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 Pythium aphanidermatumالمسبب لمرض
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الخالصة
Pythium
زٌت القرنفل ضد نمو الفطر
هدفت هذة الدراسة الى اختبار فعالٌة
 aphanidermatumالمسبب لمرض سقوط البادرات  ،وتحدٌد التركٌز الفاعل وطرٌقة
المعاملة ضد المرض فً الحقل وتشخٌص المادة او المواد الفعالة لزٌت القرنفل المؤثرة ضد
الفطر .
واظهر زٌت القرنفل المستخلص بالتقطٌر البخاري فعالٌة جٌدة فً تثبٌط نمو الفطر
 P.aphanidermatumعند التراكٌز  1000 ، 500 ، 250جزء فً الملٌون  ،حٌث بلؽت
نسبة التثبٌط للفطر (  % 100 ، %33.3و  ) % 100على التوالً  .ولقد تم تشخٌص مركب
الٌوجٌنول  Eugenolمن زٌت القرنفل كمادة فعالة فً تثبٌط الفطر الممرض على الصفائح
الكروموتوؼرافٌة الرقٌقة .
واظهرت نتائج االختبارات داخل البٌت البالستٌكً تفوق زٌت القرنفل بتركٌز  2000جزء فً
الملٌون فً حماٌة بذور وبادرات الخٌار من االصابة بالفطر . P.aphanidermatum
المقدمة
ٌعد الفطر  P.aphanidermatumمن فطرٌات التربة واسعة االنتشار وٌنمو بمدى
حراري واسع  ،وٌصٌب عددا كبٌر من العوائل النباتٌة (  80نوعا نباتٌا ) ( ،Middleton
 . ) 1976 ، Waterhous : 1943تسبب االصابة بهذا الفطر امراضا خطرة  ،فهو ٌصٌب
البذور بعد زراعتها وٌؤدي الى تلفها وٌصٌب البادرات وٌتسبب فً قتلها  ،كما ٌصٌب ثمار
العائلة القرعٌة وخصوصا الخٌار فً الحقل او فً المخزن وخالل النقل  .كذلك ٌصٌب ثمار
الطماطة  ،اذ تؤدي االصابة الى تحول انسجة الثمار الى كتلة متعفنة مائٌة ( حسن : 1979 ،
 Tombeوآخرون Tarabeih : 1984 ، Rice : 1970 ، Banihashemi : 1993 ،
،وآخرون  Bilgrami : 1969 ، Walker :1980 ،و  ) 1967، Dubeوقد حضى
البحث عن مستخلصات نباتٌة فعالة ضد الفطرٌات الممرضة جانبا كبٌرا من االهتمام  ،فقد وجد
ان الزٌوت الطٌارة لنبات البزرنكوش Origanum syriacum
ذات تأثٌر تثبٌطً ضد نمو الفطرٌات  Fusarium oxysporumو Aspergillus niger
و  Penicillium spوكان اقل تركٌز مثبط هو  1ماٌكروؼرام  /مل  ،وتم تشخٌص المركبات
االساسٌة فً الزٌت الطٌار وكانت الثٌمول  Thymolوالـ  Daouk( Carvacrolواخرون ،
 .)1995وفً اختبار تاثٌر الزٌوت العطرٌة لستة انواع من التوابل وبضمنها القرنفل ضد ثالثة
انواع من البكترٌا السالبة لصبؽة كرام واربعة انواع موجبة لصبؽة كرام واحد الخمائر  ،وجد
انها فعالة بمنع نمو االحٌاء المختبرة بالتراكٌز (  0.25 – 12ملؽم  /مل) (  Faragوآخرون ،
 . )1989وفً دراسة اخرى وجد ان زٌت القرنفل والدارسٌن منع نمو الفطر Aspergillus
 flavusوتكوٌن االفالتوكسٌن فً الوسط الؽذائً السائل (. )1973 ، Sonoda
ووجد  Tombeوآخرون ) 1993 ( ،باختبار مركب الٌوجٌنول  Eugenolوهو احد مكونات
الزٌت العطري للقرنفل ضد نمو الفطر  Fusarium oxysporum f.sp vanillaالمسبب
لمرض تعفن ساق اشجار الفانٌال  ،ووجدوا ان اقل تركٌز مثبط للفطر هو  300ماٌكروؼرام /
مل  .اما عند اختبار فعالٌة مركب الٌوجنٌول  Eugenolوال  Isoeugenolضد ثمانٌة انواع
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من الجنس و  Aspergillus sp.و  Penicillium sp.المنتجة وؼٌر المنتجة للسموم الفطرٌة
 ،وجد ان تركٌز  300جزء فً الملٌون فً الوسط الؽذائً من المركب سبب تثبٌطا كامال لنمو
الفطرٌات المختبرة  ،وعند اختبار المركبٌن بتركٌز  100جزء فً الملٌون فً االوساط السائلة
الملقحة بالفطر  Aspergillus parasiticusادت الى خفض االفالتوكسٌن  B1بنسبة %58
 %57 ،على التوالً (. ) 1996 ، Mansour
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 فً التربة وتركها لمدة ثالثة اٌام مع الترطٌب  .اخذت العٌنات المصابة
 %10المستحضر
وتم ؼسلها وتقطٌعها وتعقٌمها سطحٌا ً بمحلول هاٌبوكلورات الصودٌوم (
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 + 25
 1م  .تم تنقٌة الفطرٌات وتصنٌفها باعتماد المفتاح التصنٌفً الخاص اعتماداً على الصفات
التً ذكرها  ) 1967( ،Waterhouseبالنسبة 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 معقمة بالموصدة .لوثت االصص بعزالت الفطرٌن
النامٌة على وسط الـ  PDAبمزجها بالتربة 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 .
النبات المستخدم فً البحث
ت البراعم الزهرٌة للقرنفل التً تم الحصول علٌها خالل عام  1999من السوق
استخدم
المحلٌة (جدول  .)1وسحقت العٌنة النباتٌة فً المجرشة Wiley mill standard , Model
 No. 3-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.
جدول .1النباتات المستعملة فً الدراسة.
االسم
العربً
القرنفل

