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 المتسبب عن الفطر السركوسبوري  مرض تبقع االوراق مكافحة  
Cercospora beticola      المستخلصات  باستخدام على السلق

 النباتات  ضلبع المائية
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 الملخص 
تقييم    بهدف  2021-2020جامعة البصرة للفترة من    /اجريت هذه التجربة في كلية الزراعة  

المائية   المستخلصات  والدارسين  لنباتاتفاعلية  والحنظل  والحناء  والشيح    )القرفه(الدفلة 
في مكافحة مرض تبقع اوراق السلق   واليوكالبتوس  )الداماس(الرمان والكاربس  وقشور ثمار

الفطر   عن  أظهرت  Cercospora beticolaالمتسبب  المستخلص نتائج  .  أن  الدراسة 
الممرض للدارسين)ا المائي   الفطر  نمو  في  للتثبيط  مئوية  نسبة  اعلى  حققا  لقرفه( والكاربس 

نمو الفطر    لتثبيط  على التوالي في حين سجلت اقل نسبة مئوية  %  79.44و  92.71بلغت  
  التجربة الحقليةنتائج    بينما أظهرت.     %.61.99في معاملة مستخلص الشيح والتي بلغت  
للدارسين المائية  المستخلصات  رش  االصابة    القرفه()أن  شدة  خفض  والكاربس  والحناء 

السلقC.beticolaبالفطر   والتي    الشاهدبمعاملة    مقارنة%  20.27و  20.24  الى  على 
كما ادت المستخلصات المائية الى خفض المساحة تحت منحنى تطور % .  44.31بلغت  

في معاملة   562.3و    408.6الى    الشاهدفي معاملة    1269.76  من  AUDPCالمرض  
 المبيد سكور ومستخلص الدارسين على التوالي. 

   . leaf spot  ،plant extract ، C.beticola  ،Chard:   مفتاحيةالكلمات ال
 المقدمة 

( وله عدة فوائد    1989)مطلوب ،    Chenopodiaceae( إلى العائلة الرمرامية    Beta vulgarisيعود السلق )
ي عالج مرض قرحة  ( . ويستعمل ف2006)القباني،      Feو    Kخاصة  و   والمعادن     Bو    Aمنها انه غني بالفيتامينات  

( . ويستخرج من بذوره زيت    May  ،2008و  Aguirrويحميها من السرطان ) للمعدة  المخاطي  الغشاء  المعدة حيث يقوي 
يعد من محاصيل الخضر الورقية التي تزرع  و  ( .  1988للديدان الشريطية والحلقية )الكاتب ،    االرمرام والذي يعتبر طارد

. العراق  محافظات  جميع  الفطر    في  يسببه  الذي  الدقيقي  البياض  منها  أمراض  بعدة  السلق  نبات   Erysipheيصاب 

betae     والذبول الفيوزارمي المتسبب عن الفطرFusarium oxysporum    وعفن الجذور المتسبب عن الفطرPhoma 

betae    ويعد مرض التبقع السركوسبوري المتسبب عن الفطر .Cercospora  spp.   من أهم االمراض التي ينجم عنها
  اذ يستهلك طازجا ومطبوخا. م العوائل العراقية  من معظ  ابشكل يكاد يكون يومي  اوراق السلق والتي تستهلك  رداءة نوعية  
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خاصة على المحاصيل الورقية امرا غير مرغوبا فيه وذلك  و يعد استخدام المبيدات الفطرية في مكافحة امراض تبقع االوراق  
 سرعة نمو المحصول وقصر الفترة بين جنية وأخرى.  الى على المحصول اضافة ئهالطول فترة بقا

 الفطور  عزل وتشخيص                                                                                 ونظرا  ألهمية محصول السلق من الناحية االقتصادية والصحية فقد جاءت فكرة البحث بهدف
  المسببة للمرض وتقييم كفاءة بعض المستخلصات النباتية في مكافحته مختبريا وحقليا .

