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تأثير بعض المستخلصات النباتية في تحفيز المقاومة الجهازية المكتسبة  
  إزاء اإلصابة بمرض عين الطاووس على الزيتون المتسبب عن الفطر

Venturia oleaginea (Castagne) Rossman & Crous 
 ( 3)باسمة برهومو  (2)محمد طويلو (1)*ناعمه كنان

 . ةللبحوث العلمية الزراعية، طرطوس، سوري الهيئة العامة  (1)

 . ةجامعة تشرين، كلية الهندسة الزراعية، الالذقية، سوري  (2)

 الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، طرطوس، سورية.  (3)

 (  kenan.fadel.naema@gmail.comالبريد اإللكتروني  كنان ناعمة،  الباحث )* للمراسلة:

 28/12/2021: تاريخ القبول             21/10/2021 تاريخ االستالم:

 : الملخص
مركز البحوث العلمية الزراعية بطرطوس   -تم تنفيذ هذه الدراسة في محطة بحوث الجماسة     
عمر  ب  على غراس زيتون    2019-2018الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية للموسم    –

من صنف دعيبلي األكثر   ، سنتين، متجانسة وسليمة وخالية من اإلصابات المرضية والحشرية
في الغراس  ،محافظة طرطوس  انتشارًا  معاملة  وحشيشة   تمت  للطيون  المائي  بالمستخلص 

الممرض يوماً   15قبل    الليمون  بالفطر  العدوى  على    Venturia oleaginea  من  رشًا 
أسابيع بعد العدوى.    10الغراس. أخذت قراءات نسبة وشدة اإلصابة أسبوعيًا للغراس خالل فترة  

بينت النتائج أن أفضل مقاومة تحققت عند معاملة الغراس بالمستخلص المائي للطيون حيث  
اإلصابة   نسبة  اإلصابة16.64كانت  وشدة  مع 10 بعد   %8.90 %  بالمقارنة  أسابيع 

% على التوالي للشاهد تاله المعاملة بالمستخلص المائي لحشيشة الليمون  26.91و  %56.06
 . 11.2%وبشدة إصابة  18.41%بنسبة إصابة 

، الطيون، مستخلص مائي، حشيشة الليمون   ,Venturia oleaginea:  مفتاحيةالكلمات  ال
 المقاومة الجهازية المكتسبة.

 المقدمة 
لإلصابة بعديد من األمراض التي تؤثر في نموها وإنتاجيتها مثل مرض    (Olea europaea)تتعرض أشجار الزيتون 
من   Peacock eye spotمرض عين الطاووس  ويعتبر  (،  Sanei and Razavi, 2011ذبول الزيتون وسل الزيتون)

)الشعبي   أكثر األمراض انتشارًا على أشجار الزيتون في المنطقة الساحلية من سورية وبلدان حوض البحر األبيض المتوسط
[، ينجم هذا المرض من اإلصابة التي  21] وتشيلي  ا, كما يوجد في جنوب أفريقيا والواليات المتحدة وأرتيري(2012وأخرون،

الفطر   حديثًا    Spilocaea oleagina (Castagne) Hughesيحدثها  تسميته  تم   Venturia oleagineaالذي 
(Castagne) Rossman & Crous    الفصيلة  وصّف    Pleosporales والرتبة    Venturiaceaeمن 

Dothideomycets (Schubert et al., 2003). 
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يتراوح    بقع دائرية  وبشكل أقل على أعناق األوراق أو الثمار،تظهر أعراض اإلصابة غالبًا على السطح العلوي للورقة  
اللون  مم،   10و  2قطرها بين   البقع زيتونية  اللون األصفر، ومع تقدم اإلصابة تصبح  إلى  الحواف ويميل وسطها  داكنة 

عن   البقعة  مركز  وينفصل  صفراء  بهالة  ريش  ومحاطة  على  الموجودة  العيون  شكل  لتأخذ  مخضر  بفاصل  الهالة 
. تؤدي اإلصابة بالمرض إلى تساقط األوراق الذي يظهر جليًا على األفرع السفلية،  (Sanchez et al., 1998)الطاووس