الجزء
المستعمل
براعم زهرٌة

اسم العائلة
Myrtaceae

االسم االنكلٌزي
Clove tree

االسم العلمً
Eugenia caryophylata Thunb.

استخالص زٌت القرنفل بالتقطٌر البخاري Steam-distillation
 Meloanو Pomeranz
استخلص زٌت القرنفل حسب الطرٌقة الموصوفة من قبل
 . )1980(،اخذت كمٌة  80ؼم من البراعم الزهرٌة للقرنفل بعد تكسٌرها  ،وضعت فً
الدورق المدور للجهاز واضٌؾ الٌها  25مل ماء مقطر بعدها تم ؼلق فوهة الدورق بسداد
حاوي على فتحتٌن تربط احداهما بدورق تولٌد البخار الذي ٌوضع على مصدر حراري
وٌحوي على ماء مقطر بقدر نصؾ حجمه  .ومن الجهة االخرى تم ربطه الى مكثؾ ربط
نهاٌته بدورق موضوع فً حوض ٌحوي على ماء مثلج .وبعد التبخٌر مرر البخار الى
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الدورق الحاوي على العٌنة فٌذٌب الزٌوت الموجودة فً البراعم الزهرٌة المكسرة وٌنتقل الى
المكثؾ المبرد وتم الحصول على مستحلب  ،نقل المستحلب الى قمع فصل واضٌؾ له كمٌة
كافٌة من االٌثر  Etherوترك لٌنفصل  .اخذت طبقة االٌثر وبخرت بجهاز المبخر الدوار
وحرارة ْ 40م وبعد التخلص من االٌثر تم الحصول على زٌت اصفر باهت وضع فً قنٌنة
زجاجٌة معقمة محكمة الؽلق وحفظت فً المجمدة لحٌن االستعمال .
اختبار فعالٌة زٌت القرنفل المستخلص بالتقطٌر البخاري ضد نمو الفطر Pythium
aphanidermatum
اختبرت فعالٌة المستخلصات النباتٌة المختلفة على النمو الشعاعً للفطر بطرٌقة التسمم
الؽذائً (  . )1976( ،)Poisoned food techniqueاذ حضرت التراكٌز ، 500 ، 250
 1000جزء فً الملٌون من زٌت القرنفل المستخلص بالتقطٌر البخاري  ،بتحضٌر محلول
اساس بتركٌز  20000جزء فً الملٌون باذابة واحد ؼم من زٌت القرنفل فً  50مل ماء
مقطر  ،واخذ  5 ، 2.5 ، 1.25مل من المحلول االساس واضٌؾ الى 95 ، 97.5 ، 98.75
مل من الوسط الؽذائً  PDAالمعقم والمبرد الى ْ 45-40م على التوالً  .فً حٌن ترك وسط
 9سم  .وبعد
ؼذائً بدون اضافة الزٌت كمقارنة وصبت االوساط فً اطباق معقمة قطرها
تصلبها لقح كل طبق بقطعة من مستعمرة الفطر بقطر  0.5سم فً وسط الطبق من مزرعة
فطرٌة بعمر خمسة اٌام .وحضنت االطباق على درجة حرارة ْ 1 + 25م  .وبعد وصول قطر
المزرعة الفطرٌة لمعاملة المقارنة (بدون زٌت) 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 = ـــــــــــــــــــــــــــ 100 x
معدل نمو الفطر فً المقارنة

