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 Research Paper (Plant Extracts: Fungi)  ( : فطورمستخلصات نباتيةبحوث )
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 الملخص
والتحري   قمح الخزن لحبوب الور  فطجذور الباذنجان في نمو    اتتأثير مستخلص .  2021  .سيالن حسين صكرو فاطمة هادي كريم    ، إيمان جواد،كاظم 

 .38- 29 (:1)39 ، العراق. مجلة وقاية النبات العربية،نتاج االفالتوكسين في مخازن بابلإعن قابليتها على 
سلب ر  و الفط  تؤثر للبذور  هدف     ا  المرافقة  للمزارعين.  اقتصادية  خسارة  إلى  تؤدي  وبالتالي  الشتالت  وحيوية  البذور  إنبات  تأثير هذه    ت في  عن  الكشف  الدراسة 

المحلية المخزونة في سايلو الحلة القديم    قمحالمعزولة من حبوب الور  لفط افي نمو    (.Solanum melongena L)  المستخلصات المائية والكحولية لجذور نبات الباذنجان
النواع الفطرية المعزولة على إنتاج    عن التحري عن قابلية        فضال    ،حسب تقنية الغـذاء المسموم   ، 2018/ 2017و سايلو الحلة الجديد في مدينة بابل للموسم الزراعي  

  بينما احتوى المستخلص الكحولي على الفالفونات  ،احتوى على الفالفونات   لجذور الباذنجان أن المستخلص المائي    (. أظهرت النتائجAflatoxinsالفالتوكسينات ) 
كان  . و Fusarium oxysporum  و  Aspergillus niger ،  Penicillium notatum  : هي  المخزونة  قمحالمرافقة لحبوب ال  ورتم عزل عدة أنواع من الفط  والقلويدات. 

بالقياس مع معاملة   بطاطاال ار دكستروز  جالغذائي الصلب ا  المستنبت المختبرة على  ورتأثير معنوي مثبط لنمو الفطمن جذور الباذنجان  لمستخلصين المائي والكحولي  ل
مغ/مل    10عند التركيز  للفطور الثالثة  إذ بلغت النسب المئوية لتثبيط النمو    ورفي هذه الفط                       الكحولي أكثر تأثيرا    المستخلص  كان و   . %5عند مستوى احتمال    الشاهد
التوالي   %، 91.11و    88.88  ، 91.11 بعلى  مقارنة  تثبيط  ،  التوالي   %، 83.33و    86.66  ، 86.66نسب  المائي على  للمستخلص  الفطران ،  وأظهر   .  A. niger  

 قابليتهما على إنتاج الفالتوكسينات.   P. notatumو
 االفالتوكسينات، الفالفونات، مستخلص كحولي، مستخلص مائي. كلمات مفتاحية:

 
 1المقدمة 

 

الي  في   من  (.Triticum aestivum L)قمح  عد  الساسية   الغذية 
تشير الدراسات   .حياة اإلنسان وتزداد الحاجة إليها مع الزيادة السكانية

عام   في  سيحتاجون  العالم  سكان  أن  من   2025إلى  طن  بليون   إلى 
يتجاوز    قمحال ال  الذي  الحالي  اإلنتاج  مع  طن    600مقارنة   مليون 
(Jama et al., 2018؛  Perelló et al., 2013  ؛Schalchli et al., 

في العراق في معظم المناطق لكونه   قمح تكثر زراعة محصول ال  .(2012
 محمد ؛  2012  ،المحصول الساس في حياة المستهلك العراقي )خلدون 

الخزن أثناء الحصاد أو النقل أو    قمحتصاب حبوب ال.  (2016،  وحميد
 ، Alternaria،  Aspergillusبالعديد من النواع الفطرية التابعة لألجناس  

Penicillium  ،Rhizopus  ،Fusarium  وTrichoderma   
(Seth et al., 2014 ؛Thenmozhi et al., 2013 .) 

