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 الخالصة 
عوامل المقاومة  جامعة الكوفة  لتقوٌم فاعلٌة -أجرٌت هذه الدراسة فً مختبرات كلٌة الزارعة

   Spirulina platensis و .Microcystis  spاإلحٌائٌة المتمثلة  بثالثة أنواع من الطحالب 

Sarconema sp.   .أن للطحلب النتائج  بٌنت  Microcystis قدرة تضادٌة عالٌة ضد  الفطر 
Rhizoctonia solani   اذ بلػ معدل أقطار المستعمرات للفطر Rhizoctonia solani   7.00ٌساوي 

ملم  20اذ بلؽت     Rhizoctonia solani% مقارنة بمعاملة المقارنة  65وبنسبة تثبٌط  بلؽت  ملم
 ملم  .  0وبنسبة تثبٌط 

 الوحدات الحٌة للفطر أعدادكما اظهرت النتائج تفوق مستخلص الطحالب المٌثانولً فً خفض 
Rhizoctonia solani  10(إذ بلػ معدل عدد الوحدات الحٌة للفطر

4
 x 28.66  وحدة تكوٌن

10× 32.40  مستعمرة/مل(  مقارنة بمستخلص االسٌتون حٌث بلػ معدل أعداد الوحدات الحٌة للفطر
4
 

 )وحدة تكوٌن مستعمرة/مل(.    
إذ بلػ  فً خفض عدد الوحدات الحٌة للفطر sp.   Microcystisكما  أوضحت النتائج تفوق الطحلب 

x 10  26.46معدل أعداد الخالٌا الحٌة للفطر
)وحدة تكوٌن مستعمرة/ مل( بٌنما بلػ معدل أعداد 4

  .Sarconema spو Spirulina platensis الطحلب الخالٌا الحٌة للفطر عند استعمال  كل من
x  10     28.14و 29.18

كما أشارت النتائج  تفوق  تكوٌن مستعمرة/مل(على التوالً . )وحدة 4
على باقً المعامالت فً خفض معدل أقطار sp.  Microcystisمستخلص االٌثانول للطحلب 

ملم  26حٌث بلػ معدل قطر مناطق التثبٌط عنده  Rhizoctonia solani المستعمرات الفطرٌة للفطر
 ملم. 20الطحلب إذ بلػ معدل قطر منطقة التثبٌط عنده مقارنة بمعاملة مستخلص األسٌتون لنفس 

 

  ., البطاطا Rhizoctonia solani  فطر تاحية : مستخلصات ,طحالب ,الكلمات المف
 

 املمذمة
تمثل المقاومة اإلحٌائٌة احد اإلجراءات الوقائٌة 
الختزال شدة المرض بالٌات مختلفة من خالل 
خفض كثافة لقاح المسبب المرضً عن طرٌق 
إضافة الكائنات الحٌة الدقٌقة المضادة وتنشٌطها 

ابو عرقوب فً البٌئة لمكافحة المسبب المرضً)
لذلك زاد االهتمام بالمقاومة اإلحٌائٌة (. 2002, 

التً تطورت بشكل واسع خاصة فً السنوات 
 Kinsellaاألخٌرة كوسائل بدٌلة وأمنه للبٌئة )

 (.2002و آخرون , 
تعتمد المكافحة اإلحٌائٌة ألمراض النبات 
باألساس على التفاعل بٌن العامل اإلحٌائً 

اعل والعائل النباتً والممرض فقد ٌكون هذا التف
عن طرٌق استعمال العامل اإلحٌائً لمنطقتً 

وسطح  (Rhizosphere)محٌط الجذر

أو عن طرٌق تحفٌز  (Rhizoplane)الجذر
المقاومة الجهازٌة وإنتاج المضادات الحٌاتٌة 

. (  2000و آخرون  Mushtaq)  واألنزٌمات
إذ أشارت الدراسات أن األجناس العائدة لصؾ 

نت لها فعالٌة كا المزرقةالطحالب الخضراء 
عالٌة عند اختبار مستخلصاتها فً تثبٌط نمو 
األحٌاء المجهرٌة مقارنة ببقٌة الصفوؾ 

إذ أعطت مستخلصاتها نتائج  الطحلبٌة األخرى,
اٌجابٌة ضد البكترٌا السالبة والموجبة لصبؽة 

(, Gene ,2000كرام وبمناطق تثبٌط واسعة )
إذ تمثل الطحالب مصدر موثوق تساعد على 

ٌة النباتات من العدٌد من الممرضات, ولهذه حما
الطحالب أهمٌة بٌئٌة أٌضا من خالل تقلٌل 
 التلوث ولها فعل تثبٌطً مضاد للفطرٌات
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والبكترٌا وفً بعض األحٌان مضاد للفاٌروسات 
( Mayer  , 2002و آخرون.) 

