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Short Communication)فطور:مستخلصات نباتیة(مختصرة بحـوث  (Plant Extracts: Fungi)
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الملخص
Juniperusرعر السوري الطیار المستخلص من ثمار العالتأثیر التثبیطي للزیت.2015آغا.حسنعصامومحمدالحكیموسیم،فندي، جالل

drupacea86-83): 1(33یة النبات العربیة، . مجلة وقار الممرضة للنباتو نمو بعض الفطفي.
Juniperusالسوريثمار نبات العرعرالخام المستخلص من راسة تأثیر الزیت الطیارإلى دهذا البحث هدف  drupaceaفي ة الناضجة وغیر الناضج

Fusariumر الممرضة للنبات وهي و خمسة أنواع من الفط oxysporum ،Fusarium solani ،Botrytis cinerea ،Trichothecium roseum

Alternariaو  alternata . ي السور العرعر ثمارالمستخلص من زیت الطیار من الجزء بالملیون 2000و1000، 500، 250، 125ات هياستخدم خمسة تركیز
، وكانت بارتفاع تركیز مستخلص الزیت الطیاربینت النتائج وجود تأثیر مثبط لجمیع التراكیز المستخدمة، وارتفعت النسبة المئویة للتثبیط .الناضجة وغیر الناضجة

اختلفت وغیر الناضجة.الناضجةالسوري لعرعر عند المعاملة بالمستخلص الزیتي لثمار اقاربةوكانت النتائج مت. جزء بالملیون2000التركیز استخدام عند هاأعال
، حیث السوريالمستخدم لثمار نبات العرعرنفسه، كما اختلفت باختالف نوع مستخلص الزیت الطیارباختالف الفطر المعامل عند التركیزللتثبیط النسب المئویة 

.تبرة ر المخو كل الفطلها لمستخلص زیت الثمار الناضجة و ناضجة عن مثیالتالً                                    معنویا  لجمیع تراكیز مستخلص زیت الثمار غیر فرق كان ال
ر.و ، ثمار، تثبیط، فطالسوري، العرعرالزیت الطیارمفتاحیة: كلمات 

المقدمة

من العوامل المهمة واالقتصادیة المؤثرة الفطریة المسببات المرضیة تعد
النبات المصاب بأحد إنتاجكمیة ونوعیة وفي نمو النبات وتطوره في 
بعض فعالیةالعدید من األبحاثأكدت .مراض الفطریةاأل

،1،2(النباتیة الفطریةاألمراضالمستخلصات النباتیة في مكافحة
إلى التأثیر التثبیطي للزیوت الطیارة لنباتاتأشارت دراسات سابقة . )6

Thymus vulgaris،Origanum vulgare،Eucalyptus

citriodoraوCuminum cyminumالفطريفF. oxysporum

إلى التأثیر التثبیطي للزیت المستخلص من خشب كما أشیر ، )8(
.Fالفطر فياألرز الیاباني  solani)4(.أن إلىً أیضا  ر یأش

.Jمستخلص الزیت لنبات  communis نمو أبواغأدى إلى تثبیطالذي
Pythiumلفطر ا aphanidermatum جزء في الملیون،1000بتركیز

وجد ما ك. )9(جزء في الملیون أدى إلى تأثیر إبادي2000تركیزوعند
.Jمستخلصات نبات بأن  turbinate نمو الفطرفيلها تأثیر مثبط

Aspergillus flavus)5(. وجود تأثیر مثبط أخرى بینت دراسة كما
.Jالعرعر العالي للزیت الطیار المستخلص من نبات  excelsaفي

، Alternaria alternataلضارة والنافعة منهااورً        نوعا  من الفط17
Aspergillus niger ،Trichoderma viridae)11.(

والذي یعتبر من مصادر العرعر السوريً            نظرا  ألهمیة نبات 
في والتي لها تأثیر یة التي تحوي المركبات العطریة الزیوت األساس

تأثیر دى معرفة مفقد هدف هذا البحث إلى،ر الممرضة للنباتو فطال
بعض نمو في العرعر السوري الزیت الطیار المستخلص من ثمار 

.الممرضة للنباترو فطال

هوطرائقالبحث مواد 

ر المستخدمةو الفط
ر الممرضة للنبات وهي و أنواع من الفطخمسة استخدم في هذه الدراسة 

Trichotheciumالفطر roseumفستق أشجارأنسجةمن هوقد تم عزل
Botrytisالفطر ؛ حلبي مصابة cinerea من أنسجة نباتات والذي عزل

تم الحصول كما ؛ مرض العفن الرماديبمصابةفراولةفریز/
.Fusarium oxysporum ،Fرعلى عزالت من الفطو  solani