لتأثيرها في    خسائر اقتصادية كبيرة وذلك  فطورالحيث تسبب هذه  
الحبوب وتقليل نسب إنباتها وبالتالي تقليل اإلنتاج الزراعي عند   حيوية 
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الزراعة  استخدام في  الحبوب  قابلية       فضال    ،هذه   بعض   عن 
ومن   .الفالتوكسيناتوتعد  ،  النواع الفطرية على إنتاج السموم الفطرية

السموم وأكثرها خطورة صحة اإلنسان  أهم هذه   & Keerthiga)  على 

Anand, 2014  ؛Kekuda & Raghavendra, 2017).  تعد 
الفالتوكسينات من أخطر الملوثات الغذائية لما لها من تأثيرات مرضية 

على وقابلية  اإلنسان    مسرطنة  في  المختلفة  بالنسجة  الضرر  إلحاق 
وخصوصا   والكلية.                   والحيوان  الفط  الكبد  أكثر  المنتجة   ور ومن 

لجنس  .لألفالتوكسينات التابعة  النواع    Aspergillus  بعض 
(Shamsi et al., 2017) كما يمكن أن تنتج الفالتوكسينات من قبل .

للجنسين  التابعة  النواع   Penicillium  و  Alternaria  بعض 
(Keerthiga & Anand, 2014  ؛Satish et al., 2007)  . من لذا 

اإلنسان والثروة الحيوانية من الضرار الناتجة عن هذه  الضروري حماية 
وذلك والتخزين  السموم  اإلنتاج  ظروف  على  نمو   بالسيطرة  من  للحد 

أن لهذه    المبيدات الكيميائية على الرغم  الممرضة وذلك باستخدامر  و الفط
الكيميائية الجانبية  المبيدات  التأثيرات  من  من   العديد  كونها  عن  فضال 
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والحيوان  لإلنسان  ومسرطنة  سامة  فهي  البيئة   ملوثات 
(Pawar, 2015) لذا أصبح من الضروري إيجاد بدائل لهذه المبيدات .

ول الحديثة  هذاالكيميائية  الدراسات  المستخلصات    اتجهت  استخدام  إلى 
منها  اآلفات الزراعية و  لسيطرة علىلعن المبيدات الكيميائية                 النباتية بدال  

تنتقلر  و الفط التي  للحبوب  عند   المرافقة  النباتات  وتصيب  الحقل  إلى 
 إنبات الحبوب أو في مرحلة البادرات وتؤدي إلى تقليل اإلنتاج النباتي 

(Baka, 2014 ؛Talapatra et al., 2017 ؛Ravi et al., 2019.) 

الباذنجان    يعد نباتات   (.Solanum melongena L)نبات  من 
 200–150  جذوره في التربة  المهمة وهو نبات حولي يبلغ طولالخضر  

النبات    ،سم ارتفاع  طول    .سم  150-40ويصل   لى إالوراق  يصل 
اللون   ،سم  10-20 بنفسجية  إلى  بيضاء  الثمار   ، والزهار  تكون  بينما 

وذلك بحسب    ،      يوما    35-10لحمية وذات نمو سريع إذ يكتمل نموها خالل  
يحتوي   .(Yadav & Ashish, 2011)  البيئية السائدةالصنف والظروف  

 نبات الباذنجان على العديد من المواد الفعالة مثل القلويدات والفالفونات 
جميع أجزاء النبات  إذ وجدت هذه المواد في    ،(Saponinsوالصابونيات )

؛ Ghosh et al., 2015)  والثمار  وق والجذور والوراق والس   الحبوب  مثل
Singh et al., 2016)  تأثير المثبط لمستخلصات ال. ولقلة الدراسات حول 

المجهرية الحياء  في  الباذنجان  تأثير    جذور  مدى   هذهلمعرفة 
الفط  في  المستخلصات  ال  و بعض  لحبوب  الزراعي ل  قمحالمرافقة  لموسم 

القديم   ،2017/2018 الحلة  الجديد وسايلو  الحلة  والمخزونة في سايلو 
يجاد إلهذه الدراسة  هدفت  في مدينة بابل )لول مرة ضمن المحافظة(،  