  : مواد العمل وطرائقه

 .المسببة لتبقع أوراق السلق  الفطورعزل 
 االوراق   غسلت  ، البصرة وذي قار  محافظة    من مناطق مختلفة فيمصابة بمرض تبقع االوراق  سلق    نبات  احضرت اوراق

الى قطع   المناطق المصابة مع مراعاة أخذ جزء من النسيج السليم  قطعت ثم   بماء جاري الزالة االتربة بعدها تركت لتجف 
جففت   و دقائق ثم غسلت بماء مقطر  3% كلور حر لمدة    1محلول هيبوكلورات الصوديوم  ب  طهرتسم و   1-  0.5صغيرة  

الى اطباق بتري تحوي وسط زرعي    بعدها  على ورق ترشيح     حيوي معقم ومضاف له مضاد     PDAنقلت اربعة قطع 
االطباق    .  ملغم/لتر(250)كلورفينكول   حرارة    فيحضنت  الفطرية    7لمدة     ◦م  2+    25درجة  العزالت  نقيت   ، ايام 

فرضيات كوخ الختبار    اتبعت(.    Shin،1998و  Chimو Ellis  ،1971)وشخصت حسب المفاتيح التصنيفة المعتمدة ،  
 المعزولة من اوراق السلق المصابة.  Cercospora beticolaالقدرة االمراضية لعزالت الفطر  

   العينات النباتية جمع 

( وثمار  Nerium oleander  Lاوراق الدفلة)  وهي جمعت عينات النباتات المستخدمة مستخلصاتها في الدراسة  
الحناء) Citrullus colocynthi)  الحنظل واوراق   )Lawsonia inermis الدارسين قلف)لحاء(  و    القرفه /(  

(Cinnamomum cassia)   ( الرمان  ثمار  قشور  الشيح  (   Punica granatumو   Artemisia herba)  واوراق 

alba  )  الكونوكاربس  واوراق(Conocarpus erectus  )(واليوكالبتوسEucalyptus citriodora)  في  مناطق عدة     من
قار البصرة وذي  اكياس    .   محافظتي  في  العينات  المختبر وغسلها    ايثلين  بوليوضعت  الى  نقلها  الزالة    بماء جاري وتم 

وجيد التهوية مع التقليب المستمر لمدة    مظلل دقيقة لكي تجف ثم وضعت في مكان    15الشوائب العالقة بها وتركت لمدة  
أما الحنظل والدارسين والحناء والشيح فقد تم الحصول عليها من   .اسبوع وبعدها طحنت العينات باستخدام مطحنة كهربائية

 .االسواق المحلية في البصرة 

  ير المستخلص المائي للنباتاتتحض
(  في تحضير المستخلصات المائية للنباتات التي استخدمت في   2001وآخرون )  Metspulaاعتمدت طريقة  

مل من   200مل يحتوي كل دورق    500في دوارق زجاجية  سعة    ووضع  كل نبات  غم من مسحوق   20اخذ    .الدراسة  
طة قطعة قماش ململ  ادقيقة ورشح بواس  30بعدها ترك لمدة    ،دقيقة  15خلطت في خالط كهربائي لمدة  و   الماء المقطر  

دقيقة ومن ثم اخذ الراشح    30دورة ولمدة    3000  عندلغرض فصل العوالق الكبيرة  ومن ثم اجريت عملية الطرد المركزي  
الترشيح   ورق  عبر  ترشيحه  دقيقة    ثم  Whatman No.1وتم  مرشحات  باستخدام  الراشح   o.45  قطر  Miliporeعقم 

وضع الراشح    Stock solution  امايكروميتر حيث جهزت كمية مناسبة لكل مستخلص نباتي واعتبر الراشح محلول أساسي
   .لحين االستعمال  ◦م 4درجة حرارة   عندفي قناني زجاجية معتمة ومحكمة الغلق ومن ثم حفظت في الثالجة 
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 الفطور  المستخلص المائي للنباتات المختبرة في نمو تاثير

الغذائي    هالمائي  اتالمستخلص  تضيفأ الوسط  على  الحاوي  الدورق   20و  10و  0بتراكيز  و    PDAالمعقم  الى 
الدورق لكي يتجانس المستخلص مع الوسط الغذائي ،ثم صب الوسط  في اطباق   ت% لكل مستخلص بعدها رج  30و

