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استخدام المستخلص الكحولي ألوراق العرعر فى مكافحة مسبب 
 مرض العفن الطري على البصل

 (2)و فوزية مفتاح عبد السالم (1)نواره على محمد 
 جامعة عمر المختار البيضاء، ليبيا -كلية الزراعة -قسم وقاية النبات  (1)

 جامعة عمر المختار البيضاء ليبيا –كلية العلوم  –قسم النبات  (2)

E-mail: noboshakoa38@yahoo.com 

 الملخص
لسنة   اجريت هذه الدراسة فى معمل االمراض البكتيرية بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة

، المعرفة بواسطة دراسة خصائصها المزرعية Erwinia cartovora، باستخدام بكتيريا م2112
والفسيولوجية والبيوكيميائية والسيرلوجية، وقد تم اختبار تأثير المستخلص الكحولى الوراق العرعر 

س على هذه البكتيريا بطريقتين هما: قياس مسافة التثبيط حول األقراص المعاملة بالمستخلص، و قيا
درجة التعكير لتقدير كمية النمو البكتيرى فى وجود المستخلص، وقد قورنت النتائج باستخدام مواد لها 
مقدرة تثبيطية عالية منها المضاد الحيوى استربتوماسيين و كبريتات النحاس، وتشير النتائج الى ان 

د اعطى نتائج مقاربة مستخلص اوراق العرعر الكحولى كان له تأثير معنوى على هذه البكتيريا، وق
للمضاد الحيوى والمركب النحاسى المختبرين. كما بينت النتائج ان االبصال )الصنف الذهبي ( 

 108× 1المعاملة بالمستخلص الخام والمحقونة بعشرين ميكروليتر من معلق جراثيم البكتيريا تركيز 
ضد العفن الطري 50أسابيع بنسبة  تصل %  6مدة  وحدة مكونة للمستعمرة/مل أدت الى  حمايتها ل

( E. carotovoraوكان الفاقد في وزن األبصال المصابة منخفض مقارنة مع الشاهد )بكتيريا 
% و كبريتات النحاس 2%( لكل من )المستخلص الخام، استربتومايسين 9..1% و %22.2، 9.8)
 %( على التوالى.2

 ، مستخلص كحولى، العرعر، التخزينErwinia cartovoraالكلمات المفتاحية: البصل، 

 المقدمة
من المحاصيل  Liliaceae( يتبع العائلة الزنبقية Allium capei Lمحصول البصل )

الرئيسية لعدد من الشعوب الرتفاع قيمتة الغذائية وفوائده الصحية باستهالكه بصور متعددة حيث 
(، حيث بلغت 1تعتمد عليه العديد من الدول كمحصول اقتصادى ومهم للتصدير بعد تجفيفه )

نتاج ال هكتار في ليبيا، بمعدل ا 8221هكتار منها  .221282مساحة البصل المزروعة عالميا 
ناتج ايضى من المواد  222صل ب(، حيث سجل أن لل21% من االنتاج العالمى )1.21يتجاوز 
(، وهو غنى بالمركبات الكبريتية التى تعد من المضادات الميكروبية، ويتميز البصل 22الطيارة )

صاب اال ان البصل ي .(22( ) 11بامكانية تخزينه لفترة طويلة تصل الى سنة فى بعض االصناف )
 بالعديد من االعفان منها الفطرية  مثل العفن االسود، عفن الرقبة، العفن االبيض أما أشهر 

017-93(:3، )2103 ، النبات لوقاية الليبية اجمللة  
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االعفان البكتيرية المسجله على البصل هى مرض عفن البصل البكتيرى فى الحقل 
والمخزن خاصة فى الحرارة المعتدله والرطوبة العالية حيث تتعفن االوراق الحرشفية طوليا من القاعدة 

 .Erwinia cartovora subspتى القمة ويسهل نزعها. المسبب لهذا المرض هى البكتيريا ح

cartovora (Jones) Holand, (18 وهى تحمل حاليا اسم ،)Pectobacterium 

cartovorum subsp cartovorum (22 وهى ليست بكتيريا متخصصة ولهذا يعتبر هذا ، )
(، مؤديا .2يشمل معظم الخضر وثمار الفاكهة ) حيثالمرض اقتصادى بسبب مدى عوائله الواسع 

(. تظهر اإلصابة على البصل في 28) Celluloseو pectinaseالى تحللها بسبب اإلنزيمات 
الحقل وقبل الجمع خاصة على األوراق، أما بعد الحصاد تؤدى إلى فقد معنوي فى المحصول عند 

( 2( )2( )1عنها تعفن خاصة فى الجو الدافئ )خلط األبصال المصابة مع األبصال السليمة ينتج 
 ( والجزيئية23( )9( ويتم تعريف هذه البكتيريا على أساس الصفات الفسيولوجية والبيوكيميائية )2)
(22). 