طة الذي  ، ويتناسب هذا الضعف مع نسبة األوراق المتساق األمر الذي يؤدي إلى ضعف عام في الشجرة وخسارة في اإلنتاج
 .(Obanor et al., 2013)، (Azeri. 1993) % من األوراق تبعًا لدرجة اإلصابة20قد يصل إلى  
 أهمية البحث 

 ظهور المقاومة  اآثار بيئية خطيرة ونتج عنه  إلىاالستخدام المستمر للمبيدات الكيميائية للسيطرة على أمراض النبات    أدى
إن البحث عن مضادات الفطريات الطبيعية والتي تعتمد بشكل رئيسي لذلك ف  الفطرية. مسببات األمراض  عند بعض    للمبيدات

 آليات الدفاع النباتية حفز مما ي ا من وسائل وطرق المكافحة اآلمنةوغيره النباتيةعلى المستخلصات 
 .(Resende., 2002)طريقة مبتكرة وواعدةالنباتية  المستخلصات تعتبرو 

 استعمال ازداد  حيث ،الجديدة   المواد هذه  على التعرف نحو الباحثين اتجه الطبية النباتات في الفعالة المواد  ألهمية ونظرا
 إلنبات جهة ومشجعة من للفطريات مضادة خصائص ذات مهمة فعالة مواد من تحويه لما الفترة األخيرة في الطبية النباتات
يهدف دمج المستخلصات النباتية في برامج   .( Rashid et al.,2010)أخرى  جهة  من الفطرية لألمراض ومثبطة البذور

 .(Azeri. 1993)اإلدارة المتكاملة إلى الحد من اآلثار السلبية الناجمة عن العالجات الكيميائية التقليدية
 علىالمستخلصات النباتية أن لها نشاًطا مباشًرا  باستخدام  ت التحكم في األمراض النباتية  الدراسات حول آليا  كشفت

،  (Amadioha. 2000)الُمْمِرض أو في تحفيز الردود الدفاعية في النبات المضيف، مما يؤدي إلى انخفاض تطور المرض  
يتم من خاللها تحفيز   حيث  المقاومة الجهازية المكتسبة التي تعد أحد مكونات برنامج المكافحة المتكاملةوهذا هو أساس  

قدرة النبات على واآللية التي تعمل بها المستخلصات النباتية لتعزيز    .(Martin.2000) الممرضإزاء الكائن  أنسجة النبات  
 )الباحثينهي أهم خطوة لفهم دورها كمبيدات فطرية طبيعية ويجري دراستها حاليا من قبل العديد من    مقاومة الممرضات

Resende et al.,  2007).  أن معاملة أوراق الرز بالمستخلص المائي للعناب    فقد أثبتت الدراساتZizyphus jujube  
قد حفز المقاومة الجهازية إزاء اإلصابة بلفحة أوراق الرز المتسبب عن     Ipomoea carneaولنبات مجد الصباح الوردي

بها  Rhizoctonia solani  (Sateesh et al., 2011)الفطر    قام  أخرى  دراسة   -Nashwa and Abo)وفي 

Elyousr.2012)  ( الريحان  نبات  أوراق  )Basilباستخدام مستخلصات  والنيم   )Neem( واليوكاليبتوس   )Eucalypus  )
( وجد أن جميع معامالت المستخلصات النباتية ثبطت معنويا شدة مرض اللفحة المبكرة  Garlic( والثوم )Oleanderوالدفلة )

 (.Alternaria solaniول البندورة المتسبب عن الفطر) على محص
مقدرة الزيوت المستخلصة من نبات حشيشة الليمون على تحفيز المقاومة الجهازية المكتسبة ضد أخرى  كما أثبتت أبحاث  

مسبب مرض اللفحة المبكرة على البندورة وذلك عن طريق زيادة نشاط أنزيمات البيروكسيداز   Alternaria solaniالفطر  
 . (Adriana et al., 2013) والبولي فينول أوكسيداز في النباتات المعاملة
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 هدف البحث
المستخلص المائي لنباتي حشيشة الليمون والطيون في تحريض المقاومة الجهازية المكتسبة   فعالية هدف هذا البحث إلى دراسة  

