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 الملخص
 

لٌة الزراعة بجامعة عمر المختار، لٌبٌا خالل الموسم الزراعً فً مختبرات كهذا البحث  أجري 
لمعرفة مدى تأثٌر إضافة مضادات األكسدة ومنظمات النمو على النمو الخضري أو  3122/3123

المسبب لمرض العفن الرمادي أو عفن الرقبة فً البصل، وقد أدت  Botrytis cinereaالمٌسلٌومً للفطر 
إلى خفض معنوي فً النمو القطري للفطر عند جمٌع التراكٌز المستعملة مقارنة المعاملة بالهٌدروكوٌنون 

بالشاهد، فً حٌن أدت المعاملة باالمونٌوم ترترٌت إلى تشجٌع النمو المٌسٌلٌومى فً البداٌة وبارتفاع التركٌز 
و القطري % لم ٌحصل نمو وتوقف على اإلطالق، كما خفضت المعاملة بمنظم النمو الجبرالٌن النم6إلى 

المعاملة بمنظم النمو النفثالٌن اسٌتك اسٌد أدت إلى تشجٌع النمو القطري أن للفطر بنسب بسٌطة جدا فً حٌن 
 للفطر بشكل معنوى أكثر من الشاهد وعند جمٌع التراكٌز المستخدمة.

،  ري، النمو الخضBotrytis cinereaمنظمات النمو، ، مضادات االكسدةالبصل ، الكلمات المطتاحٌة: 
 العفن الرمادى ، عفن الرقبة.

 

 المقدمة
 

المحاصٌل عدداً كبٌراً من التً تهاجم إلى مجموعة األعفان  Botrytis cinereaفطر نتمى ٌ
 ؛ 7::2وآخرون  Eden( والبٌت الزجاجً )2:91وآخرون،  Coly-Smithالزراعٌة فً الحقل )

Sirjusinghو Sutton ،1996أٌضاً ( و( فً المخزنReyes ،2::1 ؛EL-Abd ،3113) .ٌ تصف
 Elad)المستمر الوراثً تمكنه من التغٌر  Evensen  (1995) و Eladهذا الفطر بخصائص فسٌولوجٌة )

، Wood ،2:69و  Parryلمبٌدات العضوٌة وغٌر العضوٌة )من حٌث مقاومته ل( 2004واخرون  
Leroux وMoncomble 1993 ،)مبٌدات اآلفات فً الزراعة والعشوائً ل المتكررن االستعمال وحٌث أ

لوث تلوث الماء والتربة و الحٌوانات والغذاء باإلضافة  إلً تنها ظهور العدٌد من المشاكل البٌئة مٌتسبب عنها 
إلى فقدان اختٌارٌة المبٌد باإلضافة بالتربة ، القضاء على المٌكروبات النافعة إضافة إلى المنتجات الزراعٌة 

للتقلٌل  األمثلالسبٌل كان (، لذا 1999وآخرون،  Stangarlinفات والحشائش )ضد الكائنات الممرضة واآل
مكافحة أمراض النبات لتشمل استخدام المقاومة لالمبٌدات هو تطوٌر برامج هذه من التأثٌرات السلبٌة الستخدام 

االٌضٌة أو عن رٌا، الخمائر و الفطرٌات أو نواتجها ٌالحٌوٌة عن طرٌق إدخال الكائنات المضادة مثل البكت
أصل نباتً مثل المستخلصات أو الزٌوت النباتٌة  أو األحماض العضوٌة وأمالحها ذات طرٌق استخدام مبٌدات 

وخاصة ضد فطرٌات األعفان  وذلك لحث المقاومة وتنشٌط أنظمة دفاع النبات المستترة والتً تظهر نفسها 
 Di ؛  Pascholati ،2::5و  Stangarlinبمجرد حدوث تالمس أو اتصال بٌن النبات والمثٌر الحً )

