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كرٌم وآخرون

اختبار فعالٌة مستخلصات بعض النباتات ضد نمو الفطر Pythium aphanidermatum
المسبب لمرض سقوط البادرات على الخٌار .
حمٌد حسٌن الكربولً
أٌاد عبد الواحد الهٌتً
طارق عبد السادة كرٌم
جامعة بغداد  /كلٌة الزراعة /قسم وقاٌة النبات
جامعة دٌالى/كلٌة الزراعة /قسم اإلنتاج النباتً

الخالصة
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار فعالٌة مستخلصات بعض النباتات ( الرٌحان والٌوكالبتوس
 Pythium aphanidermatumالمسبب لمرض
والٌاس والدفلة والقرنفل ) ضد نمو الفطر
سقوط البادرات  ،وتحدٌد التركٌز الفاعل وطرٌقة المعاملة ضد المرض فً الحقل واظهرت النتائج
االتً :
عند إجراء االختبار الحٌوي للمستخلص الكحولً الخام للنباتات  ،وجد ان المستخلص الكحولً
 1000 ، 500 ، 250جزء فً
الخام للقرنفل ٌمتلك فعالٌة قوٌة ضد نمو الفطر عند التراكٌز
الملٌون مقارنة مع باقً مستخلصات باقً النباتات المدروسة  ،حٌث بلؽت نسبة التثبٌط للفطر
 % 100 ، %11.10 ( P.aphanidermatumو  ) % 100على التوالً  .وعند تجزئة
المستخلص الكحولً الخام للقرنفل واجراء االختبار الحٌوي لالجزاء المفصولة عند التركٌز 1000
جزء فً الملٌون  ،وجد ان لمستخلص ثنائً اثٌل االٌثر ومستخلص خالت االثٌل فعالٌة فً تثبٌط
نمو الفطر  P.aphanidermatumبلؽت  % 75.60 ، % 100على التوالً  .ووجد عند
اضافة مسحوق البراعم الزهرٌة للقرنفل الى الوسط الؽذائً ال  PDAوبتركٌز  % 0.1قد سبب
تثبٌطا كامال لنمو الفطر . P.aphanidermatum
المقدمة
ٌشكل مرض سقوط البادرات احد المشاكل االساسٌة التً تواج ه المزروعات وخصوصا
محاصٌل الخضر على المستوى العالمً  ،وتختلؾ الخسائر الناتجة عن المرض باختالؾ المسبب
المرضً وخواص التربة الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة ودرجة حرارتها ( Mehrotra : 1969 ، Walker
Pythium spp.
 . ) 1980 ،وٌتسبب المرض عن عدد من الفطرٌات ٌتصدرها انواع الجنس
لكون واسع االنتشار وٌنمو بمدى حراري واسع  ،وٌصٌب عددا كبٌر ا من العوائل النباتٌة ( 80
ه
نوعا نباتٌا ) (  Chupp : 1943 ، Middletonو : 1969 ، Walker: 1960 ، Sherf
 :1970 ، Garrettالبهادلً وآخرون . ) 1988 ،وقد استعملت عده طرق لمقاومة المسببات
المرضٌة فً التربة بصورة عامة وضد مسببات سقوط البادرات بصورة خاصة  .ومنها المبٌدات
الطبٌعٌة  ،االمرالذي زاد من اهمٌتها والبحث عنها لتشكل احد ى البدائل  ،لتوفٌر حماٌة معنوٌة من
االمراض دون االساءة للبٌئة وذلك لسرعة تحللها اوال ولكونها ذات سمٌة واطئة للبائن والنباتات
ثانٌا.
 ) Zoosporesللفطر
فقد وجد ان مستخلص جذور الشوفان فعال فً قتل االبواغ السابحة (
 Deacon ( Pythium spp.و  . ) 1985 ، Mitchellومن بٌن (  ) 12نباتا عراقٌا وجد ان
مستخلص ثالثة منها فعالة فً تثبٌط نمو الفطر  Pythium aphanidermatumومستخلص نبات
واحد مثبط لنمو الفطر ( Alternaria altrnataمحمود  . ) 1985 ،وقام  Nooryوآخرون( ،
 )1997بإجراء تقوٌم لفعالٌة المكونات الكٌمٌائٌة االساسٌة لستة نباتات  ،ووجد ان جزء الصابونٌات
Alternaria
 Vinca roseaهو االكثر فعالٌة فً تثبٌط نمو الفطرٌات
لنبات عٌن البزون
 altrnataو  Fusarium oxysporumو . Aspergillus flavus
 ) 21فطرا بضمنها
فً حٌن اوضحت نتائج اختبار المسخلص الخام لعشرة نباتات طبٌة ضد (
الفطر  ، Pythium aphanidermatumان نبات الٌنسون بتركٌز  20000جزء فً الملٌون كان