 عين الطاووس.لغراس الزيتون إزاء اإلصابة بمرض 

 مواد البحث وطرائقه 

الهيئة العامة للبحوث    –مركز البحوث العلمية الزراعية بطرطوس    –تم تنفيذ هذه الدراسة في محطة بحوث الجماسة   ❖
للموسم    العلمية زيتون    2018-2017الزراعية  اإلصابات ب  على غراس  متجانسة وسليمة وخالية من  سنتين،  عمر 

بأبعاد   مزروعة في أكياس الزراعة التقليدية  ،محافظة طرطوس  من صنف دعيبلي األكثر انتشارًا في  ،المرضية والحشرية
  )تورب   :1ةمعقم تربة 2) بنسبة  المعقم التورب مع شهرين لمدة شمسياً  المعقمة رابيةالت الخلطة تحوي  التي  سم  30  × 20

 كغ من مزيج التربة والتورب. 2يحتوي الكيس الواحد على  و 
أوراق الطيون وحشيشة )  غ من كل من100طحن    : في تحضير المستخلص المائي الخام  الخطوات التالية  تم اتباع ❖

لتر ماء مقطر معقم،  ووضعت في جهاز التسخين المائي   1وأضيف لها    ،( باستخدام المطحنة الكهربائيةالجافة  الليمون 
رشحت ثم    أكبر الستخالص المادة الفعالة،  ساعات وذلك لتوفير مجال  6مع التحريك لمدة    س  60ْعند درجة حرارة  

ترشيح   أوراق  ا،  (whatman, No.0.2)باستخدام  جهاز  المستخلص،استخدم  لتركيز  الدوراني  حفظ  ثم    لمبخر 
  حتى االستخدام  س  4ْالمستخلص المركز في عبوة زجاجية داكنة اللون مغطاة بورق األلمنيوم في البراد عند درجة حرارة  

ملغ / ميلليتر   250على المجموع الخضري بتركيز    تم استخدام المستخلصات رشاً حيث     .(2016)زياك وآخرون.  
الزيتون لمرض عين    غراسقبل إحداث العدوى بالفطر الممرض لدراسة مقدرة هذه المستخلصات على تحفيز مقاومة  

     بالفطر الممرض. االصطناعية إجراء العدوى  موعد  قبل أسبوعين من وذلك .الطاووس
بالطريقة  غرسة لكل معاملة(، عوملت غراس الشاهد   15غراس )   5كل مكرر    احتوى مكررات   3تضمنت كل معاملة    ❖

 .باستعمال الماء المقطر فقطذاتها 
المعاملة    إجراءتم     ❖ الفطر  بالمستخلصاتالعدوى االصطناعية بعد أسبوعين من  أبواغ   من خالل معلق بوغي من 

Venturia oleaginea  المباشر ألوراق مصابة    الذي بالمرض تم الحصول عليها من تم تحضيره بواسطة الغسل 
( والتمديد بالماء hemacytometerالمصابة, حيث تم حساب عدد األبواغ في المعلق باستخدام شريحة العد )  الحقول

تم رش الغراس ، و ( 2013et alObanor,.بوغ /مل ) 104 × 5بتركيز المقطر للحصول على المعلق البوغي للفطر 
كررت عملية اإلعداء ثالث مرات وبفاصل أسبوع بين العملية واألخرى،    ،مل للغرسة الواحدة  15بالمعلق البوغي بمعدل  

وضعت الغراس  ،ساعة لتأمين الرطوبة المناسبة إلحداث العدوى  48غطيت الغراس المعداة بأكياس البولي إتيلين لمدة 
مرة  بالماء  عرضت الغراس للرش الضبابي    ،°س دون اضاءة اصطناعية22-17درجة حرارة    -في بيت بالستيكي عند

 . بعد إزالة أكياس البولي اتيلين ثوان بدءًا من اليوم الثالث إلحداث العدوى  10دقيقة, ولمدة   20كل 
نسبة اإلصابة على  أسبوع بعد العدوى االصطناعية و حساب    12تم رصد ظهور وتطور البقع بشكل أسبوعي خالل   ❖

