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الملخص/
استهدفت هذه الدراسة التعرف على مقدرة المستخلصات المائية والكحولية لريزومات الزنجبيل  Zingiber officinaleو أوراق
وأزهار العشر Calotropis giganteaعلى تثبيط نمو وتجرثم الفطريات  Sclerotinia spو Geotrichum candidum
و ثالث أجناس بكتيرية ممرضة للنبات شملت  Pesudomonas sp ،Erwinia spو  ،Xanthomonas spحيث تم معاملة
االوساط الغذائية التى نميت عليها الكائنات المختبرة ،وأشارت النتائج إلى أن هذه المستخلصات خفضت نمو الفطريات وتجرثمها
وكانت جميعها عالية التأثير على الفطر ، Sclerotiniaكما سجل تناقص فى مسافة التثبيط حول أقراص المعاملة بالمستخلصات
وانخفض نمو جميع البكتيريا المختبرة وظهر اقوى تأثير لمستخلص الكحول مقارنة بالمائي ،وأدى مستخلصي أوراق وأزهار
العشر الى وقف نمو االجناس البكتيرية الثالثة المختبرة ،وخلصت الدراسة الى ان المستخلصات النباتية الخام لها قدرة تثبيطيه
عالية على جميع الممرضات النباتية المختبرة.
الكلمات الدالة :العشر  ،Calotropis giganteaالزنجبيل  ،Zingiber officinaleمستخلصات نباتية ،فطريات ،بكتيريا.
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المقدمة /