بحث مستل مه رسالة الماجستير للباحث األول .
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فعاال فً تثبٌط نمو جمٌع الفطرٌات  ،ثم تال ه بالتاثٌر الكراوٌة وحشٌشة السودان والقرنفل والثوم
( Soytongو . ) 1985 ، Rakvidhyasatra
كما وجد  Saitoوآخرون )1991 ( ،إن مسحوق القرنفل قد اظهر فعالٌة قوٌة ضد نمو ستة انواع
من الفطرٌات على االوساط الؽذائٌة .واشار السعد  )1997 ( ،إلى إن مسحوق البراعم الزهرٌة
للقرنفل بتركٌز  10غم  /لتر ادى الى تثبٌط نمو الفطر . Alternaria altrnata
المواد وطرائق العمل
عزل الفطر واختبار قدرته االمراضٌة
عزل الفطر المستخدم فً البحث من بادرات خٌار مصابة ومن التربة عن طرٌق طمر ثمار
خٌار مجروحة فٌها وتركها لمدة ثالثة اٌام مع الترطٌب  .اخذت العٌنات المصابة وتم ؼسلها
وتقطٌعها وتعقٌمها سطحٌا ً بمحلول هاٌبوكلورات الصودٌوم (  %10المستحضر التجاري فاست)
لمدة ثالث دقائق ثم ؼسلت بماء مقطر معقم ونشفت على ورق ترشٌح  .زرعت على وسط الـ
 )Potato Dextrose Agar( PDAوحفظت على درجة حرارة  1 + 25م  .تم تنقٌة الفطرٌات
Waterhouse
وتصنٌفها باعتماد المفتاح التصنٌفً الخاص اعتماداً على الصفات التً ذكرها
 ) 1967(،للفطر  . Pythium aphanidermatumوتم اكثار ثالثة عزالت من الفطر
 Pythium spp.على الوسط الؽذائً الـ  PDAواختبرت قدرتها االمراضٌة على بذور الخٌار
والرشاد  ،اذ عقمت البذور سطحٌا ً ونشفت ثم زرعت فً اصص صؽٌرة حاوٌة على تربة مزٌجٌة
 PDAبمزجها بالتربة
معقمة بالموصدة .لوثت االصص بعزالت الفطرٌن النامٌة على وسط الـ
بشكل جٌد ثم رطبت وتركت ٌوما ً قبل الزراعة  ،وبعد زراعة البذور المعقمة روٌت االصص
بالماء وؼطٌت برقائق البولً اثلٌن للمحافظة على الرطوبة  .تم تشخٌص المسبب المرضً على
البادرات التً تظهر علٌها اعراض االصابة بطرٌقة المزارع المائٌة بعدها تم اكثار واستعمال
اقوى العزالت امراضٌة .
النباتات المستعملة فً البحث
تم اختبار خمسة نباتات تعود الجناس مختلفة لدراسة تأثٌرها ضد الفطرٌات كماهو مدون
فً الجدول (  . )1نفذت التجارب وفق التصمٌم تام التعشٌة  CRDوبثالثة مكررات لكل معاملة
وحللت النتائج وقورنت احصائٌا ً (الراوي وعبدالعزٌز . ) 1980 ،
جمع النباتات وتحضٌرها وتشخٌصها
المختبرة (الرٌحان والٌوكالبتوس والٌاس والدفلة) من حدائق كلٌة الزراعة -
جمعت النباتات
جامعة بؽداد خالل عام  . 1999وقد تم جمع العٌنات النباتٌة خالل فترتً التزهٌر وتكوٌن البذور .
أما بالنسبة للبراعم الزهرٌة لنبات القرنفل فقد تم الحصول علٌها من السوق المحلٌة  .بعدها تم
تجفٌؾ العٌنات النباتٌة وذلك بتقطٌعها إلى أجزاء صؽٌرة (عدا البراعم الزهرٌة للقرنفل) ومن ثم
فرشها فً الظل مع التقلٌب المستمر لمنعها من التعفن واإلسراع فً تجفٌفها .
شخصت النباتات قٌد الدراسة من قبل المعشب الوطنً  -الهٌأة العامة لفحص وتصدٌق
البذور -وزارة الزراعة  ،كما هو مدون فً جدول (. )1

جدول .1النباتات المستعملة فً الدراسة .
االسم

وزن
المستخلص

الجزء المستعمل

االسم

اسم العائلة
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* (غم) من
 100غم
نبات جاف
4

الٌوكالبتوس
الٌاس
الدفلة

15.5
13
8

الرٌحان

القرنفل

18
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االنكلٌزي

ازهار-اوراق –
سٌقان
ازهار-اوراق
ازهار-اوراق
ازهار-اوراق
براعم زهرٌة

Labiatae

Basil

Ocimum basilicum L.

Myetaceae
Myrtaceae
Apocyanac
eae
Myrtaceae

Blue gum
Myrtle
Oleander

Eucalyptus microtheca F
Myrtus communis L.
Nerium oleander L.

Clove tree

Eugenia caryophylata
Thunb.