 وراق وفق المعادلة: األ
 100عدد األوراق الكلي× /نسبة اإلصابة = عدد األوراق المصابة
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 ( 2012)الشعبي وآخرون, 
ثم حسبت شدة اإلصابة باالعتماد على األعراض الظاهرية للمرض باستخدام سلم تقييس خماسي لتقويم شدة إصابة األوراق 

 : (2012)الشعبي وآخرون,  بالمرض
 = ال أعراض ظاهرة على الورقة   0
 % من مسطح الورقة   10 -0= تغطي بقع المرض حتى  1
 % من مسطح الورقة   10.1- 25.0= تغطي بقع المرض من   2

 % من مسطح الورقة   25.1- 50.0= تغطي بقع المرض من  3 
 معادلة: ال% مسطح الورقة. كما تم حساب شدة اإلصابة )مؤشر المرض( باستخدام   50.0= تغطي بقع المرض أكثر من  4 

DI(%)=∑ab×100 / N ×K 

 % مؤشر المرض= DIحيث 
a  درجة اإلصابة وفقًا لسلم التقييس = 
b  عدد األوراق المصابة بهذه الدرجة = 
N  العدد الكلي لألوراق = 
K 4 ل= القيمة العظمى لسلم التقييس وتعاد. (Mckinney.1923 ) 

مبيد جهازي يؤثر بشكل وقائي وعالجي  وهو  من مشتقات البنزيميدازول    Thiophanate – methylكما تم استخدام مبيد  
الخلوي. االنقسام  مراحل  في  المغزل  تشكل  بمنع  الفطر  ال  في  محتوى  من  كاًل  تقدير  تم  أنزيم فثم  ونشاط  الكلية  ينوالت 

 البيروكسيداز:

 Singletonتم تقدير المركبات الفينولية الكلية باستخدام طريقة كاشف الفولين):  الفينوالت الكليةمحتوى    تقدير ❖
and Rossi, 1965  مل من    15غرام أوراق طازجة من كل معاملة وطحنها في جفنة بورسالن وإضافة    2(، بأخذ

دورة/دقيقة   10000فلة بسرعة  %، رشح المزيج بوساطة ورق ترشيح ثم وضعت الرشاحة ضمن مث80الكحول اإليتيلي  
حيثدقيقة  15ولمدة   اال  ،  وأعيد  الطافية  المواد  والترشيح  جمعت  بالكحول  مرتين  تجفيفستخالص  المستخلص   تم 

  Na2Co3مل ماء مقطر. حضر محلول كربونات الصوديوم    5ثم أضيف إليه    ،اإليتانولي هوائيًا على درجة حرارة الغرفة
( الذي CHEMIE-LOBA,Indiaحمض الكاتيكول القياسي) (،ومحلولMerck,Germanyفولين) وكاشف ،%(20)

القياس أوالً و غ/ل .    1بتركيز    أُعد الكاتيكول بتراكيز تتراوح بين    تم    400و    0بتحضير سلسلة عيارية من حمض 
بدلت العينة بالميتانول أو محاليل السلسلة العيارية )واست  ميكروليتر من المستخلص المحضر سابقاً   20أخذ    حيث  مغ/ليتر

حرك المزيج بعد  و مل من الماء المقطر  1.58ميكروليتر من كاشف الفولين و   100% في الشاهد( وأضيف إليها 70
ترك   بعدها  ،غ/ل  200ميكروليتر من محلول كربونات الصوديوم    300إليه   دقائق ليضاف  5ترك لمدة    ثم,  ذلك جيداً 

لمدة ساعة  الم الظالم  في  الناتجتم  ، و ونصفزيج  للمحلول  الضوئية  االمتصاصية  المطياف    قياس  باستخدام جهاز 
 نانوميتر.  650اليابان(عند طول موجة    – JASCOالضوئي )
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وآخرون     Hammerschmidtقدر نشاط أنزيم البيروكسيداز حسب طريقة  :    نشاط أنزيم البيروكسيداز  رتقدي ❖
لها    1أخذ    ، حيث(1982) نباتية طازجة, وأضيف   PH=7 Phosphateمل محلول فوسفاتي منظم    3غ عينة 

buffer      1.5ضمن أنبوب سعته    عتوضثم  موالري, ووضعت ضمن جفنة بورسالن وطحنت بالهاون,    0.1تركيز  
لمدة  و مل   ال  س،   4ْدورة/دقيقة عند درجة حرارة    15000دقائق بسرعة    10ثفلت  المادة  طافية كمصدر  تم استخدام 