Piero وPascholati ،3113  ؛Sun  ؛  3118وآخرونStangarlin   ،؛   3119و اخرون
Stangarlin   ،3121واخرون( )Larous  ،؛ 3118وآخرونCarré-Missio  ،3121وآخرون.) 
فعاال تأثٌراً لها ( Antioxidantsأكدت دراسات عدٌدة على أن استخدام مضادات األكسدة )وقد 

( ستة عشر نوعاً 2::7) Abdouو   Galalلفطرٌات الممرضة ، حٌث استخدم لفً تثبٌط النمو القطري 
،          Fusarium moniliformeمن مضادات األكسدة والتً أثبتت فعالٌتها فً تثبٌط النمو القطري للفطرٌات 

F. oxsysporum  وF. solani بٌنما استخدم .Elwakil  وEl-Metwally (3111 مجموعة من )
 Benzoic acid ،Citric acid ،Salicyclic acid ،Sodiumمضادات األكسدة اشتملت على: 
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benzoate ،Sodium citrate و ،Hydroquinone  وكان الـHydroquinone فعالٌة فً  مأكثره
، Cephalosporium ،F. moniliforme ،  F. oxsysporum  ،F. solaniتثبٌط نمو الفطرٌات: 

Rhizoctonia solani ،Sclerotinia bataticola  وVerticillium sp.  كذلك اثبتLarous 
فً تقلٌل الوزن الجاف لمٌسلٌوم للفطر  Sodium benzoate( فعالٌة استخدام 3118وآخرون )

Penecillium expansum لنمو وتقلٌل إنتاج سم الباتٌولٌن، أما عن تأثٌر مركب امونٌوم ترترٌت على ا
الفطر على استخدام المركب مقدرة أوضحت الدراسة فقد  R. solaniالقطري لعزالت مختلفة من الفطر 

(، :Gupta  ،311و   Umpanyaلجمٌع العزالت المختبرة ) المٌسلٌومىكمصدر للنتروجٌن وزٌادة النمو 
ٌختلف  ضراوة للفطر الممرضواختالف شدة إن على  (3121وآخرون ) Lopez-Bergesأكد  كما

 باختالف مصدر النتروجٌن فً البٌئة.
الممرضة  الفطرٌات لمقاومة( Growth Regulatorsاستخدام منظمات النمو )مدى فعالٌة  وعن

فً تثبٌط نمو  NAA%( من منظم النمو 21اثبتت دراسات عدٌدة فعالٌة التركٌزات المرتفعة ) فقدللنبات 
 Nectria gallgina (Anandالفطر ( وDimond ،2:81) Fusarium oxysporumالفطر 

منظم النمو الجبرالٌن والنفثالٌن اسٌتك كل من ( أن استخدام 3113) El-Abd(، كذلك وجد 2:86وآخرون، 
جزء فً الملٌون لكال المركبٌن ثم  61حتى تركٌز و B. cinereaإلى زٌادة النمو القطري للفطر  ىاسٌد أد

( فعالٌة استخدام حمض :311) Lopezو  Al-Goraniما اثبت ك .تناقص النمو بعد ذلك بارتفاع التركٌز
 Penecilliumمٌكروجرام/مل/طبق فً تقلٌل مساحة المستعمرة النامٌة للفطرٌن  611الجبرالٌن بتركٌز 

digitatum  وPenecillium italicum  أدى وفى ذات الوقت فً األطباق المعاملة وتقلٌل تكوٌن الجراثٌم
 ٌر طبٌعً للهٌفات.إلى حدوث تشوه ونمو غ

هما أجرٌت بهدف اختبار فعالٌة التأثٌر التثبٌطً الثنٌن من مضادات األكسدة أما هذه الدراسة فقد 
(Hydroquinone  وAmmonium tartrate ) اثنٌن من منظمات النمو )باإلضافة إلىGibberellic 

acid  ،Naphthalene acetic acid على النمو القطري للفطر )Botrytis cinerea  ًمعملٌاً وه
 جزء من رسالة ماجستٌر تهدف إلى مقاومة مرض العفن الرمادي على البصل بدون استخدام المبٌدات.