* مستخلص الكحول االثٌلً . %80
سحق وخزن العٌنات
Wiley mill standard , Model No. 3سحقت العٌنات النباتٌة المجففة فً المجرشة
 Arthar Thomas co.ثم ؼربلت بشكل ناعم ووضعت فً اكٌاس بولً اثلٌن معلمة بورقة تشٌر
الى اسم العٌنة ووقت جمعها والجزء النباتً المجفؾ  ،وحفظت فً المجمدة لحٌن االستعمال .
االستخالص العام
 100ؼم مسحوق لكل نبات ووضع فً دورق زجاجً سعة  500مل ثم اضٌؾ الٌها
اخذ
 200مل كحول اثٌلً ( ،)%80اؼلقت فوهة الدورق بسداد ورج لمدة  24ساعة على رجاج
كهربائً بسرعة متوسطة ،رشح المستخلص خالل ورق ترشٌح  Whatman No1فً قمع بخنر
مع التفرٌػ .اعٌد استخالص العٌنة نفسها مرة ثانٌة بالكحول االثٌلً ( )%80ثم جمع الراشح النهائً
وركز بواسطة جهاز المبخر الدوار( )Rotary Vacuum Evaporatorعند درجة حرارة ْ 40م
للتخلص من المذٌب وتم الحصول على سائل كثٌؾ القوام(  )1973 ، Harborneحٌث تم وزن كل
مستخلص ناتج على حدة (جدول  )1ووضعت المستخلصات فً قنانً زجاجٌة محكمة الؽلق
وحفظت فً المجمدة لحٌن االستعمال .
Pythium
اختبار فعالٌة المستخلص الكحولً الخام للنباتات المدروسة ضد نمــــو الفطر
aphanidermatum
اختبرت فعالٌة المستخلصات النباتٌة المختلفة على النمو الشعاعً للفطر بطرٌقة التسمم
الؽذائً ( Dixit( )Poisoned food techniqueواخرون  . ) 1976 ،اذ حضرت التراكٌز 250
 1000 ، 500 ،جزء فً الملٌون من مستخلص النباتات المعدة لالختبار بتحضٌر محلول اساس
من مستخلص كل نبات بتركٌز  20000جزء فً الملٌون باذابة واحد ؼرام من كل مستخلص فً
 50مل ماء مقطر  ،واخذ  5 ، 2.5 ، 1.25مل من المحلول االساس واضٌؾ الى ، 98.75
 95 ، 97.5مل من الوسط الؽذائً  PDAالمعقم والمبرد الى ْ 45-40م على التوالً  .فً حٌن
ترك وسط ؼذائً بدون اضافة المستخلص كمقارنة وصبت االوساط فً اطباق معقمة قطرها  9سم
 .وبعد تصلبها لقح كل طبق بقطعة من مستعمرة الفطر بقطر  0.5سم فً وسط الطبق من مزرعة
ْ 1 + 25م  .وبعد وصول قطر
فطرٌة بعمر خمسة اٌام .وحضنت االطباق على درجة حرارة
المزرعة الفطرٌة لمعاملة المقارنة (بدون مستخلص) الى حافة الطبق تم قٌاس اقطار النمو
للمستعمرات وحسبت لها نسبة التثبٌط كما فً المعادلة:
معدل نمو الفطر فً المقارنة  -معدل نمو الفطر فً المعاملة
النسبة المئوٌة للتثبٌط = ــــــــــــــــــــــــــــــــ 100 x
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معدل نمو الفطر فً المقارنة
فصل مكونات المستخلص الكحولً الخام للقرنفل
اعتمادا على نتٌجة اختبار فعالٌة المستخلصات النباتٌة تم ترشٌح نبات القرنفل للدراسة .وزن
المستخلص الكحولً الخام الناتج من  100ؼم من مسحوق البراعم الزهرٌة واضٌؾ الٌه 100
مل ماء مقطر  ،سخن النموذج لحٌن الذوبان ثم وضع فً قمع فصل بعد التبرٌد  ،اضٌؾ 100
مل من ثنائً اثٌل اٌثر  Diethyl etherورج عدة مرات وترك لٌنفصل الى طبقتٌن  ،وبعد
فصلهما عن بعض تم ؼسل الطبقة العضوٌة بـ  100مل ماء مقطر ثم فصلت مرة اخرى واضٌفت
الطبقة المائٌة الى سابقتها وبعد فصل الطبقة العضوٌة ركزت عن طرٌق تعرٌضها لتٌار هوائً
وبدرجة حرارة المختبر  .وبعد التخلص من المذٌب العضوي وزنت المادة المتبقٌة  .اما الطبقة
المائٌة فقد استخلصت مرة ثانٌة بـ  100مل خالت االثٌل  Ethyl acetateفً قمع فصل ورجت
عدة مرات وترك النموذج لٌنفصل الى طبقتٌن  ،وبعد فصلهما اعٌد استخالص الطبقة المائٌة بـ
 100مل خالت االثٌل ثم فصلت مرة اخرى واضٌفت طبقة خالت االثٌل الى سابقتها  ،وركزت
بنفس الطرٌقة اعاله ثم وزنت المادة المتبقٌة .اما الطبقة المائٌة فقد ركزت بجهاز المبخر الدوار .
حفظت المبخرات الثالثة فً المجمدة لحٌن االستعمال (. ) 1973 ، Harborne
اختبار فعالٌة االجزاء المفصولة من المستخلص الكحولً الخام للقرنفل ضد
نمو الفطر P. aphanidermatum
 1000جزء فً الملٌون فً الوسط الؽذائً الـ
اختبرت فاعلٌة المجزءات الثالث بتركٌز
 PDAضد نمو الفطر  Pythium aphanidermatumوحسبت نسبة التثبٌط كما فً فقرة اختبار
فعالٌة المستخلص الكحولً الخام .
االستخالص بالماء البارد والحار
اخذ وزن محدد من مسحوق البراعم الزهرٌة للقرنفل ووضع فً دورق زجاجً سعة
 500مل  ،اضٌؾ الٌه ماء مقطر بنسبة (  . )4 : 1اؼلقت فوهة الدورق وترك لمدة  24ساعة على
رجاج كهربائً  ،رشح المستخلص خالل ورق ترشٌح  Whatman No. 1فً قمع بخنر مع
التفرٌػ وكررت العملٌة لمرتٌن ثم ركز الراشح بجهاز المبخرالدوار للتخلص من الماء وتم الحصول
على سائل كثٌؾ القوام  .حفظ فً قنانً زجاجٌة محكمة الؽلق فً المجمدة لحٌن االستعمال .
وتم االستخالص بالماء الساخن بنفس الطرٌقة اعاله مع اختالؾ ترك الدورق الحاوي على
المسحوق والماء فً حمام مائً فً درجة الؽلٌان مدة  15دقٌقة بعدها اكملت نفس الخطوات اعاله
( Shekhawatو.)1971 ، Prasada