% ماء أكسجيني و  1مل من    0.5موالر و  5مل بيروغالول    1.5لألنزيم وقيس نشاط أنزيم البيروكسيداز بعد إضافة  
تم القياس عند طول موجة ، و س( 28ْحضن مزيج التفاعل عند درجة حرارة ) حيث مل من المستخلص األنزيمي 0.5
ر نشاط أنزيم البيروكسيداز بعدد ميكروموالت الماء  يقد وتم تدقائق.  3ثانية لمدة  30نانوميتر وأخذت القراءة كل  420

المستخلص األنزيمي في الدقيقة الواحدة    مغ من النسيج النباتي الداخل في تشكيل  100األوكسجيني التي تتفكك بوساطة  
 :  ( 3)وفق المعادلة س 25ْعند درجة حرارة 

 نشاط أنزيم البيروكسيداز= عامل التمديد × كمية الماء األوكسجيني/ حجم العينة × الزمن 
 (Behera et al.,2012 ) 

دقيقة    3كمية الماء األكسجيني المنخفضة بين الزمن األولي والنهائي مقدرة بالنانومول = االمتصاصية عند الزمن    -حيث:
 دقيقة   0.5االمتصاصية عند الزمن  –
 حجم العينة مقدرة بالمليلتر.  -
 دقيقة( 0.5الوقت البدائي)  –دقائق(  3زمن التفاعل : الوقت النهائي ) -
اإلح ❖ التحليل  إجراء  الدراسةتم  هذه  من  عليها  المتحصل  للبيانات  العشوائية    صائي  الكاملة  القطاعات  بطريقة 

Randomized Complete Block Design  على برنامجGenestat  0.05اإلحصائي عند مستوى معنوية . 
 :النتائج والمناقشة

 متوسط نسبة إصابة أوراق غراس الزيتون خالل مراحل التجربة  -1
تأثير مستخلصي الطيون وحشيشة الليمون في خفض نسبة اإلصابة بمرض عين الطاووس   /1النتائج في الجدول /تبين   

 Venturia oleaginea . أسابيع من العدوى بالمعلق البوغي للفطر الممرض   6 ,7 ,8 , 9, 10خالل فترة الدراسة بعد 

(Castagne) Rossman & Crous  المعاملة بالمقارنة مع الشاهد, حيث كانت نسبة إصابة في    األوراق  على الغراس 
أسابيع بينما    10% بعد  16.64أسابيع من العدوى وتطورت لتصبح     6% بعد  11.47الغراس المعاملة بمستخلص الطيون  

ى وازدادت تدريجيا بوتيرة  أسابيع  من العدو   6% في المعاملة بمستخلص حشيشة الليمون بعد  10.59كانت نسبة اإلصابة  
إلى   لتصل  بعد  18.41منخفضة  الع  %10  من  الممرضأسابيع  للفطر  البوغي  بالمعلق  المبيد دوى  معاملة  وفي   ،

Thiophanate – methyl    أسابيع من    10% بعد  13.04  وأسابيع من العدوى    6% بعد  9.33كانت نسبة اإلصابة
% على  56.06،  %  55.73،  %  54.31،  %  50.54,  %34.13 نسبة اإلصابة في غراس الشاهد    كانتبينما     ،العدوى 

 أسابيع.   10،  9,  8، 7, 6التوالي بعد 
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غراس الزيتون الصنف دعيبلي بمرض عين الطاووس بعد المعاملة بمستخلصي الطيون  أوراق ( متوسط نسبة إصابة 1جدول)
Inula viscosa   و حشيشة الليمونcitratus Cymbopogon. 