من استخدام المبيدات الكيميائية في تعفير الحبوب        بدال                      بدائل آمنة بيئيا  
المحلية   لقمحر المرافقة لحبوب او شملت عزل وتشخيص الفط  .قبل الزراعة

التأثير المثبط للمستخلص المائي والكحولي يم  و تقافظة بابل مع  في مح
ال حبوب  في  الفطري  التلوث  على  السيطرة  في  الباذنجان    قمحلجـذور 

الفط       فضال    ،المخزونة قابلية  عن  الكشف  إنتاج   ورعن  على  المعزولة 
  .االفالتوكسينات

 
 مواد البحث وطرائقه 

 
 قمح جمع حبوب ال

جمع   العينات  تم  من   قمححبوب  الدراسة  هذه  في  المستخدمة  المحلية 
 وسايلو الحلة الجديد في مدينة بابل للموسم الزراعي   سايلو الحلة القديم

الثاني  2017/2018 تشرين  شهر  جمع   بحيث  ،2018  نوفمبر/في  تم 
وفق الطريقة العالمية ،  كل موقعمن   كغ  1ثالث عينات عشوائية وبواقع  

اثيلين واحكم   العينات في أكياس جديدة من البوليلخذ العينات. وضعت  
إلى المختبر   ثم نقلت  ،قها مع عمل ثقوب للتهوية لتجنب موت الجنةغالإ 

 الدراسة عليها.جراء إل

 ها وتشخيص قمح المرافقة لحبوب ال ورالفط عزل

، إذ قسمت الحبوب إلى مجموعتين قمحالمرافقة لحبوب ال  ورعزلت الفط
باستخدام محلول       ا  سطحي   طهرتالولى  حبة. المجموعة    100نها  مكل  

% لمدة ثالث دقائق ثم غسلت بالماء 1  هايبوكلورات الصوديوم بتركيز
الثانية   المجموعة  أما  مرات،  ثالث  المعقم  بالماء فقد  المقطر  غسلت 

فقط، المعقم  المع  المقطر  الترشيح  بورق  موضع ونشفت  في  وتركت  قم 
بعدها زرعت الحبوب في أطباق زرعية   الفحص المعقم فترة لكي تجف.

 وبواقع   PDA  (Potato dextrose agar)  الغذائي  المستنبتحاوية على  
وتركت الطباق    ،وبثالثة مكررات لكل مجموعة  ،حبوب في كل طبق  5

الحاضنة   ظالم   °س  25حرارة  عند  في  تناوب  ظروف   تحت 
الفط  .وإضاءة لمعرفة  فحصت الطباق  أيام  أربعة  النامية وبعد   وربعد 

ال المعادلة  المئوية لترددها من خالل   تاليةتشخيصها تم حساب النسب 
(Kekuda & Raghavendra, 2017): 

 

 النسبة المئوية لتردد الفطر = 

 عدد مستعمرات النوع الفطري 

الكلي لمستعمرات األنواع  العدد  100× 

 الفطرية 

 

وتم    PDAالغذائي    المستنبتر على  و أعقب ذلك تنقية عزل الفط
الغذائي الوسط  على  بزراعتها  النقية  العزالت  لمدة   هنفس  حفظ  وحضنها 

°س  4حرارة  عند  بعدها حفظت في الثالجة  ، و °س25حرارة    عند أسبوع  
المعزولة إلى مستوى النوع وذلك    ورالفط  تشخيص  تم  لحين االستعمال.

( Morphological featuresاعتمادا على المظهر الخارجي للمستعمرة )
على الصفات المجهرية            اعتمادا                                           مثل الشكل واللون وقطر المستعمرة وأيضا  

(Microscopic features  الحوامل وتركيب  ولون  وحجم  شكل  مثل   )
 جدول )وفق السس التصنيفية المعتمدة    ةالكونيدي البواغ  وشكل    والبواغ

1( )Bandh et al., 2011  ؛Hafizi et al., 2013  ؛Samson et al., 

بعدها تم انتخاب   ،(Watanabe, 2002  ؛Visagie et al., 2014؛  2014
عزالت    Aspergillus niger، Penicillium notatum  للفطورثالث 

