات بالتراكيز المذكورة من المستخلصات النباتية ( كل تركيز اربع مكررات وكل مكرر يحتوي
ثالث وريقات) باستخدام مرشة صغيرة وبعد 77ساعة رشت الوريقات المعاملة بالمستخلصات
النباتية بالعالق البوغي للفطر  A.alternataبتركيز 017بوغ\مل ,معاملة المقارنة رشت بالماء
المقطر المعقم فقط ,وضعت الوريقات المعاملة في اكياس نايلون لحفظ الرطوبة ومنع المؤثرات
الخارجية االخرى ,استمرت التجربة  07يوم بعدها ازيلت االكياس وقصت الوريقات ووضعت في
اكياس معلمة وجلبت الى المختبر,حسبت النسبة المئوية لشدة االصابة بالمرض باستخدام مقياس
مكون من  5درجات(فياض ومانع ) 7117,كما يلي :
الورقة

الوصف

1

ال توجد بقع على الورقة

0

 01-0بقعة على الورقة

7

 71-00بقعة على الورقة

7

 71-70بقعة على الورقة

7

 71-70بقعة على الورقة

7

اكثر من  71بقعة على الورقة

استخرجت النسبة المئوية لشدة االصابة وفق معادلة ) 0977(Michenney
مجموع (عدد االوراق *رقم الدرجة)

%شدة االصابة = 011* ----------------
عدد االوراق المفحوصة *اعلى درجة
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 6-1التحليل االحصائي .

حللت جميع نتائج التجارب وفق تصميم العشوائي الكامل ( Completely )C.R.D

 Randomized Designعلى انها تجارب عاملية عاملين,وتمت مقارنة المتوسطات حسب
طريقة اقل فرق معنوي المعدل  R.L.S.Dبمستوى احتمالي  1.10للتجارب المختبرية و1.17
للتجربة الحقلية (الراوي وخلف اهلل.) 0971,
النتائج والمناقشة
 2-1عزل وتشخيص الفطريات من اوراق نخيل التمر المصابة بمرض تبقع االوراق .
بينت نتائج العزل والتشخيص من االوراق التي ظهرت عليها اعراض االصابة بمرض تبقع
االوراق وجود العديد من االجناس الفطرية (جدول  ) 0وكان اكثراها ظهو ار الفطر A.alternata
بنسبة ظهور بلغت  %57في حين كانت نسبة ظهور الفطر  Ulocladium atrumبلغت %07
واتفقت نتائج العزل هذه مع نتائج العديد من الدراسات حول مسببات امراض التبقع على اوراق
النخيل والتي شملت مجموعتين من الفطريات احدهما ممرضة واالخرى مرافقة لمرض تبقع اوراق
النخيل (الزبيدي  7117,وعباس واخرون .) 7115,تم اختيار الفطر االكثر ظهو ار وهو
الفطر A.alternataللدراسات الالحقة.
جدول( )1الفطريات المعزولة من اوراق (سعف) النخيل المصابة بمرض تبقع االوراق.

ت
0
7
7
7
7
5

الفطريات المعزولة
Alternaria alternata
Ulocladium atrum
Aspergillus niger
Fusarium sp
Trichoderma sp
Stemphylium sp
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 1-1اختبار القدرة االمراضية للفطر . A alternata
اوضحت نتائج اختبار االمراضية للفطر A. alternataبعد انتهاء فترة الحضن التي استمرت
 07يوم الى حدوث االصابة بمرض تبقع االوراق على الوريقات (الخوص) الملقح بالعالق الفطري
وقد تميزت البقع على الخوص بكونها متطاولة يصل طولها الى 01ملم وقطرها 4ملم واالنسجة
الداخلية يكون لونها بني لماع وفي المراحل المتقدمة يكون مركز المناطق المتلفحة ذات لون
ابيض وذات حافة سوداء

(صورة )0ويعزى تباين االنواع الفطرية في اصابتها واحداث امراض

التبقع الى تباين مقدرتها على انتاج االنزيمات المحللة للكنين والسليلوز وكذلك الى تباين مقدرتها
على انتاج السموم الفطرية. ) Woral et al.,1997( Mycotoxinsان نتائج اختبار المقدرة
االمراضية تتفق مع نتائج العديد من الباحثين اللذين اكدوا على قدرة الفطرA. alternata
على اصابة اوراق النخيل واحداث اعراض التبقع عليها (الزبيدي 7117,واحمد.) 7100,