 أسابيع  10 بعد أسابيع  9بعد  أسابيع  8بعد  أسابيع  7بعد  أسابيع  6بعد  المعاملة 

 b  18.41   17.47   17.91   15.45   10.59 حشيشة الليمون

 b  16.64   15.59   17.41   13.18   11.47 الطيون  

Thiophanate – methyl 9.33   12.12   12.45   14.06   13.04  a 

50.54   34.13 شاهد     54.31    55.73   56.06 

L.S.D     2.271 

الدراسات حول آليات التحكم في األمراض النباتية عن طريق المستخلصات النباتية حيث   بعض  توافق مع نتائجه النتائج تهذ
إلى  المضيف، مما يؤدي  النبات  الدفاعية في  الردود  أو في تحفيز  الُمْمِرض  لها نشاًطا مباشًرا في  الدراسات  أن  أثبتت 

كتسبة التي تعد أحد مكونات برنامج المكافحة  (، وهذا هو أساس المقاومة الجهازية المGraniti.1993انخفاض تطور المرض)
المتكاملة يتم من خاللها تحفيز أنسجة النبات بوساطة محفزات حيوية وأخرى ال حيوية )كيميائية(  مما يؤدي إلى تولد إشارة 

 (. Obanor et al., 2010تنتقل إلى كل أنسجة النبات و تتشكل مقاومة من النبات بمظاهر مختلفة إزاء الكائن المهاجم)
 إصابة أوراق غراس الزيتون خالل مراحل التجربة شدةمتوسط  -2

عند المعاملة بالمستخلص المائي لحشيشة الليمون بعد ستة    بلغت  شدة اإلصابة بمرض عين الطاووس( أن  2يبين الجدول )  
% بعد عشر أسابيع، وتدرجت شدة اإلصابة عند المعاملة بالمستخلص المائي    11.2% تطورت لتصل إلى  5.42أسابيع  

أسابيع على التوالي في    10،  9,  8،  7,  6% بعد    8.9و    7.83و    8.53و    7.58و    6.39للطيون  على النحو التالي  
شر أسابيع   % بعد ع  26.91% بعد ستة أسابيع وتطورت لتصل إلى    20.46حين كانت شدة اإلصابة في غراس الشاهد  

في خفض شدة اإلصابة     ن والطيو وهذا يوضح التأثير المعنوي الواضح للمعاملة بالمستخلصات المائية لحشيشة الليمون  
 بمرض عين الطاووس على الغراس المعاملة . 

بمرض عين الطاووس بعد المعاملة بمستخلصي   دعيبليغراس الزيتون الصنف  أوراق اإلصابة على  شدة( متوسط 2جدول)
 . citratus  Cymbopogonوحشيشة الليمون   Inula viscosa الطبيون 

 أسابيع 10 بعد أسابيع 9بعد  أسابيع 8بعد  أسابيع 7بعد  أسابيع 6بعد  المعاملة 

 b 11.20  9.83  9.09  9.31  5.42 حشيشة الليمون 

 a 8.90  7.83  8.53  7.58  6.39 الطيون 

Thiophanate – 

methyl 

5.40  7.06  7.90  7.39  7.34 a 

 c 26.91  27.01  26.22 25.76  20.46 شاهد 

L.S.D     2.135 

 تقدير نشاط أنزيم البيروكسيداز -3
تقدم الزمن وزيادة نشاطه  نشاط أنزيم البيروكسيداز مع    لوحظ ازدياد (3الجدول  )  ط أنزيم البيروكسيدازعند مقارنة نتائج نشا

وتفوقت ،  رنة مع الشاهدين السليم والمصابالمعداة بالمقا  والطيون   حشيشة الليمون ملة بالمستخلص المائي لفي الغراس المعا
سيداز في معاملة اذ بلغ نشاط أنزيم البيروك  ،مع اجراء العدوى معنويا على باقي المعامالت  الطيون المعاملة بمستخلص  

