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المستخمص الكحولي لكل من البروبوليس والحبة السوداء ونبات القرفة في  دراسة تأثير

 الممرض    Rhizoctania  solani Kuhn.الفطر

 مرزة حمسة هبدي

 المسٍب  / الكلٍت التقنٍت

 : لخالصةا

تخمصات الكحكلية ( % لكؿ مف المس 10000،  5000،  1000استيدؼ البحث دراسة تأثير تراكيز مختمفة )            

باألضافة الى معاممة  Rhizactonia solani Kuhnلمبركبكليس كالحبة السكداء كنبات القرفة في تثبيط نمك الفطر الممرض 

% أدل الى تثبيط نمك  70( % . حيث أظيرت نتائج الدراسة أف أستخداـ المستخمصات الكحكلية بتركيز  0000السيطرة ) 

بنسب مختمفة كيزداد التأثير بزيادة التركيز ، فقد أثبت المستخمص الكحكلي لمبركبكليس كفاءة     R.solaniالفطر الممرض 

( %حيث بمغ قطر نمك مستعمرة  10000( % لمتركيز ) 57029عالية في تثبيط نمك الفطر الممرض بأعمى بنسبة بمغت ) 

( سـ  .  8050نمك لمفطرالممرض بقطر بمغ )  ( % بمعدؿ 0000( سـ مقارنتآ مع معاممة السيطرة ) 3063الفطر الممرض ) 

 10000عند التركيز )  R.solaniفي حيف أنخفض تأثير كؿ مف مستخمصي الحبة السكداء كنبات القرفة في تثبيط نمك الفطر 

نمك ( %   بمعدؿ  0000( سـ عمى التكالي ، مقارنتآ مع معاممة السيطرة ) 5000،  5030( % بمعدالت نمك بمغت أقطارىا  ) 

 ( سـ .  8050بمغ ) 

Abstract: 

             The research aimed to study the effect of different concentration of proplis ,blac seed and 

Plant cinnamon alcoholic extracts (1.00,5.00 and 10.00)%. active of R.solani growth inhibition, 

and comparing with it. 

          Resuit showed the used of alcoholic extract to 70% from propolis ,black seed and plant 

cinnamon to perform of inhibition growth fungi to different concentration ,  

The result showed to (10)% concentration to propolis alcoholic extract to high inhibition reached 

(57.29)% . where to  prove of of propolis to high ability in growth hibition to fungi pathogen 

with diamiters average( 3.63) cm.compired with control treatment (8.50 ) cm. while was lower 

inhibition efficacy alcoholic extract of black seed and plant cinnamon of grath fungi to (10.00)% 

to dimeter avarge  ( 5.30, 5.00) cm respecitivey.  
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 : المقدمة 

مف مسببات التربة الرئيسة كذك مدل عائمي كانتشار كاسعيف في العالـ كيسبب أمراض الذبكؿ   R.solaniيعتبر الفطر      

يصيب اجزاء النباتات مف جذكر كرايزكمات في التربة   R.solaniلزراعية كاف الفطر كسقكط البادرات لمعديد مف المحاصيؿ ا

مكت البادرات كتعفف جذكر الطماطة كالبطاطا   R. solaniلعدد كبير مف محاصيؿ الخضر كالفاكية . يسبب الفطر 

تبغ كالحنطة كالشكفاف كالذرة كالسمسـ ككذلؾ كالباذنجاف كالباميا كالقطف كالفاصكليا كالبزاليا كالحمص كالسمؽ كالبنجر السكرم كال

 (.  das.B.C.&PDutta,1999محاصيؿ العائمة القرعية مسببا تعفف البذكر كمكت البادرات قبؿ كبعد البزكغ ) 

بقدرتو عمى اصابة النباتات في مراحؿ مختمفة مف النمك كتعد مشكمة تعفف الجذكر كمكت   R.solaniيمتاز الفطر        

