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  الملخص

الرمـان  قشور  ل و البرتقال و  اآلس والزيتون  ات نب  أوراق   درس تأثير المستخلصات المائية لكل من     

 سـبب أذ المسبب لمرض تبقع أوراق البـاقالء   Alternaria alternata فطرال  نمو الطرية والجافة على

 10 التراكيز الثالثة   بالرمان   قشورووالزيتون   ق الطرية لنباتات اآلس والبرتقال    ارالمستخلص المائي لالو  

 و  20 والثالـث   عند التركيزين الثاني     % 93.33 الى نمو الفطر وصل     فيآ  تثبيطمل  / ملغم    40و   20و  

  بينمـا كانـت    ,واليوجد فرق معنوي بينهما     عند أستخدام مستخلص اوراق البرتقال الطرية      مل/  ملغم  40

اعطـى  و   % 87.77 حيث بلغـت نـسبة التثبـيط      مل  / ملغم   10فروق معنوية بينها وبين التركيز    هناك    

% 73.33على نسبة تثبـيط وصـلت الـى       امل  / ملغم   40 د تركيز عنلزيتون  الجافة ل   االوراق مستخلص  

االوراق الجافـة لـآلس أي       مـستخلص لولم يكن   . هناك فروق معنوية بينها وبين بقية المعامالت       توكان

  .الثالثة المستخدمة تأثيرمثبط عند التراكيز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The inhibitory effect of aqueous extracts of fresh and dry leaves of myrthle; olive; 
orange. and  fresh and dry fruits of pomegranate. on the growth of Alternaria alternata 
isolated from broad been leaves, were studied. Results showed that two  aqueous extracts 
of fresh leaves of orange was highly active at concentrations 20, 40 mg/ml (93.33%) and 
at 10 mg/ml (87.77%). The other extracts, showed partial inhibition of growth of the test 
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fungus. The aqueas extract of dry olive leaves inhibited the growth of  A. alternaia 
(73.33%) at concentration 40 mg/ml. The aqueous extract of myrtle dry leaves gave no  
significant inhibition on the growth of the fungus.                   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة 

بات ، اذ سـجلت اصـابات       لنى عوامل عدة منها امراض ا     ال تدهور انتاج الباقالء في العراق       يرجع

والذي شخص في العراق ودول متعددة مـن  A. alternata اق الذي يسببه  االور تبقعمرضية عديدة منها

 .)Kwon and Park, 2000 ; Akem and Bellar, 1999 ; 1974مـصطفى،   (هالالعالم كمسبب مرضي 

 فـي غـزو النـسيج    عدنتاج انواع مختلفة من السموم التي تسا على أ بقدرتهA. alternataويتميز الفطر

كما سجل تأثير هذه السموم لالحياء االخرى ومن ضـمنها اللبـائن اذ يـسبب               . ةالنباتي واحداث االصاب  

 .)Shier et al., 1991; Mirocha et al., 1992( لبعض انسجة وخاليا الجرذان والكـالب آوجودها تسمم

 وتتبـاين  .)Liu et al., 1992(   لخاليا االنـسان  ه مسرطن سمومهاضافة الى ان الفطر المذكور ثبت ان

 بتأثيرها على المكونات التركيبية للخلية النباتيـة المتمثلـة   A. alternataم الفطرية المنتجة من قبل السمو

ن الو .)Otani and Kohmoto, 1992(ء والمايتوكونـدريا  ابالغشاء البالزمـي والبالسـتيدات الخـضر   

ن والنبـات وملـوث     لالنسان والحيوا و بعضها ممرض     مجهرية   غالبا الفطريات كائنات حية حقيقية النواة    

نظـار الـى   اال لذلك اتجهـت  )Foster, 2000(اضرارها على المجتمع  فتنعكس  االغذيةلبيئة االنسان و

 و ذلك لخلو هذه النباتات و       لفطريات المرضية   ل بوصفها مضادات     ومستخلصاتها استخدام النباتات الطبية  

وتـشير   .)Morsy et al., 1998 (ةجانبية عند استخدامها بـالجرع المحـدد  المستخلصات من االضرارال

و أحـد هـذه     .)1999 ،محمد( لألمراض الشائعة    آالدراسات العلمية المختلفة إلى إستخدام األعشاب عالج      

المكونات الكيمياوية ألوراق أذ ان  Myrtaceaeالذي يعود إلى العائلة   Myrtus communisالنباتات اآلس

  %0.4 – 0.3  تـشكل  التي و )Esseutial Oils( ساسية الزيوت األتشمل  ),Chakravarty 1976(اآلس 

  Terpenic alchols التربينيـة    الكحـوالت  فر حاويـة علـى  ــذات لون أص  وزن األوراق و من

 تحتوي ه وزهورهوراقأ كما ثبت خالل الكشف الكيمياوي أن )cincol α-terbenol-1.8(كمركبات أساسية 

