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دراسـة الفعالٌة التضادٌة للمستخلص الكحولً للعكبر  propolisضد الفطر Fusarium oxysporum
م.م أحمد ساهً دوٌش ,م.م مهند عبد االله قاسم ,زٌد ناجً حسن
الجامعة المستنصرٌة /كلٌة العلوم
قسم علوم الحٌاة

الخالصـــــة
نفذت هذه الدراسة لتحدٌد تأثٌر تراكٌز مختلفة من المستخلص االٌثانولً للعكبر ) (propolisإزاء الفطر Fusarium
 oxysporumالمسبب للعدٌد من االمراض النباتٌة .
بٌنت النتائج الكفاءة التثبٌطٌة العالٌة لهذا المستخلص ,إذ أدى التركٌز العالً (  5ملغم /مل ) إلى تثبٌط النمو الشعاعً
كلٌا على األوساط الغذائٌة(  )PDAبٌنما تفاوت التركٌزان (  2.5و  1.25ملغم/مل) فً التاثٌر وبنسب وصلت الى
 %83.3و  %73.75وعلى التوالً .
وقذ أظهشخ َرائج انثذس قذسج انًغرخهض انكذىنٍ نهعكثش عُذ انرشكُض (

 5يهؽى  /يم ) انًششىػ عهً شًاس انخُاس

انًظاتح تانفطـــــش ـٍ يُع ذطىس أطاته انًشع ودقق دًاَح جُذج تشكم يهفد خاطح عُذ انشػ تانًغرخهض قثم

,24

 48عاعح يٍ انرهقُخ تانفطشيٍ خالل يُع ًَى واَرشاس انفطش تشكم كايم ,ـٍ دٍُ ذفاوذد قذسج انًغرخهض انكذىنٍ
نهعكثش انًششىػ تعذ  24و 48عاعح يٍ انرهقُخ تانفطش عهً يُع دذوز اإلطاتح تانًقاسَح يع يعايهح انغُطشج .ار
ظهش ًَى تطٍء نهًغثة انًشػٍ .
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Study antifungal activity of ethanol extract propolis against
Fusarium oxysporum fungi
Ahmed S.D ;Mohanad A.K ;Zaid N.H
AL-Mustansiriya University/ College of sciences
Dept .biology

Abstract

This study was conducted to determine the effect of different concentrations of
ethanol extract propolis on plant pathogenic fungi which caused by Fusarium oxysporum,
Results show the high antifungal activity of ethanol extract propolis, this was
evident with high concentration of extract (5 mg\ml ), which completely inhibited the
radial growth on solid media (PDA ) of pathogen F. oxysporum
We observe that , ethanol extract propolis at concentration of 5 mg\ml which
sprayed on cucumber were inffected by fungal. the spraying of ethanol extract propolis
before 24, 48 hour of treatment prevent development of disease and make a good
protection of the mentioned plants from been infected with this fungus. While, the ability
of fungus to grow after 24, 48 hours from ethanol extract propolis treatment was reduce
markedly as compare with control ,such treatment show slow growth of pathogen infect.
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المقدمة
العكبر ) (propolisعبارة عن مادة صلبة راتنجٌة تنتج بواسطة حشرة النحل من مختلف انواع النباتات
واالشجار السٌما اشجار الصنوبر وخشب الحور لسد الفتحات والثقوب الموجودة فً خلٌة النحل وذلك لمنع دخول مختلف
انواع الممرضات الى داخل الخلٌة ,تعد هذه المادة من المضادات الحٌوٌة الطبٌعٌة ذات الفعالٌة العالٌة لمختلف انواع
البكترٌا والفٌروسات والفطرٌات) 1,2( .
التركٌب الكٌمٌائً للعكبر ٌختلف باختالف التوزٌع الجغرافً لمناطق وجود حشرة النحل وذلك باختالف وتنوع
المصادر النباتٌة )3(.
اذ ان التركٌب الكٌمٌائً للعكبر ٌتباٌن مع تنوع المصدر النباتً للحشرة  ,لوحظ ان العكبر الناتج من حشرات النحل
المعتمدة فً تغذٌتها على خشب الحور