 )9 (Fusarium sp.وثبط  S. sclerotiorumأزداد

إن إدخال المستخلصات النباتية في مجال مكافحة االمراض

تأثيره بزيادة التركيز (،)16

النباتية يعتمد على عدة عوامل أهمها :أن يكون هذا النبات

ريزومات الزنجيبل الخام ضد

المستخدم غير سام لإلنسان او ملوث لبيئته ،طريقة

solani،infestans

االستخالص ،نوع المذيب المستخدم ،الجزء النباتي ،وذلك

A. alternate oryzaeو  ،)49( A. maliوبلغ نسبة

بهدف الحصول على أعلى تركيز من المادة الفعالة

تثبيط نمو الفطر  Fusarium oxysporumعند تنميته

الستخدامها كمبيد ضد الممرضات النباتية .يعد الزنجبيل

على اطباق مسمومة بالمستخلص الكحولى الى )30( %20

 )Zingiber officinale ( Gingerالتابع للعائلة
الزنجبيلية Zingiberaceae

من النباتات اآلمنة على

كما استخدم مستخلص

Fusarium

Phytopthora
Pyricularia ،

.
تعد ليبيا

موطن اصلى لنبات العشر ( Calotropis

صحة األنسان ومتعددة الفوائد غذائية والطبية وذو استخدام

 )giganteaالتابع للعائلة ،)36( Asclepiadaceae

طبى قديم ( ، )11 ،4 ،1يصل اإلنتا العالمي لزنجبيل

يمتاز بانه ليس له تأثير سام عند التراكيز  122-152مليجم

 20,95,056طن ،وتبلغ مساحة زراعته 3,22,157هكتار،

/كجم وزن جسم ( )11هو مضاد ميكروبي ( )40حيث

وتعد الهند الدولة األولى المنتجة له في العالم ) .(15العديد

اعطت المستخلصات المائية والكحولية فاعلية عالية ومثبط

من البحوث أشارت إلى أن الزنجبيل مضاد ميكروبي

قوى ( )43ضد الميكروبات الفطرية والبكتيرية وقد تعود

( ،)41وأن مستخلصاته المائية والكحولية فعالة ضد مدى

فاعليته الحتوائه على بروتين )24( Calotorpain

واسع من البكتيريا الموجبة والسالبة جرام ،وذلك الن

مستخلصه الكحولي فعال ضد بكتيريا سالبة جرام الحتوائه

ريزوماته تحتوى على الفينوالت والزيوت الطيارة ،ويعد

على االحماض االمينة ،فالفونيدات مركبات فينولية له نشاط

االستخالص الكحولي اقوى تأثير مقارنة بالمائي حيث يثبط

ضد الممرضات النباتية الفطرية ( ،)44وقد احتوت أوراق

البكتيريا ويخفض نموها ( )52،34 ،6 ،4وان هذا النشاط

واالزهار العشر على الفينوالت ،جاليكوسيدات ،تربينات،

الميكروبي ال يتحلل عند تعرض المستخلص لدرجات

بروتين ،فالفونيدات ،صابونينات ،تنينات ،بينما قلويدات

الحرارة العالية ( ،)22ال نه يمتلك كل هذه المواد الفعالة

سيترويدات في االزهار فقط ( ،)43الذى أكد على تباين بين

يعد الزنجبيل مضاد فطرى عالي التثبيط لنمو الطولي لفطر

االجزاء النباتية فقد اعطت االزهار اكثر فاعلية عند

 B. cinereaعند التراكيز  )5( ppm02222يمكن أن

استخالصها مائيا ،بينما مستخلص أوراق الكحولي كان

يكون بديل في مكافحة فطريات اعفان الجذور ثبط 0.3 %

أقوى مضاد بكتيري مقارنة بالمائي .كما اختبر ) (18فاعلية

(v/v) Alternaria panax, Botrytis cinerea,

أوراق العشر على نمو الفطريات  Alternariaو

Cylindrocarpon

 Fusariumفأعطت التراكيز المختبرة تثبيط لنمو هذه

oxysporum, Sclerotinia sclerotiorum, and

الفطريات النامية على اطباق المسمومة ،واعطى نتائج فعاله

 ،)21( Sclerotinia nivalisأن مستخلص الزنجبيل

ضد Fusarium ،Botryodiplodia theobromae

المائي له تأثير على فطريات  Aspergillusو

،Helminthosporium spiciferum ،oxysporum

 )1( Penicilliumكما ثبط المستخلص المائي والكحولي

 Aspergillus flavus ،Curvularia lunataو

كل من Aspergillus ،Rhizopus ،Penicillium :و

 ، )45( Trichothecium roseumاعطى المستخلص

Fusarium

destructans,
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المائي ألوراق العشر )Calotropis procera (Wild.

الممرضة للنبات والبكتيريا موجبة وسالبة جرام ومعرفة

 ،R.Br.تأثير على النمو الميسيليومى Sclerotium

تأثير هذه المستخلصات مقارنة بالمضاد الحيوي

 rolfsiiبتركيز  1.5و  .)27( ٪ 0هذه الدراسة تستهدف

.Ciprofloxacin

استخدام المستخلصات الكحولية والمائية على الفطريات

طرائق ومواد البحث /

 (NCCLS disk diffusion methodبحيث تم توزيع

جمع واعداد النباتات :استعمل مسحوق ريزومات الزنجبيل

المستخلص الخام ( )20μlعلى اقراص منفصلة قطرها

المتحصل عليه من محالت العطارة ،أما العشر فقد جلبت

(5مم) وزعت على اطباق محقونة بالبكتيريا في وجود

أوراقه وازهاره من منطقة الكفرة حيث جفف كل جزء

المضاد الحيوي

 Ciprofloxacinللمقارنة ،في وجود

هوائيا وطحنت وحفظت لحين االستعمال تحت ظروف

اطباق الشاهد التي تخلو فيها االقراص من المستخلصات

جافة.

حضنت االطباق لمدة  04ساعه ،أخذت النتائج بحساب

الكائنات المختبرة  :بكتريا
campestris

Agrobacterium

Xanthomonas

tumefaciens,

مسافة التثبيط ( )Inhibtion zoneحول القرص مقارنة
بالمضاد الحيوي وحسب التأثير المضاد الميكروبي قطر