صيات والراتنجات  والصابونيات وكذلك الفينوالت التي يعود إليهـا           الكاليكوسيدات  والعف    مثل على مواد   

 %10اما الرمان فيحتوي علـى      . )1982 ؛والزهيري،   ,Al-Asady  1988(التأثير المثبط لنمو الجراثيم       

 C  و B او A الياف كما يحتوي علـى فيتـامين         %2.91 مواد بروتينية و   %3 ماء و  %58مواد سكرية و  

ديد والفسفور والكبريت والكالسيوم والبوتاسيوم وترتفع نسبة المواد الدهنية في بذوره           ومقادير قليلة من الح   

اما البرتقال فوجد انه يحتوي على مواد مضادة لالكسدة مما يساعد في الوقاية من المـسببات                 .%9-7من  

 مـن    %70 ي حوال اما ثمار الزيتون فيشكل الزيت فيها نسبة       .)1997 ,الجبوري و العكيدي  ( الفايروسية  

 من كليسيريدات وحوامض اهمها االوليك مع كميات صـغيرة مـن حـامض البلمتيـك                يتالفتركيبها و 

 غـم  وعناصـر      0.9غم من الزيتون على بروتينات      100يحتوي كل   كما  واللينوليك والسترايك والستريك    
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 .)Bianchi et al.,1993( معدنية هامة منها البوتاسيوم والمغنيسيوم والفسفور والحديد والنحاس والكبريت

 تعود لوجود األحماض الشحمية غير المشبعة        أنما  بأن القيمة الصحية لزيت الزيتون     و كان االعتقاد السابق   

فيما بعد وجود مواد أخـرى تـسمى        غير انه اكتشف     )2002, الحمداني(والتي تمثل أغلب مركبات الزيت    

ير المشبعة بالقيمة الصحية لزيـت الزيتـون        هي التي تشارك األحماض الشحمية غ      و Phenolsالفينوالت  

 وأعتبرت هذه المادة هي المركب الفعال في        Oleuropeinوأهم هذه الفينوالت تأثيراً مادة أطلق عليها أسم         

 وتشكل .)Gonzalez et al., 1992( الزيوت وأن طعم الزيتون المر يعود إلى وجود هذه المادة في تركيبة

 بين بقية األجزاء إذ يحتوي الكيلوغرام الواحد من األوراق ما           Oleuropeinاألوراق المصدر األغنى بـ     

باتات  اعاله و سهولة الحـصول علـى   و نظرا لوفرة الن .)Cheij, 1984(مقداره غرامين من هذه المادة

نماذج منها فقد هدفت الدراسة الى استخدام هذة النباتات و مستخلصاتها لمكافحة هذا الفطر الـذي يهـدد                  

  .آل غذائيا مهما في البلدمحصو

  

   البحثق ائمواد وطر

  : جمع النباتات المختارة -1

أوراق البرتقـال والزيتـون واآلس       جمعت النباتات من الحدائق المنزلية والسوق المحلية وتـشمل        

تم تنظيف النماذج من األتربة واألوساخ وقسمت إلى مجموعتين األولى استخدمت مباشرةً            , وقشورالرمان

 . ساعة48ْ م لمدة 70ئي في درجة لثانية جففت في فرن كهرباطرية وا

  

  :المائية وتعقيمها النباتية  تحضير المستخلصات -2 

  أذ ),.1987Riose et al( حضرت المستخلصات المائية للنباتات المستخدمة باإلعتماد على طريقـة 

 وسـحق النمـوذج     )حجـم : وزن 4:1( من الماء المقطـر    مل160 الى غم من النموذج النباتي      40 أضيف

 60 وحرك بعدها المزيج بواسطة المحرك الكهربـائي مـدة           بوجود الثلج  Blenderبإستخدام جهازالسحق   

 ساعة لغرض النقع ورشح بعـد ذلـك         24ْ م لمدة    4دقيقة لتفجير جدران الخاليا النباتية ثم ترك في درجة          

خلصات النباتية من النماذج المجففـة      أستخدمت هذه الطريقة لتحضير المست    . خالل عدة طبقات من الشاش    

 تم تركيز المستخلصات بإسـتخدام      أذ )1(ة  قرلكل من النباتات المختارة المذكورة في الف       )الرطبة(والطرية  

جفدت المستخلصات الناتجة فيما بعـد  . ْ م60 في درجة حرارة Rotary evaporator  الدواربخرجهاز الم

 األنكليزيـة ثـم     Edwards  المجهز من شركة   )Lyophilizer(يد  بالتبريد تحت ضغط مخلخل بجهاز التجف     

على مسحوق المـستخلص     بهذه الطريقة تم الحصول   .حفظت العينات في قناني زجاجية ذات غطاء محكم       