ٌ poplarحتوي على

pinobanksin ,pinocembrin , chrysin,

 galanagin , caffeic acid and ferulic acidواسترات هذه االحماض()4
بٌنما لوحظ ان العكبر المنتج من قبل حشرات النحل المعتمدة فً تغذٌتها على اشجار الٌوكالبتوس Eucalyptus
ٌحتوي على بعض المركبات ذات الوزن الجزٌئً العالً مثل  )5( lupeol alkanoatesاال ان بعض االراء تشٌر الى
ان اختالف التركٌب الكٌمٌائً للعكبر من منطقة الخرى ٌعتمد على اختالف العوامل الوراثٌة genetic facterلحشرة
النحل من مكان الى اخر اكثر من اختالف المصادر النباتٌة ()6
اجرٌت العدٌد من الدراسات والبحوث على العكبر السٌما فً السنوات االخٌرة الهمٌته الطبٌة  ,اذ ٌحتوي فً تركٌبه على
العدٌد من المركبات الفعالة والمهمة وخاصة المركبات الفٌنولٌة والفالفونات التً تمتلك فعالٌة متعددة مضادة للعدٌد من
انواع البكترٌا والفطرٌات وتثبط نمو العدٌد من انواع الفاٌروسات عن طرٌق تثبٌط بعض االنزٌمات المهمة الموجودة فٌها
مثل  Reverse transcriptase , Proteaseوعملها على تحطٌم بعض الطفٌلٌات الممرضة )7,8( .
يعد الفطر  Fusarium oxysporumالعائد للعائلة  Dematiaceaeالتابعة لرتبة  Monilialesضمن الفطرٌات
الناقصة  ( Imperfect fungiوهً الفطرٌات التً لم ٌعرف تكاثرها الجنسً بعد وتتكاثر ال جنسٌا بتكوٌن الجراثٌم
الكونٌدٌة()9من الفطرٌات المترممه  Saprophytesوذات مدى عائلً واسع والتً تعد أحد المسببات المرضٌة للعدٌد
من األمراض النباتٌة ,اذ ٌسبب  Fusarium oxysporumأمراض الذبول الوعائً وتعفن الجذور &ٌ Root Rot
. )9,10( Vascular wilt
وبسبب اآلثار السلبٌة التً ٌخلفها االستعمال العشوائً للمبٌدات الكٌماوٌة فقد اتجهت أغلب األبحاث والدراسات الحدٌثة
إلى االستفادة من المواد الطبٌعٌة الستعمالها للحد من العدٌد من المسببات المرضٌة التً تسبب خسائر اقتصادٌة
كبٌرة(.)9
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ومن أهداف هذا البحث التحري عن فعالٌة المستخلص الكحولً للعكبر على هذه المسببات المرضٌة ومدى القدرة
التثبٌطٌة التً ٌمتلكها ضد الفطرٌات .

المواد وطرائق العمل
 الفطرٌات الممرضة
تم عزل جمٌع الفطر المستخدم فً هذه الدراسة من نباتات طماطم مصابه  ,اذ عــزل الفطر Fusarium oxysporum
باالعتماد على مفاتٌح التصنٌف المعتمدة ( )11جرى عزل وتشخٌص الفطرٌات على وسط الدكستروز البطـاطـا ((PDA
 Potato Dextrose Agarاذ نقٌت العزلة من خالل نقلها إلى أطباق  PDAجدٌدة.
 تحضٌر اللقاح الفطري
ذى جًع اتىاغ انفطش Fusarium oxysporumتىاعطح إيشاس قؼُة صجاجٍ يعقى عهً وعؾ PDAداوٌ عهً ؼضل
انفطش تعًش أعثىعٍُ تعذ إػاـح 10يم ياء يقطش يعقى وذى جًع انعانق ـٍ قطاسج يعقًح وذى دغاب أعذاد االتىاغ
تىاعطح ششَذح انعذ  Haemocytometerوذى ذخفُؿ انعذد إنً  1*10 6تىغ /نرش وهزا هى انًغرىي انًغرخذو ـٍ
انرجاسب انرٍ أجشَد.
 جمع عٌنات العكبر:
جمعت عٌنات العكبر خالل شهري تشرٌن الثانً وكانون الثانً من عام

 2006من خالٌا نحل الموجودة فً قضاء

الخالص – محافظة دٌالى .
تم غسل العكبر بالماء العادي ثم الماء المقطر لغرض التخلص من االتربة العالقة بها وترك لٌجف بدرجة حرارة الغرفة ثم
طحن العكبر بمطحنة كهربائٌة وحفظ المسحوق فً عبوات جافة لحٌن االستعمال وفً درجة حرارة  4م .
 تحضٌر مستخلص العكبر (: )propolis
وزن  2غم من مسحوق العكبر واضٌف له  50مل من الكحول االثٌلً بتركٌز  %95ثم خلط المزٌج لمدة ساعة واحدة
بواسطة المازج الدوار  , Votexبعدها ترك لمدة  24ساعة بدرجة حرارة الغرفة  ,بعدها سحبت الطبقة العلٌا الحاوٌة
على المستخلص الكحولً  ,ثم كررت العملٌة على الراسب المتبقً وجمع الراشح واضٌف الى الراشح السابق
بعدها رشح المحلول بواسطة ورق الترشٌح (, ) Whatman No.1ثم عرض الراشح للتبخٌر فً الفراغ باستخدام
جهاز التبخٌر الدوار بحرارة  45م  ,بعدها تم وزن المادة الجافة المتبقٌة والتً هً عبارة عن المستخلص ( .)12
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 دراسة الفعالٌة التثبٌطٌة  Antifungal activityلمستخلص العكبر - :
 تأثٌر تراكٌز مستخلص العكبر فً النسبة المئوٌة لتثبٌط النمو ألشعاعً للفطرٌات الممرضة.
استخدمت طرٌقة ( )13اذ تم أضافه ) (10,5,2.5مل من المحلول األصلً (  )Stock Solutionللمستخلص الكحولً
للعكبر بتركٌـــز  10ملغم /مل إلى (

