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  الملخص

تلف كذلك  للنبات واألمراضمن الرز وهذا الفطر يسبب العديد من   Rhizoctonia solaniتم عزل الفطر 

ينـا اسـتخدام   أ ارتواإلنسان للبيئة والحيوان أضرار ةأي ببتسالو أمينةولكي نكافح هذا الفطر بطريقة  المحاصيل

 نبات الـسنامكي والميراميـة      ألوراق المستخلص الكحولي    تأثير فتم اختبار    المستخلص الكحولي لبعض النباتات   

قورنت النتـائج مـع     ومل  /  ملغم   20 ،15،  10،  5 تراكيز لكل مستخلص وهي      ةأربع وبمعدل   األلفيةواالخيلية  

 اًتـأثير  لهذه المستخلـصات  فلوحظ ان  viride Trichoderma و  Trichoderma harzianum ضادالم الفطر 

جميـع التراكيـز    بولجميـع المستخلـصات و     % 100نسب التثبيط كانـت       ان   إذ تجاه هذا الفطر     اً عالي اًتثبيطي

كانت نـسبة التثبـيط      السنامكي   ألوراقمل للمستخلص الكحولي    / ملغم   5تركيز  ال ادماعالمستخدمة في الدراسة    

فـي التثبـيط     فاعلية عالية    ات ذ  هذه النباتات كانت   ألوراقوهذا دليل على ان المستخلصات الكحولية         90.3%

  .المستخدمين الحيويين للمكافحين مشابهة
  

  .المستخلص الكحولي، السنامكي، الميرامية، االخيلية االلفية،  Rhizoctonia solani   : الدالةالكلمات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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The Inhibition Effect for  Growth of the Fungus Rhizoctonia solani  
Using Alcoholic Extract for some Plants   

 
Maha A . Al-Rijabo                         Nadia Q. Mahmood 
Department of Biology               Department of Nursing 

College of Science                            Technical Institute 
                                 University of Mosul                                  Mosul 

 
ABSTRACT 

The fungus Rhizoctonia solani  was isolated from rice, this fungus causes many diseases 
for plant and crops damage. To control this fungus by a safe method without causing  any 
damage to environment, animal and human, we prefer using the alcoholic extract of some 
plants. The effect of alcoholic extract for leaves of Cassia spp., Salvia officinalis and Achillea 
millefolium was tested by using four concentrations for each extract 5,10,15,20 mg /ml these 
results were compared with antifungal Trichoderma harzianum and  Trichoderma viride and it 
was noticed that these extracts have a  high inhibiting effect against this fungus. The percentage 
of inhibition  was 100% for all extracts and  all concentrations that used in this study except the 
concentration 5 mg / ml of alcoholic extract for the leaf of Cassia spp. the percentage of 
inhibition was 90.3%. This proves that the alcoholic extract of the leaves has a high ability for 
inhibition similar to the biocontrol agent that was used.  

 

Keywords:  Rhizoctonia solani, Alcoholic Extract, Cassia, Salvia officinalis,   Achillea 
millefolium. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المقدمة

 اقتصادية وتلفا للمحاصيل وتعفن البذور وموت البادرات أضراراهنالك العديد من الفطريات التي تسبب       

 ورتبة   Hymenomycetesوهو من الفطريات البازيدية صنف Rhizoctonia solani ومن هذه الفطريات الفطر 

Ceratobasidiales وعائلة Ceratobasidaceae) 1999Ceresini, ( البازيدي الفطر الناقص في الطور دويع 

Pellicularia filamentosa  خارجي وهو) 1987، ابو هيلة( الذي يسبب مرض القشر االسود في البطاطا 

 االبواغ ويكون إنتاجتطيع يس  وال)et al., Keijeri 1997(التغذية ويستطيع العيش حتى خارج جسم النبات 

 يستطيع هذا الفطر البقاء لمدة بمرور الزمن ومايسليوم لهذا الفطر في البداية عديم اللون ولكن يصبح بنيا ال

 وهي مقاومة ) ,1999Ceresini(  النباتأنسجة في أو في التربة  Sclerotia حجريةاأجسام ينتج ألنهطويلة 

  م˚25-18 تتراوح بين األجسام هذه إلنتاجمثلى درجة الحرارة الللظروف الصعبة وان 

(Harikrishnan and Yang, 2004) .يصيب  حيث نموالمختلفة من ال ه للنبات في مراحلأمراض الفطر يسبب
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 والعائلة Graminaceaeئلة النجيلية ا والع Cruciferaceae النباتية ومنها العائلة الصليبية عوائلالعديد من ال