تتمٌز درنات البطاطا بحساسٌتها سواء كان ذلك 
التسوٌق أو مدة الخزن بعد الحصاد أو فً أثناء 

لإلصابة بعدد كبٌر من المسببات المرضٌة 
البكتٌرٌة والفطرٌة التً تسبب خسائر على  

القشرة   المستوى االقتصادي ومن أهم اإلمراض
 Rhizoctoniaالسوداء المتسبب عن الفطر

solani(Pighami  , 2008و آخرون . ) 
على الساق والقشرة السوداء تقرح مرض ٌنتشر 

محصول البطاطا فً العراق وخاصة فً 
االراضً التً ٌتكرر فٌها زراعة المحصول 

ا ٌؤدي الى زٌادة كمٌة مـم, ألكثر من موسم 
رتفاع نسبة اإلصابة إلقاح المسبب المرضً و

ٌتسبب المرض عن اإلصابة  , بالمرض
ذي ٌعد من فطرٌات ـوال R.solaniبالفطر

من العوائل التربة الممرضة التً تصٌب العدٌد 
ذ ٌمتلك ,إالنباتٌة ومنها محصول البطاطا

 اً واسع اً انتشاراً جؽرافRhizoctoniaٌالفطـر
ٌمتد من أسفل القطب الشمالً إلى المناطق 

ستوائٌة فً ترب الحقول والؽابات األ
ن ـدد كبٌر مـوالصحاري ,وٌهاجم الفطر ع

 500ن ـر مـى أكثـد تصل الـالعوائل النباتٌة ق
و آخرون  Kinsella)اتات الراقٌة جنس من النب

والتً تشمل العدٌد من المحاصٌل  (2002, 
 فضالً عناالقتصادٌة والخضر ونباتات الزٌنة 

عشاب واألشجار والمواد نه ٌصٌب األأ
و  Kluth) اؾــا الجـن البطاطـالمخزونة كعف

ر ـا بالفطـة البطاطـصابان إ.( 2002آخرون ,
R.solani  ٌى ظهور عالمات المرض ـؤدي الـ

وبصورة واضحة على الدرنات حٌث تبدو 
الدرنات مؽطاة بتراكٌب فطرٌة بنٌة إلى سوداء 

 ( Sclerotia )تسمى باألجسام الحجرٌة 
تصٌب الجزء الخارجً من الدرنات وال تتعدى 

تختلؾ بالحجم والعدد حسب شدة وإلى الداخل 
ات ـوه الدرنـٌسبب تش  ممااإلصابة وتقدمها 

 . ا التسوٌقٌةـن قٌمتهـوٌقلل م
مرض تقرح الساق والقشرة السوداء على 

,  ًـن الراٌزوكتونـى اٌضاً بالتعفـوٌسم البطاطا
ام  ـا عـً المانٌـرة فـل المرض ألول مـسج

مٌخائٌل و )  Kuhnم ـل العالـن قبـم م 1858
المرض من المشاكل  دٌع.  ( 0280آخرون ,

الرئٌسة األكثر شٌوعاً فً إنتاج المحصول 
( Frank  ,0280) وٌنتشر فً مساحات واسعة 

ذا ـبذلك خسائر فً اإلنتاج كماً ونوعاً ه ـاً محدث
أن استطاع النبات الوصول لمرحلة اإلنتاج 

ن ـحٌث قد ٌهلك النبات فً مراحل مبكرة م
ٌسببها المرض ً ـر التـوه . وقد تصل الخسائـنم
-25)  ىـً العالم الـً بعض حقـول البطاطا فـف

و آخرون ,   Roberts )ن اإلنتاج ـم (% 50
2002.) 

ٌنتشر المرض على محصول البطاطا فً 
العراق وخاصة فً األراضً التً ٌتكرر فٌها 

ا ٌؤدي مـم, زراعة المحصول ألكثر من موسم 
 ارتفاع إالى زٌادة كمٌة لقاح المسبب المرضً و

وفً دراسة شملت  , نسبة اإلصابة بالمرض
مسحاً لمرض تقرح الساق والقشرة السوداء على 
البطاطا فً بعض محافظات المنطقة الوسطى 

ة ـد إن نسبـوللعروتٌن الخرٌفٌة والربٌعٌة وج
       اإلصابة بمرض تقرح الساق تراوحت بٌن

ا كانت النسبة المئوٌة إلصابة ـبٌنم (22-44%)
 38  - 22.6 ) نـوداء بٌـرة السـالدرنات بالقش

%)  . 
ٌصٌب الفطر أجزاء النبات المختلفة الموجودة 
فً التربة من جذور ومدادات وقواعد السٌقان 

كما ٌصٌب األوراق والثمار الممتدة  والدرنات ,
على سطح التربة الملوثة بالفطر وٌهاجم 

مسبباً تعفن  النمو جمٌعهامراحل  النباتات فً
البذور وموت البادرات قبل وبعد البزوغ وتعفن 

,  Laemmlen) ان ـد السٌقـذور وقواعـالج
تأتً األصابة جراء زراعة الدرنات   . (2000

و الزراعة فً تربة ملوثة بالمسبب أالمصابة 
المرضً وعند الزراعة ٌهاجم الفطر القمم 
النامٌة لالشطاء الحدٌثة تحت سطح التربة 