استخالص زٌت القرنفل بواسطة الهكسان Hexane
 100ؼم مسحوق البراعم الزهرٌة للقرنفل ووضع فً دورق زجاجً سعة 500
اخذ
مل ثم اضٌؾ الٌها  200مل هكسان  ،اؼلقت فوهة الدورق بسداد ورج لمدة  24ساعة على
رجاج كهربائً بسرعة متوسطة  ،رشح المستخلص خالل ورق ترشٌح  Whitman No1فً
قمع بخنر مع التفرٌػ .اعٌد استخالص العٌنة نفسها مرة ثانٌة بالهكسان ثم جمع الراشح النهائً
وركز بواسطة جهاز المبخر الدوار( )Rotary Vacuum Evaporatorعند درجة حرارة 40
ْم للتخلص من المذٌب وتم الحصول على زٌت ذو لون اصفر باهت وضع فً قنٌنة زجاجٌة
معتمة محكمة الؽلق حفظت فً المجمدة لحٌن االستعمال.) 1973 ، Harborne(.
اختبار فعالٌة زٌت القرنفل المستخلص بالهكسان ومسحوق القرنفل المتبقً بعد االستخالص
ضد نمو الفطر P. aphanidermatum
اختبر كل من الزٌت ومسحوق القرنفل المتبقً بعد استخالص الزٌت منه بتركٌز
Pythium
 PDAضد نمو الفطر
 1000جزء فً الملٌون فً الوسط الؽذائً الـ
 aphanidermatumوحسبت نسبة التثبٌط كما فً الفقرة اعاله .
P.
تحدٌد التركٌز المثبط من زٌت القرنفل المستخلص بالهكسان لنمو الفطر
aphanidermatum
 10000جزء فً الملٌون بأخذ  0.5ؼم من
حضر محلول اساس من الزٌت بتركٌز
 50مل  .اخذ من
الزٌت واذابته فً كمٌة قلٌلة من الماء المقطر بعدها اكمل الحجم الى
المحلول االساس المعد  20 ، 10 ، 5 ، 2.5 ، 2 ، 1.5 ، 1 ، 0.5 ، 0.25 ، 0.05مل
 ،اضٌؾ الى  80 ، 90 ، 95 ، 97.5 ، 98 ، 98.5 ، 99 ، 99.5 ، 99.75 ، 99.95مل
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وسط ؼذائً  PDAمعقم ومبرد الى درجة ْ 45م وعلى التوالً  ،لتصبح التراكٌز النهائٌة
للزٌت فً الوسط الؽذائً ، 1000 ، 500 ، 250 ، 200 ، 150 ، 100 ، 50 ، 25 ، 5
 2000جزء فً الملٌون  ،ثم صبت فً اطباق قطر  9سم بواقع ثالثة مكررات لكل تركٌز .
اما فً معاملة المقارنة فقد اضٌؾ الماء المقطر فقط  ،وبعد تصلب الوسط لقح كل طبق بقطعة
من مزرعة للفطر  P. aphanidermatumقطرها  0.5سم  .وبعد اكتمال النمو فً معاملة
المقارنة تم اخذ قٌاسات النمو وحساب نسبة التثبٌط كما فً الفقرة اعاله .
تحدٌد طبٌعة تأثٌر زٌت القرنفل المستخلص بالهكسان على نمو الفط ر
aphanidermatum
 2000 ، 1000 ، 0.0جزء فً الملٌون فً اطباق بتري
حضر الزٌت بالتراكٌز
Pythium aphanidermatum
معقمة  ،ؼمرت فٌها قطع من المزارع الفطرٌة للفطر
بقطر  0.5سم  ،وحضنت االطباق على درجة حرارة ْ 1 + 25م لمدة  24ساعة  ،اخرجت
القطع وؼسلت بماء مقطر معقم وجففت على ورق ترشٌح معقم ثم نقلت الى اطباق حاوٌة على
الوسط الؽذائً  PDAمحضرة مسبقا ً  ،جففت االطباق بعد عملٌة التلقٌح على درجة حرارة 25
ْ 1 +م  .تم اخذ القراءات بعد اكتمال النمو فً اطباق المقارنة وحسبت نسبة التثبٌط لها كما
فً الفقرة اعاله .
تحدٌد مكونات زٌت القرنفل على صفائح الكروموتوغرافٌة الرقٌقة :
فصلت مكونات زٌت القرنفل على صفائح الكروموتوؼرافٌة الرقٌقة اذ استعملت صفائح
سلٌكاجٌل نوع  GF 254بسمك طالء  0.25ملم  .نشطت الصفائح قبل االستعمال فً فرن
حراري على درجة  110م لمدة  30دقٌقة  .نشر مستخلص الزٌت المذاب فً التلوٌن
 Tolueneبنسبة ( )1 : 1على شكل خط ( Bolligerواخرون . ) 1965 ،
بعد ذلك وضعت الصفٌحة فً حوض فصل حاوي على نظام الفصل تلوٌن  -خالت
االثٌل  )7 : 93( Ethylacetate - Tolueneوعند وصول مستوى الترحٌل الى  18سم تم
اخراج الصفٌحة وتركت لتجؾ  .ثم رشت الصفٌحة بالكاشؾ Vanillin - Sulpharic ( VS
 )acidبرشاش دقٌق (ٌتكون الكاشؾ من محلولٌن ااالول Ethanolic sulphuric acid %5
والثانً  . Ethanolic vanillin %1رشت الصفائح بـ  10مل من المحلول االولً بعدها
رشت بـ  10-5مل من المحلول الثانً)  .ووضعت الصفٌحة بعد الرش فً فرن حراري على
درجة ْ 110م لمدة  10-5دقٌقة ( Wahabو)1976 ، Sharma
وبعد تحدٌد معامل الترحٌل (  )rfلكل حزمة ولونها تم تحضٌر عدة صفائح من السلٌكا جٌل
بسمك (  )0.7ملم نشر علٌها زٌت القرنفل بشكل خط وبنفس الظروؾ السابقة وبعد انتهاء
عملٌة الترحٌل تم اخراج الصفائح وتركها لتجؾ ثم قشطت حزم المواد المفصولة من زٌت
القرنفل مع مادة السلٌكا جٌل على ضوء معامل الترحٌل لكل حزمة واذٌبت بالهكسان ورشحت
خالل ورق ترشٌح  . Whatman No. 1جففت الحزم المفصولة بالهواء لحٌن التخلص من
الهكسان  ،ثم وزنت كل منها وحفظت فً قنانً زجاجٌة محكمة فً المجمدة لحٌن االستعمال .