pv.vesicatoriaو

مسافة التثبيط (مم) ،كل اختبار تم تكرره مرتين وحلل

 Erwinia cartovoraتم عزلها وتعريفها في مختبر

احصائيا .)47,12( .حساب التأثير الميكروبي [(متوسط

البكتريولوجي  /قسم وقاية النبات ،اما الفطر Sclerotinia

قطر منطقة التثبيط لمضاد الحيوي  -متوسط قطر منطقة

 spفقد تحصل علية من الدراسة التي قام بها ( )2والفطر

التثبيط للمعاملة)/متوسط قطر منطقة التثبيط للمضاد

.)3( Goetrichum candidae

الحيوي]*122

تحضير المستخلصات النباتية :للحصول على المستخلص

تقييم تأثير المضاد الفطري :قيمت المستخلصات النباتية

المائي البارد تم وزن  022جرام من المسحوق النباتي لكل

المعقمة لكل من العشر

من العينات النباتية كال علي حد ,ووضع مسحوق كل عينه

(Madar).والزنجبيل تحت ظروف معملية باستخدام تقنية

نباتيه في وعاء زجاجي وأضيف أليها مقدار  522مل من

االطباق Potato Dextrose Agar (PDA) medium

لمدة  6ساعات ثم

المسمومة  Poisoned food techniqueوذلك بخلط 5

رشح المعلق وبذلك تم الحصول علي المستخلص المائي ,ثم

مل من التركيز الخام مع  45مل من البيئة ثم وزعت فى 4

أضيف علي العينة  522مل من الميثانول وللحصول علي

اطباق فى وجود اطباق الشاهد غير مسمومة والخالية من

المستخلص الكحولي ووضع المستخلص الكحولي في جهاز

المستخلصات .تم قياس النمو الطولي بعد  7ايام من

تبخير الغازات  Retary Evaporaterوبعدها وضعت

التحضين عند 05م وتم حساب نسبة التثبيط بتطبيق المعادلة

المستخلصات في قناني معتمة اللون في الثالجة علي درجة

التالية [ نمو الطولي في اطباق الشاهد -النمو الطولي في

◦4م لحين االستخدام ).(7

اطباق المعاملة)  /النمو الطولي في اطباق الشاهد]*122

تقييم التأثير المضاد البكتيري :تحت الظروف المعملية In

) .(16صممت تجارب الدراسة بالتصميم كامل العشوائية

 vitroباستخدام بيئة األجار المغذى بتطبيق تقنية القرص

،)CRD( Completely Randomized Design

الماء المقطر ووضعت في جهاز الرجا

Calotropis gigantea
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وحللت البيانات احصائيا باستخدام برنامج ()Minitab 13

للمستخلصات المائية والكحولية ألزهار العشر في حين

لتحليل تباين  ،ANOVAوتم اجراء مقارنة بين

كانت اعلى من  %22لباقي المستخلصات (اوراق العشر

المتوسطات عند أقل فرق معنوي (.)LSD 0.05

وريزومات الزنجبيل) ،كما أظهرت نتائج الجدول أيضا أن
االستخالص الكحولي أقوى تأثير من المائي على كال

النتائج /

الفطرين ،وكانت اوراق لعشر اكثر فاعلية من أزهاره حيث

تشير نتائج الدراسة المبينة بجدول ( )0الى أن المستخلصات

وصلت الى  %02للمستخلص الكحولي ،وكانت ريزومات

النباتية عالية التأثير على الفطريات المختبرة ،وكان فطر

الزنجبيل أقوى فاعلية من العشر حيث بلغت نسبة التثبيط

 Sclerotinia spأكثر تأثراً من الفطر Goetrichum

أكثر من .%22

candidium

وقد تجاوزت نسبة التثبيط %02

جدول ( .)0تأثير المستخلصات الكحولية والمائية لنباتي الزنجبيل والعشر على النمو الطولي للفطريات الممرضة ونسبة تثبيطها

المعامالت
الشاهد
ازهار العشر
أوراق العشر
ريزومات الزنجبيل

المائي
الكحولي
المائي
الكحولي
المائي
الكحولي
المائي
الكحولي

النمو الطولى (سم) ونسبة تثبيط المستخلصات المختبرة على فطريات الممرضة
Sclerotinia sp
Goetrichum candidium
قطر نمو طولى
نسبة التثبيط
قطر نمو طولى (سم) نسبة التثبيط
(سم)
9.0
9.0
76.
8.4
6.7
8.4
91.1
0.8
5.6
8.5
93.3
0.6
79.9
1.8
89.4
0.95
42.4
5.2
89.7
0.9
90.0
0.9
85.4
1.3
88.2
1.1
82.6
1.6
84.7
1.4
وقد لوحظ أن مستخلص

في حين أظهرت نتائج جدول ( )8أن المضاد الحيوي فعال

مقارنة بالمستخلص المائي،

على الممرضات البكتيرية الثالثة ،واعطى أعلى تأثير على

الكحولي ألوراق العشر وريزومات الزنجبيل أعلى تأثير

بكتيريا  ،X. campestrisكما يالحظ من الجدول تباين

وسجل أعلى مسافة تثبيط لنمو البكتيريا X. campestris

بسبب اختالف طبيعة االستخالص على بكتيريا A.

بلغت ( 2.62و  )2.00سم على التوالي ،.والجدير بالذكر أن

 tumefaciensفقد كان المستخلص المائي ألزهار العشر

المستخلصات النباتية الثالثة (مائيا وكحوليا) ضعيفة التأثير

اقوى تأثير من الكحولي ،الذى أعطى فاعلية ضد هذه

او عديمة التأثير على البكتيريا

E. cartovora

البكتيريا لمستخلص الريزومات الزنجبيل حيث أثر عليها
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جدول ( .)8تأثير المستخلصات الكحولية والمائية لنباتي الزنجبيل والعشر على نمو البكتيريا الممرضة للنبات ونسبة تأثيرها الميكروبي.