اختبار تأثٌر مستخلص الماء البارد والحار للقرنفل فً نمو الفطـر
اختبرت فاعلٌة كل مستخلص بالتراكٌز  1000 ، 500 ، 250 ، 0.0جزء فً الملٌون ضد
نمو  Pythium aphanidermatumحٌث حضرت التراكٌز فً الوسط الؽذائً الـ  PDAبعد
التعقٌم وحسبت نسبة التثبٌط كما فً فقرة اختبار فعالٌة المستخلص الكحولً الخام .
اختبار تأثٌر تراكٌز مختلفة من مسحوق البراعم الزهرٌة للقرنفل فً نموالفطر
 %0.0 ، %0.1 ، %0.25 ، %0.5 ، %1باضافة وزن محدد من
حضرت التراكٌز
 PDAقبل
مسحوق البراعم الزهرٌة للقرنفل مباشرة الى حجم محدد من الوسط الؽذائً الـ
تعقٌمة  ،ثم تم تعقٌمه بالموصدة على درجة حرارة ْ 121م وضؽط  15بار لمدة  15دقٌقة  ،وبعد
تبرٌد الوسط صب فً اطباق معقمة (قطر  9سم)  .لقحت االطباق بقطعة فطرٌة قطرها  0.5سم
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من مزرعة فطرٌة بعمر خمسة اٌام من الفطر  P. aphanidermatumواستعملت ثالثة مكررات
ْ 1 + 25م (السعد  )1997،وحسبت نسبة
من كل تركٌز  .حضنت االطباق على درجة حرارة
التثبٌط كما فً فقرة اختبار فعالٌة المستخلص الكحولً الخام .
اختبار تأثٌر مسحوق البراعم الزهرٌة للقرنفل فً نمو بعض الفطرٌات الممرضة
 Aspergillus flavusو  A.nigerو
اختبر تأثٌر مسحوق القرنفل على نمو الفطرٌات
 Alternaria sp.و  Fusarium solaniو ( F. oxysporumتم الحصول على الفطرٌات من
مختبر السموم الفطرٌة  -قسم وقاٌة النبات  -كلٌة الزراعة  -جامعة بؽداد)  ،بتركٌز  %0.25عن
طرٌق اضافة وزن محدد من مسحوق القرنفل الى الوسط الؽذائً الـ  PDAقبل تعقٌمة  ،ثم تم
تعقٌمه بالموصدة وبعد التبرٌد صب فً اطباق زجاجٌة معقمة (قطر  9سم) بواقع ثالثة مكررات
لكل فطر  ،فضالً عن ثالثة مكررات اخرى من وسط الـ  PDAخال من مسحوق القرنفل كمعاملة
مقارنة ،ولقحت االطباق فً المنتصؾ بقطعة قطرها  0.5سم من مزارع الفطرٌات بعمر ثمانٌة
اٌام  .حضنت االطباق على درجة حرارة ْ 1 + 25م  .وعند وصول قطر المزرعة الفطرٌة لمعاملة
المقارنة لكل فطرالى حافة الطبق تم قٌاس اقطار النمو للمستعمرات لحساب نسبة التثبٌط كما فً
فقرة اختبار فعالٌة المستخلص الكحولً الخام.
االختبار الحقلً
 1000و  2000جزء فً الملٌون
تم تقوٌم فعالٌة مستخلص الكحول الخام للقرنفل بالتراكٌز
 ،و مبٌد الرٌدومٌل المحبب Ridomil 5G
][N-(2,6 dimethylphenyl) N-(methoxy acetyl) - abmine methyl ester
من انتاج شركة سٌنجنتا السوٌسرٌة بتركٌز  0.1ملؽم  /ؼم تربة للمقارنة (محمود . ) 1985 ،
ضد االصابة بالفطر الممرض  Pythium aphanidermatumعلى بادرات الخٌار فً البٌت
البالستٌكً  .صممت التجربة وفق التصمٌم تام التعشٌة  CRDوبثالثة مكررات لكل معاملة وحللت
النتائج وقورنت احصائٌا ً (الراوي وعبدالعزٌز  . ) 1980 ،وعدلت نسبة االنبات فً المعامالت
على ضوء نسبة االنبات فً معاملة المقارنة ؼٌر الملوثة بالفطر.
ْ 121م
استخدمت تربة مزٌجٌة مؽسولة بالماء  ،عقمت بالموصدة على درجة حرارة
وضؽط  15بار لمدة ساعتٌن فً الٌوم االول ثم اعٌد التعقٌم تحت نفس الظروؾ فً الٌوم التالً .
وتم تلوٌث التربة بالفطرٌات المنماة على وسط الـ  PDAلمدة خمسة اٌام بواقع طبق بتري قطر 9
سم لكل كٌلوؼرام تربة (طه  ) 1982 ،فً اصص بالستٌكٌة (قطرها  14سم وارتفاعها  12سم)
 ،مزج اللقاح الفطري لكل فطر على حدة بشكل جٌد مع التربة فً االصص البالستٌكٌة ورطبت
التربة وؼطٌت برقائق البولً اثلٌن وتركت لمدة ٌومٌن قبل المعاملة .
تأثٌر معاملة التربة بالمستخلص الكحولً الخام للقرنفل على االصابة بالمرض
أضٌؾ إلى تربة األصص الملوثة بالفطر قبل ٌومٌن مستخلص الكحول الخام للقرنفل
بالتراكٌز  1000و  2000جزء فً الملٌون وبواقع  100مل لكل كٌلوؼرام تربة  ،كذلك تم
استخدام المبٌد بالتراكٌز المشار الٌها بالفقرة اعال ه  .وللمقارنة اضٌؾ الماء الى تربة معقمة وملوثة
والى اخرى معقمة وؼٌر ملوثة  .تركت االصص مدة ٌومٌن ثم زرعت عشرة بذرات خٌار صنؾ
بٌتا  -الفا فً كل اصٌص بعد تعقٌمها سطحٌا ً بهاٌبوكلورات الصودٌوم (  %10المستحضر التجاري
فاست) لمدة ثالثة دقائق وؼسلها بالماء المعقم ونقعها لمدة  24ساعة فً الماء .روٌت االصص بعد
عملٌة الزراعة وؼطٌت برقائق من البولً اثلٌن المثقب لحٌن البزوغ  .وبعد ٌ 30وما ً من البزوغ
فً معاملة المقارنة ؼٌر الملوثة بالفطرٌات تم حساب نسبة االنبات ومعدل نمو النبات من خالل
قٌاس معدل الطول والوزن الطري والجاؾ لكل نبات فً المعامالت المختلفة وقورنت المعدالت
احصائٌا ً .
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تأثٌر معاملة بذور الخٌار بالمستخلص الكحولً الخام للقرنفل على اإلصابة بالمرض
عقمت بذور الخٌار صنؾ بٌتا  -الفا سطحٌا ً وؼسلت بالماء المقطر المعقم عدة مرات وتم
تجفٌفها على ورق ترشٌح  ،ثم اخذ  30بذرة ووضعت فً دوارق تحوي مستخلص الكحول الخام
للقرنفل بالتراكٌز  1000و  2000جزء فً الملٌون .وللمقارنة وضعت البذور فً دورق ٌحوي
الماء المقطر  ،وتركت الدوارق فً المختبر لمدة  24ساعة حتى تم زراعتها فً اصص حاوٌة على
تربة ملوثة كما فً الفقرة اعال ه  ،وبعد ٌومٌن من اضافة المبٌد بنفس التركٌز السابق ثم زرعت 10
بذورخٌار لكل اصٌص  .واكملت خطوات العمل كما فً الفقرة اعاله .
النتائج والمناقشة
تأثٌر المستخلص الكحولً للنباتات المدروسة فً نمـو الفطر
 aphanidermatumعلى الوسط الزرعً PDA
أظهرت نتائج االختبار وجود اختالفات فً تأثٌر المستخلص الكحولً لكل من الرٌحان
والٌوكالبتوس والٌاس والدفلة والقرنفل اعتماداً على نوع النبات وتركٌز المستخلص ،حٌث بٌنت
نتائج التحلٌل االحصائً وجود اختالفات معنوٌة عالٌة عند مستوى  0.05بٌن معدالت نمو الفطر
بالمعامالت المختلفة .فقد وجد ان المستخلص الكحولً الخام للقرنفل Eugeina caryophyllata
 P. aphanidermatumمقارنة بالمستخلصات
قد سبب اعلى نسبة للتثبٌط فً نمو الفطر
 P.aphanidermatumلمستخلص
االخرى (جدول  ، )2حٌث بلؽت نسبة التثبٌط لنمو الفطر
القرنفل  %100 ، %100 ، %11.1بالتراكٌز  1000 ، 500 ، 250جزء فً الملٌون على
التوالً  .وهذا ٌعود لوجود مركبات مؤثرة فً نمو الفطر فً نبات القرنفل كالمركبات الفٌنولٌة
والتً وجدت انها تشكل  %90-70من مكونات زٌت القرنفل (  Clausو: 1965 ، Tyler
 Meloanو Wagner : 1980، Pomeranzوآخرون  )1984 ،والتً عرفت بتأثٌراتها
المثبطة لنمو الفطرٌات ( Webbو Daouk : 1970 ، Agnihotriوآخرون  : 1995 ،العثمانً
ومولود،
 . )1997 ،حٌث وجد انها تؤثر فً الفسفرة التأكسدٌة وتقلل من انتاج الطاقة (العادل
 Corbett : 1979وآخرون  . )1983 ،وهذه النتٌجة تتفق مع عدد من االبحاث التً اشارت الى
فعالٌة المستخلص الكحولً للقرنفل ضد المسببات المرضٌة ( Soytong : 1980 ، Huhtanen
و Chana : 1985 ، Rakvidhyasatraوآخرون  . ) 1990 ،اما مستخلص نبات الدفلة
 Nerium oleanderفلم ٌظهر تأثٌر ا مهم ا على نمو الفطـــر  P. aphanidermatumوعلى
العكس من ذلك وجد ان مستخلص نبات الٌــــاس  Myrtus comminusقد أدى إلى تثبٌط نمو
 P. aphanidermatumبنسب  %14.3 ، %9عند التراكٌز
الفطر
 1000 ، 500جزء فً الملٌون على التوالً .
 Eucalyptus inicrothecaقد اظهر فعالٌة
فً حٌن وجد ان مستخلص نبات الٌوكالبتوس
تثبٌطٌة ضد نمو  P. aphanidermatumعند التركٌز  1000جزء فً الملٌون بلؽت %14.4
والتً تختلؾ عن معاملة المقارنة ،وهذا ٌتفق مع ما حصل علٌه داؤد وآخرون  )1990(،إلى إن
كل من مستخلص نبات الدفلة والٌاس والٌوكالبتوس قد أعطت نسب تثبٌط قلٌلة ضد نمو ثالثة أنواع
من الفطرٌات تراوحت بٌن  % 17.6 - 0.0عند التركٌز  1000جزء فً الملٌون  .كذلك وجد إن
P.
 Ocimum basilicumلم ٌؤثر على نمو الفطـر
مستخلص نبات الرٌحان
 aphanidermatumعند جمٌع التراكٌز المختبرة  ،وقد ٌعود سبب اختالؾ استجابة الفطر قٌد
الدراسة إلى طبٌعة المواد المختبرة وطبٌعة الفطر نفس ه  .أما سبب انخفاض فاعلٌة مستخلصات
الدفلة والٌاس والٌوكالبتوس والرٌحان فقد ٌعود إلى قلة المواد الفعالة فً الجزء المستخدم فً
االستخالص أو إنها تحتاج إلى طرٌقة استخالص خاصة .
جدول .2تأثٌر المستخلص الكحولً الخام لبعض النباتات فً نمو الفطر P. aphanidermatum
على الوسط الزرعً . PDA
P.
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* المستخلص الكحولً
للـ