 )10,15,17.5مل على التوالً من وسط

 PDAلغرض الحصــول على

التركٌز( )5,2.5,1.25ملغم  /مل على التوالً وهً التراكٌز المستخدمة فً هذه الدراسة .بواقع ثالثة مكررات لكل تركٌز
مــع وجود أطباق السٌطــرة (بدون مستخلص) .ثم تركت اإلطباق لتتصلب أعقبها زرع اللقاح الفطري المؤلف من قرص
بقطر  6ملم مقطوع بواسطة ثاقب فلٌن من حافات مزرعة بعمر أسبوع .و حضنت األطباق بدرجة حرارة الغرفة لمدة
أسبوعٌن .حسبت النسبة المئوٌة لتثبٌط النمو ألشعاعً عند وصول النمو فً معاملة السٌطرة إلى حافات الطبق .وحسب
المعادلة اآلتٌة :
معدل النمو ألشعاعً للفطر( سم ) فً أطباق السٌطرة  -معدل النمو ألشعاعً فً أطباق معاملة
نسبة تثبٌط النمو ألشعاعً 100 * -------------------------------------------------------- = %
معدل النمو ألشعاعً فً أطباق السٌطرة

 تقدٌر تأثٌر مستخلص العكبر المرشوش على أوراق نبات الخٌار الملقح بالفطر Fusarium oxysporum
بفترات زمنٌة معٌنة :
أخذت ثمـار خٌار محلٌه وبعد غســلها و تعقٌمها سطحٌا بواسطــة القاصر التجاري بتركٌز ( 0.06%هاٌبوكلورات
الصودٌوم) لمدة نصف دقٌقة ,جففت و قسمت إلى خمس مجموعات كل مجموعة تضم

3

مكررات.تم عمل ثقبٌن

عند طرف كل ثمرة بطرٌقة البقعة المكوٌة بقطر  0.5سم ثم لقحت بعالق الفطر  Fusarium oxysporumبواقع
قطرتٌن لكل بقعة ورشت بمستخلص العكبر بتركٌز  5ملغم/مل وحسب المعامالت التالٌة :مجموعة من ثمار خٌار
لقحت بالفطر وبعد  24ساعة رشت بالمستخلص  ,مجموعة من ثمار خٌار لقحت بالفطر وبعد  48ساعة رشت
بالمستخلص  ,مجموعة من ثمار خٌار رشت بامستخلص وبعد  24ساعة لقحت بالفطر .مجموعة من ثمار خٌار
رشت بالمستخلص وبعد  48ساعة لقحت بالفطر والمجموعة األخٌرة من ثمار خٌار ملقحة بالفطر للسٌطرة.
شى ذى وػع انًعايالخ ـٍ أكُاط َاَهىٌ نًذج  48عاعح نهًذاـظح عهً انشؽىتح انالصيح وذى يراتعح ذطىس انًشع عهً
شًاس نًذج عششج أَاو يع دغاب يعذل قطش انًرعايذ نرىعع اإلطاتح.
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النتائج والمناقشة
 تأثٌر تراكٌز المستخلص فً النسبة المئوٌة لتثبٌط النمو ألشعاعً للفطر.
أشارت النتائج فً الجدول ( )1إلى أن أعلى نسبة مئوٌة لتثبٌط النمو ألشعاعً سجلت فً معاملة الفطـــــر Fusarium
 oxysporumالمسبب لمرض الذبول الوعائً فً الطماطم  ,اذ بلغت النسبة) )100%عند التركٌز  5ملغم  /مل وسجل
أقل نسبة مئوٌة للتثبٌط ( )% 73.75فً معاملة الفطر عند التركٌز  1.25ملغم  /مل
اذ دلت النتائج أن زٌادة تركٌز المستخلص أدت إلى زٌادة فً النسبة المئوٌة لتثبٌط النمو ألشعاعً على الوسط الغذائً
الصلب . PDAوكما موضح فً الشكل ()1
ان النتائج الموضحة فً الجدول ( )1تتفق مع مااشار الٌه ) (14الى ان المستخلص االٌثانولً للعكبر ٌستخدم وبنجاح
فً عالج امراض ال