مف أىـ مسببات ىذا المرض   R.solaniمف االمراض الميمة في العراؽ لما تسببو مف خسائر كبيرة ، كيعتبرالفطر  البادرات

 9يمكف اف تبقى في التربة لمدة    R. solaniكيمتاز بنشاطو كنمكه السريع في التربة ، كما اف الخيكط الفطرية العائدة لمفطر 

فضال عف تككينو لؤلجساـ الثمرية القادرة عمى البقاء لفترة طكيمة . أف ىذا المرض اشير في االراضي المترككو دكف زراعة ، 

 Ithurrart etـ )   º(  30 – 25ـ أال أف افضؿ نمك مابيف ) º( 36 – 8ينمك في مدل كاسع مف درجات الحرارة ) 

al,2004   في االسبكع االكؿ كالثاني مف ( . كأف اعمى نسبة مف االصابة يسببيا الفطر عمى المحاصيؿ الزراعية تككف

الزراعة كتقؿ شدة االصابة مع تقدـ البادرالت في العمر، كتحت الظركؼ المالئمة تظير عالمات االصابة خالؿ فترة تمتد مف 

 (.   Larkin,2001( اياـ بعد أنتشار العدكل بالفطر       )  3-7) 

ترانس اليمنيز كانزيـ الكاربككسي  –بكليكالكيتكرنيز كالبكليكالكينكرتيز القابمية عمى انتاج تالنزيـ   R. solaniأف لمفطر       

ميثايؿ سميميز المحمؿ لمسيميمكز ، كيؤكد العديد مف الباحثيف الى اىمية االنزيمات في احداث االصابة المرضية حيث تكجد 

رة مف أنزيمات البكليكالكينكريتيز فيما عمى أنتاج كميات كبي  R.solaniعالقة مابيف احداث االصابة المرضية كقدرة الفطر 

 ( .   Kell,1997تعتبر األنزيمات المحممة لمسيميمكز كالبكتيف كالبركتيف مف العكامؿ الميمة في احداث االصابة المرضية ) 

 المكاد كطرائؽ العمؿ : 

   Propolisالبروبوليس :  .1
باتي كالتي يجمعيا النحؿ مف قمؼ االشجار كاألكراؽ يعد الركبكليس مف منتجات نحؿ العسؿ الميمة ذات االصؿ الن   

كبراعـ بعض األشجار كالنخيؿ كالصنكبريات كاليككالبتكس كغيرىا، يمزج النحؿ المكاد التي يحصؿ عمييا مف االشجار 
 ( . Kall,1991مع انكاع مختمفة مف االنزيمات الفعالة التي تفرز مف الغدد المكجكدة في راس كصدر النحمة ) 

% حبكب 5% زيكت أساسية ك 10% مكاد شمعية ك39% مكاد راتينية كبمسـ ك 50يحتكم البركبكليس عمى          
% عناصر كمكاد عضكية ، كما تكجد فيو معدالت مف االلكينات كاالحماض االمينية المكجكدة فيو حيث 5لقاح ك
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مف المكاد التي تعكد الى الفالفكنيدز ) ( مادة مختمفة التركيب الكيميائي كىذه المركبات تتضمف عدد  19شخصت )
flavonids   ( كتشمؿ البيكتاليف )Betulene    (                  كاأليزكفانميفIsovanillin  ( ،  )Aagaard 

 ,Chrysin,Calanigin( . كىناؾ مركبات في البركبكليس ذات فعالية بايكلكجية كدكائية كخاصة   2004,

Pinocenbrin  ( ،Hegazi et al , 200   أف مركبات البركبكليس فعالة ضد الفيركسات التي تسبب مرض . )
مكزائيؾ التبغ ، كما انو يحتكم عكامؿ مانعة النبات البذكر كنمك النباتات كخاصة التي عكممت باشعة كاما مثؿ الثـك 

 ( .  Kujumgieveter,1999كالبصؿ كالكراث كالبطاطا ، ) 