Ocimum basilicum

Eucalyptus microtheca

Myrtus communis

Nerium oleander

Eugenia caryophyllata
المقارنة

Control

التركٌز
جزء
فً
الملٌون
250
500
1000
250
500
1000
250
500
1000
250
500
1000
250
500
1000
0.0
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Pythium aphanidermatum
**معدل نمو
الفطر (سم)
 9أ
 9أ
 9أ
 8.87أ
 8.92أ
 7.73ج
 9أ
 8.17ب
 7.71ج
 9أ
 9أ
 9أ
 8بج
 0.0د
 0.0د
 9أ

%
للتثبٌط
0.0
0.0
0.0
1.5
1
14.4
0.0
9.3
14.3
0.0
0.0
0.0
11.1
100
100
-

* كل رقم فً الجدول ٌمثل معدل ثالثة مكررات .
** معدالت النمو الفطري المشتركة بحروف متشابهة فً كل عمود ال تختلف معنوٌا ً حسب اختبار
 Duncanعلى مستوى معنوٌة . 0.05

تأثٌر األجزاء المفصولة من المستخلص الكحولً الخام للقرنفل فً نمو
الفطر  P. aphanidermatumعلى الوسط الزرعً PDA
أظهرت نتٌجة االختبار الحٌوي لمفصوالت المستخلص الكحولً للقرنفل عند التركٌز
 1000جزء فً الملٌون (جدول  )3وجود اختالفات فً تأثٌر المفصوالت الثالثة فً نمو الفطر ،
وقد كان تأثٌر مستخلص ثنائً اثٌل االٌثر وخالت االثٌل عالً المعنوٌة مقارنة مع المستخلص
 0.0 ، %75.6 ، %100على التوالً ضد نمو
المائً  .اذ بلؽت النسبة المئوٌة للتثبٌط لها
الفطر  . P. aphanidermatumنستنتج من ذلك بأن مستخلص ثنائً اثٌل االٌثر من المستخلص
الكحولً الخام للقرنفل كان فعاال فً تثبٌط نمو الفطر وقد ٌعزى سبب فعالٌة إلى احتوائه على
مركبات ؼٌر قطبٌة مؤثرة فً الفطر والتً تمثلت بالمركبات الفٌنولٌة والتً عرفت بفعالٌتها
المثبطة لنمو الفطرٌات (  Webbو  Daouk :1970 ، Agnihotriوآخرون : 1995 ،
العثمانً  : 1997 ،العانً . ) 1998 ،
أما فٌما ٌتعلق بمستخلص خالت االثٌل الذي ٌمثل الطبقة المتوسطة القطبٌة كان ذا فعالٌة جٌدة فً
تثبٌط نمو الفطر  .وقد ٌكون سبب فعالٌة هذا المفصول الى احتوائه على جزء من المركبات
الفٌنولٌة التً لم ٌتم استخالصها بثنائً اثٌل االٌثر  ،او التً تكون لها القابلٌة على الذوبان فً
مستخلص خالت االثٌل (محمود . )1985،
جدول .3تأثٌر األجزاء المفصولة من المستخلص الكحولً للقرنفل فً نمو الفطر
 P. aphanidermatumعلى الوسط الزرعً . PDA
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الجزء المفصول *
 1000جزء فً الملٌون
مستخلص ثنائً اثٌل االٌثر
مستخلص خالت االثٌل
المستخلص المائً
المقارنة