 Cercosporaسم اخذت من مستعمرات الفطر  0.5تصلب الوسط الغذائي باقراص   سم ، لقحت االطباق بعد  9بتري قطر  

beticola أيام نامية على وسط    7وبعمرPDA         أيام    7لمدة  و م    2  +  25، بعدها حضنت االطباق في درجة حرارة
نفذت التجربة بثالث مكررات لكل فطر ولكل تركيز، حسب معدل النمو لكل فطر وذلك باخذ معدل قطرين متعامدين لنمو 

 -المستعمرات الفطرية يمران  بمركز المستعمرة من اسفل الطبق ، حسبت النسبة المئوية للتثبيط و وفق المعادلة التالية : 

  معدل نمو الفطر  في معاملة  المقارنة  − معدل نمو الفطر  في المعاملة النسبة المئوية للتثبيط = ا

  معدل نمو الفطر  في معاملة  المقارنة 

  𝟏𝟎𝟎 × 

 تقييم كفاءة المستخلصات النباتية في مكافحة مرض تبقع أوراق السلق     

نفذت التجربة في محطة االبحاث الزراعية / كلية الزراعة / جامعة البصرة، حرثت االرض وسويت وقسمت الى 
كلما دعت من ري وتسميد    السلق واجريت جميع عمليات الخدمة للمحصول    زرعت االلواح ببذور   2م   2  بمساحة الواح  

  Cercospora beticolaيوم رشت نباتات السلق بمعلق أبواغ الفطر  45الحاجة الى ذلك. وبعد وصول النبات الى عمر 
ايام   10بعد    .  (2020فياض ،)  .لضبط تركيز االبواغ  Hemocytometer)أستخدمت شريحة العد   بوغ/مل    410  تركيز

مرشة يدوية سعة  باستعمال%  30بتركيز   المائية للدارسين)القرفه( والحناء والكاربسرشت النباتات بالمستخلصات النباتية 
مل من كل مستخلص   250ستخدم  اكل مستخلص )بمع مراعاة غسل المرشة بماء مقطر معقم بعد المعاملة    ،مل    1000

  فاعلية   مع  مقارنة فاعليته  بهدف    لترماء/مل  0.5بنسبة    (   Difenoconazole 25%)كما استخدم المبيد سكورلكل لوح (  
نفذت   .حسبت شدة االصابة بعد عشرة أيام من المعاملة وعلى خمسة فترات تفصل بينها سبعة أيام  المستخلصات النباتية.

 :ت التجربة المعامالت االتية التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة وبأربعة مكررات لكل معاملة . تضمن
 الفطر الممرض فقط .   – 1
 الفطر الممرض + المستخلص المائي للدارسين . – 2
 .  اءالفطر الممرض + المستخلص المائي للحن– 3
 الفطر الممرض + المستخلص المائي للكاربس . – 4
 مل / لتر ماء (.  0.5الفطر الممرض + مبيد سكور)بمعدل – 5

االصابة وفق   ) صورة  حسبت شدة  درجات  بقعة/ورقه.    6-1=1=النبات سليم.  0.حيث    )  1مقياس مكون من خمسة 
 (2006، واخرون،   Cookeورقه)بقعه /  20= اكثر من 4 .بقعه /ورقه 19-13=3بقعة/ورقه.  7-12=2

 (.  Vidhysakaran،2004المعادلة الواردة في) وحسبت شدة االصابة وفق 
 100×   مجموع عدد النباتات من كل درجة × رقم الدرجةشدة االصابة = 

 عدد النباتات المفحوصة × أعلى درجة 
لة دمن المعا Area Under Disease progress Curve(AUDPC)كما حسبت المساحة تحتى منحنى تطور المرض 

 -:االتية
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AUDPC = (∑ (𝑋𝑖+1 + 𝑋𝑖/2)(𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖)
𝑁
𝑖=1 ) 

Xi=1.شدة االصابة في القراءة االولى=Xi.شدة االصابة في القراءة الثانية=t1.زمن القراءة االولى=t2 زمن القراءة=
 (.Vidhyasekaran،2004)=عدد القراءات.nالثانية.