اختبـار تأثٌـــر المــــواد المفصــــولة لزٌـــت القرنفل على الصفائح
الكروموتوغرافٌة فً نم و الفطر P. aphanidermatum
 500جزء فً الملٌون من كل مادة من المواد المفصولة من زٌت القرنفل
حضر تركٌز
 ،بأخذ  50ملؽم من كل مفصول واضٌؾ الى  100مل وسط ؼذائً  PDAمعقم ومبرد .
اختبر كل مفصول ضد نمو الفطر  P. aphanidermatumبواقع ثالثة مكررات للمفصول
الواحد  .وبعد اكتمال النمو فً معاملة المقارنة تم اخذ قٌاسات النمو وحساب نسبة التثبٌط كما
فً الفقرة اعاله .
تشخٌص المواد الفعالة فً زٌت القرنفل
P.
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تم تشخٌص المواد الفعالة فً زٌت القرنفل على صفائح الكروموتوؼرافٌة الرقٌقة
برفقة المواد القٌاسٌة الـ  Furfuralوالـ  Tannic acidوالـ ( Eugenolالذي حصل علٌه هدٌة
 Tolueneبنسبة
من كلٌة طب االسنان  -جامعة بؽداد)  .اذٌبت المواد القٌاسٌة فً االتلوٌن
( . )1:1وضع  10مٌكرولٌتر من زٌت القرنفل والمواد القٌاسٌة على الصفٌحة بشكل بقع
المسافة بٌنها  2سم  ،ثم وضعت الصفٌحة فً الحوض الحاوي على محلول الفصل
 )7:93( Ethylacetate - Tolueneوعند وصول مستوى الترحٌل الى مسافة  18سم تم
اخراج الصفٌحة وتركت لتجؾ ثم رشت بالكاشؾ  VSووضعت مباشرة فً فرن حراري
على درجة حرارة ْ 110م لمـــدة  10-5دقٌقة  ،ثم تم مطابقة معامل الترحٌل (  )rfواللون مع
المواد القٌاسٌة لتعرٌؾ نوع المادة الفعالة فً زٌت القرنفل .
استخالص الٌوجٌنول  Eugenolمن زٌت القرنفل
 %10هٌدروكسٌد
حضر الٌوجٌنول من زٌت القرنفل بمزج كمٌة من الزٌت مع
الصودٌوم لتكوٌن ٌوجٌنوالت الصودٌوم  Sodium eugenolateفً قمع فصل  ،ؼسل
المزٌج باالٌثر  Etherلفصل مكونات الزٌت االخرى  ،حللت ٌوجٌنوالت الصودٌوم فً الطبقة
المائٌة بأضافة حامض الكبرٌتٌك  Sulfuric acidثم فصل الٌوجٌنول بالتقطٌر البخاري
( Clausو : 1965 ، Tylerالشماع . )1989 ،
وبعد فصل الٌوجٌنول من زٌت القرنفل تم مقارنته مع المادة القٌاسٌة على صفائح
الكروموتوؼرافٌة الرقٌقة كما فً الفقرة اعاله .
االختبار الحقلً
 1000و  2000جزء فً
تم تقوٌم فعالٌة زٌت القرنفل المستخلص بالهكسان بالتراكٌز
الملٌون  ،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
 CRDوبثالثة مكررات لكل
البٌت البالستٌكً  .صممت التجربة وفق التصمٌم تام التعشٌة
وعبد العزٌز  . ) 1980،وعدلت نسبة
معاملة وحللت النتائج وقورنت احصائٌا ً (الراوي
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  9سم 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 بزٌت القرنفل المستخلص بالهكسان على االصابة بالمرض
أضٌؾ إلى تربة األصص الملوثة بالفطر قبل ٌومٌن زٌت القرنفل المستخلص بالهكسان
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
%10
خٌار صنؾ بٌتا  -الفا فً كل اصٌص بعد تعقٌمها سطحٌا ً بهاٌبوكلورات الصودٌوم (
المستحضر 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 بزٌت القرنفل المستخلص بالهكسان على اإلصابة بالمرض
عقمت بذور الخٌار صنؾ بٌتا  -الفا سطحٌا ً وؼسلت بالماء المقطر المعقم عدة مرات
وتم تنشٌفها على ورق ترشٌح  ،ثم اخذ  30بذرة ووضعت فً دوارق تحوي زٌت القرنفل
المستخلص بالهكسان 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  10بذورخٌار لكل اصٌص  .واكملت خطوات العمل كما فً الفقرة
اعاله .
النتائج والمناقشة
تأثٌر زٌت القرنفل المستخلص بالتقطٌر البخاري فً نمو الفطر
 P. aphanidermatumعلى الوسط الزرعً
أشارت النتائج إن مستخلص زٌت القرنفل المستخلص بالتقطٌر البخاري ذو فعالٌة
تثبٌطٌة قوٌة عند التراكٌز  1000 ، 500 ، 250جزء فً الملٌون ضد نمو الفطر (جدول )2
 .اذ بلؽت النسبة المئوٌة للتثبٌط له  %100 ، %100 ، %33.3على التوالً ضد نمو الفطر
هذه النتٌجة بأن المادة أو المواد المؤثرة فً تثبٌط
 . P. aphanidermatumونستنتج من
 %20-14من مكونات
نمو الفطر تكون من مكونات زٌت القرنفل والذي وجد انه ٌشكل
البراعم الزهرٌة للقرنفل (  Wahabو  . )1976 ، Sharmaوهذه النتٌجة تتفق مع ما وجده
 Faragوآخرون ) 1989( ،و  Aureliوآخرون ) 1992( ،و  Sinhaوآخرون ) 1973( ،و
 Calderoneوآخرون )1994( ،من كون زٌت القرنفل ذو تأثٌر فعال فً تثبٌط نمو عدد من
الفطرٌات والبكترٌا .
جدول . 2تأثٌر زٌت القرنفل المستخلص بالتقطٌر البخاري فً نمو الفطر
 P. aphanidermatumعلى الوسط الزرعً .PDA
Pythium aphanidermatum
* التراكٌز
(جزء فً الملٌون)