صورة()0االعراض المرضية لمرض تبقع اوراق سعف نخيل التمر المتسبب A. alternata
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 3-2تاثير المستخلصات النباتية في النمو القطري للفطر الممرض . A alternata
بينت النتائج ان جميع المستخلصات النباتية قد ثبطت نمو الغزل الفطري للفطر الممرض
وبجميع التراكيز المختبرة بشكل عالي المعنوية (جدول )7واظهرت النتائج ان مستخلص اوراق
نبات الداماص  C.lancifoliusاعطى اعلى نسبة تثبيطية لنمو الغزل الفطري للفطر الممرض اذ
بلغت النسبة المئوية للتثبيط  50.00و 57.77و %57.77عند التراكيز  7و 01و %07على
التوالي تاله من حيث التاثير التثبيطي مستخلص اوراق نبات الخروع اذ لم يختلف معنويا عند
التركيزين  01و %07و بلغت النسبة المؤية للتثبيط  57.77و %57.77على التوالي  ,وتفوق
مستخلص اوراق نبات الداماص والخروع معنويا على بقية المستخلصات النباتية االخرى في حين
سجل مستخلص اوراق نبات الياسمين الزفر اقل نسبة مئوية للتثبيط على الوسط الزرعي PDA
بلغت 05.55و %77.77في التركيزين  7و %01على التوالي .اشارت دراسة الى ان مستخلص
اوراق نبات الداماص اظهر فعالية سامة للفعاليات الخلوية للبروتوزوا ( Al.Musayeib et
 .)al.,2012وفي دراسة اجراها ) Hayssam et al.,(2013وجد ان المستخلص القلويدي الوراق
نبات الداماص لها فعالية كبيرة في تثبيط نمو العديد االجناس البكتيرية الممرضة لالنسان والنبات
مثل Bacillus cereusو  B. subtilisو Staphylococcus aureusو Agrobactrium
 tumefaciensو Erwinia amylovoraوغيرها .ان التاثير التثبيطي لمستخلص اوراق نبات
الداماص يعود الى احتوائها على العديد من المركبات الكيميائية مثل الفينوالت Phenolisوالتانين
 Tanninsوالفالفون Flavonoidsوالسترويد Steroidsوالتربنويد (Shatti et ( Terpenoids
al.,2014كما وجد

)Al.Shatti et al.,( 2014ان التراكيز 7و %01من المستخلص المائي

الوراق نبات الداماص قد ادت الى تثبيط نمو الغزل الفطري للفطريات Fusarium oxysporum
و  Rhizoctonia solaniو  Sclerotinia sclerotiumبشكل كامل كما وان التركيز %01
ادى الى موت الغزل الفطري للممرض في الوسط الغذائي  ,PDAوفي دراسة اجراها Regmi et
) al.,(2014باستخدام مستخلصات اوراق نباتات النيم ))Neemوالداتورة الشائكة

Thorn

) ) applesوالصمغ العربي ) ) Drum sticksوالتوت االبيض ) ) Mulberryضد مسبب
مرض تبقع نبات الصبير) Aoe vera (Aoesالفطر الممرض  A.alternataاذ بلغت النسبة
المئوية للتثبيط  %57.9و %77.5و %75.9و %07.5على التوالي .
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جدول( )7تاثير المستخلصات النباتية في النمو القطري للفطرA.alternata
المستخلص
الدفلة
الخروع
الداماص
الياسمين الزفر

النمو الفطري (سم )
4.7
3.3
1.5
3
1.5
1.3
1.6
1.5
1.4
7.5
6
4
3

التركيز ( ) %
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15

المقارنة
R.L.S.D 0.01

 %للتثبيط
47.77
56.66
71.11
66.66
71.11
74.44
71.11
71.11
77.77
16.66
33.33
55.55
0.0
0.175

كل رقم في الجدول يمثل معدل اربع مكررات .