Alternariaو alternata من مركز بحوث ودراسات المكافحة الحیویة
.، سوریةجامعة دمشق،في كلیة الزراعة
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الثمارجمع 
محافظة ،من منطقة صلنفةناضجة الغیر لنبات ت ثمار اجمع

تجمعو ،2011من عام شهر تموز/یولیومنتصف خالل،الالذقیة
.هنفسمن العام شهر تشرین األول/أكتوبرفي بدایة الثمار الناضجة

وتحضیر التراكیز المختلفةاستخالص الزیت األساسي
تم حیث ،)7(التقطیر بالماء تم استخالص الزیت األساسي بطریقة

استخدام جهاز التقطیر المائي الخاص للحصول على الزیوت الطیارة. 
یعتمد هذا الجهاز على تكثیف بخار الماء المحمل بالزیت الطیار و 

للحصول على الزیت الذي یترسب في مكان خاص من الجهاز. 
2000، 1000، 500، 250، 125حضرت التراكیز المختلفة (

ً    أوال  ثم )جزء بالملیون2000بتحضیر أعلى تركیز ()الملیونجزء ب
لزیت التراكیز المختلفة لإضافة تتمخفف لتحضیر التراكیز األخرى. 
بعد تصلب .)PDA(البطاطاأغارالنباتي إلى المستنبت الغذائي 

سم من الحواف الخارجیة من مستعمرة0.5نقلت أقراص بقطر ،الوسط
وتم تحضین البطاطاأغارلحاویة على وسطكل فطر إلى األطباق ا
بلغ عدد و )،3(م أیا7لمدة س°1±25عنداألطباق في حاضنة 
أطباق.4المكررات لكل تركیز 

أخذت النتائج بحساب متوسط قیاس قطرین متعامدین لكل 
مستعمرة فطریة ومنها تم حساب النسبة المئویة للتثبیط 

النسبة المئویة للتثبیط= 
–مستعمرة المقارنة متوسط قطر

100× متوسط قطر مستعمرة المعاملة
متوسط قطر مستعمرة المقارنة

للبیانات باستخدام التصمیم اإلحصائيتم إجراء التحلیل 
لتجربة عاملیة واختبرت معنویة المتوسطات (CRD)العشوائي الكامل 

).13(0.05عند احتمال باستخدام طریقة دنكن 

شةالنتائج والمناق

العرعر ثمار نبات من ص الزیتي الخام للتأثیر المثبط للمستخازدادا
التركیز، حیث كانت أقل بازدیادر المختبرة و الفطفيالناضجة السوري

تركیز عند )F. oxysporum)20%الفطر علىالنسب المئویة للتثبیط 
كانت عند )%98، وأعلى نسبة مئویة للتثبیط (جزء بالملیون125
لم .%5ً           وكان الفرق معنویا  على مستوى جزء بالملیون2000ز التركی

جزء بالملیون 2000یكن الفارق في نسبة التثبیط المئویة بین التركیز 
(جدول %5على مستوى ً ا  معنوی)%86جزء بالملیون (1000والتركیز 

األخرى المختبرة حیث كانت أقل فطورلللم یختلف األمر بالنسبة .)1

.Fلفطر %19(%125تثبیط عند التركیز نسب مئویة لل solani ،
لفطر%22، وT. roseumلفطر B.cinerea ،18%لفطر 15%

A. alternata(، جزء بالملیون2000وأعالها عند التركیز)98%
.Bلفطر F. solani ،92%لفطر  cinerea ،96%لفطرT. roseum ،

.Aلفطر %93و alternata(. لمعنویة بین الفروق ا1ویبین الجدول
.المختبرةفطورلل%5حتمال االتراكیز المختلفة على مستوى 

ص الزیتي الخام لثمار نبات لالمثبط للمستخلم یختلف التأثیر 
أثیر ً     كثیرا  عن تالمختبرةفطورغیر الناضجة على الالعرعر السوري

بینت النتائج أن النسبة المئویة ، حیثالمستخلص من الثمار الناضجة
كما اختلفت النسبة المئویة للتثبیط بازدیاد التركیز،ً ت أیضا  زداداللتثبیط

لفطرلبالنسبة .للتركیز الواحد باختالف الفطر المختبر
F. oxysporum، عند التركیز %9كانت أقل نسبة مئویة للتثبیط

األخرى حیث فطورلل، ولم تختلف النتائج بالنسبة بالملیونءجز 125
.Fللفطر )%5(مئویةةكانت أقل نسب solaniللفطر%13و

B. cinerea ،16% للفطرT. roseumللفطر %18وA. alternata(
.Fللفطر %83وأعلى نسب مئویة للتثبیط ( solani ،85%للفطر

B. cinerea ،89% للفطرT. roseumللفطر %87وA. alternata( .
یط معنویة على المئویة العظمى والدنیا للتثبةوكانت الفروق بین النسب

. المختبرةفطوركل اللبالنسبة %5مستوى 
الخامبینت نتائج الدراسة وجود تأثیر مثبط للمستخلص الزیتي

.F. oxysporum ،Fفطورلفي نمو اللثمار الناضجة وغیر الناضجة 

solani ،B. cinerea ،T. rosaeumوA. alternata عند جمیع
بأن المستخلص )1(راسة سابقةدمعیتفق التراكیز المختبرة، وهذا 

.Jالزیتي لنبات العرعر  procera فطوربعض الفي نمو له تأثیر مثبط
.Fومنها oxysporum ،Pythium ultimumوRhizoctonia solani .