ئر ا وتقدر نسبة الخسSolanaceae والعائلة الباذنجانية Malvaceae  والعائلة الخبازية Leguminaceaeالبقولية 

 في  فهي نسبة عالية فتسبب خسائر اقتصادية%55 األرضيةالكرة مساحة  إلىناتجة من االصابة بهذا الفطر ال

يات التي تتواجد في التربة وهو من الفطر) Anon, 2008( مليون دوالر سنويا 77يقارب   ماإلىجنوب استراليا 

يسبب تعفن البذور  ألنه  عليه استخدام المعامالت قبل الزراعة بالسيطرةيفضلفبشكل كبير وخاصة الزراعية 

 وان درجة )(Perl-Traves et al., 2004 وتساقط البادرات هاوتحلل  في سيقان النباتات وتعفن الجذوراًوتقرح

ويمتلك الفطر العديد من السالالت التي تختلف  ) Moses, 2006 (م˚ 32- 24 هي واإلصابةالحرارة المثلى للنمو 

 عام Julis kuhn من قبل األنواعللبيئة وقد وصفت هذه  استجابتها  طريقةللمضيف اعتمادا على أمراضيتهافي 

1858 )1999Ceresini,( ق المكافحة التي تستخدم حاليا في مقاومة المسببات المرضية هي ائومن طر

 اثبت للعديد منها فاعلية في مقاومة إذق المقاومة الكيميائية ائبدائل واعدة عن طربوصفها تخلصات النباتية المس

 متبقيات سمية على ةأي تترك  االستخدام والأمينة المسببات الفطرية والبكترية وغيرها ولكونها رخيصة الثمن و

وتعد  ). et al., 2009 Bobbarala( في الطبيعة  سهولة الحصول عليها  لتوفرها بكثرةإلى باإلضافةالنبات 

 العائلة الشفوية وتشمل حوالي إلى تعود إذ من النباتات الواسعة االنتشار في العالم  Salvia officinalisالميرامية 

تستخدم في   Dalmation sageو  Sage ،Garden sage أيضاوتسمى ) et al., 2003   Velickovic( نوع 900

 اً عشبيدواءبوصفه  الزيت المستخلص من الميرامية يستخدم إن)  Sutton, 2004(التطبيقات العالجية الكثير من 

 تحتوي الميرامية على الزيت الطيار الذي )Pereira et al., 2004( عالية مضادة للبكتريا والفطرياتويمتلك ف

  ةـعفصيالواد ـمالة وـفينوليال واألحماضدات ـفالفونيالوي على ـ كما تحت ونـالثوجب ـى مركـيحتوي عل

)Sutton, 2004 .(السنامكيأما  Cassia spp أيضا يسمى البقوليةعائلة ال إلى يعود Ring worm senna  أن إذ 

    وكذلك البكتريا والفطرياتاإلنسان التي تصيب األمراضالمستخلص النباتي له يستخدم ضد 

)Abdel Gadir et al., 2006  ( و )Abubaker  et al., 2008(  يحتوي النبات على العديد من المركبات منها

، كما يمتلك والفايتواستروجين  وااليزوفالفونيد والكاليكوسيد والسيانوجين القلويدات والليكتين والسابرونين

  وغير الجلديةالسنامكي فعالية مضادة للبكتريا والفطريات والخمائر وكذلك الفطريات الجلدية 

)et al., 2002   Reeza (االخيلية االلفية أما Achillea millefolium   فهي من النباتات الطبية المنتشرة وبصورة

 وهي نبات زهري تنتمي Yarrow أيضاوتسمى )  Mitich, 1990( سنة 3000 من أكثر تستخدم منذ إذ واسعة

والستيروالت  تانينوال وحامض السيليك واالسبارجين حامض االيزوفاريكتحتوي على المركبة عائلة الالى 

     تمتلك االخيلية فعالية مضادة لاللتهابات )Dodson and Dunmire 2007 ,( والكومارين والفالفونيدات

Antinflammantory)  1995et al., Tunon ( لألوراموفعالية مضادة Antiumor) et al., 1994  Tozyo ( 
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 في معالجة الكثير من أيضاكما تستخدم ) Antioxidant) 2003 et al., Candan لألكسدةوفعالية مضادة 

ضد  استخدمت األعشاب هذه أن فنالحظ من ذلك )2008et al.,  Tajik (اإلنسان التي تصيب األمراض

ينا استخدام أ النبات ولذلك ارتألمراضمبيدات فطرية بوصفها  ولم تستخدم لإلنسانالفطريات الممرضة 