 4-2تاثير المستخلصات النباتية في شدة االصابة بمرض تبقع اوراق نخيل التمر.
تشيرالنتائج الموضحة في الجدول ( )7الى ان شدة االصابة بمرض تبقع االوراق قد انخفضت في
جميع معامالت المستخلصات النباتية قياسا بمعاملة المقارنة وقد تفوقت معاملة مستخلص اوراق
نبات الداماص على جميع المستخلصات النباتية االخرى وقد بلغت النسبة المئوية لشدة االصابة
بمرض التبقع عند التراكيز  7و 01و %07بلغت  77.05و 77.55و %07.71على التوالي في
حين بلغت هذه النسبة في معاملة المقارنة  %57.05وجاء مستخلص اوراق نبات الخروع في
المرتبة الثانية في خفض شدة االصابة بالمرض اذ بلغت هذه النسب عند التراكيز المستخدمة
 70.75و 75.77و %77.57على التوالي  .ان قابلية الفطر الممرض  A.alternataفي احداث
االصابة بمرض تبقع اوراق نخيل التمر قد سجلت من قبل العديد من الباحثين عند اختبار القابلية
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االمراضية للفطر على اوراق النخيل ( الزبيدي 7117,واالسدي  7117,واحمد. ) 7100,ذكرت
العديد من الدراسات والتي اجريت باستخدام مستخلص اوراق نبات الداماص  C.lancifoliusفي
م قدرة هذا المستخلص في كبح نشاط الكثير من المسببات المرضية المختلفة ,فقد اثبت
) Hayssam et al,.(2013ان المستخلص القلويدي الوراق نبات الداماص يعمل كمضاد بكتيري
ضد العديد من البكتريا الممرضة لالنسان والنباتBacillus cereusو B. subtilis
و Staphylococcus aureusو Agrobactrium tumefaciensوErwinia amylovora
وغيرها  ,واشارت دراسة اخرى الى ان المستخلص الكحولي الوراق نبات الداماص له خصائص
تسممية فعالة ضد كائنات البروتوزوا. Al-Mysaycib et al.,2012)(Antiprotozoalاوضح
) Al-Shatti et al.,(2014ان المستخلص المائي الوراق نبات الداماص قد ثبط نمو الغزل
الفطري للفطريات الممرضة

Fusarium oxysporumو  Rhizoctonia solaniو

 Sclerotinia sclerotiumعند استخدامة بالتراكيز  7.7و %5.7كما ادى التركيز %01الى
قتل الغزل الفطري للفطريات المذكورة في حين لم تكن لتلك التراكيز اي تاثير على عامل المقاومة
االحيائية الفطر Trichoderma harzianumاو االنواع االخرى منة  ,كما بينت دراسات اخرى
ان الكثير من الحياء المجهرية الموجودة في التربة تكون غير فعالة او يحدث لها كبح بسبب
التاثيرات السامة لمستخلص اوراق نبات الداماص ( Chenh,1992و Inderjit and
) . Dakshini,1995ان التاثير التثبيطي لمستخلص اوراق نبات الداماص يعود الى احتوائة
على العديد من المركبات الكيميائية المثبطة لنمو الكثير من الفطربات والبكتريا وغيرها من االحياء
المجهرية ومن هذه المركبات القلويدات  Alkaloidsوالتانينات TanninsوالصابنيناتSapnins
والتربينات Terpenoidsواالحماض االمينية

(Amino acid

Al.Kamali and

). Elshikh,2015كما ان معظم المركبات الكيميائية الموجودة في مستخلص اوراق نبات
الداماص تعود الى المجموعة الفينولية والتي تحتوي على مركب  Pyrogallalوالذي يعمل
كمنضم نمو يعمل كمضاد لنمو االحياء المجهرية كما ان له فعالية مرضية لها ( Inderjit and
 Foy,1999و. )Kocacaliskan et al.,2006
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جدول( )3تأثير المستخلصات النباتية في النسبة المئوية لشدة االصابة بمرض تبقع أوراق
نخيل التمر.

المستخلص
الدفلة
الخروع
الداماص
الياسمين الزفر

التركيز ( ) %
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15

المقارنة
R.L.S.D 0.05

كل رقم في الجدول يمثل معدل اربع مكررات .
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شدة االصابة%
51.10
46.33
43.37
41.56
37.73
14.64
34.17
15.67
14.30
57.74
51.47
43.33
65.16
للتركيز=0.175
نوع النبات=0.137
للتداخل=0.77

المعدل
47.51
34.67
14.71
53.17
65.16
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المصادر
احمد,عالء ناصر(.)1011التسجيل االول للفطر Alternaria alternataكمسبب لمررض التبقرع
االسررود علررى اوراق نخيررل التمررر فرري محافظررة البص ررة ومكافحتررة احيائيا.مجلررة البص ررة للعلرروم
الزراعية .)77(7.
االسددي,رامز مدددي صددل . (1004).د ارسرة حساسرية اصرناف مختلفررة مرن نخيرل التمرر لالصررابة
بم رررض تعف ررن القم ررة النامي ررة المتس رربب ع ررن الفط رررparadoxa

. Thielaviopsisرس ررالة

ماجستير .كلية الزراعة جامعة البصرة  77.صفحة.
الدجوي,علي  . (1337).الدليل التطبيقي لمكافحة افات وامراض النخيل .مكتبة مدبولي ,جمهورية
مصر العربية  797,صفحة .

