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ABSTRACT 

In this study the effect of alcoholic leaves  extracts of Cassia spp, 

Salvia officinalis and Achillea millefolium was tested on the growth of the 

fungus Fusarium graminearum which was isolated from rice. Four 

concentration (5,10,15,20 mg/ml) for each plant were used. it was noticed 

that the inhibition effect of these extracts increase with increasing the 

concentration of them Prcentage of Cassia spp, Salvia officinalis, 

Achillea millefolium were (35.7, 100, 100%) respectively at the 

concentration 20 mg/ml. These results were compared with bioresistor 

Trichoderma harzianum, Trichoderma viride since they gives high 

antagonistic efficiency reached to 100 % Therefore we advice to use these 

plant extracts instead of chemical substance (fungicide), Because they are  

cheap, safety in use and don’t have any poisons effect on plant, animal, 

human and environment in addition the achieving of these extracts was 

very easy and available in nature.  

 
الخالصة 

 Cassia نبات السنامكي  ألوراقالمستخمص الكحولي  تأثيرفي ىذه الدراسة تم اختبار 

spp  والميراميةSalia officinalis   األلفيةواالخيميةAchillea millefolium    عمى نمو
المعزول من الرز وبمعدل اربع تراكيز لكل مستخمص  Fusarium graminearumالفطر 

المستخمصات  ألوراقحيث لوحظ ان نسبة التثبيط بالنسبة  (مل/ممغم 20، 15، 10، 5) وىي
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النباتية تزداد بزيادة التركيز حيث كانت نسبة التثبيط لكل من مستخمصات السنامكي والميرامية 
، قورنت مل/ممغم 20عمى التوالي عند التركيز  (% 100و  100و  35.7) األلفيةواالخيمية 

  viride  Trichoderma و Trichoderma harzianum لحيوياىذه النتائج مع المقاوم 
، لذلك ننصح باستخدام ىذه %100حيث اثبت المقاوم الحيوي كفاءة تضادية عالية بمغت 

المستخمصات النباتية كبدائل عن المقاومة الكيميائية والمبيدات الفطرية وذلك لكونيا رخيصة 
 باإلضافةوالبيئة   واإلنسانية عمى النبات والحيوان سم أثارأي  كوال تتراالستخدام  وأمينةالثمن 

 .سيولة الحصول عمييا لتوفرىا بكثرة في الطبيعة إلى
 

لمقدمة ا
صنف الفطريات  Ascomycotaقسم  أوشعبة  إلى Fusarium ينتمي الفطر

Sordariomycetes ورتبة Hypocreales وعائمة Nectriaceae
 الرأسيسبب مرض لفحة  (1)

 مره في ايطاليا من قبل ألوللصغيرة مثل الرز والحنطة والشعير وصف ىذا الفطر في الحبوب ا
Cattaneo  (2)اليند واليابان والنيبال واوغندالمرز في البرازيل والصين و إصاباتبعد ذلك سجمت 

النباتية ولو  األصنافلمعديد من  ممرضالتربة و يمتوفر فويكون  حيث يكون واسع االنتشار
الذي  والحيوان اإلنسانتؤثر عمى صحة  وبذلكالسموم الفطرية في المحاصيل  نتاجإالقدرة عمى 

لمحصولي الحنطة والشعير  أمريكاتقدر نسبة الخسائر الناتجة بسبب ىذا الفطر في  ((3يتناوليا
 stateبينما بمغت نسبة الخسائر في  (4)بميون دوالر 3تقريبا  1996 و 1991مابين عام 

Planis and central united  1998 -2000بميون دوالر مابين عامي  2.7تقريبا
كذلك  (1)

ليذا الفطر  أنحيث  كالشوفان التي تستخدم كأعالف واألعشابفي الذرة   وتعفنا أمراضيسبب 
وليذا الفطر القدرة عمى  (5،1)واألمطارالقابمية عمى البقاء فوق سطح التربة وينتشر بواسطة الرياح 