Westling    و  Fusarium oxysporum Schltdl.   الدراسات إلجراء 
الشكل عليها على  والمجهرية  المظهرية  صفاتها  تلخيص  يمكن  والتي   ،

 التالي:
قطنية بيضاء إلى صفراء تتحول    همستعمرات   -Aspergillus niger أ(

وتبدو   السود  شكل  إلى  ومقسمة  .  مسحوق على  شفافة  الهيفات 
ملساء تنشا من الخلية ذات جدران    الحوامل الكونيدية طويلة،  بحواجز
شعاعي  ،القاعدية رأس  ذات  دائرية   ة دي ي الكون البواغ    .الحويصلة 

الخلية   أحادية  طول   يبلغ  .Sterigmata  شكل  علىمرتبة  دائرية 
،  ميكرومتر  75-55  بطول   والحويصالت  ،مم  1  الحامل الكونيدي

 . ميكرون  3.5-5.7 الكونيديايبلغ قطر بينما  
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الحوامل تتفرع مستعمراته خضراء اللون.  Penicillium notatum - ب(
من   sterigmataتنشا  .  الكونيدية من ميسليوم شفاف ومقسم بحواجز

 ةالكونيدي البواغ    .على شكل فرشاة  المتفرعةية  الكونيدالبواغ  حامل  
يتدرج ابيض لون  الشكل ذات  الى شبة كروية    إلى   الزرق   من  وية 

 شكل قاروري متفرع. اتذ الفيالداتو  المزرق  الخضر
الى  همستعمرات   -  Fusarium oxysporum(  ـج اللون. وردي   شاحبة    ة 

 ،نحيفةقصيرة،  الحوامل الكونيدية    .الهيفات مقسمة بحواجز وشفافة
على  هي  ة شفافة و ي الكونيدالبواغ    .او متفرعة غير منتظمة  أحادية
 عة خاليا ومنحنية او متقوسة عند ارب من  تتكون  كبيرة  ، أبواغ  نوعين 

بيضاويةأبواغ  و   النهايات الخلية   .مفردة  عادة  تكون   صغيرة وحيدة 
 . ةكروية الشكل وعادة تكون مفرد ،بواغ الكالميدية ذات لون بنيال

 

 جمع األجزاء النباتية 

على الحصول  بابل  تم  مدينة  في  المزارع  إحدى  من  الباذنجان  ، نبات 
جذور باستعمال الماء العادي ثم الماء المقطر الغسلت    .جذورهوجمعت  

جذور الجافة بمطحنة الحرارة الغرفة، بعدها طحنت عند ثم تركت لتجف 
لحين   كهربائية وحفظ المسحوق بعبوات زجاجية جافة عند حرارة الغرفة

 االستعمال.

 

   تحضير المستخلصات النباتية

المائي   المستخلص  باالعتماد حضر  الباذنجان  نبات  لجـذور  والكحولي 
غ من   10أخذ    :على الشكل التاليSahana et al.  (2018  )  على طريقة

إليه   وأضيف  الجاف  المقطر  200المسحوق  )الماء  المـذيب  من   مل 
اإليثيلي   والكحول  المائي  الكحولي(70للمستخلص  للمستخلص  في   % 

 عندبعدها وضع الدورق على حمام مائي . مل 500دورق زجاجي سعة 

طة أوراق ترشيح ابوسبعدها    رشح المحلول  ساعة.  24لمدة    °س  40حرارة  
1.Whatman No  لطرد المركزي تعريض الراشح لو   باستعمال قمع بخنر

لترسيب الجزاء النباتية العالقة    ،دقائق  10دورة/دقيقة لمدة    3000بسرعة  
باستعمال جهاز المبخر الدوار  ئقالرا ركز .وللحصول على محلول رائق

(Rotary vacuum evaporator  )  الحصول   40  حرارةعند لحين  °س 
حفظت   ،عملية التجفيد فيما بعدجراء  إوذلك لتسهيل    ،على سائل كثيف