الراوي،خاشع محمود وخلف اهلل،عبد العزيز( .)1370تصميم وتحليل التجارب الزراعية.و ازرة
التعليم العالي والبحث العلمي.جامعة الموصل.
الزبيدي ،عالء عودة مانع( .)1005د ارسرة حرول مررض تبقرع أوراق النخيرل ومكافحتره كيميائيرا فري
محافظة البصرة .رسالة ماجستير ،كلية الزراعة ،جامعة البصر 55 ،صفحة.
شدددعبان,عواد وندددزار مصدددطفى المدددال (.)1330المبي رردات  .دار الكت ررب للطباع ررة والنش ررر.جامعة
الموصل  771,صفحة .
الضرب,حيدر عبدالحسدين علدي (.)1005تقيريم فعاليرت بعرض االعشراب المائيرة فري تثبريط اصرابة

نبرات الطماطرة برالفطرين Alternaria alternataو Fusarium oxysporum f.sp
 lycopersisiمختبريا.رسالة ماجستير .كلية الزراعة .جامعة البصرة.

عباس,محمد حمزة ومحمد عبدالرزاق وعبداللة السعدون(.)1007مسح للمسببات الفطرية لمررض
تبقع اوراق النخيل Phoenix dactylifera L.في بساتين شط العرب\ البصرة وتاثير بعرض
المبيدات الفطرية عليها .مجلة البصرة البحاث نخلة التمر .المجلد()5العدد(.)0
فيدداض ,محمددد عددامر وعددالء عددودة مددانع . (1007(.عررزل وتشررخيص الفطريررات المسررببة لمرررض
تبقر ر ررع او ارق نخير ر ررل التمر ر ررر فر ر رري البص ر ر ررة ومكافحتر ر ررة كيميائيا.مجلر ر ررة البص ر ر ررة البحر ر رراث نخلر ر ررة
التمر. 70-55:)7(5.
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الت ر رراثير التثبيط ر رري ل ر رربض.)1001(ضياءسدددددالم علدددددي وصدددددبا مالددددد حبيدددددب الشدددددطي,الوائلي
مجلر ررة المعل ر ررم. الممرضر ررة للنباتAlternariaالمستخلصر ررات النباتير ررة لر رربعض انر ر رواع الفطر ررر
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Evalution of some plant extract against the growth of Alternaria
alternata as one of the causal agent of leaf spots disease of Date
Palm Phoenix dactylifera L.

Naji Salim Jassim
Date Palm Research Center – Basrah Univ. Basrah -Iraq

Summary
The present study has been conducted at the labrotary of Date palm
Research Center –University of Basrah to evaluates the efficiency of
differants plant extract which were Conocarpus lancifolius (Damass) ,
Ricinus communis (Castor beans).Nerium oleandra(Nerium).Clerodendron
inerme(Blue jasmine) was to control the fungus Alternaria alternata the
causal agent of leaves spots of Date Palm (Phoenix dactylifera ) were as
follow ; In vitro and in vivo . In in vitro study ;the leaf extract of C.
lancifolius reported the higest average of reduction for mycelial growth
which were 71.11,72.22 and 78.88% at the concentration of 5.10 and 15%
respectively .Regarding the treatment of R.communis 10 and 15%
concentrations the inhibition percentage were 72 and 74.44% respectively
.Fieled trail revealed highest reduction of disease severity was found at the
treatment of C. lancifolius extract at 5,10and 15% which were 34.17,
25.67 and 14.3% respectively , compard to infected control which was
65.16% .All treatments with plant extracts has significantly reduced the
disease severity of leaves spots compard to infected control trearment
under fieled conditions .

,

Key word: Evaluation efficacy , Fungi , Plant extract , Date palm
Alternaria alternata.
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