 أي تأثير بوال تسب االستخدام أمينة التي تكون  النباتأمراض مسببات في عالج األعشابمستخلصات هذه 

   . Rhizoctonia solani ومنها الفطر ملوث للبيئة
  

  المواد وطرائق العمل

  العزل1-

 من حبوب الرز والمأخوذة بصورة عشوائية من األسواق المحلية  Rhizoctonia solaniتم عزل الفطر       

 االكار المعتمدة من قبل المنظمة الدولية أطباق استخدمت طريقة إذفرقة في مدينة الموصل ومن مناطق مت

)  100(عقمت  إذ ) International Seed Testing Association )ISTA,1976المتخصصة باختبار البذور 

سلت بالماء دقائق و غ) 2-3( لمدة %1 بتركيز NaOCL )(  سطحيا بمحلول هايبوكلورايت الصوديومبذرة

 بتري حاوية على وسط أطباق السمي ومن ثم زرعت البذور في التأثيردقيقة الزالة ) 2- 1(لمعقم لمدة المقطر ا

 المضاد الحيوي ستربتومايسين هإليالمضاف ) Dextrose Agar Potato) PDAاكار البطاطا والدكستروز 

 ولمدة سبعة  م˚2± 25 بذور لكل طبق ومن ثم حضنت االطباق بدرجة عشرة بمعدل ) لتر/  ملغم 100(بتركيز 

و ) Whitney,1970 and  Parameter (باالعتماد على الصفات التصنيفية التي اعتمدهاثم شخص الفطر ايام 

)Barnett  and   Hunter, 2006 .( 
  

 تحضير المستخلص الكحولي ألوراق السنامكي والميرامية واالخيلية االلفية واختبار  تأثيره على الفطر     -2
       Rizoctonia solani                   

األوراق الجـاف     بنقـع مـسحوق  األلفيةتم االستخالص الكحولي لكل من السنامكي، الميرامية، االخيلية       

 هـا  حفظتم  Hommgenizerوبعد عملية السحق بجهاز %  99بتركيز    Ethanolللنباتات في كحول االيثانول 

  جهاز  م ادخل في  ث طبقات من الشاش     ةولمدة ثالثة أيام ثم رشح المستخلص بعد      م  ˚ 4-8بوعاء محكم الغلق بدرجة     

باستخدام المبخـر    دورة لكل دقيقة للتخلص من البقايا النباتية وجفف المستخلص           2000مركزي بمقدار     الطرد  ال

) Dimethyl sulphoxide) DMSO الوزن المعلوم منه بمقدار معلوم من أذيبثم    Rotary evaporationارالدو

م ˚  64مل وعقم بالبسترة عنـد درجـة حـرارة    / وبذلك أصبح لدينا محلول قياسي معلوم التركيز مقدر بالملغم 

مل من المستخلص مع الوسط / ملغم ) 15،20 ، 5،10( التراكيز تم تحضير ) 2004 الرجبو،(   دقيقة15ولمدة 

)PDA (وباستخدام قانون التخفيف   N1 V1= N2V2 تركيـز مثـبط   أدنـى   للحصول علـى )MIC (  وكـذلك
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اختبـرت حـساسية    و إضـافة    أي استخدمت معاملة المقارنة وهي طبق بتري حاوي على الوسط الزرعي بدون          

  في تلك االطباق وبمعدل      أيام 7 ملم و بعمر     6 منها  بقطر     أقراص المستخلصات بزرع    ه الفطرية تجاه هذ   لةالعز

 أيام ثم سجلت النتائج بقياس      7 ولمدة   م˚2±28 بدرجة حرارة    اقاالطبثالث مكررات لكل تركيز ومن ثم حضنت        

 . أقطار المستعمرات النامية
 
   Trichoderma viride و   Trichoderma harizanum الفطر المـضاد  اختبار درجة التضاد بين   -3

    مختبريا  Rhizoctonia  solani طر الفمع 

 Trichoderma مـع المكـافح الحيـوي     Rhizoctonia solaniتم االختبار بالزراعة المزدوجة للفطـر        

harizanum     على الوسط الغذائيPDA       سم بوضع قرص من النمـو الفطـري         9 في اطباق بتري معقمة بقطر 

.  سـم تقريبـا    4 ملم بشكل مقلوب مع قرص مماثل له من المقاوم الحيوي وكانت المسافة بين القرصين                4قطر  

 أسـبوع  النتائج بعد أخذتو  م˚ 2  ± 25درجة بمكررات وحضنت االطباق بالحاضنة  ة التجربة بواقع ثالثنفذت