ويعد مرض العفن الطرى عامل مهم فى خفض اإلنتاج كما ونوعا فى الحقل حيث يهاجم المسبب 
عنه خسائر وذلك بسبب إصابتها الجهازية لألوعية الناقلة مما جمع األجزاء النباتية فى الحقل وينجم 

ينجم عنه مرض الساق األسود وله تأثير كبير على النبات  اال ان خطورة المرض تكمن فى انتقال 
(،  لذا أصبح من الضروري 19المسبب مع األبصال إلى المخازن مما ينجم عنها أبصال متحللة )

حة مرض العفن الطرى، المكافحة باستخدام المستخلصات النباتية ضد إيجاد الوسائل المالئمة لمكاف
( كبدائل طبيعية للمبيدات ذات 2الكائنات الضارة للنبات من الوسائل التى يتجه لها البحوث الحديثة )

األصل الكيميائي، من خالل دراسة تأثير المواد المتحصل عليها من النباتات الطبية والعطرية 
(، خاصة عندما يكون المحصول 21المستخلصة معمليا وتحت الظروف الحقلية ) واستخدام المواد

يستهلك مباشرة مثل األبصال ، يجب التأكد بان ليس لها فعل السام، وعدم تأثيرها على صحة 
(، من بين تلك النباتات .2نبات طبى ) 2311ففي منطقة البحر المتوسط قد سجل  ،(12اإلنسان )

التابع   Juniperusة بالمركبات المضادة للميكروبات نبات العرعرالتى تتميز بأنها غني
 29نوع ينتشر فى شمال المنطقة شبة االستوائية ) 1. – 31يضم  الذى  Cuperessaceaeللعائلة

 (.12( ) .موجودة فى ليبيا وخاصة بمنطقة الجبل األخضر )  J. phoenicea( أما النوع
يد من المركبات الفينولية وحمض الفينوليك التى فمستخلص نبات العرعر يحتوى على العد

(، كما يحتوى على نواتج سامة ومثبطة لنمو العديد من 12تعد مضادات ميكروبية فعاله )
العالى السمية Widdorolعلى صورة كحوالت مثل كحول   Terpenesالميكروبات مثل التربينات

(، وذلك الن 29للبكتيريا ) دأثير مضا(، لذا فان مستخلص أوراق العرعر لها ت21) Cedrolوكحول
، وتختلف المواد الفعالة باختالف الصنف Diterpenesاألوراق تحتوى على مضادات ميكروبية مثل 

النباتى ، العضو النباتى ونوع المذيب المستخدم فى عملية االستخالص، بسبب التباين فى قطبية 
  n-Hexone-EtoAcااليثلى اسيتونى - (، فاستخدام االستخالص الهكسانى 22هذه المذيبات ) 

 تم الحصول على   J. virginianaعند استخالص أوراق الصنف 
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E-communic acid (21،)  ويعتبر مستخلص أوراق العرعر الكحولى مضاد ميكروبى
( أما االستخالص الكحولى من ثمار العرعر فان المركبات 22بكتيريا مختبرة )  122فعال ضد 

 Diterpenes  (22.)لويدات، الفالفيونيدات، الفينوالت ، السابونينات و الناتجة هى: الق

ونظرا ألهمية محصول البصل ومدى تأثير مرض العفن الطرى عليه، ما ينجم عنه من فقد فى  
األبصال المخزنة، أجريت هذه الدراسة التى تهدف إلى معرفة تأثير مستخلص العرعر الكحولى على 

م هذا المستخلص فى مكافحة مرض العفن الطرى  الناتجه عنها على صنف نمو بكتيريا ، واستخدا
 البصل األصفر تحت ظروف التخزينية العادية.