غير المعداة، تاله نشاط أنزيم   الطيون في معاملة   0.1672أسابيع من المعاملة و    8نانومول بعد    0.2253المعداة    الطيون 
الليمون البيروكسيداز في معاملة   المعداة    حشيشة  التوالي بالمقارنة مع    0.1643و   0.2059المعداة وغير  نانومول على 
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للشاهد    0.0583 ونانومول  أنزيم   0.0739السليم  بأن  تقول  التي  الدراسات  مع  يتوافق  المصاب.وهذا  للشاهد  نانومول 
البيروكسيداز يسيطر على تطور ونمو النبات, ويشارك في بناء وتصلب جدر الخاليا, وفي تخليق اإليثيلين والماء األكسجيني  

بالكائن والعدوى  الضرر  من  األنسجة  وحماية  األكسين,  مستوى  وتنظيم  الممرضة),  الدقيقة   ,Dunfordات 
2013;Wakamatsu  

 and Takahama,1993,)    وأنزيم اللجنين  تشكيل  البيروكسيداز  أنزيم  -Phenylalanine ammonia   ويحفز 
lyase( اللذين يساهمان في تركيب المركبات الفينولية والفيتوألكسيناتRamamoorthy et al., 2002 .) 

 في نشاط أنزيم البيروكسيداز )نانومول( في أوراق غراس الزيتون  ليمون ال بالطيون وحشيشةة تأثير المعامل (3جدول )
  1بعد  

 أسبوع

 أسبوع 8بعد  أسبوع  6بعد  أسبوع 3 بعد  أسابيع  2بعد 

 h 0.2059 0.1830 0.1341 0.0964 0.0914 حشيشة الليمون معامل معدى

حشيشة الليمون معامل غير 

 معدى

0.0572 0.0635 0.0853 0.1440 0.1643 de 

 j 0.2253 0.1982 0.1272 0.1088 0.1042 الطيون معامل معدى 

 de 0.1672 0.1440 0.0797 0.0597 0.0544 الطيون معامل غير معدى 

Thiophanate – methyl  

 معامل معدى

0.0492 0.0546 0.0605 0.0657 0.0654 ab 

Thiophanate - methyl  

 معامل غير معدى

0.0460 0.0490 0.0517 0.0568 0.0555 a 

 ab 0.0583 0.0525 0.0485 0.0494 0.0482 شاهد غير معامل غير معدى 

 b 0.0739 0.0762 0.0724 0.0536 0.0493 شاهد غير معامل معدى 

L.S.D 5%     0.005910 

 المحتوى الكلي للفينول تقدير  -4
بالمقارنة مع   حشيشة الليمون والطيون زيادة في كمية الفينوالت الكلية داخل النبات في كال معاملتي    4الحظ من الجدول  ي

فقد كان معاملة المبيد والشاهد السليم والمعدى، في حين كانت القيم متقاربة بين الشاهد السليم والمعدى وبين معاملة المبيد،  
أسابيع من المعاملة تالها   8مغ/غ بعد    21.31معداة    الطيون الغير  الفينول الكلي هي معاملةأفضل المعامالت بمحتوى  

الليمعاملة   الليمون  مغ/غ ثم معاملة    20.79معداة  الغير    مون حشيشة  على    20.55و  20.58المعداة  الطيون وحشيشة 
 في الشاهد المصاب.  14.95في الشاهد السليم و  14.04التوالي في حين كانت 

رتبط  حيث وجد أن المركبات الفينولية غالبًا ما تكون مساهمة في الدفاع النباتي ضد مسببات األمراض كما أن تراكمها م
 oleuropein ,hydroxytyrosolبمقاومة الزيتون لإلصابات المرضية, حيث أظهرت العديد من الدراسات أن المركبات  

,rutin  (لها تأثير سام للفطورRahioui et al., 2009; Baidez et al., 2007; Zine El Abidine et al .,2010  ,)
نم تمنع  قد  الزيتون  في  الفينولية  المركبات  أن  الفطركما  ومنها  األمراض  مسببات   Spilocaeaو 

oleagina(Graniti,1993 .) 
( أن زيادة المحتوى الفينولي دليل على تفعيل المقاومة الجهازية داخل النبات. كما أن  1998وآخرون )    Van Loonوأشار  