 المواد والطرق:
 الططر الممرض: 

تحت من بأخذ جزء من النمو الفطري وذلك  B. cinereaفطر نقٌة من تم الحصول على عزلة 
 لعفن الرمادي وذلك بعد تنقٌتها وتعرٌفها.حراشٌف أبصال مصابة بمرض عفن الرقبة أو ا

 الكٌماوٌات:
 Ammonium( واآلمونٌاوم ترترٌات )Hydroquinone C6H6O2مضاادات االكسادة: الهٌادروكوٌنون )

tartrate (NH4)2C4H4O6 ا ماان ماا( تاام الحصااول علٌه(Lausen, Switzerland) :منظمااات النمااو .
 Naphthalene aceticو النفثالٌن اسٌتك اساٌد ) Gibberellic acid- GA3- C19H22O6)الجبرالٌن )

acid- NAA C12H10O2 ( تام الحصاول علٌهاا مان )Sigma Chemical Co. (Sigma–Aldrich 
GmbH. Sternheim. Germany). . تمات إذابتهاا فاً الساابقة كال الكٌمٌاوٌاات ومان ناحٌاة أخارى فا ن

 للحصول على التركٌزات المطلوبة.المقطر والمعقم الماء 
 التأثٌر على النمو القطري:

( لتحضٌر التراكٌز المطلوبة 2:85وآخرون،  Dixitاتبعت فً هذه الطرٌقة تقنٌة الغذاء المسموم ) 
 51، 31، 21، 6، 1من مضاد األكسدة )الهٌدروكوٌنون( وزعت الكمٌات التالٌة من التركٌز األساس: 

مل من الوسط المغذي  71، 91، 1:، 6:، 211مٌكرومول انفرادٌا فً دوارق زجاجٌة مخروطٌة تحوي 
. صبت األوساط الغذائٌة المدعمة بمضاد األكسدة فً ºم56أجار البطاطس والسكروز المعقم والمبرد بحدود 

 B. cinereaمكررات/تركٌز، وبعد تصلب الوسط تم تلقٌحه من مزرعة نقٌة للفطر  5أطباق بتري بواقع 
ب على سطح الوسط وفً منتصف الطبق وحضنت األطباق فً مم وضع بشكل مقلو 1.5أٌام بقرص  8بعمر 

أٌام من التحضٌن من خالل قٌاس  6و  4. تم تسجٌل معدل النمو القطري للفطر بعد ºم3± 31درجة حرارة 
قطر متعامد لمستعمرة نمو الفطر واخذ معدل القراءتٌن، و حساب مساحة المستعمرة النامٌة فً كل طبق 

 %(.1د )ومقارنتها بمعاملة الشاه
فً حال استخدام مضاد األكسدة )أمونٌوم ترترٌت( تم تعدٌل كمٌة الوسط الغذائً بما ٌتناسب مع 

فٌما ٌتعلق باستخدام منظمات النمو)حمض الجبرالٌك، النفثالٌن ومٌكرومول.  6، 5، 3، 2، 1.6، 1التراكٌز: 
 جزء فً الملٌون. 48.6، 41، 36، 23.6، 1بتركٌزات ولكن اسٌتك أسٌد(  تم إتباع نفس الخطوات السابقة 

 التحلٌل اإلحصائً:
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فً أربع مكررات وحللت النتائج  CRDصممت التجربة باستخدام التصمٌم العشوائً التام  
 COSTATعلى حاسوب شخصً بواسطة برنامج  ANOVAإحصائٌا باستخدام طرٌقة تحلٌل التباٌن 

 %. 6عند مستوى احتمال Duncan’s multiple ranges  وقورنت المتوسطات باستخدام اختبار 
 

 

 النتائج والمناقشة
 

تأثٌر إضافة مضادات األكسدة )أمونٌوم ترترٌت و الهٌدروكوٌنون( فً الوسط  2ٌوضح الشكل  
وٌتضح من التجربة أن استخدام االمونٌوم  B. cinerea)المٌسلٌومً( للفطر  الفطرىالمغذي على النمو 