و  Zearalenoneو  Deoxynivalenol (DON) ومنياالسموم   إنتاج
Trichothencenes

المسببات المرضية  الحالية المستخدمة بنجاح في مكافحة طرقالومن  (6،4)
عمى البيئة  اعدة عن طرق المقاومة الكيميائية التي ليا أضرارىي المستخمصات النباتية كبدائل و

فاعمية في مقاومة   النباتية اتمستخمصلفالوالصحة وخاصة عند استخداميا بشكل خاطئ 
أي متبقيات  كوال تتراالستخدام  وأمينةالمسببات الفطرية والبكترية وغيرىا ولكونيا رخيصة الثمن 

وتعد  .(7)سيولة الحصول عمييا  لتوفرىا بكثرة في الطبيعة إلى باإلضافةسمية عمى النبات 
العائمة  إلىنتشار في العالم حيث تعود من النباتات الواسعة اال  Salvia officinalisالميرامية

 Dalmation و Garden sageو  Sage أيضاوتسمى  (8)نوع 900الشفوية وتشمل حوالي 

sage (9)تستخدم في الكثير من التطبيقات العالجية
الزيت المستخمص من الميرامية  حيث 

عمى العديد من  ئياالحتوا (10)يستخدم كدواء عشبي ويمتمك فعالية مضادة لمبكتريا والفطريات
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و   carnosolو  chlorogenic acid و caffeicوrosmarinic   المركبات الكيميائية ومنيا
flavonoids وىي  األساسيةالزيوت  إلى باإلضافةthuyone  وcineole

السنامكي  أما (11 )
Caasia spp  يضااسمى ي البقولية عائمةال إلىيعودRing worm senna   أنحيث 

 (12،13،14 )اإلنسانتصيب  البكتيرية والفطرية التي األمراضالنباتي لو يستخدم ضد  المستخمص
والسابرونين والكاليكوسيد  والميكتينالقمويدات  يحتوي النبات عمى العديد من المركبات منيا

فيي من النباتات   Achillea millefoliumاالخيمية االلفية  أما ،والسيانوجين و االيزوفالفونيد
 أيضاوتسمى  (15)سنة  3000من  أكثرحيث تستخدم منذ  بية المنتشرة بصورة واسعةالط

Yarrow  مواد فعالة مثل حامض  تحتوي عمى المركبة عائمة ال إلىوىي نبات زىري تنتمي
تمتمك االخيمية فعالية مضادة   (16)السيميك واالسبارجين والتانين

 Antinflammantoryلاللتيابات
Antiumor لألورامدة وفعالية مضا (17)

(18)
ية مضادة لوفعا 

Antioxidant لألكسدة
التي تصيب  األمراضفي معالجة الكثير من  أيضاكما تستخدم  (19)

(20)اإلنسان
المستخمصات النباتية السابقة الذكر لم تستخدم  أننالحظ من ىذه الدراسات السابقة   

لمبيئة والحيوان  أضرارتسبب  وال ينةأموىي  (في الحقل) كمبيد ضد الفطريات الممرضة لمنبات
المستخمصات النباتية كبدائل لممبيدات في ولذلك ارتئينا في ىذه الدراسة استخدام  واإلنسان

وكذلك إمكانية تعفير الحبوب  المسببة لألمراض الفطرية الحقميةالتخمص من الممرضات الفطرية 
وتمفيا  إصابتيانوعا ما لتجنب  األمينةات والمنتجات الغذائية والفواكو المخزونة بيذه المستخمص

  . من قبل الفطريات
 
ق العمل ائالمواد وطر

العزل   -1
المعقمة والمأخوذة بصورة عشوائية في  الرز يات المموثة لمرز بزراعة حبوبتم عزل الفطر

 بدرجة االطباق وحضنت PDA   Dextros Agar Potatoاطباق بتري حاوية عمى وسط
مائمة  أوساطفي وزرعت  العزالت الفطرية النامية أخذتومن ثم  أياممدة سبعة ول م˚2±28حرارة 

 .( 12،22)لحين التشخيص
 

 تشخيص االعفان  -2
من حيث شكل المستعمرة والمجيرية  الخواص العامةتم تشخيص ىذه العزالت بدراسة 
مرة ولقحت عينة من كل مستع أخذتومن ثم  وأبعادىاولونيا وقواميا وشكل ولون الكونيدات 