 المواد وطرق البحث

المتحصل عليها من معمل أمراض النبات  Erwinia  carotovoraتم استخدام بكتيريا 
البكتيرية بقسم وقاية النبات، والمعزول من درنات البطاطس والتى اختبرت قدرتها االمراضية على 
البصل بعد  تعريفها عن طريق أشكالها المزرعية والمورفولوجية وتحديد خصائصها البيوكيميائية 

 (11والسيريولوجية )
مر أطباق بترى النامي على سطحها مستعمرات البكتيريا بالماء المقطر بغتحضير اللقاح البكتيرى: 

المعقم، ثم كشطت هذه المستعمرات بواسطة إبرة منحنية معقمة، وجمع اللقاح البكتيرى، وتم ضبط 
وحدة مكونة للمستعمرة/مل، وذلك باستخدام جهاز المطياف الضوئي عند طول  108× 1تركيزه عند 

 (.22نانومتير ) 311وجي م
جمعت أوراق العرعر من غابات منطقة قصر ليبيا خالل  تجهيز المستخلصات النباتية معمليًا:

(، وذلك بأخذ  وزن 12فصل الصيف وتم تجفيفه هوائيا، أما االستخالص فقد اجري وفق لطريقة )
% 1.اليثانول تركيزه مل من ا 211 جرام  من مسحوق أوراق العرعر، ثم نقعت على البارد في  21

، تم تصفية العينات بقماش من الشاش يليها ورق الترشيح shakerأيام على جهاز الهزاز .لمدة 
Whatman No.1  ثم جمعت المستخلصات النباتية المتحصل عليها في قنينات محكمة اإلغالق ،

داكنة اللون بعد أن اجري عليها عملية التبخير للتخلص من المذيب والحصول على المستخلص في 
 صورة جافه.

تم نشر المعلق البكتيرى  تثبيط النمو البكتيريا الممرضه باستخدام مستخلص العرعر الكحولى: 
11ه تركيز 

وحده مكونة للمستعمرة/مل على بيئة األجار المغذى المتصلبة في أطباق بتري، وبواسطة  9
%، 1.2، 1مم معقمة ومشبعة بتراكيز )%2أقراص من ورق الترشيح قطرها  2ملقط معقم غمرت 

%(  من مستخلص أوراق العرعر والمضاد الحيوى ستربتومايسين سلفيت و كبريتات %2، %2، 1
أقراص فى كل طبق وعدد ثالث أطباق للمعاملة،  2دقيقة بمعدل  1لى حدا، لمدة النحاس كل ع
درجـة مئوية، وأخذت النتائج وفقًا لمساحة التثبيط   1± 28ساعة على درجة حرارة  22حضنت لمدة 

 وأخذت مساحة  zone inhibitionحول القرص الخالية من اى نمو بكتيرى 
 



 

                                  (3) اجمللد 2102 النبات لوقاية الليبية اجمللة

 

96 

وعبدالسالم محمد  

 (. 3متوسط معدل نمو قطرين عموديين بواسطة مسطرة مدرجة بالمليمتر وأخذت متوسط القراءات )
%، 1%، 1.2، 1حيث تم إضافة التراكيز )%تأثير مستخلص العرعر الكحولى على درجة تعكير: 

%( لكل من مستخلص أوراق العرعر والمضاد الحيوى ستربتومايسين سلفيت و كبريتات %2، 2
، 88، 88.2، 111لى حدا الى دوراق تحتوى على بيئة المرق المغذى السائل المعقم، )النحاس كل ع

مل/  11( مل على التوالي،  وبعد خلط البيئة بشكل جيد وزعت على أنابيب معقمة بمعدل 82، 89
11أنابيب لكل معاملة،  ثم حقن بالمعلق البكتيري تركيزه  2أنبوبة، عدد 

وحده مكونة  9
لمدة  ºم1±28ميكروليتر/ أنبوبة، وحضنت األنابيب عند درجة حرارة  221معدل للمستعمرة/مل، ب

 (.9نانومتير ) 311ساعة، باستخدام جهاز المطياف الضوئي عند طول موجي  22
تلقيح األبصال بنقع األبصال في ) الماء  تمدراسة تأثير مستخلص العرعر الكحولى على االبصال: 