 
 لتبقع أوراق السلق المسبب     C. beticolaالدليل المرضي لقياس شدة االصابة بالفطر :(1صورة)

 النتائج والمناقشة 
  Cercospora beticolaعزل وتشخيص الفطر  

من اوراق السلق التي ظهرت عليها أعراض التبقع حيث ظهرت االعراض على شكل بقع    C . beticolaتم عزل الفطر  
وشخص الفطر وفقا للصفات المظهرية أذ    .صغيرة مستديرة بنية اللون ذات حواف محددة وتميل للون البنفسجي المحمر

الزرعي    ظهرت الوسط  الفطرعلى  بالمجهر ظهرت    PDAمستعمرات  الفحص  اللون وعند  الكونيديةاالرمادية  شفافة   بواغ 
القمة ومقسمة بجدر مستعرضة  طويلة مستقيمة او منحنية ذات شكل صولجاني مقلوب وتكون قاعدتها مستديرة مستدقة 

 Shin  (1998.)و ChinوEllis (1971  )(. وتتفق هذه الصفات مع ماذكره 2الى عدد من الخاليا صورة )

 

 

 .Cercospora beticolaمستعمرة وابواغ الفطر :(2صورة)

Aمستعمرة الفطر=C.beticola .B االبواغ والحوامل البوغية للفطر=C.beticola. 

  Cercospora beticolaالفطر المستخلص المائي لبعض النباتات المستخدمة في التجربة في نمو تاثير
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إال    C. beticola( أن جميع  المستخلصات  المائية  المستخدمة ثبطت نمو الفطر  1نتائج هذه التجربة جدول )  أوضحت
إذ تفوق مستخلص الدارسين المائي على باقي المستخلصات في تثبيط نمو    ان نسبة التثبيط تباينت من مستخلص الخر

الفطر    .beticola  C الفطر   نمو  تثبيط  نسبة  بلغت  والحناء   92.71حيث  الكاربس  نبات  مستخلصات  يليه   %
   71.59و    73.14و    74  68.و 75.36و    79.44الرمان والدفلة والشيح حيث بلغت    ثمار  واليوكالبتوس والحنظل وقشور

حيث    يزداد مع زيادة التركيز المستخدم% على التوالي . ويتضح من النتائج أن تاثير المستخلصات    61.99و  68.26و  
% على   30و    20و    10% للتراكيز    78.56و    74.55و     C . beticola  70.82   بلغت نسبة التثبيط في نمو الفطر

تتفق هذه النتائج مع دراسات سابقة اشير فيها الى أن مستخلص الدارسين يحتوي عدة مركبات فعالة منها مركب     لي، التوا
Cinnamic acid  وeugenol  التثبيطية لنمو    االذي تعود له  Fawziو  2012وآخرون ،  Das)       الفطور.الفعالية 

    ( .2002خرون وآ       Ranasinghe و  2008وآخرون ، Gendeو 2009وآخرون، 
أشار        بكتريا    Al-Kakei  (2011كما  عزالت  نمو  ثبط  الحناء  أوراق  مستخلص  أن  إلى   )Staphylococcus 

aureus   تمتلك مجاميع فعالة ترتبط مع بروتينات جدار الخلية البكتيرية   على مركبات فالفينودية  ئه ذلك الى احتوا  اوأعز
( أن مستخلص الشيح ثبط نمو الفطر    2012)  El-Gailمسببة تغير في طبيعتها كما تتفق هذه النتائج مع ماأشار اليه  

Botrytis cinerea. 