: لمتشخيص وىي أساسيةزرعية  أوساطالزرعية عمى ثالث   األوساطباستخدام تقنية تمقيح 
  

1- (CYA)  Czapek Yeast Extract Agar  
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2- (MEA)  Malt Extract Agar 
3-  (G25 N)  25%  Glycerol Nitrate Agar   

 

وكذلك  (23) أيامولمدة سبعة   م˚37و   م˚25و   م˚5وحضنت ىذه البيئات عند درجات الحرارة 
 . (24)  شخصت باستخدام تقنية الزرع عمى الشريحة الزجاجية

 
واختبار  السنامكي والميرامية واالخيمية االلفية  ألوراقالمستخمص الكحولي  تحضير  -3

     Fusarium graminearum عمى الفطر أثيرهت
 لية االلفية  بنقع مسحوقيالخا ،لميراميةا ،السنامكيتم االستخالص الكحولي لكل من 

عممية السحق بجياز  دوبع%  99بتركيز   Ethanolالجاف لمنباتات في كحول االيثانول األوراق
Hommgenizer  ثم رشح  أيامولمدة ثالثة  م˚4-8بوعاء محكم الغمق بدرجة  ىام حفظت

ل دقيقة دورة لك 2000المستخمص بعده طبقات من الشاش ثم ادخل في طرد مركزي بمقدار 
لمتخمص من البقايا النباتية وجفف المستخمص ثم اذيب الوزن المعموم منو بمقدار معموم من 

Dimethyl sulphoxide (DMSO) لدينا محمول قياسي معموم التركيز مقدر  أصبح كوبذل
وحضرت  (25 )دقيقة  15ولمدة م˚ 64مل وعقم المستخمص بالبسترة عند درجة حرارة /بالممغم

وباستخدام قانون  (PDA)مل من المستخمص مع الوسط /ممغم (5،10،15،20)التراكيز 
وكذلك استخدمت معاممة  (MIC)ادنى تركيز مثبط  عمىلمحصول  N1 V1= N2V2 التخفيف

 األطباقزرعت ومن ثم  إضافةالمقارنة وىي طبق بتري حاوي عمى الوسط الزرعي بدون أي 
ممم وبمقدار ثالث مكررات لكل تركيز ثم  6وبقطر  أيام 7بأقراص من المستعمرة الفطرية بعمر 

 أقطاربقياس أيام ومن ثم سجمت النتائج  7ولمدة   م˚ 2±28 بدرجة  األطباقحضنت 
 . المستعمرات النامية

 
و   Trichoderma  harzianum القدرة التضادية بين المقاومان الحيويان اختبار   -4

Trichoderma viride   والفطر الممرض Fusarium  graminearum .
مع المكافح الحيوي  Fusarium  graminearumتم االختبار بالزراعة المزدوجة لمفطر 

Trichoderma harzianum  و  Trichoderma viride  عمى الوسط كال عمى حدا
ممم  4سم بوضع قرص من النمو الفطري قطر  9في اطباق بتري معقمة بقطر  PDAالغذائي 

. سم تقريبا 4ص مماثل لو من المقاوم الحيوي وكانت المسافة بين القرصين بشكل مقموب مع قر
واخذت  م˚ 2 ±25بالحاضنة عمى درجة  األطباقذت التجربة بواقع ثالث مكررات وحضنت فن

 وذلك كما (26)وقدرت درجة التضاد حسب سمم التقدير الخماسي الذي اعده أسبوعبعد النتائج 
: يأتي
.  اوم كامل مساحة الطبق دون السماح لمفطر الممرض بالنموتغطي نموات الفطر المق (1
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 . تغطي نموات الفطر المقاوم ثمثي مساحة الطبق ويغطي الفطر الممرض الثمث الباقي (2
تغطي نموات الفطر المقاوم نصف مساحة الطبق ونموات الفطر الممرض تغطي النصف  (3