بح لونها بنٌاً وتضمر نتٌجة االصابة ثم وٌص
تتكون نموات خضرٌة جدٌدة قد تصاب هً 

و تأخٌر أاالخرى مما ٌؤدي الى موت البادرات 
ؼائبة فً الحقل .  وبذلك ترى جوراً  ,بزوؼها

وتظهر االعراض الممٌزة للمرض على قواعد 
السٌقان بهٌئة تقرحات بنٌة محمرة تحت مستوى 

ذه ـوه, اً للنسٌج النباتً سطح التربة مسببة تلف
التقرحات قد تكون على هٌئة بقع ذات أبعاد 

د ـرح شدٌـو تقأمختلفة على احد جوانب الساق 
و  Hall)   اإلصابة ده ـب شـاق حسـط بالسـٌحٌ

Phillips  ,0222 )دي إلى عدم انتظام ؤا ٌـمم
تؤدي  , وانتقال الماء والمواد الؽذائٌة فً النبات 

وقد تتكون القرح , إصابة الجذور إلى موتها 
بذلك حركة المواد الؽذائٌة  ةً على المدادات معٌق
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ا ـم سرعان مـى الدرنات فتكون صؽٌرة الحجـال
رض ـر لؽـة للفطـام الحجرٌـتتكون علٌها االجس

 . ةـالتشتٌ
على المجموع راض المرضٌة عأما بالنسبة لأل

لضعٌؾ والتفاؾ ه ٌتمٌز بالنمو اـنأفالخضري 
دد الفروع مقارنة ـعلى وقلة عوراق نحو األاأل

ن الطاقة ـبالنبات السلٌم بسبب ان الكثٌر م
ة ـة وثالثـثانٌ هرـاء مـشطأاج ـنتإً ـتستخدم ف

و آخرون   Katirciogluادرات )بـل بزوغ الـقب
ضافة الى عدم انتظام حركة الماء ( باأل2002, 

والمواد الؽذائٌة داخل النبات بسبب وجود 
 ,التقرحات على الساق والجذور والمدادات 

ونتٌجة ذلك قد تتكون  فً بعض الحاالت درنات 
          على منطقة التقرح على الساق أهوائٌة 

( Peighami  , 2008و آخرون ) وفً حاالت
الساق فوق سطح  معٌنة ممكن إن ٌتكون على

الجنسً  ربٌض ٌمثل الطوأ التربة فقط نمو
  للفطر ,

هدفت الدراسة إلى الحد او التقلٌل من مرض 
القشرة السوداء المتسبب عن الفطر 

. باستعمال   Rhizoctonia solaniالفطر
الطحالب كوسٌلة  صدٌقة للبٌئة والتقلٌل من 

 وقد تناولت التلوث الناتج عن استعمال المبٌدات,
 المحاور التالٌة :

اختبار القدرة التضادٌة للطحالب  -1
 Rhizoctoniaومستخلصاتها فً نمو الفطر 

solani  
دراسة تأثٌر بعض الطحالب ومستخلصاتها  -2

   Rhizoctonia solaniعلى الفطر 
حالب ومستخلصاتها استخدام بعض الط –3

من التلوث للحد  كبدٌل الستعمال المبٌدات
 .البٌئً

 وطرائك العمل املىاد
 Potatoوسط البطاطا دكستروز اكار 

Dextrose Agar  (P.D.A.). 
 Potatoط البطاطا  دكستروز السائلوس

Dextrose Broth (P.D.B.). 
 ( .(Chu 10وسط   

وسط زرعً ٌحتوي على مؽذٌات صؽرى 
وكبرى الالزمة إلكثار الطحالب والتً تكون 
مقاربة لما موجود فً الطبٌعة  حٌث ٌتكون هذا 

و   Stocks)  )(  Kassim 8الوسط من 
  ( 0222آخرون , 

 

 تحضٌر مستخلص االٌثانول للطحالب . 
تم فٌها اخذ عٌنة من الطحلب وخلطها مع 
االٌثانول  ثم وضعها فً جهاز الطرد المركزي 

دورة /دقٌقة إلزالة 2500 دقائق بمعدل  10لمدة 
محتوى الماء ثم ٌنقل بعد ذلك إلى جهاز الفصل 

دقٌقة 15 لمدة  Soni cater باألمواج الصوتٌة 
حٌث ٌعمل على تحطٌم جدار الخلٌة للطحالب 

مادة الفعالة فقط ثم ٌنقل مره أخرى إلى وتبقى ال
دقائق وبمعدل 10جهاز الطرد المركزي لمدة 

دورة/ دقٌقة ,بعد ذلك تم وضعة فً بٌكر  2500
 Oven مل ثم ٌوضع فً الفرن  200حجم 

حتى ٌجؾ وٌكون التركٌز  °م 25بدرجة حرارة 
 .%100فً هذه الحالة 

 