%، والمضاد 2لعرعر الخام ، محلول كبريتات النحاس تركيزه المقطر المعقم، مستخلص أوراق ا
ساعة  2بصلة لكل معاملة، ثم تركت لمدة  19%( كل على حدا، بمعدل 2الحيوى ستربتومايسين 

ابصال من كل  8سم في 2سم تم عمل ثقب بعمقه  2لتجف هوائيًا، وباستخدام الثاقب الفليني قطره 
وحدة مكونة  108× 1ضع معلق جراثيم البكتيريا تركيز معاملة عند خط استواء البصلة، ثم و 

األبصال  8(، بينما Micropiptميكروليتر باستعمال الماصة الدقيقة ) 21للمستعمرة/مل بمعدل 
أبصال/طبق تحت أغطية  8األخرى حقنت بماء مقطر معقم ، ثم وزعت األبصال فى أطباق بمعدل 

ساعة األولى من التلقيح، وخزنت بعد نزع األغطية في ظروف عادية عند درجة  22بالستيكية لمدة 
أسابيع. تم تقدير كمية اإلصابة بأخذ متوسط قطرين متعامدين أسبوعيا وفق  2حرارة الغرفة لمدة 

(، واخذ االوزن وتقدير الفقد في الوزن لكل معاملة وحساب تأثير كل معاملة 23مقياس وفقًا لمعادلة )
( لحساب .2(، وتم تطبيق معادلة )23( )22مع األبصال المعاملة بالبكتيريا فقط وفق )  مقارنة

 نسبة التعفن=
وزن األبصال المعاملة و محقونة  -وزن األبصال المعاملة وغير محقونة بالبكتيريا) ]

ر كل ومنها يتم حساب تأثي.  111بالبكتيريا( / وزن األبصال المعاملة وغير محقونة بالبكتيريا[* 
 معاملة )نسبة الفقد( باستخدام المعادلة

وزن األبصال  / وزن األبصال المعاملة والمحقونة بالبكتريا( -وزن األبصال المحقونة بالبكتريا [ 
 .111*]المحقونة بالبكتريا 

تم تصميم االحصائى لجميع التجارب السابقة باستخدام القطاعات كاملة العشوائية التحليل االحصائى 
Complet Randomized Design(RCD(  كما ذكرها )أما التحليل االحصائى باستعمال 22 ،)

(، أما رسم األشكال البيانية باستخدام ANOVAجهاز الحاسوب واستخدام البرنامج  )تحليل تباين 
 .Excelleبرنامج 
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 النتائج والمناقشة
يسبب مرض العفن الطرى خسائر فادحة وتنتج اإلصابة بالمرض وله مسببات مختلفة 

 E. cartovora عن البكتيريا  (،13على درنات البطاطس )  Bacillus pumilusبكتيريامنها 
بكتيريا غبر المتخصصة والتى تصيب مدى (،وهى 2المسئولة على تعفن األبصال المتداولة بالسوق )

تنتج  هذه البكتيريا مستويات عالية من األنزيمات التى تؤدى الى تكسير جدر حيث  عوائلى واسع
الخاليا مما يسهل الحصول على المواد الغذائية لالزمة لنمو البكتيريا مما ينجم عنها تحلل األنسجة 

 (، موديا.2وفقا لما ذكره ) 3(، يزداد نشاط هذه األنزيمات عند رقم الحموضة 29وبالتالي طراوتها ) 
(، ويعتمد فى التعرف عليها على صفاتها الشكلية والمزرعية وخصائصها 22إلى فقد فى المحصول )

( إلى أن 2و 1تشير النتائج المعملية المبينة فى الشكلين ) (، و 9البيوكيميائية والفسيولوجية )
وان المستخلص الخام  ،Erwinia  carotovoraمستخلص العرعر له قدرة تثبيطية عالية للبكتيريا 

(J Cru قد أعطى مسافة تثبيطية تصل الى ،)سم وهى تعادل المسافة المتحصل عليها عند  1.2
%(، ويعزى الفعل التثبيطي إلى احتواء هذا 1معاملة بالمركب النحاسى )كبريتات النحاس تركيز 