كرٌم وآخرون

Pythium aphanidermatum
%
للتثبٌط
100
75.6
0.0
-

معدل نمو الفطر
** (سم)
 0.0ج
 2.2ب
 9أ
 9أ

* كل رقم فً الجدول ٌمثل معدل ثالثة مكررات .
** معدالت النمو الفطري المشتركة بحروف متشابهة فً كل عمود ال تختلف معنوٌا ً حسب اختبار
 Duncanعلى مستوى معنوٌة . 0.05

تأثٌر المستخلص المائً البارد والحار للقرنفل فً نمو الفطر
 aphanidermatumعلى الوسط الزرعً PDA
بٌنت النتائج عدم وجود اي تأثٌر مثبط للمستخلص المائً البارد والحار للقرنفل فً نمو
الفطر  . P. aphanidermatumوهذا ٌعود الى عدم استخالص المادة او المواد الفعالة فً
مسحوق البراعم الزهرٌة للقرنفل بالماء البارد والحار .وان هذه النتٌجة تتفق مع ما توصل الٌه
 Guptaو  )1972(، Banerjeeمن إن المستخلص المائً للقرنقل لم ٌظهر اي تأثٌر على نمو
ً
الفطرٌن  Aspergillus nigerو  . Trichophyton rubrumوفً دراسة مماثلة وجد اٌضا ان
المستخلص المائً لبذور الحبة السوداء لم ٌؤثر فً تثبٌط نمو االحٌاء المجهرٌة المستخدمة فً
الدراسة حتى عند التركٌز ( %50العانً . )1998،

P.

تأثٌر تراكٌز مختلفة من مسحوق البراعم الزهرٌة للقرنفل فً نمو
 aphanidermatumعلى الوسط الزرعً PDA
أوضحت النتائج وجود تأثٌرا عالٌا لمسحوق البراعم الزهرٌة للقرنفل فً تثبٌط الفطر P.
 ( aphanidermatumجدول  . ) 4حٌث سببت جمٌع التراكٌز المختبرة من مسحوق البراعم
الزهرٌة للقرنفل تثبٌطا كامال لنمو الفطر . )%100( P. aphanidermatum
وان نتٌجة هذا االختبار تتفق مع نتائج دراسات سابقة اشارت الى فعالٌة مسحوق البراعم
الزهرٌة للقرنفل فً تثبٌط نمو بعض الفطرٌات (  Toznunواخرون  Soytong : 1985 ،و
 Saito : 1986، Annathakunوآخرون  : 1991 ،السعد .)1997 ،
P.

جدول .4تأثٌر تراكٌز مختلفة من مسحوق البرعم الزهري للقرنفل فً نمو الفطر
 P. aphanidermatumعلى الوسط الزرعً . PDA
* التركٌز
%

Pythium aphanidermatum
** معدل نمو الفطر (سم)

 0.0ب
1
 0.0ب
0.5
 0.0ب
0.25
 0.0ب
0.1
 9أ
0.0
* كل رقم فً الجدول ٌمثل معدل ثالثة مكررات .
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-
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** معدالت النمو الفطري المشتركة بحروف متشابهة فً كل عمود ال تختلف معنوٌا ً حسب اختبار
 Duncanعلى مستوى معنوٌة . 0.05

تأثٌر مسحوق البراعم الزهرٌة للقرنفل فً نمو بعض الفطرٌات الممرضة على
الوسط الزرعً PDA
أوضحت النتائج إن لمسحوق البراعم الزهرٌة للقرنفل فعالٌة تثبٌطٌة فً نمو الفطر
 Pythium aphanidermatumاختبر التركٌز  %0.25ضد نمو بعض الفطرٌات الممرضة
(جدول  . )5فقد وجد ان اضافة مسحوق البراعم الزهرٌة للقرنفل قد اعطى نسبة تثبٌط %100
للفطرٌات  Aspergillus flavusو  Fusarium solaniو  . F. oxysporumفً حٌن بلؽت
نسبة التثبٌط للفطرٌن  Aspergillus nigerو  . )%88.9( Alternaria sp.وهذا ٌتفق مع ما
توصل الٌة  Soytongو  )1986( ،Annathakunبان اختبار مسحوق القرنفل بنفس الطرٌقة
المستخدمة فً هذا االختبار وبالتراكٌز من  10000-2000جزء فً الملٌون قد اعطت تثبٌطا ً
معنوٌا ً ضد نمو (  )13نوعا ً ٌتبع الجنس  . Aspergillusوعند اختبار فعالٌة (  )16نوعا ً من
النباتات الطبٌة وبعض التوابل ضد نمو  12نوعا ً من الجنس  Aspergillusوجد ان مسحوق
القرنفل جاء فً المرتبة الثانٌة بعد مسحوق اوراق نبات  Betelمن حٌث تثبٌط نمو جمٌع االنواع
للجنس  Toznun( Aspergillusواخرون  . ) 1985 ،واشار السعد  )1997( ،إلى إن التراكٌز
Alternaria
 %1من مسحوق البراعم الزهرٌة للقرنفل سبب تثبٌطا ً كامالً لنمو الفطر
. )%100( alternata
جدول  .5تأثٌر مسحوق البراعم الزهرٌة للقرنفل فً نمو بعض الفطرٌات الممرضة على
الوسط الزرعً . PDA
الفطر
Aspergillus flavus
Aspergillus niger

* معدل نمو الفطر (سم)
0.0
1

 %للتثبٌط
100
88.9

1
0.0
0.0

88.9
100
100

Alternaria sp.
Fusarium solani
Fusarium oxysporum
* كل رقم فً الجدول ٌمثل معدل ثالثة مكررات .