  :يأتي وذلك كما) 1982 ( وآخرون Bell أعدهوقدرت درجة التضاد حسب سلم التقدير الخماسي الذي 

  . تغطي نموات الفطر المقاوم كامل مساحة الطبق دون السماح للفطر الممرض بالنمو  -1

 . قاوم ثلثي مساحة الطبق ويغطي الفطر الممرض الثلث الباقي تغطي نموات الفطر الم -2

 مع عدم   األخر تغطي نموات الفطر المقاوم نصف مساحة الطبق ونموات الفطر الممرض تغطي النصف              -3

 . وجود منطقة فاصلة بين المستعمرتين

 . اآلخرين المقاوم ثلث مساحة الطبق في حين تغطي نموات الفطر الممرض الثلثين تغطي نموات الفطر -4

 .  ونموات الفطر الممرض كامل الطبقالفطر المقاوم غير ناٍم -5

  .   اقل مع الفطريات الممرضةأو 2اوم فعاال عندما تكون القدرة االمراضية قيكون الم
  

  المناقشة  و النتائج

ـ من الرز وتم تشخيصه باالعتماد على المظهر الخارجي Rhizoctonia solani  الفطر تم عزل     شخيص  والت

 لوحظ نمو الغزل الفطري وعدم وجود تراكيب تكاثرية ووجود التخصرات في نهاية الغزل وعنـد  إذ المجهري 

 وتـشكل   األصلمن   وهو عبارة عن تخصر للفروع الفطرية عند منطقة تفرعها          Hحرف  التفرع  وتكوين شكل     

 لـون   أصـبح  من سبعة ايام     أكثرطرية  تركت المستعمرة الف   ) 1987ابو هيلة،    ( مع الفرع الرئيسي زاوية قائمة    

 المحاصيل   للعديد من  أمراض يسبب   إذ اقتصادية   أهميةن هذا الفطر له      حجرية وا  أجسامالمستعمرة غامقا وكونت    

 سـلبيا   وتـأثيرا  مكافحته باستخدام مواد اقل سمية       يناأتار والشعير والرز والذرة والشوفان فقد       كالحنطةالزراعية  
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 نبـات الـسنامكي     ألوراق استخدام المستخلصات النباتيـة      إمكانية دراسة   تفتمالحيوان   و اإلنسانللبيئة وصحة   

 مستعمرات الفطر المعاملة بالتراكيز     أقطار  معدل    نالحظ) 1 (من الجدول  .والميرامية واالخيلية االلفية لمكافحته   

  . النباتات السابقةألوراقالمختلفة من المستخلصات الكحولية 

  

   نبات السنامكي والميرامية واالخيلية االلفية على معدل قطرألوراقلمستخلص الكحولي  اتأثير :1الجدول 

  .)سم ( R. solani مستعمرة الفطر               
  

 أسم النبات          مل  /            التراكيز ملغم 
5 10 15 20 

 السيطرة

 السنا مكي
Cassia spp 

0.6000 
B  

0.000
C  

0.000 
C  

0.000 
C  

6.200  
 
A  

 الميرامية
Salvia officinalis  

0.000 
B  

0.000
B  

0.000 
B  

0.000 
B 

6.200  
 
A  

  األخيلية األلفية
Achillea millefolium 

0.000 
B  

0.000
B  

0.000 
B  

0.000 
B 

6.200  
 
A  

   
 حسب اختبار دنكن  0.05 متشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية بينها عند مستوى احتمال أحرف التي تحمل األرقام*

  )افقيا(
    

   كانـت   إذ هذه النباتات في الفطـر     ألوراق النسبة المئوية لتثبيط المستخلصات الكحولية    يبين  ) 2( والجدول        

             ثـبط    الـذي    مـل / ملغم   5 السنامكي عند التركيز     ألوراق ولجميع التراكيز عدا المستخلص الكحولي       % 100

  .)1،2،3الشكل(  % 90.3الفطر بنسبة 
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             المستخلص الكحولي الوراق نبات السنامكي والميرامية  واالخيليـة االلفيـة           لتأثير النسبة المئوية    : 2الجدول  

  .R. solani   الفطر في
 

  % النسبة المئوية للتثبيط                

 أسم النبات مل/ غم التراكيز مل
5 10 15 20 

  

  السيطرة

 السنا مكي
Cassia spp 

90.3 
B  

100 
A 

100 
A 

100 
A 

0 
C  

 الميرامية
Salvia officinalis 

100 
A 

100 
A 

100 
A 

100 
A 

0 
B  

  األخيلية األلفية
Achillea millefolium 

100 
A 

100 
A 

100 
A 

100 
A 

0 
B  

         