 االسيتون للطحالبحضير مستخلص ت
لكن باستخدام االسٌتون   أعالهطبقت نفس الفقرة 

 .فً االستخالص بدال من االٌثانول
لعوامل  ةتجربة اختبار القدرة التضادٌة والتثبٌطٌ

 المقاومة االحٌائٌة قٌد الدراسة على نمو الفطر
F.solani   

تم استعمال هذه التجربة لمعرفة تأثٌر عوامل 
ثالثة  أنواع من  المقاومة اإلحٌائٌة والتً تشمل 

 Sarconemaو   sp. Microcystisالطحالب

sp.  وSpirulina platensis  فً نمو
من  Rhizoctonia solaniمستعمرات الفطر

خالل معرفة القدرة التضادٌة والتً تؤخذ 
بحساب قٌاس معدل أقطار المستعمرات للفطر 

 للتثبٌط.فضال عن حساب النسبة المئوٌة 
 تم أجراء المعامالت اآلتٌة . 

  R.solaniمعاملة زراعة قرص من الفطر  -1
 . P.D.Aإلى طبق بتري حاوي على وسط 

 R.solaniقرص من الفطرزراعة  معاملة –2
بالطبق نفسه  مع الطحالب اعاله كل على حده

مع ترك مسافة بٌنهما لتجنب تداخل مناطق 
بثالثة مكررات ومن ثم حضنت على  التثبٌط,

 اٌام.3لمدة  م25 درجة حرارة
 

 R.solaniتجربة تأثير الطحالب في نمو الفطر 
 .   .P.D.Bعلى وسط 

 2و  4و 2استعملت تراكٌز استعمل التراكٌز 
مل من و  00مل من مستخلص الصحالب لكل 

ثم  R.solaniالحاوي على  .P.D.Bسط 
وصوال إلى  أجرٌت سلسلة من التخافٌؾ

10التخفٌؾ
4
 10مل طحلب/ 1بعد ذلك اخذ   -

من هذا التخفٌؾ ووضع فً أطباق  P.D.Bمل 
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بتري , بثالثة مكررات ثم أضٌؾ إلٌه الوسط 
وحركت األطباق حركة رحوٌة  P.D.Aالؽذائً 

لٌتم مجانسة الوسط بعدها تم وضع األطباق 
لمدة ثالثة أٌام ° م 25بالحاضنة بدرجة حرارة 

ساعة , بعدها  96و 72القٌاسات بعد  وٌتم اخذ
تم حساب عدد الخالٌا الحٌة للمستعمرات من 

 خالل  التالً :  

 ×المستعمرات الحٌة =عدد عدد الوحدات
 .  مقلوب التخفٌؾ 

استعملت الطحالب اعاله بالطرٌقة الحٌة و 
مل  1بالتراكٌز اعاله نفسها  من خالل اخذ 

من هذا التخفٌؾ ووضع  P.D.Bمل  10طحلب/
و تم قٌاس اعداد خالٌا الفطر  فً أطباق بتري

 ساعة. 020و  22و  22بثالث مدد حضن 
  

 النتائج واملنالشة
ة لعوامل والتثبيطي اختبار القدرة التضادية

 Rhizoctoniaالفطر  المقاومة اإلحيائية على

solani . 
تبٌن النتائج التً تم الحصول علٌها من جدول 

قدرة  sp. Microcystis أن للطحلب   1))
 Rhizoctonia تضادٌة عالٌة ضد  الفطر

solani  ًوبفروق معنوٌة  فً الوسط الزرع
واضحة عن جمٌع  المعامالت إذ كان معدل 

 Rhizoctonia أقطار المستعمرات للفطر

solani  وبنسبة تثبٌط  بلؽت  ملم  7.00ٌساوي
 Rhizoctonia% مقارنة بمعاملة المقارنة  65

solani   التً سجلت أعلى معدل قطر
ملم   0ملم وبنسبة تثبٌط  20للمستعمرات بلػ 

بٌنما كان معدل أقطار المستعمرات 
بوجود الطحلب   Rhizoctonia solaniللفطر

Spirulina platensis   ملم   8.33ٌساوي
 .% 58.35وبنسبة تثبٌط 

 .sp والتً لم تختلؾ معنوٌا عن كل من الطحلب
Sarconema    اذ بلػ  معدل أقطار

  Rhizoctonia solani المستعمرات للفطر
% كما  55.00ملم وبنسبة تثبٌط 9.00 ٌساوي

 .spأنها ال تختلؾ معنوٌا عن معاملة 
Microcystis  إذ بلػ معدل أقطار المستعمرات

Rhizoctonia solani    9.00 ملم وبنسبة
 %. 56.45تثبٌط 

( أن للطحالب 1الجدول )تفسر نتائج كل من 
 دور تثبٌطً فعال فً تثبٌط الفطر

Rhizoctonia solani   معدل  من خالل
أقطار المستعمرات والنسبة المئوٌة للتثبٌط 
مقارنة بمعاملة المقارنة حٌث ثبطت أقطار 

والسبب ٌعود أن الطحالب تمتلك المستعمرات 
مركبات لها دور تثبٌطً فعال  ضد الفطرٌات 
ومن هذه المركبات الفٌنوالت والسٌتروالت 
والسكرٌات المتعددة وببتٌدات وبروتٌنات 

,   Saad)نات ومواد كثٌرة أخرى وتربٌ
2002  .) 