 . االخر مع عدم وجود منطقة فاصمة بين المستعمرتين
المقاوم ثمث مساحة الطبق في حين تغطي نموات الفطر الممرض  موات الفطرتغطي ن (4

 . الثمثين االخرين
 . الفطر المقاوم غير نامي ونموات الفطر الممرض كامل الطبق (5

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

النتائج والمناقشة 
العتماد عمى امن الرز وتم تشخيصو ب Fusarium  graminearumتم عزل الفطر 

 أنالتصنيفية وبما  األطالسلممستعمرة وباالعتماد عمى والتشخيص المجيري  المظير الخارجي
عمى كثير من المحاصيل الزراعية ومنيا الحنطة والشعير والرز والذرة والشوفان  تأثيرليذا الفطر 

نبات السنامكي والميرامية  ألوراقالمستخمصات النباتية استخدام  إمكانيةدراسة  ارتأينافقد 
الفطر المعاممة بالتراكيز  اتمستعمر أقطارمعدل  يمثل (1)فالجدول  لمكافحتو واالخيمية االلفية

 .النباتات السابقة ألوراق ةالكحولي اتالمختمفة من المستخمص

 

قطر  عمى معدل واالخيمية االلفية الميرامية نبات السنامكي و ألوراقالمستخمص الكحولي  تأثير :(1)الجدول 
 (سم)  F . graminearum مستعمرة الفطر

 السيطرة مل/ التراكيز ممغم  أسم النبات
5 10 15 20 

 5.9 السنا مكي
B 

5 
C 

4.8 
D 

4.5 
D 

7  
A 

 3.2 الميرامية

B 

2.9  

C 

0.4 

D 

0 

D 

7  

A 

 األخيمية األلفية
 

4.4 
B 

3 
C 

2.5 
C 

 0 
D 

7  
A 

 حسب اختبار دنكن  0.05التي تحمل احرف متشابية تدل عمى عدم وجود فروق معنوية بينيا عند مستوى احتمال  األرقام  *
 

النسبة المئوية لتثبيط المستخمصات الكحولية لنبات السنامكي والميرامية  أنيبين  (2)الجدول و
 أنالنتائج  أظيرتلصات حيث عمى الفطر المدروس تزداد بزيادة تراكيز المستخواالخيمية االلفية 

المستخمصات النباتية في  أالمستخمص الكحولي الوراق نبات الميرامية واالخيمية االلفية كانا اكف
 20حيث كان اعمى نسبة تثبيط عند التركيز Fusarium graminearumتثبيط نمو الفطر 

مستخمص السنامكي اما بالنسبة ل (2)و (1) الشكل ولكال النباتين %100مل اذا بمغت /ممغم
من ىذا يتضح ان  (3)الشكل  %35.  7مل اذا بمغ /ممغم 20فكان اعمى تثبيط عند التركيز 
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المستخمصات المستخدمة تثبيطا لنمو  أمستخمص الميرامية واالخيمية االلفية يعدان من اكف
عمى العديد من  ويعود السبب الى احتواء الميرامية  Fusarium graminearumالفطر
  carnosolو  chlorogenic acid و caffeic   وrosmarinic   كبات الكيميائية ومنياالمر
cineoleو    thuyoneوىيالى الزيوت االساسية  باإلضافة flavonoidsو 

 (8)وقد ذكر  (11)
الكحولي لنبات الميرامية كان ذات فعالية مثبطة لنمو العديد من البكتريا وقد ان المستخمص 

مستخمص الكحولي لنبات الميرامية كان ذات فعالية مثبطة لنمو العديد من الفطريات ان ال (27)اكد
 Aspergillus flavus، Alternaria  A.niger، Candida التالية األنواعوخاصة 

species، Pencillium frequentans، Fusarium oxysporum   اما نبات االخيمية
 ،Flavonoids tannins ،comarinsالتالية  االلفية فيحتوي عمى المركبات الكيميائية

proazulene 
(11)

حيث تستخدم مستخمصاتو الكحولية  لتثبيط البكتريا المسببة لمجروح وكذلك  
اما نبات السنامكي فمو تاثير تثبيطي  Candida albicans (20)و  A.nigerالفطريات ومنيا 