من   عليها  الحصول  تم  التي  المركزة  عند المستخلصات  التجفيد  عملية 
المستخلصات في المـذيبات قبل كل تجربة ذابة  إ°س. وأعيد    20  -حرارة  

  حرارة عند  في الثالجة لحين االستعمال    وحفظت المستخلصات الناتجة
 °س.  4

 

 مركز تحضير المحلول ال

المستخدمة   ( للمستخلصاتStock Solution)  مركزتم تحضير محلول  
وذلك   الدراسة  مستخلص  4بإضافة  في  كل  من  من   100في    غ  مل 

التركيز    المـذيب مرشح ،  مغ/مل  40ليكون  استخدام  خالل  من  وعقم 
كمحلول خزين. تم تحضير التراكيز   ميكرومتر  0.22  همسام قياس  غشائي  
 . لكل من المستخلصبن المائي والكحولي مغ/مل 10.0 و 5.0، 2.5

 

 (Flavonoides)الكشف عن الفالفونات 

ثيلي ي مل من الكحول اإل  50إلى    مل من المستخلص النباتي  10أضيف  
مل   10، بعدها أضيف  Aثم رشح المحلول وأشير إليه بالحرف    95%

مل من محلول هيدروكسيد   10إلى    %50من الكحول اإليثيلي بتركيز  
بعد ذلك تم مزج كميات   .Bوأشير إليه بالحرف    KOH  50%البوتاسيوم  

ظهور اللون الصفر على يدل    .Bالمحلول  و   A  متساوية من المحلول
 (.Yadav & Ashish, 2011) وجود الفالفونات

 
 . مكررات ثالثتمثل القيم في الجدول معدل  .والجديد( في العراقالحلة )القديم  وهاتسايلي  ف قمحر في حبوب الو النسب المئوية لتردد الفط .1جدول 

Table 1. Fungal frequency (%) in wheat grains stored in Hilla silos (old and new), in Iraq. Means in the table represent the 

average of three replicates. 

 

متوسط تردد  

 ور الفط 
Average of 

fungal isolates 

frequency 

 حبوب القمح من سايلو الحلة القديم 
Wheat grains stored in the old 

Hilla silo 

 حبوب القمح من سايلو الحلة الجديد 
Wheat grains stored in the new 

Hilla Silo 

 

 المعزولة  ورالفط 
 Isolated fungi 

        سطحيا   طهرةالم
Surface-

sterilized 

        سطحيا   طهرةالمغير 
Not surface-

sterilized 

        سطحيا   طهرةالم
Surface-

sterilized 

  طهرةالم غير

        سطحيا  
Not surface-

sterilized 

45.12 45.38 54.16 26.16 54.77 Aspergillus niger 

35.53 38.45 25.89 49.28 28.48 Penicillium notatum 

19.25 16.17 19.92 24.30 16.62 Fusarium oxysporum 

  Silo average متوسط السايلو  33.29 33.25 33.32 33.33 
 . 1.62وللتداخل  0.80، للفطور 0.93%  للسايلو 5احتمال مستوى عند  أقل فرق معنوي

LSD at P=0.05 for silo is 0.93, for fungi 0.80 and for interaction 1.62. 
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 (Glycosides) اليكوسيداتغالالكشف عن 

مل من محلول المستخلص النباتي وأضيف إليها كاشف بندكت   1أخذ  
°س ولمدة   100حرارة    عندبمقدار خمس قطرات، وسخنت في حمام مائي  

حمر على وجود المركبات  أتكوين راسب    . يدلثم بردت النبوبة  ،دقائق  5
 (.1993خرون، آالكاليكوسيدية )الشيخلی و 

 

 (Resins) الراتنجاتالكشف عن 
مل من الكحول اإليثيلي   50مل من المستخلص النباتي إلى    5أضيف  
لمدة   °س  100، ترك المحلول في حمام مائي بدرجة حرارة  %95بتركيز  

إليه   أضيف  ثم  المحلول  رشح  المقطر   100دقيقتين،  الماء  من  مل 
بتركيز الهيدروكلوريك  بحامض  في %4  المحمض  عكرة  ظهور  إن   ،