كما أن بعض الطحالب تحتوي على أحماض 
دهنٌة متعددة ؼٌر مشبعة وجد أن 

ٌحتوي على أحماض أمٌنٌه   Spirulinaحلبط
أساسٌة و فٌتامٌنات وصبؽات أساسٌة وأحماض 

, وقد  Linoleic acidدهنٌة أساسٌة وخاصة 
وجد ان المركبات التً تنتجها الطحالب تكون 
ذات فعل تضادي لألحٌاء المجهرٌة فقد وجد إن 

 hepta decaneٌنتج  Anabauna الطحلب
 التً لها دور تضادي عالً ضد األحٌاء

(Bouhlal   , 2000و آخرون .) 

 
 Rhizoctonia ( اختبار القدرة التضادٌة والتثبٌطٌة لعوامل المقاومة اإلحٌائٌة على نمو الفطر1جدول )

solani   أٌام .(7بعد مدة  حضن ) 

 المعاملة
   المستعمرةمعدل قطر منطقة 
 )ملم(

 النسبة المئوٌة للتثبٌط %

Rhizoctonia solani     0.00 20 فقط 

Rhizoctonia solani   +   Spirulina platensis 8.33 58.35 

Rhizoctonia solani  +sp.  Sarconema 9.00 55.00 

Rhizoctonia solani  +sp.  Microcystis 7.00 65.00 

L.S.D.0.05 2.160  
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التثبيطي لمستخلصات الطحالب في نمو  التأثير
  P.D.Aعلى     Rhizoctonia solani الفطر

 : ساعة72 بعد مرور
 2)تشٌر النتائج التً تم التوصل ألٌها من جدول)

تفوق مستخلص الطحالب المٌثانولً فً خفض 
 Rhizoctonia الحٌة للفطر أعداد الوحدات

solani   وبفارق معنوي عالً إذ بلػ معدل عدد
10(الوحدات الحٌة للفطر

4
 x 28.66  وحدة

 تكوٌن مستعمرة/مل( ٌتبعه فً التثبٌط وبفارق 
معنوي مستخلص االسٌتون حٌث بلػ معدل 

 Rhizoctonia أعداد الوحدات الحٌة للفطر

solani 32.40  ×10
وحدة تكوٌن ( 4

  مستعمرة/مل(.   
كما توضح النتائج أن أفضل أنواع الطحالب فً 

كان   Rhizoctonia solaniتثبٌط نمو الفطر 
اذ بلػ  معدل عدد  Microcystis  الطحلب 

x 10 29.16 الخالٌا الحٌة للفطر ٌساوي
4
 

  (
وحدة تكوٌن مستعمرة /مل( والذي لم ٌختلؾ 

 Spirulina معنوٌا عن  معاملة الطحالب 

platensis     وsp.  Sarconema اذ بلػ
 معدل اعداد الوحدات الحٌة للفطر

Rhizoctonia solani  30.77 31.66و x 
10 

 . ) )وحدة تكوٌن مستعمرة /مل4
أن للتركٌز المستعمل  (2كما نالحظ من جدول )

تأثٌر معنوي فً خفض عدد الوحدات الحٌة 
اذ  تشٌر النتائج   Rhizoctonia solaniللفطر

أن التركٌز السادس كان األفضل فً خفض 
معدل أعداد   اذ بلػأعداد الوحدات للفطر 

  Rhizoctonia solani الوحدات الحٌة للفطر
x 10 26.61ٌساوي 

)وحدة تكوٌن  4
مستعمرة/مل( وبفارق معنوي عن التركٌز 

الذي بلػ معدل اعداد الوحدات الحٌة لثانً ا
Rhizoctonia solani 34.37 x 10للفطر

4      
 )وحدة تكوٌن مستعمرة/مل(. 

 x 30.72فٌما كان معدل التركٌز الرابع ٌساوي
10

)وحدة تكوٌن مستعمرة/مل(. وبفارق  4
معنوي أٌضا عن بقٌة التراكٌز, بٌنما توضح  
نتائج التداخل بٌن كل من معدل نوع المستخلص 
ونوع الطحلب والتركٌز أن اقل عدد للخالٌا 

 Rhizoctonia solaniالحٌة للفطر 
10تساوي

4
x24  )وحدة تكوٌن مستعمرة/مل(

 Spirulina platensisباستعمال الطحلب 
.  بٌنما بلػ P.D.Bمل  10مل/  6وبالتركٌز

 Rhizoctonia أعلى عدد للوحدات الحٌة للفطر

solani10
4
 x 38.67 وحدة تكوٌن(

مستعمرة/مل( بوجود مستخلص االسٌتون  
 2بالتركٌز  Spirulina platensis للطحلب

مقارنة بمعاملة السٌطرة  P.D.Bمل  10مل/
 التً كان فٌها معدل أعداد الوحدات الحٌة للفطر

Rhizoctonia solani  ٌساويx 100  10
4 

 )وحدة تكوٌن مستعمرة/مل( .