تراكيز مختمفة من مستخمص  تأثير (14)كذلك بين (28)عمى نمو الفطريات الجمدية والخمائر
 Aspergillusمل عمى الفطريات التالية/ممغم 25 ،20، 15، 10 ،5السنامكي وىي 

fumigatus، Microsporum cains، Candida albicans   وقد الحظ ان منطقة الثبيط
 الفطريات كذلك فان لمستخمص السنامكي تاثير عمى . تزداد بزيادة تراكيز المستخمص
Aspergillus flavus،  A.parasiticus،Fusarium oxysporium،  

Helminthosporium،Candida albicans، Microsporium andoiumini  وقد كانت
 ،Aspergillus flavusمل بالنسبة لمفطر/ممغم 15و 10عند التركيز % 100نسبة التثبيط 

A.parasiticus  (13)(والنبات لإلنسانة الممرض) مل لمفطريات/ممغم15ركيز عند الت% 100و 
  Fusarium proliferatum و   Aspergillus flavus في الفطر يتثبيط تأثير كذلك فان لو

 Fusarium monilifome و
(29(. 

 
 نبات السنامكي والميرامية ألوراقالمستخمص الكحولي  لتأثيرالنسبة المئوية  :(2)الجدول 

 F . graminearum في الفطر  األلفيةواالخيمية 

 %  النسبة المئوية لمتثبيط 
السيطرة   مل/ التراكيز ممغم  أسم النبات

5 10 15 20 

 15.6 السنا مكي

C 

27.5 

B 

31.3 

B,A 

35.7 

A 

0 

 D 

 54.2 الميرامية

D 

57.6 

C  

93.7 

B 

100 

A 

0 

D 

 األخيمية األلفية
 

37.1 

C 

57.1 

B 

64.2 

B 

100 

A 

0 

D 

حسب اختبار دنكن   0.05وجود فروق معنوية بينيا عند مستوى احتمال  عدم دل عمى االرقام التي تحمل احرف متشابية ت
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 Trichoderma harzianumان المقاوم الحيوي اختبار القدرة التضادية نتائج وأظيرت
غطى نموه كامل مساحة  نموا من الفطر الممرض اذ أسرعكانا    Trichoderma virideو  

 )حسب سمم (1)او   %100التضاد  أندون السماح لمفطر الممرض بالنمو وىذا يعني الطبق 

Control 10 15 20 5 

 
 F.graminearum ميرامية في الفطرمستخمص ال تأثير :(1)الشكل 

 F.graminearum الفطر فيمستخمص االخيمية االلفية  تأثير :(2)الشكل 

 F.graminearum الفطر فيمستخمص السنامكي  تأثير :(3)الشكل 
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 Trichodermaحيث اشارت العديد من البحوث الى قدرة المقاوم الحيوي  (4)الشكل  (26

harzianum  عمى افراز العديد من االنزيمات المحممة او المضادات الحيوية
 وافراز مواد ايضية غازية مثل   Glgatoxinsو   Emodine  و  Trichoderminمثل

Acetalhyde
(32)كذلك اكد (30،31)

تثبيطي قوي  تأثيرلو   Trichoderma harzianum بان 
 Trichodermaان المقاوم الحيوي  (33 )وقد بين  Fusarium  graminearumعمى الفطر 

harzianum     و Trichoderma viride يات مثلليما القابمية عمى تثبيط نمو الفطر     
A. niger  و Fusarium spp   وAlternaria spp    مضادات حيوية وذلك النيما ينتجان

ثبيط نمو الفطر وتكوين السبورات من ىذا يتضح ان مستخمصي وانزيمات ليا القدرة عمى ت
ي الميرامية واالخيمية االلفية ليما قوة تثبيطية مقاربة لممقاوم الحيوي وبيذا يكونان كفوئين ف

والبيئة اضافة الى  واإلنساناستخداميما كمبيدات امينة والتترك أي اثار سمية عمى النبات 
  . توفرىما في الطبيعة
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