 C . beticolaتأثير المستخلصات المائية لبعض النباتات المختبرة للفطر  :(1جدول )ال
 التركيز%               

 المستخلص 

نوع   %تثبيط نمو الفطر                                تاثير  متوسط 

          30             20             10 المستخلص  

 68.26 70.92 67.22 66.66 الدفلة  

 75.36 80.74 74.81 70.55 الحناء  

 73.14 78.14 72.59 68.70 الحنظل  

 92.71 98.14 91.85 88.14 الدارسين 

 71.59 73.51 72.77 68.51 الرمان   ثمار قشور

  61.97 64.44 61.66 59.81 الشيح 

 79.44 81.11 00 .80 77.22 الكاربس 

 74.68 81.48 75.55 67.03 اليوكالبتوس 

  78.56 74.55 70.82 متوسط تاثير التراكيز 

(0.01) L.S.D  = 8.5والتركيز= المستخلص، للتداخل بين  6.20لنوع المستخلص = ،3.30للتراكيز 
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 C.beticolaتاثير المستخلصات المائية لبعض النباتات في نمو الفطر   :(3صورة)ال

A= الشاهد، معاملةBمستخلض قشور ثمار الرمان= ،C = مستخلص اوراق الشيح ،D=  الحناءمستخلص اوراق،E=  مستخلص
 مستخلص اوراق اليوكالبتوس. =I،مستخلص اوراق الدفله =H،مستخلص اوراق الكاربس =G، مستخلص قلف الدارسين =F،الحنظل

سكور والمبيد  النباتية  المستخلصات  بعض  الفطر    تأثير  عن  المتسبب  السلق  اوراق  تبقع  بمرض  االصابة  شدة  في 
C.beticola 

لشدة االصابة  ( أن المستخلصات النباتية والمبيد سكورسببت خفضا في النسبة المئوية2أظهرت نتائج التجربة جدول )    
ايام من المعاملة وقد أعطت معاملة المبيد سكور أفضل النتائج في خفض النسبة المئوية    7بمرض تبقع أوراق السلق بعد  

من   انخفضت  اذ  االصابة  معاملة    31.73لشدة  في  االصابة 18.95الى    الشاهد %  شدة  وبلغت  المبيد  معاملة  في   %
والحناء والكاربس على التوالي كما يالحظ من نتائج الجدول نفسه ان شدة  لمعاملة الدارسين    % 31.6 و  30.6و  27.41

  14اذ بلغت شدة االصابة بعد    الشاهد   يوما في حين تزداد في معاملة  28و  21و  14االصابة تنخفض في القراءات بعد  
 السيطرةلي أما معاملة  % لمعاملة المبيد و الدارسين والحناء والكاربس على التوا  26.10و  25.66و  22.72و  14.62يوم  

بعد    41.25بلغت   االصابة  شدة  وبلغت  والحناء   20.66و  20.02و  16.47و  14.52يوم    %21  المبيد  لمعاملة   %
التوالي   على  بعد    الشاهدفي معاملة    %    46.47  مقارنة معوالكاربس والدارسين  االصابة    11.21يوم    28وبلغت شدة 

معاملة    18.48و  16.14و  13.48و اما  التوالي  على  والدارسين والكاربس  والحناء  المبيد  لمعاملة  بلغت فقد      الشاهد% 
  14.29يوم فقد انخفضت شدة االصابة في معاملة الدارسين اذ بلغت    35% أما القراءة الخامسة والتي اخذت بعد    53.50

احة تحتى منحنى تطور المرض لمرض التبقع ( أنخفاض المس1كما أظهرت نتائج الشكل)  مقارنة بالمعامالت االخرى .%  
في معاملة المبيد  640.29و562.3و 549.62و 408.65مقارنة مع  الشاهد في معاملة 1269.76السركوسبوري أذ بلغت 

التوالي على  والكاربس  والدارسين  الحناء  ومستخلص  المرضإ   ،سكور  تطور  منحنى  تحت  المساحة  انخفاض  وشدة   ن 
يشير الى فاعلية المستخلصات النباتية والمبيد في خفض شدة االصابة بمرض تبقع االوراق السركوسبوري على   االصابة
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ثبط نمو  أشير فيها الى امتالك المستخلصات النباتية مجاميع فعالة توتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات سابقة  السلق .  
للنبات الممرضة  االصابة  الفطريات  شدة  من   Riosذكر    كما.(2008خرون  آو   Gendeو  Nguyen،2009)وتقلل 