مسافة التثبيط (سم) ونسبة التأثير الميكروبي للمستخلصات المختبرة على البكتيريا الممرضة
X. campestris
E. cartovora
A. tumefaciens
pv.vesicatoria

المعامالت

مسافة تثبيط
(سم)
الشاهد (غير معاملة)
الشاهد (مضاد حيوي)

نسبة التأثير
الميكروبي

0.0
0.7

مسافة تثبيط
(سم)

نسبة التأثير
الميكروبي

0.00
1.00

مسافة تثبيط
(سم)

نسبة التأثير
الميكروبي

0.00
0.75

ازهار العشر

المائي
الكحولي

0.33
0.13

53.57
82.14

0.30
0.68

70.00
32.50

0.00
0.00

100.00
100.00

أوراق العشر

المائي
الكحولي

0.40
0.40

42.86
42.86

0.10
0.10

90.00
90.00

0.10
0.10

86.67
86.67

المائي

0.13

82.14

0.60

40.00

0.00

100.00

الكحولي

0.35

50.00

0.92

7.63

0.00

100.00

ريزومات
الزنجبيل

المناقشة /

 ،وذلك يعود الى احتواء هذه المستخلصات على مواد لها

بينت نتائج الدراسة أن المستخلصات الزنجبيل المختبرة لها

القدرة في تثبيط نمو هذه الكائنات الدقيقة وهذا يتوافق مع

تأثير ابادى على الفطريات والبكتيريا المختبرة ،الزنجبيل له

دراسات سابقة حيث تعود هذه الفاعلية الحتوائه على

نشاط ضد الفطريات الممرضة للنبات مثل Fusarium

التربينات والمركبات الفينولية  ،له نشاط مضاد االكسدة أو

،Pestalotiopsis

لوجود المركبات المرتبطة ( ،)00 ،06 ،2ويشير التحليل

udum

()46

camelliae

theae

الكيميائي الى وجود العديد من المركبات فى ريزومات

،Colletotrichum

Curvulariaeragrostidisو Botryodiplodia
theobromae

))39

Colletotrichum

الزنجبيل ذات الفوائد الطبية وشملت (،10 ،17 ،14 ،4
 ،)38 ،05كما تختلف المواد الفعالة بإختالف طريقة

Fusarium oxysporum (32) gloeosporioides

االستخالص حيث يحتوى المستخلص المائي على

)5)Botrytis ، F. oxysporum f.sp. vanilla (30

فالفونيدات ،قلويدات والتربينات ،بينما الكحولي فالفونيدات

،16 ( Sclerotinia Sclerotiorum)48 Cinerea

)37

وقلويات

والفينوالت

والتربينات

(،1

،0

، Botrytis cinerea ، Alternaria panax )15

والمستخلصات الكحولي اعلى تأثير من المستخلصات

Fusarium

المائية ( )42والتي أوضحت ان هذا التثبيط يعود الى وجود

 Sclerotinia sclerotiorumو

لمواد فعالة األخرى مثل

، Cylindrocarpon destructans
، oxysporum

الكاليكوسيدات ،باإلضافة

 ، (21) Sclerotinia nivalisكما خفض مرض موت

القلويدات والفالفونيدات والراتنجات والمركبات الفينولية

البادرات على محاصيل الخضر فى البيوت الزجاجية ()22

والتانينات مما جعل المستخلصات الكحولية ذات فعالية
101
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أعلى  ،النواتج األيض الثانوية في التأثير يعود الى اختالف
أنواع هذه المواد الفعالة وكمياتها.

عند وصول

)  officinale Roscتجاه بعض الفطريات .مجلة
أبحاث البصرة (العلميات).122 – 07 :)0( 12 .

المستخلصات الى داخل الخلية يمنع تأثيرها التثبيطي ،تعود

 )0محمد  ،نوارة علي  ،عازة علي عبد العالي و زهرة

فاعلية المركبات الكيميائية فى ريزومات الزنجبيل الى

إبراهيم الجالي ( .)8102عزل وتعريف فطريات عفن
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Abstract \

The Effect of Plant Extracts (Zingiber officinale and Calotropis
gigantea ) on the Growth of some plant pathogens
Mohamed, N. A. Gad-Allah, N.M. Fadel, G,I. Al-Mabrouk, A. M.
Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Omar Al-mukhtar University P.O. Box 919. Elbida - Libya.

* Corresponding author: E-mail: nwboshakoa@gmail.com (Nwara A. Mohamed)

Abstract:
This study aimed to identify the ability of water and alcohol extracts of Zingiber officinale and
Calotropis gigantea leaves and flowers to inhibit the growth of the fungus Sclerotinia sp and
Geotrichum candidum and three bacterial isolates including Erwinia cartovora, Agrobacterium
tumefaciens, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria. using the treatment of the media on which
the organisms were cultivated, and the results indicate that these extracts reduced the growth fungi.
The most affected fungi was Sclerotinia sp. There was also a decrease in the inhibitory distance
around the treatment with extracts and the growth of all the tested bacteria. Alcohol extracts were
better than the water extract. The leaves and flowers extracts effected on the growth of the three
tested bacteria. The study concluded that, the plant extracts had a high inhibitory ability on all
tested plant pathogens.
Keywords: Plant extracts, Fungi, Bacteria, Zingiber officinale, Calotropis gigantea.
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