الخضري وزٌادة مساحة المستعمرة النامٌة مقارنة بالهٌدروكوٌنون، وٌالحظ ترترٌت ٌعمل على تشجٌع النمو 
انه عند إضافة األمونٌوم ترترٌت ٌزداد النمو المٌسلٌومً للفطر بزٌادة التركٌز المستخدم من  A -2من الشكل 

 هذه النتٌجة تتفق مع ما وجدهو%( 1% حٌث بلغ اكبر قطر له أعلى من الشاهد )تركٌز 3% وحتى 1.6
Upmanya وGupta (311:و  ) إلى قدرة الفطر على استخدام االمونٌوم كمصدر  ذلكٌعزي قد

انخفاض النتائج  تسجلفقد % 5عند ارتفاع التركٌز إلى أما لفطر، انمو شجع للنتروجٌن فً البٌئة والذي ٌ
مستعمرة عند تبٌن ارتفاع معدل مساحة نمو الٌ( 2نتائج )جدول وب ستقراء ال. ىلفطرافً النمو ملحوظ 

نمو للفطر على اإلطالق وربما ٌعود ذلك إلً زٌادة ظهر ٌم % ل6التركٌزات األولى وبارتفاع التركٌز إلى 
فى ( 3121وآخرون ) Lopez-Bergesوهذا ٌتفق مع نتائج سمٌة النتروجٌن بزٌادة تركٌزه فً البٌئة، 

ل فً الطماطم فً حالة استخدام المسبب للذبو F. oxysporumحدوث تثبٌط تام للنمو الخضري للفطر 
 مركبات االمونٌوم مثل امونٌوم نترٌت وامونٌوم ترترٌت كمصدر للنتروجٌن فً البٌئة.

( ومساحة المستعمرة الفطرٌة B -2نتائج تأثٌر الهٌدروكوٌنون على النمو القطري )شكلأما عن  
التراكٌز المستخدمة و فً كال  جمٌع فى B. cinereaانخفاض النمو الخضري للفطر فقد تالحظ ( 2)جدول 

فعالٌة حٌث بلغ معدل مساحة  م% أكثره51كان التركٌز قد %(، و1فترتً التحضٌن مقارنة بالشاهد )تركٌز 
سم 5.84المستعمرة الفطرٌة 

3
سم48.9 الشاهدبٌنما بلغ معدل مساحة المستعمرة النامٌة لمجموعة  

3
تتفق و .

، El-Metwallyو  Elwakilو ) Abdou (2::7)و   Galalعلٌها  هذه النتائج مع النتائج التً تحصل
 Fusarium sppوالتً تؤكد على قدرة الهٌدروكوٌنون على إعاقة النمو الخضري النواع الفطر ( 3111

المركب التثبٌطٌة الى هذا وعلى تثبٌطه لمجموعة من فطرٌات البذرة فً الفول السودانً وربما تعود قدرة 
 .)The Marck index ،2:87مٌائٌة )خواص المركب الكٌ

اسٌد  استٌك( و النفثالٌن GA3نتائج دراسة تأثٌر منظمات النمو حمض الجبرالٌك )وب ستعراض 
(NAA ) فعالٌة حمض الجبرالٌك فً خفض النمو ٌظهر منها مدى . والتً 3. والجدول 2فً الشكل كما هو

جمٌع فطرى فى لنمو الاالنفثالٌن اسٌتك اسٌد الذي شجع مقارنة باستخدام ته فى الطبق وزٌادة مساحالمٌسلٌومى 
عند جمٌع التركٌزات  ىلفطراعلى إعاقة النمو  GA3قدرة مالى تشٌر النتائج ف ن المستعملة.  اتالتركٌز

بعد ذلك أٌام األولى من التحضٌن ثم زادت فاعلٌته الثالث خالل  محدوداً كان تأثٌره مع مالحظة أن المستخدمة 
لٌتفوق على ي فطرمشجعا للنمو التأثٌره والذي كان  NAAأٌام( مقارنة مع  6)حتى ة التحضٌن بزٌادة فتر

ولكن لٌس اقل من النمو الفطرى ٌنحسر  أفً البٌئة بد NAAبزٌادة تركٌز وات. جمٌع التركٌزفى الشاهد 
النفثالٌن كانا ( والتً اثبت ان الجبرالٌن و3113) El-Abdتحصل علٌه تتفق مع ما نتائج وهذه الشاهد. 