  Black seed الحبة السوداء:  .2

تحتكم بذكر الحبة السكداء   Nigella sativeكتسمى عمميآ بأسـ  Ranunclaceaeتعكد الى العائمة الشقائقية         
% مف محتكيات الحبة السكداء كتحتكم عمى  21  20عمى المكاد العضكية كالمعدنية كأىميا البركتيف الذم يشكؿ نسبة 

( %  30 – 29( . يشكؿ الدىف بيف )   Nergiz & Otles ,1993االحماض االمينية االساسية كغير االساسية ) 
اعتمادآ عمى مناطؽ كجكدىا كظركؼ زراعتيا . فقد كجد اف دىف الحبة السكداء يتككف مف مادة الثايمك كيتكف كمشتقاتو 

Thymohydrouinone   (                         ، ككذلؾ أحتكاءه عمى الثايمكؿAbou- bash et al ,1995  )   .
كما يحتكم عمى الستركالت فضال عف انكاع مف الفكسفك لبيدات كأربعة أنكاع مف التكككفيركؿ ، أما العناصر المعدنية 

-AL ) ، كالنحاس ف المنغنيز ف المغنيسيـك ، الزنؾ ، الكالسيـك ، فتحتكم عمى البكتاسيـك ، الحديد ، الفسفكر ، الصكديـك 

JASSER ,1992 ) . كفيتاميف كالكاركتيف االسككربؾ كحامض الاليبيز انزيـ عمى يحتكم كما A  كيحتكم %33 ثابت كزيت 
  . ( 2008 ، الخزرجي ،) الطبي المفعكؿ الييا يعزل كالتي النجمكف مادة عمى

     CINNAMON ( الدارسين ) : القرفة نبات .3

بعدة اسماء منيا  في العراؽ كالكطف العربي يسمى كتسمى  Lauraceaeكيعكد الى العائمة الغارية أك القرفية           
في أيطاليا . تنتشر زراعتو في سريالنكا كجنكب   Cannellaفي ألمانيا ك  zimitفي فرنسا ك  Cannlleالدارسيف ك 

ـ كأكراقيا رمحية كأزىارىا صغيرة كبشكؿ مجاميع كثمارىا  10شرؽ الصيف كبمداف اخرل ، كالقرفة شجرة يصؿ طكليا الى 
 صغيرة ،يؤخذ الغالؼ الخارجي كؿ سنتيف . 

% كيتركب اساسآ مف مادة الدييايد سيناميؾ  104بنسبة   Volatile oilتحتكم القرفة عمى زيت طيار        
Cinnamic aldyhade  كيكجينكؿ   75  - 55بنسبة %Eugenol   باالضافة الى بيتا فيالتدريف  10 – 4بنسبة %

(ß-Phellandren     كب ) اراسياميفρ-Cymene  ) كالفاياتيف ) ألفاa-Pinene   كلينالكؿLinalool     كفكرفكراؿ
Furfural   ( كألدييايدات مختمفةSaman , 2006   ( كجد . )Wilson, 1997  اف مف بيف )مستخمص نباتي  345

ليما تاثير فعاؿ ضد الفطر مستخمصا منيا مستخمص اكراؽ القرفة كمستخمص البراعـ الزىرية لمقرنفؿ ككاف  40اختير 
Botrytic cinerea   (                                      كذكرCarvajal & Belmont ,1998   انو كاف  لزيت )

 عمى نبات الذرة .   Aspergillas flavusالقرفة تاثيرا مثبطا لمفطر 

كالبكلي كزيت القرفة طارد لمغازات كمزيؿ لالالـ كفاتح  تستعمؿ مستخمصات القرفة كطارد لمبمغـ كتطيير الجياز التنفسي      
 ( .  2008لمشيية ككقابض الحتكائو عمى بعض التبتيف ) الخزرجي ، 
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    R.solani.عزلة الفطر 4