 
 Rhizoctonia solani    x(  تأثير نوع وتركيز  مستخلصات الطحالب  في نمو  الفطر2جدول) 

10
 ساعة من الحضن72 )وحدة تكوين مستعمرة / مل وسط (  بعد   4

 نوع المستخلص نوع الطحلب
 )مل(  التركٌز 

 طحلبمعدل نوع ال
معدل 

 6 4 2 المستخلص

Spirulina platensis 

 24 28 35 المٌثانول

30.77 28.66 
 25.67 33.33 38.67 األسٌتون

sp.  Sarconema 
  25 30 33 المٌثانول

60.22 

 

 

32.40 
 

 30 35 37 األسٌتون

sp.  Microcystis 
 25 28 30 المٌثانول

22.02 
 30 30 32 األسٌتون

 
  26.61 30.72 34.27  معدل التركٌز

Control   100  

L.S.D. 0.05  = 4.823 , التداخل =  2.559 , التركٌز =  2.559 , المستخلص =  3.426 نوع الطحلب 
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 كما توضح نتائج الجدول نفسه تفوق الطحلب
sp.  Microcystis  فً خفض عدد الوحدات

معنوٌا عن Rhizoctonia solani الحٌة للفطر
باقً الطحالب حٌث بلػ معدل أعداد الخالٌا 

x 10 26.46الحٌة للفطر
)وحدة تكوٌن 4

بٌنما بلػ معدل أعداد الخالٌا مستعمرة/ مل( 
 Spirulina الحٌة للفطر عند استعمال  كل من

platensis و sp.  Sarconema 29.18  
x 10 28.14و

 )وحدة تكوٌن مستعمرة/مل( 4
 على التوالً . 

 10مل/ 6تبٌن النتائج تفوق التركٌز السادس و   
P.D.B فً خفض عدد الوحدات الحٌة  للفطر 

Rhizoctonia solani   وبفارق معنوي عن
 بقٌة التراكٌز إذ بلػ معدل أعداد الخالٌا الحٌة

x 10 25.86 للفطر
)وحدة تكوٌن مستعمرة/ 4

الثانً والذي بلػ معدل  مل( مقارنة بالتركٌز 

   x 29.77عدد الوحدات الحٌة للفطر عنده 
)10

وحدة تكوٌن مستعمرة/ مل( فٌما كان معدل 4
 28.15ٌساوي  الرابعأعداد الخالٌا عند التركٌز 

x 10
 )وحدة تكوٌن مستعمرة/ مل(.4

 

التثبيطي لمستخلصات الطحالب في نمو  التأثير
  P.D.Aعلى  Rhizoctonia solani الفطر

 ساعة.96  بعد مرور
( تفوق مستخلص الطحالب 3ٌشٌر جدول )

فً خفض أعداد  وبفارق معنويالمٌثانولً 
إذ  Rhizoctonia solani الخالٌا الحٌة للفطر

 x 25.30بلػ معدل أعداد الوحدات الحٌة 
10

)وحدة تكوٌن مستعمرة/مل( مقارنة 4
 x30.55 بمستخلص الطحالب االسٌتونً البالػ  

10
 .)وحدة تكوٌن مستعمرة/مل(   4

 
Rhizoctonia solani  x 10 تأثير نوع وتركيز  مستخلصات الطحالب  في نمو  الفطر( 3جدول)

4  
 ساعة من الحضن.96 )وحدة تكوين مستعمرة / مل وسط (  بعد 

 نوع المستخلص نوع الطحلب
 التركٌز ب )مل(

معدل نوع 
 الطحلب

معدل 
 6 4 2 المستخلص

Spirulina 

platensis 

 25 26.22 28.66 المٌثانول
 

29.18 
 

25.30 
 30 32.25 33 األسٌتون

sp.  Sarconema 
 23 24.44 26 المٌثانول

28.14 

60.22 

 27.44 33 35 األسٌتون

sp.  Microcystis 

 23.44 25 26 المٌثانول

22.42 
 26.33 28 30 األسٌتون

   25.86 28.15 29.77  معدل التركٌز

Control 020  

L.S.D. 0.05  = 4.823 , التداخل =  2.559 , التركٌز =  2.559 , المستخلص =  3.426 نوع الطحلب 