جزء فً  61بزٌادة التركٌز الى أنه عند التركٌزات المنخفضة و B. cinereaن للنمو الخضري للفطر امشجع
أن اختالف تأثٌر التركٌز المستخدم  فً هذه الدراسة عن وجد الملٌون حدث تثبٌط للنمو القطري للفطر، كما 

 .فسٌولوجٌاً  إلى اختالف عزلة الفطر هسببٌعزى قد التركٌز المستخدم فً الدراسة السابقة 
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ومنظموات            . تأثٌر تركٌزات مختلطة من مضادات األكسدة )أمونٌوم ترترٌت و الهٌودروكوٌنون 1شكل 

 B. cinerea  على النمو القطري للططر GA3 ،NAAالنمو)
 
 

تأثٌر مضادات األكسدة على مساحة المستعمرة النامٌة )سم: 1جدول 
2

 B. cinereaططر   لل

  Hydroquinoneالهٌدروكوٌنون )  Ammonium tartrateأمونٌوم ترترٌت )

 التركٌز
Conc. (%) 

 التركٌز أٌام التحضٌن
Conc. (%) 

 أٌام التحضٌن

3 5 3 5 

0 3.14 b 34.2 bc 0 5.12 a 37.8 a 

0.5 3.98 ab 29.7 bc 5 4.37 a 17.0 b 

1 4.19 ab 38.2 ab 10 4.34 a 16.3 b 

2 5.76 a 47.3 a 20 4.19 a 11.8 c 

4 3.77 ab 26.1 c 40 2.0 b 4.71 d 

5 NG NG _ _ _ 
 مكررات. 4األرقام داخل الجدول متوسط 
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NGال ٌوجد نمو : 
 األرقام فً نطس العمود والمتبوعة بنطس الحرف تعنً عدم وجود فروق معنوٌة

 
رة النامٌة )سم. تأثٌر منظمات النمو على مساحة المستعم2جدول 

2
 B. cinerea  للططر 

 التركٌز
Conc.(ppm) 

  NAAالنطثالٌن اسٌتك اسٌد )  GA3الجبرالٌن )

 أٌام التحضٌن أٌام التحضٌن

3 5 3 5 

0 2.0 a 43.7 a 1.58 b 28.5 c 

12.5 1.6 ab 29.3 b 2.60 b 51.1 a 

25 1.4 ab 25.8 b 2.71 b 48.7 ab 

20 1.2 b 23.0 b 2.80 b 46.3 ab 

27.3 1.0 b 22.4 b 4.56 a 37.9 bc 
 مكررات. 4األرقام داخل الجدول متوسط 

 األرقام فً نطس العمود والمتبوعة بنطس الحرف تعنً عدم وجود فروق معنوٌة
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF TWO 
ANTIOXIDANTS AND GROWTH REGULATORS AGAINST 
Botrytis cinerea 
El-Gali, Z. I.; N. A. Mohamed and A. A. Larbod 
Dept. of Plant Protection, Fac. of Agric., Omer Al-Mukhtar  Univ. El-
Beida,  P.O. 919.  Email: Z_Elgali@yahoo.com 
 

ABSTRACT 
 

 This study was conducted at Faculty of Agriculture, Omar El-
Mokhtar University, Libya during 2011/2012, to investigate the 
efficiency of two antioxidants and two of growth regulators on the 
vegetative and linear growth of Botrytis cinerea. Hydroquinone was 
more effective than Ammonium tartrate. At 5% conc. of Ammonium 
tartrate, completely inhibited the growth of the fungus. The inhibition 
growth was less effective when  GA3 was used, while NAA stimulated 
the growth of the fungus. 
Keywords: Onion, Antioxidants, growth regulators, Botrytis cinerea, 

linear growth, Gray mold, bulb rot. 
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