تراكم مركبات الفينول في مواقع العدوى له ارتباط بالحد من تطور الكائن الممرض إذ أنها لها تأثير سمي على الممرض كما 
الخال جدر  بزيادة صالبة  بالممرض  العدوى  تعيق  أن  تركيز  Benhamou et al.,2000يا)يمكن  بين  ارتباط  ويوجد   ,)
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الفينوالت ومقاومة النبات للمرضات في محاصيل عديدة فتراكم وتأكسد مركبات الفينول يمكن أن يكون مرتبط بأليات الدفاع 
شكيل معقدات  في النبات والذي يعرف بأنه يزداد خصوصا في أثناء اإلصابة الفطرية, إذ ثبتت قدرة هذه الفينوالت على ت

 ( . Anjum et al.,2012غير ذائبة والتي بدورها تتأكسد إلى عناصر سامة للفطور تؤثر بشكل كبير في العامل الممرض)
إن زيادة تراكم الفينول يؤدي لزيادة تركيب بروبان الفينيل الذي يدخل في تركيب اللجنين, فتراكم مركبات الفينول واللجنين له  

 Pythiumعلى القمح والممرض    Fusarium graminearumللعديد من الممرضات, كالممرض    ارتباط بمقاومة النبات
aphanidermatum (على الخيارManila et al., 2014 .) 

   في المحتوى الكلي للفينول )مغ/غ( في أوراق غراس الزيتون  ليمون ال ة بالطيون وحشيشةالمعامل( تأثير 4جدول )
 أسبوع 8بعد  أسبوع  6بعد  أسبوع 3 بعد  أسابيع  2بعد  أسبوع  1بعد  

حشيشة الليمون معامل 

 معدى
21.25 22.10 22.22 20.58 20.55 ef 

حشيشة الليمون معامل 

 غير معدى 
22.14 22.46 22.64 21.64 20.79 fghi 

 efg 20.58 21.82 23.23 23.48 23.22 الطيون معامل معدى 

الطيون معامل غير  

 معدى
24.26 25.13 23.62 22.32 21.31 ij 

Thiophanate - 

methyl  معامل معدى 
13.28 13.83 13.72 13.67 13.65 a 

Thiophanate - 

methyl  معامل غير

 معدى

13.18 13.35 13.45 13.62 13.90 a 

شاهد غير معامل غير  

 معدى
14.62 14.16 14.13 14.03 14.04 a 

 b 14.95 14.93 14.67 14.92 14.83 شاهد غير معامل معدى 

L.S.D 5%     0.5966 

 االستنتاجات والتوصيات 
ة في تخفيض نسبة وشدة اإلصابة بمرض سفعالية جيد  ألوراق الطيون وحشيشة الليمون   أثبت كل من المستخلص المائي -1

 .تبقع عين الطاووس
بحث الحالي بعض المستخلصات المائية الممكن استخدامها بداًل من المبيدات الكيميائية المستخدمة في مكافحة  الحدد  -2

 مرض تبقع عين الطاووس، وهذا يفيد في استخدامها في برامج اإلدارة العضوية أو المتكاملة. 
 هازية المكتسبة في نباتات الزيتون المعاملة.  الدور الهام ألنزيم البيروكسيداز والفينوالت الكلية في تحفيز المقاومة الج -3
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Abstract 

This study was carried out at Al-Jamasa Research Station - Agricultural 

Scientific Research Center in Tartous - General Authority for Scientific 

Agricultural Research for the season 2018-2019 on two-year-old olive 

plants, homogeneous, healthy, and free from disease and insect 

infestations, of the Doabli variety most prevalent in Tartous 

Governorate.   The trees were treated with Inula viscosa and 

Cymbopogon citrates aqueous extract 15 days before the fungal 

infection with Venturia oleaginea. The incidence and severity of 

infection were weekly monitored within 10 weeks after the infection. 

The results showed that the best resistance was achieved when olive 

trees were treated with Inula viscosa aqueous extract as the incidence 

of the disease was 16.64% and the severity was 8.90 % after 10 weeks 

compared with 56.06 and 26.91 respectively for control, followed by 

the treatment of Cymbopogon citrates aqueous extract with disease 

incidence 18.41 % and disease severity 11.2 %. 

Key words: Venturia oleaginea, Cymbopogon citrates, Inula viscose, 

aqueous extract, systemic acquired resistance 
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