 
أن التداخل بٌن نوع الطحلب ومعدل التركٌز 
ونوع المستخلص كان له اثر معنوي فً خفض 

 Rhizoctoniaأعداد الخالٌا الحٌة للفطر 

solani  إذ أن استعمال عوامل المقاومة
 96اإلحٌائٌة المتمثلة بالطحالب وبعد مرور

 ساعة قد خفضت أعداد الخالٌا الحٌة للفطر
Rhizoctonia solani  لتصل إلى أدنى

x 10 23مستوى لها 
)وحدة تكوٌن 4

 لمٌثانول مستعمرة/مل(عند استخدام مستخلص ا

 10مل/ 6بالتركٌز Sarconema  للطحلب  
P.D.B   بٌنما أعلى زٌادة فً أعداد الوحدات,

 x 35ساعة كانت تساوي  24الحٌة بعد مرور
10

)وحدة تكوٌن مستعمرة/ مل(.عند استعمال 4
 للطحلب االسٌتونمستخلص 

 Sarconema sp   مل/3بالتركٌز P.D.B10 
. هذا ٌدل إن للطحالب دور تثبٌطً عالً من 
 خالل المواد الفعالة التً تنتجها وٌبدو ذلك
واضحا من خالل معدل أعداد الوحدات الحٌة 
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للفطر الممرض من خالل المواد الفعالة التً 
  تنتجها ومنها الفٌنوالت والقلوٌدات والتربٌنات

( Abd El-Baky  , 2008و آخرون)  . 
 

 Rhizoctonia تجربة  تأثير الطحالب في نمو

solani   على  وسط  P.D.B. 
  .sp الطحلب( إلى تفوق 4تشٌر نتائج جدول )

Microcystis  معنوٌا فً خفض األعداد الحٌة
إذ بلػ معدل   Rhizoctonia solaniللفطر 

10×26.43أعداد الفطر
)وحدة تكوٌن 4

مستعمرة/مل( مقارنة بمعاملة المقارنة التً 
 أعطت أعلى معدل لعدد الخالٌا الحٌة للفطر

Rhizoctonia solani   68.33بلػ x 
10

مستعمرة/مل(,وٌالحظ عدم )وحدة تكوٌن 4
 Spirulina platensis وجود فرق معنوي بٌن

فً تأثٌرهما على معدل sp.  Sarconema و
أعداد الخالٌا الحٌة للفطر اذ بلػ معدل اعداد 

 Rhizoctonia solani  الوحدات الحٌة للفطر

 x 29.30و 28.52بوجود هذه الطحالب  
10

 )وحدة تكوٌن مستعمرة/مل(.4
( أن التركٌز السادس 4كما نالحظ من جدول)

كان أفضل التراكٌز فً خفض أعداد الوحدات 
والبالػ   Rhizoctonia solani للفطر الحٌة

25.41 ×10
4
)وحدة تكوٌن مستعمرة/مل(  

والرابع  لثانًوالذي ٌختلؾ معنوٌا عن التركٌز ا
 اذ بلػ معدل اعداد الوحدات الحٌة للفطر

Rhizoctonia solani 27.08 
10×31.77و

)وحدة تكوٌن مستعمرة/مل( على 4
.التوالً 

 
Rhizoctonia solani  x 10 ( تأثير نوع وتركيز الطحالب في األعداد الحية للفطر 4جدول )

)وحدة 4
 . تكوين مستعمرة/ مل وسط( وبمدد حضن مختلفة

 الطحلبنوع 
مل   10التركٌز مل/

P.D.B 

معدل  مدة الحضن)ساعة(
 التركٌز

 معدل نوع الطحلب
72 96 120 

Spirulina  platensis 

2 37.33 35.00 32.00 

31.77 28.52 4 28.00 26.65 26.00 

6 25.00 23.70 23.00 

sp.  Sarconema 

2 34.00 33.43 30.00 

27.08 29.30 4 30.00 28.34 26.00 

6 30.00 27.00 25.00 

sp.  Microcystis 

2 30.00 28.22 26.00 

25.41 26.43 4 28.00 26.76 24.00 

6 26.00 25.00 24.00 

Control  60 70 75  68.33 

   34.1 32.41 29.83  معدل الزمن

L.S.D.0.05    = 3.00 التداخل =  2.29الزمن = 2.29 التركٌز =         2.246لنوع  الطحلب 

 
كما ٌالحظ من الجدول نفسه أن التداخل بٌن 
نوع الطحلب ومعدل التركٌز ومدة الحضن كان 

  له اثر معنوي فً خفض أعداد الخالٌا الحٌة
إذ أن استعمال   Rhizoctonia solaniللفطر 

 Spirulina  عامل المقاومة اإلحٌائٌة

platensis ساعة    120وبعد مروراثر معنوٌا
 قد خفضت أعداد الخالٌا الحٌة للفطر

Rhizoctonia solani  23لتصل إلى مستوى 
x 10

)وحدة تكوٌن مستعمرة/ مل( بٌنما أعلى 4
10أعداد للخالٌا كانت

4
 x 75    وحدة تكوٌن(

مستعمرة /مل( وذلك   كما ٌالحظ من الجدول 

الطحلب ومعدل  نفسه أن التداخل بٌن نوع
التركٌز ومدة الحضن كان له اثر معنوي فً 

للفطر   خفض أعداد الخالٌا الحٌة
Rhizoctonia solani   إذ أن استعمال عامل

اثر Spirulina platensis  المقاومة اإلحٌائٌة
ساعة قد خفضت    120وبعد مرورمعنوٌا 

 Rhizoctonia أعداد الخالٌا الحٌة للفطر

solani 23ستوى لتصل إلى م x 10
)وحدة 4

تكوٌن مستعمرة/ مل( بٌنما أعلى أعداد للخالٌا 
10كانت

4
 x 75   )وحدة تكوٌن  مستعمرة /مل(
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ساعة من  120عند معاملة المقارنة وبعد .
 الحضن.