معدل نمو الفطر ** (سم)

0.00
250
500
1000

 9أ
 6ب
 0.0ج
 0.0ج

%
للتثبٌط
33.3
100
100

* كل رقم فً الجدول ٌمثل معدل ثالثة مكررات .
** معدالت النمو الفطري المشتركة بحروؾ متشابهة فً كل عمود ال تختلؾ معنوٌا ً حسب اختبار
على مستوى معنوٌة . 0.05

Duncan

تأثٌر زٌت القرنفل المستخلص بالهكسان فً نمو الفطر
على الوسط الزرعً PDA
P.
اظهر زٌت القرنفل المستخلص بالهكسان فعالٌة متمٌزة فً تثبٌط نمو الفطر
 aphanidermatumعند التركٌز  1000جزء فً الملٌون حٌث بلؽت نسبة التثبٌط %100
(جدول  . )3بٌنما لم ٌظهر مسحوق القرنفل المتبقً بعد عملٌة االستخالص تأثٌراً فً نمو
الفطرعند اضافته مباشرة الى الوسط الؽذائً الـ  ، PDAحٌث لم ٌختلؾ معنوٌا ً عن معاملة
المقارنة والمعاملة بتركٌز  1000جزء فً الملٌون .
P. aphanidermatum
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ون  Faragوآخرون (1989) ،و  Aureliوآخرون،
وهذا ٌتفق مع ما وجده الباحث
)(1992و  Bahugunaو  (1993)، Kushwahaو  Wilsonوآخرون (1969) ،بفاعلٌة
زٌت القرنفل ضد نمو عدد من االحٌاء المجهرٌة.
جدول .3تأثٌر زٌت القرنفل المستخلص بالهكسان فً نمو الفطر
 P. aphanidermatumعلى الوسط الزرعً . PDA
المعاملة ( 1000جزء فً
الملٌون)
*
الزٌــــــت
المسحوق المتبقً من عملٌة
االستخالص
المقارنـــــــة

Pythium aphanidermatum
 %للتثبٌط
معدل نمو الفطر ** (سم)
 0.0ب

100

 9أ

0.0

 9أ

-

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

تحدٌد التركٌز المثبط من زٌت القرنفل لنمو الفطر P. aphanidermatum
على الوسط الزرعً PDA
 P. aphanidermatumتتناسب
بٌنت النتائج ان نسبة التثبٌط فً نمو الفطر
طردٌا ً مع تركٌز زٌت القرنفل (جدول  . )4وان اقل تركٌز من زٌت القرنفل الذي ٌختلؾ
معنوٌا ً بتأثٌره على نمو الفطر  P. aphanidermatumعن معاملة المقارنة هو  100جزء فً
الملٌون والذي سبب نسبة تثبٌط بلؽت  . %35.6اما التركٌز الذي سبب تثبٌطا ً كامالً لنمو
الفطر فكان  200جزء فً الملٌون والذي لم ٌختلؾ معنوٌا ً عن التراكٌز االعلى  .وهذا ٌشٌر
الى تفوق فعالٌة او تركٌز المادة الفعالة فً زٌت القرنفل  .وهذا ٌتفق مع ما وجده Tombe
( )1996و  Adamsو Weidenborne
( )1984و  Mansourوآخرون،
وآخرون،
. )1996(،
جدول . 4تحدٌد التركٌز المثبط من زٌت القرنفل لنمو الفطر  P. aphanidermatumعلى
الوسط الزرعً .PDA
Pythium aphanidermatum
* التراكٌز
(جزء فً الملٌون)

*معدل نمو الفطر (سم)

0.0
5
25
50
100
150
200
250
500
1000

 9أ
 9أ
 9أ
 9أ
 5.8ب
 5ج
 0.0د
 0.0د
 0.0د
 0.0د

%
للتثبٌط
0.0
0.0
0.0
35.6
44.4
100
100
100
100
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* كل رقم فً الجدول ٌمثل معدل ثالثة مكررات .
** معدالت النمو الفطري المشتركة بحروؾ متشابهة فً كل عمود ال تختلؾ معنوٌا ً حسب اختبار
 Duncanعلى مستوى معنوٌة . 0.05