مف مختبر المقاكمة األحيائية في الكمية التقنية المسيب ، حيث تـ تنشيطيا   R. solaniتـ الحصكؿ عمى عزلة الفطر 

( أيام بعدها تم التأكم من مواصفات العزلة والتي  5م ولمدة ) º(  27 – 25عند درجة حرارة )  PDAلغذائي عمى الكسط ا

 ( Parmeter, 1970  0وحسب العالم )   R.solaniاعتمدت في تشخيص الفطر الممرض 

 في نسبة إنبات بذور الطماطة  R. solani تأثير الفطر    

 Lycopersicomفي نسبة إنبات بذكر الطماطة  R. Solaniلقياس تأثير الفطر  Leiner  (1986) اعتمدت طريقة      

esculentum Mill  4صنؼ سكبرمريمكند، اذ تـ زراعة بذكر الطماطة المعقمة سطحيا" بمحمكؿ ىيبككمكرات الصكديـك %

المعقـ  PDAعمى الكسط ألزرعي  دقيقة كالتي جرل غسميا بالماء المقطر المعقـ فيما بعد في أطباؽ بترم حاكية 5ػ  4لمدة 

 R. solaniسـ مأخكذ مف حافة مستعمرة الفطر  1بذرة / طبؽ كبشكؿ دائرم بعد تمقيح مركز الطبؽ بقرص قطره  20بمعدؿ 

كلثالث مكررات مع األخذ بنظر االعتبار إجراء معاممة مقارنة بزراعة بذكر الطماطة عمى الكسط  PDAالنامي عمى الكسط

. تـ حساب نسبة أنبات بذكر  الطماطة بعد مركر ستة أياـ مف R. Solani ة نفسيا كبدكف تمقيح الكسط بالفطرألزرعي بالطريق

 كحسب القانكف التالي :  قـ 25الحضف بدرجة حرارة 

 العدد الكمي لمبذور ـ عدد البذور غير النابتة                                

 X 100   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة اإلنبات = ــــــ             

 العدد الكمي لمبذور                                            

 . جمع العينات : 5

حؿ مختمفة كفي فصؿ الربيع ككنو يجمع بكميات كبيرة مف قبؿ النحؿ تصؿ جمعت كميات كافية مف البركبكليس مف منا 

( . كقد تـ أختيار نباتات الحبة السكداء كقمؼ اشجار القرفة بناءآ عمى  Salalino et al ,2005غراـ ،)  1504الى 

معشبات المحمية ف سحقت ( كقد تـ الحصكؿ عمييا مف ال 2000تأثيرىا ضد بعض األنكاع البكتيرية كالفطرية ) الكناني ، 

ثـ كضعت في أكياس  .wiley mill standard ,model no.3.Arthar Thomas coالنباتات في المجرشة نكع 

 نايمكف معقمة كمعممة ثـ حفظت في الثالجة لحيف االستعماؿ.
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 . تحضير المستخمصات الكحولية :6

الى قطع صغيرة ككضعت في دكرؽ حجمي كاضيؼ  غـ بركبكليس كقطع 10: أخذ  المستخمص الكحولي لمبروبوليس -أ

ساعة بدرجة حرارة الغرفة ف ثـ رج بكاسطة الرجاج  24% كترؾ لمدة  70تركيز   Ethanolمؿ كحكؿ اثيانكؿ  200اليو 

دقيقة ثـ رشح المحمكؿ مف خالؿ قطعة قماش نظيفة كمعقمة لمتخمص مف  15لمدة  Megnetic stirrerالمغناطيسي 

، جفؼ الراشح  ( Whatman No. 3(، ثـ رشح بعد ذلؾ بكاسطة كرؽ ترشيح نكع   )  2005رة )المسافر،الجزيئات الكبي

(. بعدىا كزف كزف  Ayres et al ,2007ـ ، ) º 45بدرجة حرارة   Rotary evaporatorبكاسطة جياز المبخر الدكار 