( أن الطحالب المستعملة فً 4ٌشٌر جدول )
التجربة والتً تمثل عوامل المقاومة اإلحٌائٌة 

عدد الوحدات كان لها دور كبٌر فً خفض 
والسبب  Rhizoctonia solani الحٌة للفطر

 تحرٌر قابلٌه على لها الدقٌقة الطحالب ٌعود إلى

 نتٌجة فٌه تعٌش الذي الوسط إلى كٌمٌائٌة مواد

 لألحٌاء المضادة األٌض الثانوي فعالٌات
 amino acid ومن هذه المواد المجهرٌة

 fatty acidو alkaloidsو  flavanoidsو
إن هذه المواد  carotenoisو saponinsو

ٌكون لها اثر فاعل فً تثبٌط األحٌاء المجهرٌة 
(  Roberts  , 2002و آخرون )  . 
 

تجربة اختبار التأثير التثبيطي لمستخلصات 
 Rhizoctonia solani الطحالب على الفطر

( أن مستخلص االٌثانول 5ٌتضح من جدول )
تفوق على باقً  sp.  Microcystisللطحلب 

المعامالت فً خفض معدل أقطار المستعمرات 
حٌث  Rhizoctonia solani الفطرٌة للفطر

ملم  26التثبٌط عنده  بلػ معدل قطر مناطق
مقارنة بمعاملة مستخلص االسٌتون لنفس 
الطحلب إذ بلػ معدل قطر منطقة التثبٌط عنده 

 ملم . 20
للطحالب  كما تبٌن النتائج أن مستخلص االٌثان

أكفأ من مستخلص االسٌتون إذ بلػ معدل قطر 
منطقة التثبٌط لمستخلص االٌنانول لكل من 

و   Spirulina platensisالطحالب 
Sarconema sp.   وsp. Microcystis  

ملم على التوالً.   23و20 و 24و23ٌساوي
فٌما بلػ معدل قطر مناطق التثبٌط لمستخلص 

ملم  20و17و 15و 17لنفس الطحالب  االسٌتون
 على التوالً.

  
 Rhizoctonia solani (  معدل قطر التثبيط  لمستخلصات الطحالب على  الفطر 5جدول )

 نوع الطحلب
 )ملم( R. solani للفطرقطر منطقة التثبٌط 

 االسٌتون االٌثانول

Spirulina platensis 23 17 

Sarconema sp. 24 15 

sp.  Microcystis 26 20 

 17.33 23.33 معدل المستخلصات

Control 0 0 

L.S.D.0.05 3.00 2.177 

 
ونالحظ من خالل التجارب ان للطحالب دور 
فاعل وٌبدو ذلك واضحا من خالل قٌاس مناطق 
التثبٌط للفطر والسبب ٌعود أن الطحالب تمتلك 
مركبات لها دور تثبٌطً ضد الفطرٌات ومن 

 والسٌتروالت   هذه المركبات الفٌنوالت
والسكرٌات المتعددة وببتٌدات وبروتٌنات 

ومواد كثٌرة أخرى فضال إلى تنوع  وتربٌنات
مركبات االٌض الثانوٌة التً تنتجها واستخدامها 
كمثبطات لألحٌاء المجهرٌة وهذا ٌتفق مع ما 
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Abstract 

This study is conducted at laboratories of College of Agriculture- 

university of Kufa in order to evaluate three algae Microcystis sp., spirulina 

eplatensis and sarconema sp. and their organic extracts against Rhizoctonia 

solani pathogen . 

The antagonistic ability of Microcystis is effective against R.sloni because 

it gives colony diameter 7mm , with inhibitory percentage 65% , as compared 

with control which gives 20mm of colony diameter .The results revealed that 

methanol extract was more effective in reducing the viable cells of R.solani 

which give 28.66 x 10
4
 CFU/ml as compared to 32.40 x 10

4
 CFU/ml at the 

control .Viable cells of R.solani are reduced with the application of Microcystis 

which is 26.46x10
4
 CFU/ml as compare with spirulina platensis and sarconema 

which give 29.18 and 28.14x 10
4
 CFU/ml respectively . 

The ethanolic extract of Microcystis sp. has the superiority of reducing 

colony diameter of R.solani , when gives inhibitory zone 26mm as compared 

with acetone as an extract of the same alga which gives inhibitory zone 20mm . 

 

Keywords: Extract, Algae, Canker, Rhizoctonia solani, Potato. 

 