          عقمت المستخلـصات بإسـتخدام المرشـحات الغـشائية        و .ْ م لحين اإلستخدام   )5–(عند آالذي حفظ مجم  

) Membrane Filter 0.22m(     ًلمنع مرور الجراثيم من خالله وأعتبر هذا المركـز القياسـي مـصدرا

   .لتحضير التخافيف الالحقة المستخدمة في البحث
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  :عزل الفطر من النبات  -3

عدة عينات من أوراق الباقالء والتي ظهرت عليها أعراض اإلصابة بالفطريات ثم زرعـت               جمعت

سـط الغـذائي المكـون مـن مـستخلص البطاطـا            العينات في أطباق بتري معقمة تحتـوي علـى الو         

ْ م وبعد نمـو المـستعمرات   25نت في درجة ض وح)Potato Dextrose Agar)PDAوالدكستروزواآلكار

 على عزلـة ممرضـة   تم الحصول. )Ellis, 1971(المفاتيح التصنيفية الفطرية نقيت وشخصت بإستخدام

 .للفطر ولقحت نباتات سليمة فيها للتأكد من أمراضيتها

  

  : تحضير التراكيز المختلفة للمستخلصات المائية -4

 من  مل 10أذيب في    و 2   في الفقرة  ة   المحضر  كل من المستخلصات النباتية      من واحد غرام      أخذ

 كتركيز قياسي وحضرت منـه       مل/  ملغم   100  تركيزه الماء المقطر المعقم وبذلك ويكون لدينا مستخلص      

 أضـيف   .مـل /   ملغـم     40،  20،  10 والرطبة وهذه التراكيز هي      تراكيز لكل من المستحضرات الجافة    

  . قبل التوزيع  على االطباق للحصول على التراكيز السابقةPDAالمستخلص المائي للنباتات إلى وسط 

 سم من مستعمرة الفطر إلى أالطباق الحاوية على وسط          0.4بعد تصلب الوسط نقلت أقراص بقطر        

PDA     م لحين ملئ الفطـر أطبـاق        25 درجة    عند المائية وحضنت األطباق   المضاف إليه المستخلصات ْ

   بعد ذلك تم قياس اقطار المـستعمرات      .  بدون إضافة المستخلص      PDAالمقارنة الذي إستخدم فيها الوسط      

 .  )1999 الجليلي، (

  

  : تصميم التجارب وتحليل النتائج -5

. لتجربة عامليـة   )CRD(العشوائي الكامل   م  التصميباستخدام  االحصائي للبيانات   التحليل  تم اجراء   

حيث حللت احصائيا   ) 1984،  الراوي(المدى  المتعددة  دنكن  طريقة  باستخدام  معنوية المتوسطات   واختبرت  

   .للتحليل االحصائي  الجاهزSASباستخدام برنامج 

  

   المناقشةو النتائج

  : التشخيص -1

 اعطـى  والذيAlternaria alternata  المعزول بالفطر  الملقحةالباقالء وريقات )1(الشكل  يظهر

 وهي االعراض المميـزة الصـابة البـاقالء بهـذا الفطـر              المشخصة بالعزلة ذات حلقات مركزية     آبقع

 .)2006 ,البرزنجي(الممرض
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  :تأثير المستخلصات النباتية-2

  : المستخلصات الطرية-أ

الطريـة لنباتـات اآلس والبرتقـال والرمـان          للمواد ن المستخلص المائي   أ )1( الجدوليظهر من   

سبب مستخلص اوراق البرتقال    أذ  اعطت نتائج متباينة       مل/ ملغم 40و 20و10والزيتون وبالتراكيز الثالثة    

بين كـل   بينما كانت الفروق معنوية ,والثالثعند التركيزيين الثاني     % 93.33 لنمو الفطر وصل الى    آتثبيط

 % 87.77مـل   / ملغـم    10 للتركيز    بلغت نسبة التثبيط     أذمل  / ملغم10ركيز الت من هذين التركزين و بين    

  لهمـا أذ    اعلى نـسبة تثبـيط     مل/ ملغم 40الزيتون عند التركيز    اوراق   الرمان و  قشوراعطى مستخلص   .