ا ذكره ) مركبات طيارة حسب م epi-abietic acid,4 و E-communic acidالمستخلص على 
(، وهذه المواد ذات تأثير ميكروبى قوى الفاعلية، فى حين أتضح من النتائج المبينة بهذين 22

الشكلين، ان المضاد الحيوى استربتومايسين سلفيت كان له تأثير فعال بجميع تراكيزه المستخدمة فى 
تيرى حول ساعة، حيث سجل عدم وجود نمو بك 22هذه الدراسة على البكتيريا الممرضة بعد 

( أن المضادات الحيوية عموما والستربتومايسين لها مقدرة تثبيطية 8األقراص المعاملة، وقد بين )
عالية إال أن خطورتها فى إمكانية إنتاج بكتيريا تحمل صفة المقاومة لهذا المضاد، كما أظهرت 

التركيزات العالية النتائج أيضا أن كبريتات النحاس أعطت تأثير ملحوظ وبدرجة معنوية خاصة فى 
( أن المعاملة بكبريتات 9% إال ان تأثيرها كان اقل من المضاد الحيوى المختبر، فى حين أوضح )2

النحاس تعطى فاعلية فى مكافحة مسبب العفن الطرى على البطاطس وبين أن الفعل التثبيطي لهذا 
 المركب يرجع إلى تأثيره على النشاط االنزيمى لهذه البكتيريا.
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باستخدام اقراص مشبعة  Erwinia  carotovora( تثبيط النمو البكتيريا الممرضه 1ل ) شك

والمضاد الحيوى ستربتومايسين سلفيت و كبريتات النحاس (، Exبتراكيز من مستخلص العرعر)
 .(E)مبيد(  فى وجود الشاهد الكحولى )

 

 
( ومركب كبريتات Stpالحيوى )( والمضاد J( يبين تأثير المعامالت بالمستخلص العرعر)2شكل )

 Erwinia cartovora(،  وبالتراكيز المختلفة على مسافة الثبيط )سم(  لبكتيريا CuSo4النحاس )
 

( إلى أن النمو البكتيرى الذى تم قياسه بطريقة التعكير أن مستخلص العرعر 2وتشير نتائج الشكل )
ة تركيز المستخلص، حيث أعطى التركيز خفض نمو البكتيريا المختبرة ويتناقص كمية النمو بزياد
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% حيث بلغت نسبة التثبيط مقارنة بالشاهد غير معامل 1.2% نتائج متقاربة مع كبريتات النحاس 2
%( على 12..2و   31.31)

التوالى

0

25

50

75

100

cont J 0.5% J1% J 2% Stp 

0.005%

Stp 0.01% Stp 0.02% Stp 0.05% CuSo4 

0.05%

CuSo4 0. 

1%

CuSo4 

0.2%

  
  
  
   

  
 

 
% 

  
  

  
  

 
E

. 
ca

rt
ov

or
a 

         

كبريتات ( ومركب Stp( والمضاد الحيوى )J( يبين تأثير المعامالت بالمستخلص العرعر)2شكل )
 Erwiniaثبيط نمو البكتيرى لبكتيريا  ( وبالتراكيز المختلفة على نسبةCuSo4النحاس )

cartovora 
%، 2وعند معاملة األبصال مستخلص أوراق العرعر الخام ، محلول كبريتات النحاس تركيزه 

يا تطور فى % قبل تخزينها على درجة الحرارة العادية، فان البكتر 2والمضاد الحيوى ستربتومايسين 
األبصال المحقونة بها،  نجم عنها تحلل األبصال المعاملة بالبكتيريا فقط، بينما األبصال المعاملة 

( يظهر قطر الجزء 1بالمستخلص قد سجل انخفاض فى مستوى مرض العفن الطرى. أما الجدول )
تبين نتائج القراءة أسابيع و  3المصاب )سم( من البصل المعاملة خالل فترة التخزين التى وصلت الى 

األسبوعية ان كمية المرض تزداد فى أبصال الشاهد طرديا خالل فترة التجربة، وقد وصل قطر الى 
سم فى األسبوع السادس، فى حين نالحظ من النتائج إن قطر اإلصابة انخفض بشكل معنوى  2.2