تركيز   Stock extractمستخمص أصمي لعمؿ   Dimethyl sulfuxideمعمـك كأضيؼ اليو حجـ معمـك مف مادة      

 ( % كبأٍستخداـ التخفيؼ المتتالي ،) الجكراني ، ( 10000،  5000، 1000% كمف ثـ عممت التراكيز )50

: استعممت طريقة                    ) المستخمص الكحولي لكل من بذور الحبة السوداء وقمف نبات القرفة –ب 

Hamborne ,1973  )    غـ مف مسحكؽ كؿ مف بذكر الحبة السكداء كقمؼ نبات  100. في االستخالص حيث كزف

% كاغمؽ باحكاـ ثـ  70مؿ كحكؿ أيثانكؿ تركيز    200مؿ ، ثـ اضيؼ الييا  500القرفة ككضع في دكرؽ حجمي سعة 

ؿ كرؽ ترشيح نك ) ثـ رشح المستخمص خال    Magnetic stirrerساعة بكاسطة الرجاج المغناطيسي  24رج لمدة 

Whatman No.3  بعدىا جفؼ بكاسطة المبخر الدكار )Rotary evaporator    45بدرجة º ـ ،  بعدىا كزف كزف

تركيز   Stock extractلعمؿ مستخمص أصمي   Dimethyl sulfuxideمعمـك كأضيؼ اليو حجـ معمـك مف مادة  

 بأٍستخداـ التخفيؼ المتتالي ،)الجكراني،  (. ( % ك  10000،  5000، 1000% كمف ثـ عممت التراكيز )50

 أختبار الفعالية التضادية لكل من البروبوليس والحبة السوداء ونبات القرفة : –ج 

(  001  )      كبثالث مكررات لكؿ تركيز ف أضيؼ لكؿ طبؽ   PDAحضرت اطباؽ بترم تحكم الكسط الغذائي      

( % باألضافة الى  10000،  5000،  1000كداء كنبات القرفة كلمتراكيز ) مؿ مف مستخمصات البركبكليس كالحبة الس

( % كالتي ألتحتكم عمى أم مف المستخمصات ، كرجت محتكيات الطبؽ جيدا قبؿ تصمبو ، ثـ  0000معاممة السيطرة )

د ذلؾ حضنت أياـ . بع 5ممـ مف مستعمرة الفطر المنشط كبعمر  5( قطره  R. solaniنقمت لكؿ طبؽ قرص فطرم ) 

( أياـ ، تـ قياس قطر المستعمرة بكاسطة المسطرة فضآل عف عمؿ أطباؽ  7 – 5ـ كلمدة )º 25االطباؽ عمى درجة 
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تحتكم عمى الكسط الغذائي فقط كبدكف اضافة أم مف المستخمصات السابقة كزرعت عمييا مستعمرة   Controlسيطرة 

 الفطر كبنفس القياس. 

 .R. solani ضد الفطر  والجبة السوداء ونبات القرفةت البروبوليس و اختبار تأثير مستخمصا -ء 

(% لكػؿ منيمػا 10000، 5000، 1000، 0000بعد تحضير المستخمصات المائية لمبركبكليس كالغذاء الممكي كبالتراكيز)         

لقحػت األكسػاط الحاكيػة سػـ كػررت كػؿ معاممػة ثػالث مػرات ك  9معقمػة  قطرىػا  صبت الركاشح كالمستخمصػات فػي أطبػاؽ بتػرم

 PDAالنػػامي عمػػى الكسػػط  R. solani سػػـ مػػف الفطػػر 1عمػى الركاشػػح كالمستخمصػػات بعػػد تصػػمبيا بػػأقراص قطػػر كػػؿ منيػػا 

بأخػذ  R. solani  تػـ قيػاس النمػك القطػرم لمفطػر°. ـ± 25كبعمر أربعة أياـ. حضنت األطباؽ لمدة سبعة أياـ عند درجة حرارة 