  حسب اختبـار    0.05د فروق معنوية بينها عند مستوى احتمال  متشابهة تدل على عدم وجوأحرف التي تحمل األرقام* 

    )افقيا( دنكن

  

وذلك   Rhizoctonia solani  رجميع المستخلصات كان لها دور فعال في تثبيط نمو الفط أنمن هذا يتضح       

العديد من المركبات   على  يحتوي  الميرامية  النسبة لمستخلص   بف بسبب احتوائها على العديد من المركبات الكيميائية      

 إلـى  باإلضـافة   الفالفونيـدات و  الكارنوسول  ،حامض الكلوروجينك ،الكافيك  ،الروزماريكالكيميائية ومنها 

  وآخـرون  Velickovic وقد ذكـر  )  Nascimento  et al., 2000 ( الثايون والسينول وهي األساسيةالزيوت 

  Dulgar أكدن ذا فعالية مثبطة لنمو العديد من البكتريا وقد  المستخلص الكحولي لنبات الميرامية كاأن) 2003(

 المستخلص الكحولي لنبات الميرامية كان ذا فعالية مثبطة لنمو العديد من الفطريـات  أن) Hacioglu ) 2008 و

 Aspergillus flavus   ،  Alternaria  A.niger  ، Candida species  ، Pencillium التالية األنواعوخاصة 

frequentans ،  Fusarium oxysporum   Fusarium moniliforme   فقـد   بالنسبة لمستخلص السنامكي أما

 Fusariumبان زيت السنامكي ثـبط نهائيـا نمـو الفطريـات التاليـة      ) 2009 (  وآخرون Udomsilpبين  

moniliforme   ، proliferatum  Fusarium  ،Rhizoctonia solani      وقد أكدTajik أن ) 2008 (وآخرون

  أنـواع   مـن الفطريـات مثـل بعـض        اً كبير اًنبات األخيلية األلفية يحتوي على مركب اللينالول الذي يثبط عدد         

Aspergillus .    
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 R.solani                                                  الفطرفي تأثير مستخلص الميرامية :1الشكل                    

   
                     

  R.solani    في الفطرالسنا مكي مستخلص تأثير :2الشكل                   
 

   
 

  R.solani    في الفطراأللفية مستخلص االخيلية تأثير :3 الشكل                  
 

مـع الفطـر     Trichoderma harzianum و  Trichoderma viride نتائج المقاوم الحيـوي   وأظهرت      

R.solani المقاوم الحيوي  انT. virideغطى نموه كامل مساحة الطبق  إذ نموا من الفطر الممرض أسرع ن  كا

 .T بالنـسبة للمقـاوم الحيـوي    أمـا   %100 او 1دون السماح للفطر الممرض بالنمو وهذا يعني ان التـضاد 

harzianum  75 او   2ق وغطى الفطر الممرض الثلث الباقي أي ان التضاد          نموه ثلثي مساحة الطب    غطى  اذ %

 .T العديد من البحوث الى قدرة المقاوم الحيـوي  أشارتحيث   )4(الشكل  )1982( نيوآخر  Bellحسب سلم  

harzianum   الترايكـودرمين   وااليمـودين    المضادات الحيوية مثل     أوالعديد من االنزيمات المحللة      إفرازعلى

)  EL-kafrawy, 2002( و ) Papavizas 1985 , (االسيتال هايـد  مواد ايضية غازية مثل وإفراز سينلكالتوكوا
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 %94.4 بنسبة    R.solani ثبط نمو الفطر      T.viride المقاوم الحيوي    إن )2008( وآخرون Malleshكذلك بين   

 المقاوم إن )(2010 خرونوآ Montealegre كذلك بين %86.4حيث كانت نسبة التثبيط   T. harzianumثم تاله 

 المستخلـصات  تأثير أنومن هنا نالحظ     R.solani  مثبط لنمو الفطرتأثيركان له   T. harzianum   الحيوي

 فـي   سـاوت    لها فعالية تضادية عالية تجاه هذا الفطـر          األلفية السنامكي والميرامية واالخيلية     ألوراقالكحولية  

مـواد  بوصفها  عوضا عن المبيدات وكذلك     ينصح باستخدام هذه المستخلصات     تثبيطها المقاومين الحيويين ولذلك     

  . ورش الترب بهذه المستخلصات قبل الزراعة باألمراض اإلصابةتعفير للبذور لحمايتها من 
  

  
 R.solani مع الفطر  T.harzianumو   T.viride اختبار القدرة التضادية بين المقاوم الحيوي: 4 الشكل
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