تحدٌد طبٌعة تأثٌر زٌت القرنفل المستخلص بالهكسان فً نمو الفطر
 P. aphanidermatumعلى الوسط الزرعً PDA
 2000 ، 1000جزء فً الملٌون
بٌنت نتٌجة هذا االختبار ان زٌت القرنفل بالتراكٌز
قد تسببت فً قتل الفطر  P. aphanidermatumعند تعرٌضهما لهذه التراكٌز من زٌت
القرنفل حٌث لم تنمو قطع المستعمرات الفطرٌة عند نقلها الى اطباق بتري حاوٌة على الوسط
الؽذائً الـ  PDAفقط  ،حتى مع زٌادة فترة الحضن الى سبعة اٌام بعد اكتمال نمو قطع
المستعمرات الفطرٌة المعاملة بالماء المقطر والمعقم فقط ولكال الفطرٌن (جدول . )5
 %90-70من مكونات زٌت
وقد ٌمكن تفسٌر ذلك بأن مركب الٌوجٌنول الذي ٌشكل
القرنفل قد اثر بقتل الفطروتأثٌره فً تحطٌم الماٌتوكوندرٌا ادى الى منع انتاج الطاقة  ،او انه
مولود  Corbett : 1979 ،وآخرون : 1983 ،
اثر فً نفاذٌة االؼشٌة الخلوٌة (العادل
شعبان ونزار  . ) 1993 ،وهذا ٌؤٌد إن زٌت القرنفل بالتراكٌز المستعملة ذو تأثٌر قاتل
Fungistatic
 Fungitoxic effectللفطر  P. aphanidermatumولٌس مانع للنمو
 .effectوتكون هذه النتٌجة مهمة للمركب الكٌمٌائً الذي ٌسبب قتل المسببات المرضٌة بدالً
عن إٌقاؾ نموها  ،حٌث إن التأثٌر من النوع الثانً ٌزول بزوال المادة المؤثرة أو انخفاض
تركٌزها  ،مما ٌسمح للمسببات المرضٌة من إعادة نشاطها وبالتالً تبقى احتماالت اإلصابة بها
قائمة  .وفً دراسة مشابهة وجد ان مركب الهاٌبرسٌن المفصول من نبات الروجة ذو تأثٌر
مماثل بقتل الفطر ( P. aphanidermatumالعثمانً . )1997 ،
جدول .5تحدٌد طبٌعة تأثٌر زٌت القرنفل المستخلص بالهكسان فً نمو الفطر
 P. aphanidermatumعلى الوسط الزرعً .PDA
Pythium aphanidermatum
* المعاملة
**معدل نمو الفطر (سم)
المقارنة

 9أ

%
للتثبٌط
-

زٌت  1000جزء
فً الملٌون
زٌت  2000جزء
فً الملٌون

 0.0ب

100

 0.0ب

100

* كل رقم فً الجدول ٌمثل معدل ثالثة مكررات .
ً
** معدالت النمو الفطري المشتركة بحروؾ متشابهة فً كل عمود ال تختلؾ معنوٌا حسب اختبار
 Duncanعلى مستوى معنوٌة . 0.05
فصل مكونات زٌت القرنفل على صفائح الكروموتوغرافٌة الرقٌقة :

اظهرت نتٌجة االختبار انفصال سبع حزم مكونة لزٌت القرنفل بعد ترحٌل زٌت
القرنفل على صفائح الكروموتوؼرافٌة الرقٌقة فً محلول الفصل تلوٌن  -خالت االثٌل Ethyl
( )7 : 93( acetate - Tolueneجدول  .)6وقد رقمت الحزم من  7 – 1وتم تحدٌد معامل
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ترحٌلها (  ) rfولون كل منها باستعمال الكاشؾ  VSوتعرٌضها لدرجة حرارة ْ 110م لمـــدة
 10-5دقائق .
تأثٌر مكونات زٌت القرنفل المفصولة على الصفائح الكروموتوغرافٌة الرقٌقة على على نمو
الفطر: P. aphanidermatum
 500جزء فً
بٌنت نتٌجة اختبار فاعلٌة المواد المفصولة من زٌت القرنفل بتركٌز
الملٌون (جدول  )6الى ان المكونات بالرقم  6 ، 5 ، 4قد سببت اعلى نسبة تثبٌط فً نمو
الفطر  Pythium aphanidermatumاذ بلؽت  %100 ، %100 ، %22.2على التوالً .
بٌنما المكونات باالرقام  7 ، 3 ، 2 ، 1لم تظهر تأثٌراً فً نمو الفطر.
نستنتج من هذا االختبار ان المادة او المواد الفعالة فً زٌت القرنفل ضد الفطر
الممرض تكون محصورة بٌن قٌمة معامل الترحٌل . 0.812 - 0.568

جدول  .6تأثٌر مكونات زٌت القرنفل المفصولة على صفائح الكروموتوغرافٌة الرقٌقة
فً نمو الفطرٌن  P. aphanidermatumعلى الوسط الزرعً .PDA
مكونات الزٌت
بتركٌز 500
جزء فً الملٌون

* قٌمة  rfواللون بعد
الكشؾ

Pythium aphanidermatum
** معدل نمو الفطر (سم)

%
للتثبٌط
-

المقارنة

-

9.0

أ

1

0.22
اصفر
0.375
ازرق -بنفسجً
0.468
جوزي فاتح
0.568
بنفسجً
0.718
برتقالً
0.812
اخضر ؼامق
0.968
بنفسجً-احمر

9.0

أ

0.0

9.0

أ

0.0

9.0

أ

0.0

 7.0ب

22.2

 0.0ج

100

 0.0ج

100

 9.0أ

0.0

2
3
4
5
6
7

* كل رقم فً الجدول ٌمثل معدل ثالثة مكررات .
ً
** معدالت النمو الفطري المشتركة بحروؾ متشابهة فً كل عمود ال تختلؾ معنوٌا حسب اختبار
 Duncanعند مستوى معنوٌة . 0.05