سػاعة كلحػيف كصػكؿ النمػك فػي معاممػة المقارنػة إلػى  24يػر المسػتعمرة يمػراف بمركػز القػرص كػؿ معدؿ قطريف متعامديف مف ظ

  (. 1993ة )شعباف ،التاليكفؽ المعادلة  R. solani  حافة الطبؽ كحسبت النسبة المئكية لتثبيط النمك القطرم لمفطر

 

 نمو القطري في المعاممةمعدل النمو القطري في المقارنة ـ معدل ال                           

 X 100  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ% لتثبيط النمو الفطري = ــــــــــــــــــ

 معدل النمو القطري في المقارنة                                         

 . التحميل األحصائي :7

  Complete Randomized Design(  .C.R.Dحممت النتائج أحصائيآ بٍاستخداـ التصميـ العشكائي الكامؿ )        

 ( .  1995، ) الساىككي،  0005تحت مستكل أحتمالية   LSDكبأقؿ فرؽ معنكم 

 ة :النتائج والمناقش

أف نسبة أنبات البذكر   R. solaniاظيرت نتائج معاممة بذكر الطماطة صنؼ سكبر مريمكند بالفطر الممرض           

 الممقح بفطر الممرض مقارنة بالبذكر غير المعاممة . PDA % بعد ستة أياـ مف تنميتيا في كسط أؿ40كانت 

كلي لكؿ مف البركبكليس كالحبة السكداء كنبات القرفة في تثبيط ( قدرة المستخمص الكح 1كما بينت نتائج جدكؿ )        
كلكافة التراكيز كبنسب تثبيطية مختمفة تزداد بزيادة التركيز . حيث أعطى التركيز   R. solaniنمك الفطر الممرض 

بة بمغت ) ( % لممستخمص الكحكلي لمبركبكليس أفضؿ تأثير في تثبيط نمك الفطر الممرض بأعمى نس 10000األعمى ) 
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(% في حيف أعطى كؿ مف المستخمص الكحكلي لمحبة السكداء كنبات القرفة اقؿ تأثير كلنفس التركيز نسبة  57029
( % حيث أعطى أقؿ تأثير  1000( % عمى التكالي ، مقارنتآ مع التركيز المنخفض ) 41017،  37064بمغت ) 

 ( % عمى التكالي.    22.58، 17064،  24050كلممستخمصات المذككرة بنسب بمغت ) 

كعمى ضكء ماتقدـ يمكف تفسير كفاءة المستخمص الكحكلي لمبركبكليس الى أحتكاءه عمى مركبات فعالة في تثبيط األحياء 
كبأقطار مختمفة . كالمكاد   R.solaniالمجيرية المختمفة كلكافة التراكيز ، حيث أسيمت كبشكؿ فاعؿ في منع نمك الفطر 

( مف أف لمبركبكليس فعالية   Decastro,2001كنية كالراتنجات كالزيكت الطيارة ، كىذا ما أكده الباحث   الفينكلية كالفالف
تثبيطية لمبكتريا كالفطريات كالفايركسات . كبدرجة أقؿ لكؿ مف مستخمصات الحبة السكداء كنبات القرفة حيث تعتمد عمى 

 نكعية المكاد المستخمصة كطريقة األستخالص . 

بتبثٍر المستخلصبث الكحولٍت للبروبولٍس والحبت   R.solani( النسب المئوٌت لمعذالث قطر نمو الفطر  1جذول )

 م5º±  52فً درجت حرارة  PDAالسوداء ونببث القرفتالمسروعت على وسط 

 التراكيز

% 

 R.solaniالنسبة المئوية لممعدالت التثبيطية لنمو الفطر      

  بات القرفةن الحبة السوداء البروبوليس

0.00 0.00 0.00 0.00 

1.00 24.58 17.64 22.58 

5.00 45.88 29.41 38.47 

10.00 57.29 37.64 41.17 

L.S.D: 

0.05 P= 

 8.10لمتداخل :         6.36      لمتراكيز :           9.68لممعامالت :   
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