وبینت النتائج أن النسبة المئویة للتثبیط للمستخلص الزیتي الخام لثمار 
یتفق وهذا ،رتفاع التركیزنبات العرعر الناضجة وغیر الناضجة ترتفع با

اختلف التأثیر المثبط للمستخلص الزیتي ).14، 10(سابقةمع دراسات 
الناضجة وغیر الناضجة باختالف الفطر المطبق السوري لثمار العرعر 

ألغلب التراكیز علیه المعاملة، وكانت أعلى نسب مئویة للتثبیط
ً     ، وأقلها تقریبا  عند A. alternataالمستخدمة هي عند معاملة الفطر 

.Fمعاملة الفطر  solani أخرى من حیثمع نتائج یتشابه ، وهذا
السوري اختالف التأثیر التثبیطي للمستخلص الزیتي لنبات العرعر 

. إن التأثیر التثبیطي للمستخلص الزیتي )5(المعاملةفطورباختالف ال
عود الناضجة وغیر الناضجة یالسوري الخام لثمار نبات العرعر 

الحتواء هذا المستخلص على بعض المركبات مثل مركب ألفا 
terpineolوdelta-3-carene)5 ،12(.
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بعض الفطور الممرضة للنباتفيالنسبة المئویة للتثبیط للزیت األساسي لثمار نبات العرعر السوري .1جدول 
Table 1. The inhibition rate of the essential oil of the fruits of Syrian Juniper plant to some plant pathogenic fungi

الجزء النباتي
Plant material

التركیز (جزء 
بالملیون)

Concentration
(ppm)

(%) Inhibition rate%النسبة المئویة للتثبیط
Pathogenic fungusالفطر الممرض

Fusarium
oxysporum

Fusarium
solani

Botrytis
cinerea

Trichotecium
roseum

Alternaria
alternata

ثمار غیر ناضجة
Immature fruits

12520 bAB19 bB15 bC18 bB22 dA
25029 bBC23 bC31 bB33 bB42 cdA
50044 bB45 bB40 bB48 bB61 bcA

100086 aB89 aA81 aC84 aB85 abB
200094 aBCD98 aA92 aD96 aAB93 aCD

ثمار ناضجة
Mature (ripe) fruits

1259 dcBC5 cC13 cAB16 dAB18 dA
25014 bcdB9 bcB28 bcA29 cdA38 cdA
50023 bdB22 bcB44 bA55 bcA55 bcA

100042 bB39 bB76 aA81 abA74 abA
200081 aD83 aCD85 aBC98 aA87 aAB

. 0.05ال یوجد بینھا فروقات معنویة عند مستوى إحتمال ھنفس، أو األحرف الكبیرة في الخط األفقي iنفسالتي یتبعھا نفس األحرف الصغیرة في العامودالقیم
Values followed by the same small letters in the same column, or same capital letters in the same row, are not significantly different at
P=0.05.

Abstract
Fandi, J., W. Alhakim and M. Issam Hasan Agha. 2015. Inhibitory effect of volatile oil extracted from fruits of Syrian
juniper juniperus drupacea on the growth of some plant pathogenic fungi. Arab Journal of Plant Protection,
33(1): 83-86.

This study aimed to investigate the effect of raw volatile oil extracted from the ripe and crude fruits of the Syrian juniper juniperus
drupacea on five species of plant pathogenic fungi: Fusarium oxysporum, Fusarium solani , Botrytis cinerea ,Trichothecium roseum and
Alternaria alternata. In this study volatile oil extracted from ripe and immature fruits were used in five concentrations 125, 250, 500, 1000
and 2000 ppm. Results obtained showed that both extracts had an inhibitory effect at all concentrations, and the rate of inhibition increased
with increase in extract concentration, with highest rate of inhibition at 2000 ppm. The rate of inhibition varied depending on fungus species
at the same concentration, and differed depending on the kind of fruit oil extract used. The rate of inhibition was highest when applying the
extract of the immature fruits at all concentrations and for all fungi.
Keywords: Essential oil, Syrian juniper, fruits, inhibition, fungi.
Corresponding author: J. Fandi, Department of Pharmacology and Medicinal Plants, Faculty of Pharmacy, Damascus University,

Syria, Email: engjal@hotmail.com
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