و  Recio  (2005و  )Tarranum  ( والكومارينات  )  2014وآخرون  الصابونيات  على  يحوي  الدارسين  زيت  أن 
ضد   فاعلية  تمتلك  وجميعها  والتانينات  الفينولية  المركبات  إلى  إضافة  والراتنجيات  والقلويدات    الفطور والكاليكوسيدات 

 . الممرضة للنبات 

 اصابة نبات السلق بمرض التبقع السركوسبوري  شدة تاثير بعض المستخلصات النباتية والمبيد سكور في :(2جدول )ال

 المعدل النسبة المئوية لشدة االصابة                          المعامالت

 يوم 35 يوم 28 يوم 21 يوم 14 ايام 7

Cercospora 

 الشاهدمعاملة 
31.73 41.25 46.47 53.50 48.62 44.31 

 Cer 27.41 22.72 20.66 16.14 14.29 20. 24الدارسين+

 Cer 30.66 25.66 16.47 13.48 15.12 20.27الحناء+

 Cer 31.68 26.10 20.02 18.48 21. 70 23.59الكاربس+

 Cer 18.95 14.62 14.52 11.21 13.07 14.47مبيد+

L.S.D(0.05) 10.80 11.00 5.28 7.20 5.50  
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 تاثير المستخلصات النباتية والمبيد سكور في خفض المساحة تحت منحنى تطور المرض .  :(1شكل)ال
 : االستنتاجات

أن استخدام مستخلص القرفه خفض  شدة االصابة بمرض تبقع االوراق السركوسبوري على   اوضحت نتائج هذه الدراسة  
من   الى  44.31السلق  الشاهد  معاملة  في  امكانية%20.22  الى  يشير  مما  مكافحة    %   في  القرفه  مستخلص  استخدام 

 بدال عن المبيدات الكيمياوية. مرض تبقع االوراق السركوسبوري على نبات السلق 

 ات. التوصي  
 توصي الدراسة باستخدام مستخلص القرفه كبديل للمبيدات الكيمياوية في مكافحة مرض تبقع االوراق السركوسبوري  

 المراجع: 
. المكونات االساسية لمختبر امراض النبات في ) الموسوعة التطبيقية الشاملة في امراض  (  2021فياض ، محمد عامر )

  558(. دار دجلة ناشرون وموزعون ، عمان    2021الواحد الهيتي واخرون ،النبات ، الجزء االول . اياد عبد  
 صفحة . 

  . 512عدد الصفحات .(  1مجلد ) . 32، الغذاء ال الدواء ، طبعة  ( 2006القباني ، صبري )
( منصور  يوسف   ، البذرية  .  (  1988الكاتب  النباتات  االولى    .تصنيف  ،جامعة  .الطبعة  والنشر  للطباعة  الكتب  دار 
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Abstract 

This experiment was conducted at the College of Agriculture/ 

University of Basra for the period from 2020-2021 with the aim of 

evaluating the effectiveness of aqueous extracts of oleander, henna, 

bitter melon,   wormwood, , pomegranate peels, carps and eucalyptus 

to control of Swiss chard leaf spot disease caused by Cercospora 

beticola. The results of the study showed that the aqueous extract of 

the cinnamon and carps achieved the highest percentage of inhibition 

of the growth of the pathogenic fungus, which amounted to 92.71 and 

79.44%, respectively, while the lowest percentage of inhibition of 

fungus growth was recorded in the treatment of wormwood extract, 

which amounted to 61.99%. The results of the field experiment 

showed that spraying aqueous extracts of Cinnamon, Henna and 

Carps reduced the severity of infection with the fungus C.beticola on 

swiss chard to 20.24 and 20.27% compared to the control treatment, 

which amounted to 44.31%. The water extracts also reduced the area 

under the disease progress curve AUDPC from 1269.76 in the control 

treatment to 408.6 and 562.3 in the treatment of the pesticide Scour 

and the extract of the Cinnamon respectively. 

Keyword: leaf spot   ، plant extract  ،  C.beticola   ، Chard.  
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