 candidiasisالناتج عن االصابة بالخمٌرة

 c. albicansووجد ان الفعالٌة مشابهة لفعالٌة

المضاد الفطري ال . Nystatin .
اذ اشارت العدٌد من الدراسات الى التاثٌر الضد ماٌكروبً للعكبر والذي ٌعزى لوجود العدٌد من المركبات الفٌنولٌة
كاالحماض االروماتٌة واسترات االحماض الفٌنولٌة والتربٌنات الثالثٌة والثنائٌة فضالً عن وجود الفالفونات ).(15
الجدول (  : )1تأثٌر تراكٌز مستخلص العكبر فً النسبة المئوٌة لتثبٌط النمو ألشعاعً للفطر
oxysporum

التركٌز

النسبة المئوٌة للتثبٌط

ملغم /مل
5

100

2.5

83.3

1.25

73.75
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C

B

A

الشكل ( ٌ ) 1وضح تجربة قٌاس النسبة المئوٌة لتثبٌط النمو الشعاعً للفطر على وسط ال
 - Aالفطر بدون المعاملة بمستخلص العكبر ( سٌطرة )
 - Bالفطر معامل بتركٌز  2.5ملغم  /مل بمستخلص العكبر .
 - Cالفطر معامل بتركٌز  5ملغم  /مل بمستخلص العكبر .
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انًعايالخ/عى

جذول (:)2
انخُاس انًظاتح
Fusarium

األَاو

تًغرخهض

شًاس خُاس

شًاس خُاس

شًاس خُاس

شًاس خُاس

شًاس خُاس يهقذح

يهقذــــــح

يهقذح

يهقذح

يهقذح تانفطش

تانفطش ـقؾ

تــــــانفطش

تانفطش

تانفطش

وقثم 48hr

يعايهح عُطشج

وتعذ  24hrوتعذ  48hrوقثم  24hrسشد
سشد
تانًغرخهض

سشد
تانًغرخهض

تانًغرخهض

تانفطش
oxysporum

تانًغرخهض

سشد

ذأشُش سػ شًاس

انعكثش
5يهؽى  /يم

عُذ انرشكُض
األول

0.5

0.5

0.5

0.5

*0.5

انصاٍَ

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

انصانس

0.6

0.8

0.5

0.5

1.2

انشاتع

0.9

1

0.5

0.5

2.1

انخايظ

1.5

1.8

0.5

0.5

2.8

انغادط

1.6

2.9

0.5

0.5

3.8

انغاتع

1.8

3.1

0.5

0.5

4.7

انصايٍ

2

3.1

0.5

0.5

5.5
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انراعع

2.1

3.1

0.5

0.5

6

انعاشش

2.1

3.1

0.5

0.5

6

* قطش سأط انًغًاس  0.5عى



ذجشتح شًاس انخُاس انًششىشح تًغرخهض انعكثش(: ) propolis
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ار ظهشخ أعشاع انًشع ـٍ شًاس انغُطشج يرًصهه تًُى تٍُ دىل انهقاح يع هشط نُغُج انصًشج (َرُجح إلـشاصاخ انفطش
اإلَضًَُح يصم أَضَى انثكرُُض  )9( pectinaseأدي إنً ذهىٌ ويىخ انُغُج انُثاذٍ وذشك انصًشج يُكًشح و تُُح و نُُح
.وقذ تهػ يعذل قطش االطاته  6عى كًا يىػخ ـٍ انجذول (.)2
ـٍ دٍُ نى ذظهش األعشاع عهً شًاس انخُاس انًششىشح تانًغرخهض قثم  48,24عاعح يٍ انرهقُخ تانفطش وتقً يعذل
انقطش  0.5عى ؽُهح ـرشج انرجشتح .تًُُا دذز ًَى تغُؾ نهفطش عهً ا نصًاس انًششىشح تانًغرخهض تعذ  48,24عاعح
يٍ انرهقُخ تانفطش تهػ ( )3.1, 2عى عهً انرىانٍ ـٍ انُىو األخُش نهرجشتح انجذول () 2
وعهُه ًَكٍ أٌ َغرُرج أٌ قاتهُح انفطش عهً أدذاز يشع انعفٍ ودظىل االطاته ـٍ انعائم انُثاذٍ ًَكٍ أٌ ذرؼاءل
عُذ سشها تانًغرخهض انكذىنٍ نهعكثش َرُجح ًَكٍ أٌ ذذـع انثادصٍُ إنً أجشاء انًضَذ يٍ انذساعاخ انًغرفُؼح دىل
قاتهُح هزا انًغرخمص نهذذ يٍ اإليشاع انرٍ ذغثثها يغثثاخ يشػُه يخرهفح ًَكٍ نها أٌ ذغثة خغائش اقرظادَح كثُشج.
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