التجارب الحقلٌة
اثر معاملة التربة بالمستخلص الكحولً الخام للقرنفل على االصابـــة بالفطـــر
P. aphanidermatum
أظهرت النتائج وجود اختالفات فً النسبة المئوٌة لالنبات بٌن المعامالت المختلفة (جدول
 . )6حٌث وجد ان نسبة االنبات لكل المعامالت كانت اعلى مما فً معاملة المقارنة الملوثة بالفطر.
 1000جزء فً الملٌون
وان النسبة المئوٌة لالنبات فً معاملة المستخلص الكحولً بتركٌز
 %57.13لم تختلؾ معنوٌا ً عن معاملة المقارنة ؼٌر الملوثة بالفطر (  )%83.33ومعاملة مبٌد
الرٌدومٌل  0.1( )%67.2( 5Gملؽم  /ؼم تربة)  ،والتً اختلفت عن معاملة المقارنة الملوثة
لإلنبات فً معاملة
بالفطر (  )%11.1بفروقات مهمة احصائٌا ً  .بٌنما كانت النسبة المئوٌة
المستخلص الكحولً بتركٌز  2000جزء فً الملٌون  ، %48.63قد اختلفت معنوٌا ً عن معاملة
المقارنة ؼٌر الملوثة بالفطر  . %83.3ولم تختلؾ عن معاملة مبٌد الرٌدومٌل . )%67.2( 5G
وقد انعكس تأثٌر المعامالت المختلفة على نمو النباتات المتمثل بطول النبات والوزن الرطب
والجاؾ  ،فوجد اعلى معدل لطول النبات (  8.17سم  /نبات) فً معاملة المقارنة ؼٌر الملوثة
بالفطر والذي اختلؾ عن بقٌة المعامالت بفروقات مهمة احصائٌا ً  .كذلك وجد ان معدل طول
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النبات فً معاملة المستخلص الكحولً بتركٌز  2000 ، 1000جزء فً الملٌون (  5.33سم /
نبات  5.67 ،سم /نبات) على التوالً  ،لم تختلؾ معنوٌا ً عن معاملة المبٌد ( 6.17سم  /نبات)
ومن جهة أخرى تفوقت نباتات معاملة المقارنة الملوثة بالفطر من حٌث معدل الوزن الرطب للنبات
الواحد اذ بلػ  2.17ؼم /نبات ثم تلتها معاملة المقارنة ؼٌر الملوثة ( 1.7ؼم /نبات) والتً اختلفت
معنوٌا ً عن معاملة مبٌد الرٌدومٌل  1.54( 5Gؼم /نبات)  .فً حٌن لم توجد فروقات مهمة
احصائٌا ً بٌن بقٌة المعامالت ومعاملة مبٌد الرٌدومٌل  . 5 Gاما بالنسبة لمعدل الوزن الجاؾ فوجد
عدم وجود اختالفات معنوٌة بٌن المعامالت المختلفة .
نستنتج من النتائج اعاله ان استعمال المستخلص الكحولً للقرنفل بتركٌز  1000جزء فً الملٌون
كان اكثر كفاءة من المستخلص الكحولً للقرنفل بتركٌز  2000جزء فً الملٌون لحماٌة بذور
وبادرات الخٌار من االصابة بالفطر  P. aphanidermatumمقارنة بمبٌد الرٌدومٌل . 5G

جدول  .6اثر معاملة التربة بالمستخلص الكحولً للقرنفل على االصابة بالفطر
 P.aphanidermatumوبعض معاٌٌر النمو .
* المعاملة

 %لالنبات
**
 83.33أ
 67.20أب
 57.13أ ب ج

معدل طول النبات
(سم /نبات)
 8.17أ
 6.17ج د
 5.33ج د

معدل الوزن الرطب
(غم /نبات)
 1.7أب
 1.54ب ج
 1.13ج

معدل الوزن الجاف
(غم/نبات)
 0.153أ
 0.150أ
 0.350أ

المقارنة ()+
مبٌد Ridomil
مستخلص كحولً
 1000جزء فً الملٌون
 0.167أ
 1.42ب ج
 5.67ج د
 48.63ب ج
مستخلص كحولً
 2000جزء فً الملٌون
 0.213أ
 2.17أ
 6.5ب ج
 11.10د
المقارنة ( ) -
المقارنة ( : )+معاملة المقارنة غٌر الملوثة بالفطر .
المقارنة ( : )-معاملة المقارنة الملوثة بالفطر .
* كل رقم فً الجدول ٌمثل معدل ثالثة مكررات .
** المعدالت التً تشترك بحروف متشابهة فً كل عمود ال تختلف معنوٌا ً حسب اختبار  Duncanعلى مستوى
معنوٌة . 0.05