ل بمركب النحاسي فى األبصال المعاملة بمستخلص العرعر الخام وكان متطابق فى األسبوع االو 
%  21%، بينما لم يتجاوز 21وتتزايد التأثير حيث وصل نسبة التثبيط لمرض العفن الطرى حوالي 

% لكل من المضاد الحيوى المختبر والمركب النحاس. ومن خالل هذه النتائج نجد أن 12و
 لمستخلص العرعر تأثير أقوى تحت ظروف التخزين أعلى من المعامالت األخرى.
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خالل  Erwinia cartovora( قطر االصابة )سم( بالعفن البكتيرى المتسبب عن البكتيريا 1جدول )
 خمس اسابيع من تخزين االبصال الصنف الذهبى المختبرة تحت الظروف العادية.

 

تثبيط%قطر تثبيط%قطر تثبيط%قطرتثبيط%قطر تثبيط%قطر تثبيط%قطر 

1.21.51.62.02.75.2الشاهد

0.923.91.032.71.036.61.146.81.256.52.649.5مستخلص العرعر الخام

1.017.91.129.31.130.51.430.81.736.94.121.0مضاد الحيوى

0.923.91.128.71.417.71.525.91.640.14.514.5كبريتات النحاس

المعامالت
قطر االصابة )سم ( خالل اسابيع التخزين بعد المعاملة

123456

 
خالل جم / بصلة بشكل طبيعى  2( الى ان االبصال السليمة فقدت متوسط 2تشير نتائج الشكل )

اسابيع(، يالحظ ان اقل فقد فى االوزن سجل على االبصال المعاملة بمستخلص  3فترة التخزين )
ظهر تأثير كبريتات جم% كمتوسط البصلة الواحدة، يليه ي 9.8العرعر الخام بحيث لم يتجاوز 

 %.9..1النحاس 
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العفن بالمعامالت المختلفة ضد الصنف الذهبى المختبر  (: نسبة الفقد فى وزن البصل 2شكل )
 .Ec : Eتحت ظروف التخزين العادية. ) Erwinia cartovoraالبكتيرى المتسبب عن البكتيريا 

cartovora ،Cont ،الشاهد :J ،مستخلص العرعر :Stp ،المضاد الحيوى :CuSO4 كبريتات :
 النحاس(
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ص العرعر الخام من خالل حساب كمية الفقد فى ( إلى حساب تأثير مستخل2يشير الجدول )

الوزن مقارنة بمتوسط الوزن المفقود ألبصال نتيجة اإلصابة فى األبصال المحقونة بالبكتيريا 
جم، فان تأثير  22.2أسابيع تحت ظروف التخزين العادية الذى يصل الى  3والمخزنة لمدة 

،  نة بالمركبات األخرى المختبرة% حيث أعطت اقل فقد مقار 3.2.هذه المعاملة تصل إلى 
المقاومة ضد الممرضات النباتية التى تلعب دور فى وتحتوى األبصال على المركبات الكبريتية 

أثناء  E. cartovoraمركبات الكبريتية عالية فعالية ضد البكتيريا  9( تصل الى 3المختلفة )
لدراسة إلى أن كل المعامالت (، كما تشير النتائج المتحصل  عليها فى هذه ا22التخزين ) 

تحت الظروف المعملية، كما أدت إلى إنقاص  E. cartovoraأدت إلى خفض النمو لبكتيريا 
أسابيع من التخزين، مقارنة باألبصال الشاهد، حيث  3كمية اإلصابة بمرض العفن الطرى بعد 

د فى الوزن الذى ظهر تأثير  المعاملة بمستخلص أوراق العرعر الكحولى  من خالل كمية الفق
%. نتيجة ان المواد الفعالة الموجودة فى المستخلص النباتى لها تأثير على نمو 2لم يتجاوز 

(، الذى أكد على ان 21البكتيريا، فتعمل كمضادات ميكروبية فعالة ضد الكائن الممرض )
نجاح عملية االستخالص تعتمد على مجموعة عوامل أهمها نوع العضو النباتى والصورة 
الموجودة عليه، طريقة االستخالص، نوع المذيب المستخدم، فترة االستخالص، لذا تختلف 