 .(Yadav & Ashish, 2011)  المحلول دليل على وجود الراتنجات

 
 (Alkaloids)الكشف عن القلويدات 

مل من الماء المقطر   50إلى       ا  مل من المستخلص النباتي مضاف  10  غلي
ب  تبريده 4  ـالمحمض  بعد  المحلول  ورشح  الهيدروكلوريك،  حامض   %

قطرات   بضعمن المحلول في زجاجة ساعة وأضيف إليه    مل  0.5ووضع  
يدل   .(Dragendroff reagent)  قطره( من الكاشف دراجندروف  2-5)

 . (Singh et al., 2016) تكون الراسب البرتقالي على وجود القلويدات
 

 ر  و لفطا نمو  فيتأثير المستخلصات الخام 

نمو على  لتحديد فاعلية المستخلصات المائية والكحولية لجذور الباذنجان  
المسموم  ور،  القط الغذاء  تقنية  تم   .Sahana et al., 2018))اتبعت 

 5.0،  2.5تراكيز لكال المستخلصين المائي والكحولي وهي    ةتحضير ثالث 
من    10.0  و المعقم    المستنتمغ/مل  في   PDAالغذائي  صبت  ثم 

على   .الطباق حاوية  بتري  أطباق  تضمنت  فقد  الشاهد  معاملة  أما 
المستنت  بعد تصلب  .  من غير أية إضافة  PDAالغذائي المعقم  المستنت  
قطع الغذائي   نقل  تم  الطباق،  سمفي  نصف  قطرها  نقية    ة  مزارع  من 

بعمر سبعة أيام ووضعت في منتصف الطبق وحضنت الطباق   ورللفط
ور وبثالثة مكررات لكل معاملة ولكل فطر من الفط  °س   25  حرارة  عند

تم قياس معدل نمو كل فطر في المعامالت المختلفة بعد ذلك    .لمختبرةا
معاملة الشاهد إلى حافة بعد وصول الغزل الفطري في    باستعمال المسطرة

 الطبق، وتم حساب النسب المئوية للتثبيط باستخدام المعادلة اآلتية:
 

 =  النسبة المئوية للتثبيط

معدل أقطار مستعمرة الفطر في 

معدل أقطار   - أطباق الشاهد

 100×  مستعمرة الفطر في أطباق المعاملة 

معدل أقطار مستعمرة الفطر في 

 أطباق الشاهد 

 
 

 الكشف عن إنتاج األفالتوكسينات  

على   حاوية  أطباق  تعقيمها   PDAالزراعي  المستنت  حضرت  بعد 
بالمستعمرات الفطرية من خالل نقل جزء المستنت  بالمؤصدة، ثم تم تلقيح  

. وضعت سم إلى كل طبق باستخدام ناقل معقم  0.5  من المستعمرة بقطر
 30،  25حرارة    عند  أيام  7-4بعد ذلك الطباق الملقحة بالحاضنة لمدة  

أخرجت الطباق من الحاضنة بعد انتهاء مدة الحضن وقلبت .  °س  35  و
مونيا أعلى عقب ثم أضيف في وسط كل غطاء من الطباق محلول          رأسا  
عند  أيام    7-3ثم أعيدت للحاضنة لمدة    ،مل لكل غطاء  0.2  بواقع  20%

أما   .كل درجة حرارةعند  وبثالثة مكررات لكل فطر    هانقسحرارة  درجات ال
أطباق معاملة الشاهد فتركت من غير أية إضافة، وتمت مراقبة الطباق 

قواعدها لون  تغير  لمالحظة  المدة  هذه  قاعدة   ، خالل  لون  تغير  فإذا 
على أن الفطر له القابلية على إنتاج  ذلك    دل  المستعمرة إلى اللون الحمر

 Nikolic)  لفالتوكسيناتعلى تركيز اشدة اللون  تشير  و   ،الفالتوكسينات

et al., 2017) . 