تشخٌص المادة الفعالة فً زٌت القرنفل
أظهرت نتائج التحلٌالت على الصفائح الكروموتوؼرافٌة الرقٌقة من احتواء زٌت
القرنفل على مركب الٌوجٌنول  Eugenolوذلك من خالل تطابق معامل الترحٌل (  )rfمع
مركب الٌوجٌنول القٌاسً ( )0.718تحت ظروؾ الفصل ،وتلونه باللون البرتقالً مع الكاشؾ
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 VSوالحرارة ْ 110م لمدة  10-5دقائق  .ومن هذا نالحظ تطابق مركب الٌوجٌنول المفصول
من زٌت القرنفل المستخلص بالهكسان مع المركب القٌاسً .
كذلك اظهر الكشؾ وجود مركب الٌوجٌنول فً الزٌت المستخلص بالتقطٌر البخاري .
وهذا ٌفسر فعالٌة زٌت القرنفل على نمو الفطر . Pythium aphanidermatum
وهذه النتٌجة تتفق مع نتائج دراسات سابقة اشارت الى فعالٌة الٌوجٌنول ضد االحٌاء
المجهرٌة (  Mansourواخرون  Adams : 1996 ،وHao : 1996 ، Weidenborner
وآخرون . )1998 ،
التجارب الحقلٌة
اثر معاملة التربة بزٌت القرنفل على االصابـــة بالفطر P. aphanidermatum
أظهرت النتائج وجود اختالفات فً النسبة المئوٌة لالنبات بٌن المعامالت المختلفة
(جدول  . )7اذ كانت النسبة المئوٌة لالنبات فً معاملة زٌت القرنفل بتركٌز  2000جزء فً
الملٌون  ، %64.53لم تختلؾ معنوٌا ً عن معاملة المقارنة ؼٌر الملوثة بالفطر ( )%83.33
ومعاملة مبٌد الرٌدومٌل  0.1( )%67.2( 5Gملؽم  /ؼم تربة)  ،والتً اختلفت عن معاملة
المقارنة الملوثة بالفطر ( )%11.1بفروقات مهمة احصائٌا ً .
 1000جزء فً الملٌون  ،فلم تؤثر معنوٌا ً فً خفض
اما معاملة زٌت القرنفل بتركٌز
نسبة االصابة بالفطر  P. aphanidermatumحٌث لم تختلؾ معنوٌا ً عن معاملة المقارنة
الملوثة بالفطر (  . )%11.1وقد 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 لم ٌختلؾ معنوٌا ً عن معاملة زٌت القرنفل بتركٌز
 2000جزء فً الملٌون (  7.5سم  /نبات)  ،فً حٌن اختلؾ عن بقٌة المعامالت بفروقات
مهمة احصائٌا ً  .كذلك وجد ان معدل طول النبات فً معاملة زٌت القرنفل بتركٌز  1000جزء
فً الملٌون (  5سم  /نبات)  ،لم تختلؾ معنوٌا ً عن معاملة المبٌد (  6.17سم  /نبات)  .أما
معدل طول النبات فً معاملة المقارنة الملوثة بالفطر (  6.5سم /نبات) لم تختلؾ معنوٌا ً عن
معاملة زٌت القرنفل بتركٌز  2000جزء فً الملٌون ( 7.5سم  /نبات)  ،وقد ٌرجع السبب فً
ذلك إلى نمو البادرات الناجٌة من اإلصابة بالفطر بشكل جٌد بدون تأثر
أخرى تفوقت نباتات معاملة المقارنة الملوثة بالفطر من حٌث معدل الوزن
ومن جهة
الرطب للنبات الواحد إذ بلػ  2.17ؼم /نبات ثم تلتها معاملة زٌت القرنفل بتركٌز 2000
جزء فً الملٌون (  1.72ؼم /نبات) ومعاملة المقارنة ؼٌر الملوثة (  1.7ؼم /نبات) والتً
اختلفت معنوٌا ً عن معاملة مبٌد الرٌدومٌل  1.54( 5Gؼم /نبات)  .فً حٌن لم توجد فروقات
مهمة إحصائٌا بٌن بقٌة المعامالت ومعاملة مبٌد الرٌدومٌل  . 5 Gأما بالنسبة لمعدل الوزن
الجاؾ فوجد عدم وجود اختالفات معنوٌة بٌن المعامالت المختلفة .
واستناداً
إلى النتائج أعاله وجد إن استعمال زٌت القرنفل بتركٌز  2000جزء فً
الملٌون كان أكثر المعامالت كفاءة فً حماٌة بذور و بادرات الخٌار من اإلصابة بالفطر P.
 aphanidermatumدون التأثٌر السلبً على نمو النباتات .
جدول .7اثر معاملة التربة بزٌت القرنفل على االصابة بالفطرP.aphanidermatum
وبعض معاٌٌر النمو.
* المعاملة
المقارنة ()+
مبٌد Ridomil
زٌت  1000جزء فً

 %لالنبات
**
 83.33أ
67.20

أب

 33.83ج د

معدل طول النبات
(سم /نبات)
 8.17أ
 6.17ج د
5

د
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معدل الوزن
الرطب (ؼم /نبات)
 1.7أب

معدل الوزن الجاؾ
(ؼم/نبات)
 0.153أ

 1.54ب ج

 0.150أ

 1.09ج

 0.373أ
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الملٌون
زٌت  2000جزء فً
الملٌون
المقارنة ( ) -