لقد ظهـر ان    . لنباتين  وكانت هناك فروق معنوية بينها وبين بقية التراكيز لهذيين ا          % 71.11وصلت الى 

 اعطى  أذاق الطرية لآلس لم يكن لها تأثير مثبط بشكل كبير مقارنةً مع بقية المستخلصات               رومستخلص اال 

  .مل على التوالي/ ملغم40و20و10 عند التراكيز% 4.44،11.11،33.33 نسبة تثبيط وصلت الى

  : المستخلصات الجافة–ب 

عنـد  لص الزيتـون    وقد اعطى مـستخ   .  الجافة المواد النباتية  تاثير مستخلصات    يبين  )2(الجدول  

 وكان هناك فروق معنوية بينها وبين بقيـة         %73.33اعلى نسبة تثبيط وصلت الى      مل/ ملغم   40التركيز  

 الجافة لآلس أي تـأثير مثـبط عنـد          اآلوراقلمستخلص   ولم يكن    ،تليه في التأثير  التي  المعامالت جميعاً   

المائيـة الجافـة    تخلصات  مسالند استخدام   ع وقد ظهرت فروقات معنوية قليلة    التراكيز الثالثة المستخدمة    

وراق البرتقـال   آلن المستخلص المائي    أ )2( و )1( لينمن الجدو   يظهر   .ور الرمان واوراق البرتقال   قشل

 مع المستخلص المائي    ة مقارن %93.33بلغت   A.alternataقبل التجفيف لها تأثير تثبيطي على نمو الفطر         

 الى احتواء    في ذلك   يعود السبب  قد .  مل/  ملغم 40 عند التركيز     %54.44 بلغت   أذبعد التجفيف   لالوراق  

بينما  .)1997 ,الجبوري و العكيدي  (المستخلصات على مواد مثبطة لنمو الفطر قد فقدت اثناء التجفيف          هذه

 ص مقارنة مع مـستخل     %73.33افضل واعطى نسبة تثبيط بلغت      لزيتون  ل  الجافة وراقاالكان مستخلص   

 يعود الـسبب    . ليس كبيراً  نهما والفرق بي  مل/  ملغم   40عند التركيز   %71.11 ة التي بلغت  ق الطري االورا

الى احتواء اوراق الزيتون على نسبة عالية من المواد الفينولية المثبطـة للفطريـات زادت كميتهـا مـع                   

ذلك الـى ان  ربما يعود السبب في  .)Gonzalez et al., 1992( وادى ذلك الى زيادة نسبة التثبيطالتجفيف 

 في هذة الدراسة غير حساسة لتأثير المواد الداخلة في المستخلصات المائيـة الوراق  A. alternateالفطر

 وان التجفيف ربمـا ادى      ,%33.3ادى الى حدوث تثبيط وصل الى      والذي   %40االس الطرية عند التركيز   

  .)1990 ,الدليمي( فة في المستخلصات الجا%0.0انعدام التثبيط  الى تلف المواد مما سبب في
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   A. alternata . النباتية الطرية على فطر للمواد  تأثير المستخلصات المائية:1  الجدول

  )مل/ملغم(التراكيز  
10  20  40  

  

  المادة النباتية
   للتثبيط%  )سم(القطر   للتثبيط%  )سم(القطر   للتثبيط%  )سم(القطر

  4.44  8.6  اآلسأوراق 
i  

8.0  11.11  
h             

  

6.0  33.33  
g  

  87.77  1.1  البرتقال أوراق
b  

0.6  93.33  
a   

0.6  93.33 
a   

  37.77  5.6  الرمانقشور 
f  

3.1  65.55  
d  

2.6 71.11  
c  

  60.0  3.6  الزيتون أوراق
e  

2.6  71.11  
c 

2.6  71.11  
c  

   .كل معاملة تمثل متوسط ثالث مكرارات.* سم9.0قطر مستعمرة الفطر في طبق المقارنة * 

المتوسطات في االعمدة افقيا وعموديا التي تأخذ االحرف نفسها التوجد بينها اختالفات معنويـة حـسب                *

  .%5اختبار دنكن المتعدد المدى تحت مستوى احتمال 

  

  A. alternata . على فطر الجافةالنباتية للمواد  تأثير المستخلصات المائية : 2   الجدول

  )مل  /  ملغم(التراكيز 
10  20  40  

  

  المادة النباتية
   للتثبيط%  )سم(القطر   للتثبيط%  )سم(القطر   للتثبيط%  )سم(القطر

  0.0    9.0  اآلسأوراق 
i 

9.0  0.0  
i  

9.0  0.0  
I  

  46.66  4.8  البرتقال أوراق
h  

4.5  50.00  
g  

4.1  54.44  
f  

  57.77  3.8  الرمانقشور
e 

3.3  63.33 
d 

3.1 65.55 
c 

  
 53.33  4.2  الزيتون أوراق

f  
3.3  67.77  

b  
1.2  86.66 

a 

  .كل معاملة تمثل متوسط ثالث مكرارات.*  سم9.0قطرمستعمرة الفطر في طبق المقارنة * 

المتوسطات في االعمدة افقيا وعموديا التي تأخذ االحرف نفسها التوجد بينها اختالفات معنوية حـسب               * 

  .%5اختبار دنكن المتعدد المدى تحت مستوى احتمال 
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  .  Alternaria alternata ظهور البقع على وريقة الباقالء الملقحة بالفطر  : 1الشكل  
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