اثــــر معاملــــة البــــذور بالمستخلص الكحولً للقرنفل على االصابة
بالفطــــر P. aphanidermatum
 1000جزء فً الملٌون
أظهرت النتائج إن معاملة المستخلص الكحولً بتركٌز
( )%52.37قد تفوقت على معاملة المقارنة الملوثة بالفطر (  )%11.10ولم تختلؾ معنوٌا ً عن
معاملة مبٌد الرٌدومٌل  ، )%67.20( 5Gاال انها اختلفت عن معاملة المقارنة ؼٌر الملوثة
 2000جزء فً الملٌون
بالفطر بفروق معنوٌة  .اال ان معاملة المستخلص الكحولً بتركٌز
( )%24.33لم تختلؾ معنوٌا ً عن معاملة المقارنة الملوثة بالفطر ( ( )%11.1جدول . ) 7
وقد انعكس تأثٌر المعامالت المختلفة على نمو النبات اذ اظهرت النتائج وجود تأثٌر معنوي
لمستخلصات القرنفل على صفات نمو النبات  ،اذ اثرت معاملة بذور الخٌار بالمستخلص الكحولً
للقرنفل بتركٌز  1000و  2000جزء فً الملٌون على معدل طول النبات الذي بلػ عندها 5.67
 4.5 ،سم  /نبات على التوالً والذي اختلؾ معنوٌا ً عن معاملة المقارنة الملوثة بالفطر (  6.5سم /
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نبات) وؼٌر الملوثة بالفطر ( 8.17سم  /نبات)  .وكذلك اختلفت معنوٌا ً عن معاملة مبٌد الرٌدومٌل
 1000جزء فً الملٌون
 6.17( 5Gسم  /نبات) ماعدا معاملة المستخلص الكحولً بتركٌز
( )%5.67والتً لم تختلؾ معنوٌا عن معاملة المبٌد .
ً
اما بالنسبة للتأثٌر على معدل الوزن الرطب فقد اختلفت اٌضا معاملة المستخلص الكحولً
للقرنفل وبالتركٌزٌن المختبرٌن (  0.93 ، 1.03ؼم /نبات) على التوالً معنوٌا ً عن معاملة
المقارنة الملوثة بالفطر (  2.17ؼم /نبات) وؼٌر الملوثة بالفطر (  1.7ؼم /نبات) وعن معاملة
مبٌد الرٌدومٌل  1.54( 5Gؼم /نبات) بٌنما كانت الفروقات ؼٌر مهمة فً الوزن الجاؾ
أن نستنتج أن معاملة المستخلص الكحولً
للمعامالت المختلفة  .ومن النتائج السابقة ٌمكن
للقرنفل بتركٌز  1000جزء فً الملٌون بالرؼم من توفٌره الحماٌة لبذور و بادرات الخٌار من
اإلصابة بالفطر  P. aphanidermatumوالتً لم تختلؾ معنوٌا ً عن معاملة مبٌد الرٌدومٌل 5G
إال إنها أثرت على ارتفاع النباتات ووزنها الرطب  ،وكما هو الحال عند استخدام المستخلص
الكحولً للقرنفل بتركٌز  2000جزء فً الملٌون الذي اثر سلبا هو أٌضا  .وقد ٌعزى مثل هذا
التأثٌر إلى وجود بعض المركبات المؤثرة على مواصفات النمو وقد ال ٌكون لمثل هذا التأثٌر أهمٌة
عند تقدم النبات بالعمر أو على كمٌة الحاصل إال إن مثل هذا األمر ٌحتاج إلى دراسة أعمق وصوالً
الستنتاج أدق وقد سبق اإلشارة إلى وجود مثل هذه التأثٌرات ( : 1984 ، Riceكاردنٌر وآخرون ،
. )1990
جدول .7اثر معاملة بذور الخٌار بمستخلصات القرنفل على االصابة الفطـــــر
 P. aphanidermatumوبعض معاٌٌر النمو .
* المعاملة

**  %لالنبات

المقارنة ()+
مبٌد Ridomil
مستخلص كحولً 1000
جزء فً الملٌون
مستخلص كحولً 2000
جزء فً الملٌون
المقارنة ()-

 83.33أ
 67.20أب
 52.37ب ج

معدل طول النبات
(سم /نبات)
 8.17أ
 6.17ب ج
 5.67ج

معدل الوزن الرطب
(غم /نبات)
 1.7ب
 1.54ب
 1.03ج

معدل الوزن الجاف
(غم/نبات)
 0.153أ
 0.150أ
 0.083أ

 24.33ج د

 4.5د

 0.93ج د

 0.315أ

 11.10د

 6.5ب

 2.17أ

 0.213أ

المقارنة ( : )+معاملة المقارنة غٌر الملوثة بالفطر .
المقارنة ( : )-معاملة المقارنة الملوثة بالفطر .
* كل رقم فً الجدول ٌمثل معدل ثالثة مكررات .
** المعدالت التً تشترك بحروف متشابهة فً كل عمود ال تختلف معنوٌا ً حسب اختبار
مستوى معنوٌة . 0.05

 Duncanعلى

نستنتج أن المستخلص الكحولً ومسحوق البراعم الزهرٌة للقرنفل ذو فعالٌة متمٌزة ضد
نمو الفطر  P. aphanidermatumعلى الوسط الزرعً  .فً حٌن ان استعمال المستخلص
الكحولً للقرنفل بتركٌز  1000و  2000جزء فً الملٌون بمعاملة التربة كانت كفؤة فً
 P. aphanidermatumمقارنة بمبٌد
حماٌة بذور وبادرات الخٌارمن االصابة بالفطر
الرٌدومٌل . 5G
المصادر
البهادلً  ،علً حسٌن وهناء محمد الزهرون وناهدة مهدي  . 1988 .مقاومة الفطر
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Test of the effectively of some plant extracts against casuals of seedlings
damping - off Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzpatrick on cucumber
Tariq A.Kareem
Ayad Al-Heeti
Hameed H.Al-Karboli
Diyala Uni./C.of Agriculture
Baghdad Uni./ C.of Agriculture

ABSTRACT
This study was carried out to : (1) evaluate effectively of some plant
extracts Basil (Ocimum basilicum L.) , Blue gum (Eucalyptus microtheca F.)
, Myrtle (Myrtus communis L.), Oleander (Nerium oleander L.) and clove
tree (Eugenia caryophylata Thunb) against the growth of Pythium
aphanidermatum and In Vitro . (2) Determine the effective extract
concentration on seedling damping - off caused by each pathogen on
cucumber In Vivo .
The results showed that ethanolic extract of the clove was superior
over that of the other examined plants in preventing growth of pathogen.
The growth of P. aphanidermatum was totally prevented at 500 and 1000
ppm clove ethanolic extract respectively.
Portioning the clove ethanolic extract by various organic solvents
indicated that the inhibitor (s) was mainly separated with diethyl ether and to
less extract with ethyl acetate .
Component(s) separated by the diethyl ether was inhibited the growth of
pathogen at 1000 ppm. However , the component (s) separated by the ethyl
acetate at 1000 ppm was cause 75% inhibition to P.aphanidermatum . On the
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other hand, total inhibition of P. aphanidermatum was obtained with
powdered raw clove at 0.1 into Potato Dextrose Agar.
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