أب

 64.53أ ب

7.5

 11.10د

 6.5ب ج
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 1.72أ ب

 0.150أ

 2.17أ

 0.213أ

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

اثــــر معاملــــة البــــذور بزٌت القرنفل على االصابة بالفطــــر
P. aphanidermatum
أظهرت النتائج وجود فروق معنوٌة فً التأثٌر على معدل نسبة انبات بذور الخٌار
(جدول  )8حٌث تفوقت معاملة زٌت القرنفل بتركٌز  1000جزء فً الملٌون ( )%65.6
P.
وبتركٌز  2000جزء فً الملٌون (  )%76.73على معاملة المقارنة الملوثة بالفطر
 ، )%11.1( aphanidermatumواللتان لم تختلفا معنوٌا ً عن معاملة مبٌد الرٌدومٌل 5 G
( )%67.2ومعاملة المقارنة ؼٌر الملوثة بالفطر ()%83.33
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 بزٌت
القرنفل بتركٌز  1000و  2000جزء فً الملٌون على معدل طول النبات الذي بلػ عندها 4.5
 4.83 ،سم  /نبات على التوالً والذي اختلؾ معنوٌا ً عن معاملة المقارنة الملوثة بالفطر ( 6.5
سم  /نبات) وؼٌر الملوثة بالفطر ( 8.17سم  /نبات)  .وكذلك اختلفت معنوٌا ً عن معاملة مبٌد
الرٌدومٌل  6.17( 5Gسم  /نبات)  .أما بالنسبة للتأثٌر على معدل الوزن الرطب فقد اختلفت
أٌضا معاملة زٌت القرنفل وبالتركٌزٌن المختبرٌن (  0.93 ، 0.79ؼم /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 للمعامالت المختلفة .
ومن النتائج السابقة ٌمكن ان نستنتج ان معاملة زٌت القرنفل بالتركٌزٌن المستخدمٌن
فً االختبار بالرؼم من توفٌرها افضل حماٌة لبذور وبادرات الخٌار من االصابة بالفطر
 P. aphanidermatumمقارنة مع باقً المعامالت والتً لم تختلؾ معنوٌا ً عن معاملة
المقارنة ؼٌر الملوثة بالفطر ومعاملة مبٌد الرٌدومٌل  5Gاال انها اثرت على ارتفاع النباتات
ووزنها الرطب  .وقد ٌعزى مثل هذا التأثٌر الى وجود بعض المركبات المؤثرة على مواصفات
النمو وقد ال ٌكون لمثل هذا التأثٌر اهمٌة عند تقدم النبات بالعمر او على كمٌة الحاصل اال ان
مثل هذا االمر ٌحتاج الى دراسة اعمق وصوالً الستنتاج ادق وقد سبق االشارة الى وجود مثل
هذه التأثٌرات ( Sinhaواخرون  : 1993 ،كاردنٌر وآخرون . ) 1990،
نستنتج إن المادة أو المواد المثبطة لنمو الفطر  P. aphanidermatumفً البراعم
الزهرٌة للقرنفل ذات طبٌعة زٌتٌة ٌمكن فصلها باالستخالص بالهكسان أو التقطٌر البخاري ،
وان الٌوجٌنول  Eugenolهو المركب السام لنمو الفطرٌن  .وان معاملة التربة الملوثة بالفطر
 P. aphanidermatumالممرض بالمستخلص الزٌتً للقرنفل ( 2000جزء فً الملٌون) قبل
الزراعة اظهر حماٌة معنوٌة لبذور وبادرات الخٌار من اإلصابة بالفطر.
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جدول .8اثر معاملة بذور الخٌار بزٌت القرنفل على االصابة بالفطـــــر
 P. aphanidermatumوبعض معاٌٌر النمو.
معدل الوزن الرطب
(ؼم /نبات)

معدل الوزن الجاؾ
(ؼم/نبات)

* المعاملة

**  %لالنبات

المقارنة ()+

 83.33أ

معدل طول
النبات (سم/
نبات)
 8.17أ

 0.153أ

 1.7ب

مبٌد Ridomil

 67.20أب

 6.17ب ج

 1.54ب

 0.150أ

زٌت  1000جزء فً
الملٌون
زٌت  2000جزء فً
الملٌون
المقارنة ()-

 65.6أب

 4.5د

 0.79د

 0.066أ

 76.73أب

 4.83د

 1.03ج

 0.083أ

 11.10د

 6.5ب

 2.17أ

 0.213أ

المقارنة ( : )+معاملة المقارنة ؼٌر الملوثة بالفطر .
المقارنة ( : )-معاملة المقارنة الملوثة بالفطر .
* كل رقم فً الجدول ٌمثل معدل ثالثة مكررات .
** المعدالت التً تشترك بحروؾ متشابهة فً كل عمود ال تختلؾ معنوٌا ً حسب اختبار
مستوى معنوٌة . 0.05
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Efficiency of Clove oil against casuals of seedling damping – off
Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzpatrick on cucumber
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ABSTRACT
This study was carried out to : (1) evaluate effectively of clove
tree oil (Eugenia caryophylata Thunb) against the growth of Pythium
aphanidermatum In Vitro . (2) Determine the effective extract
concentration on seedling damping - off caused by pathogen on
cucumber In Vivo , and (3) Identify the active component (s) of the
effective Clove oil.
The results showed that Clove oil extracted by steam distillation at
250 , 500 and 1000 ppm inhibited the growth of P. aphanidermatum by
33.3 , 100 and 100%.
Thin layer chromatographic analysis of the clove oil revealed that
Eugenol was the active component against the pathogen .
As consequence artificially contaminated soils , drenched with
clove oil at 2000 ppm was significantly reduced the damping - off on
cucumber by both pathogens .
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