المتحصل عليها من النباتات المختبرة، كما أن الصنف النباتى عامل  نوعية وكمية المادة الفعالة
تراكيز المواد الفعالة المتحصل عليها من االستخالص باختالف الصنف عند مهم حيث تباينت 
يلعب نوع المذيب المستخدم فى االستخالص دور كبير فى  GC/MS (29)استخدام تحليل 

الحصول على المواد الفعالة التى تختلف باختالف نوعه، وذلك يرجع الى  قطبيته وتأثيرها على 
د أن لمستخلص أوراق العرعر الكحولى تأثير ضد العديد من وقد وج(، 21)نواتج االستخالص 

النتائج أظهرت أن استخدام قرص معامل  (،29الممرضات النباتية الفطرية والنماتودية )
بمستخلص العرعر الكحولى يثبط بشكل معنوى نمو البكتيرى وان هذا المستخلص يعمل كمضاد 

مم (،  1.3الثبيط التى وصلت الى )  ميكروبى قوى وظهر التأثير بوضوح من خالل مسافة
(، قد استخدمت 28عند المقارنة بالمضاد الحيوى والمركب النحاسى كشاهد ايجابي للتجربة )

المستخلصات النباتية فى مكافحة مسببات أمراض ما بعد الحصاد، ووجد أن لها مقدرة تثبيطية 
ونقص فى كمية المرض  E. cartovora(، حيث تم تخفيض نمو البكتيرى 21عاليه المعنوية )

يرجع التثبيط فى كمية نمو البكتيريا معمليا  (..1الناجم عنها باستخدام المستخلصات النباتية )
او تحت ظروف التخزين بسبب احتواء األوراق العرعر على مواد سامة وهى مركبات كحولية 

 Diterpeneو  (21العالي السمية ) widdrolمثل كحول  sesquiterpeneتابعة للتربينات 
 totarol, Ferruginol, 4-epi-abietic acid, 4-epi-abietol, E-communicوتشمل 

acid and Z-communic acid    (21) 
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( متوسط الفقد فى وزن االبصال المعاملة بالمستخلص الخام والمضاد الحيوى وكبريتات 2جدول )
 النحاس

 *المعاملة تأثير الفقد الناتج عن االصابة )جم( المعاملة
طبيعيا الفقد متوسط  3.9 

 

 E. cartovora 33.3 بكتيريا
 

 76.5 5 الخام المستخلص

 35.5 21.5 %2 استربتومايسين

 03.9 %2 النحاس كبريتات
52.9 

الفقد الناتج عن االصابة للشاهد( / الفقد  –)الفقد الناتج عن االصابة للمعاملة [*تأثير المعاملة = 
 111*]للشاهد الناتج عن االصابة

The Use of the ethanolic extract ofJuniperus 

leaves to resist the pathogenic bacterium Erwinia 

cartovora 
Mohamed, N. and Abd Alsalam, F.M. 

(1)  Department of plant Protection – Faculty of Agriculture 
(2)Department of  Botany , Faculty of Science , Omar ELmokhtar University 

. 

       

   This Study was carried out in the Pathogenic bacteria Laboratory at 

department of Crop P protection in 2013 , Using Erwinia cartovora  which is 

identified by its cultural , physiological , biocheruical and serological 

characteristics . Two methods were Used to test the effect of the ethanolic 

extract Juniperus leaves on this bacteria :measuring the inhibition distance 

around the discs treated with the extract , and measuring Juniperus to 

determine the amount of bacterial growth in the presence of the extract . The 

results were compared with those obtained From the treatment with the 

bacterial growth inhibitors , the antibiotic Streptomycin and the chemical 

copper sulfate .The results of  this study indicate that the extract had a 

Significant effect on the growth of this bacteria , and the result were sailor to 

those obtained with the bacterial growth inhibitors . the result also showed 

that the onion ( golden strain ) treated with the Crude extract and injected 

with 20 micro liter of the bacterial suspension ( 1×10 
8
 Colony Forming 

Unit/ml ) was protected for 6 weeks by to 50 % against the infection .In 

addition to that , the percentage of weight loss in onions was lower ( 8.9 % 

,24.4 % , and 17.8 % ) in Those treated with the crude extract , streptomycin        

2 % , and copper sulfate 2 % , respectively . in comparison with those 

obtained from infected Onions without treatment .  

 

Key words : Onion , Erwinia cartovora , ethanolic extract , Storage .                    
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