 
 التحليل اإلحصائي  

ت االختبارات  ذ نفـ.  مكررات لكل تجربة  ثالثتم عمل كل التجارب بواقع  
تم التعبير .  مكرات لكل معاملة  ةوبثالث   العشوائي الكاملتصميم  الوفق  

نتائج بشكل    عن  الح"التجارب  المعياري   سابيالمعدل  االنحراف   ±" .
للبحث عن وجود الفروق المعنوية بين المعامالت   استخدم اقل فرق معنوي 

)  المختلفة الشامل  االحصائي  البرنامج  مستوى    (SPSSباستعمال  عند 
 %.  5احتمالية 

 
 النتائج 

 
 ر و الفطعزل وتشخيص  

الفط أنواع من  الو عزلت  لحبوب  المرافقة  تشخيصها  قمحر   :وكانت  وتم 
A. niger  ،F. oxysporum     وP. notatum   (  1شكل)  .1  يبين جدول 

الفط المئوية لتردد  النسب  المعنوية في  الفروق  التي تم ور  وجود بعض 
المطهرة والحبوب       ا  سطحي   المطهرةتشخيصها في معاملتي الحبوب غير  

ولكلتا المجموعتين من الحبوب )سايلو الحلة الجديد وسايلو الحلة      ا  سطحي 
بالفط الملوثة  للحبوب  المئوية  النسب  أن  وجد  معاملة   ورالقديم(.  في 

الحبوب هي العلى بالمقارنة مع معاملة       ا  سطحي المطهرة  الحبوب غير  
الصوديوم   .   ا  سطحي المطهرة   هايبوكلورات  مادة  لكون  ذلك  سبب  ويعزى 

الفط بشكل مباشر على  تأثيرها  يقتصر  المحمولة   ورمادة معقمة ولكن 
التي ترافق الحبوب  ور  على الغالف الخارجي للحبوب وال تؤثر في الفط

 من الداخل أو التي تصيب جنين البذرة. 
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النقية  .1شكل   على  وللفط   )اليسار(  المستعمرات  النامية  المعزولة  ر 

   .لها مين()الي  والصفات المجهرية PDAالزرعي  المستنبت
Figure 1. Pure colonies (left) appearance of the fungi 

isolated on PDA media and their microscopic characteristics 

(right).  
 
 

 في جذور الباذنجان  الكيميائي عن بعض المواد الفعالةالكشف 

أظهرت نتائج الكشف الكيميائي احتواء المستخلصين المائي والكحولي   
 الفالفوناتمثل  (2جدول ) لجذور الباذنجان على عدد من المواد الفعالة

 والقلويدات.

 

  ورتأثير المستخلصين المائي والكحولي لجذور الباذنجان في نمو القط

أظهرت نتائج تأثير المستخلصين المائي والكحولي لجذور الباذنجان في 
عند بشكل معنوي    قمحالمعزولة من حبوب ال  ورطفال  جميع  نموتثبيط  

أقطار المستعمرات الفطرية عكسيا تناسب قياس  و   ،%5مستوى احتمال  
وأظهرت النتائج تفوق المستخلص الكحولي علی  .مع تركيز المستخلص

المختبرة في المعامالت المختلفة    ورالمستخلص المائي في تثبيط نمو القط
بلغ معدل قطر مستعمرات الفط(3  جدول) فقد  - 8.33في حدود    ور. 

في معامالت المستخلص   %91.11-66.66مم وبنسب تثبيط    30.00

بمعدل   قطرها  التي كان  ورالشاهد لهذه الفطمقارنة مع معامالت    الكحولي
قطر مستعمرات قياس  أما بالنسبة للمستخلص المائي فقد بلغ    .ملم  90.00

تثبيط    36.33-12.33  ورالفط وبنسب  مع 86.66-60مم  مقارنة   %
 .مم 90.00بمعدل قطرها التي كان  ورمعامالت الشاهد لهذه الفط

 
المستخلصين   .2جدول   في  الفعالة  المواد  بعض  الكيميائي عن  الكشف 

 المائي والكحولي لجذور الباذنجان. 
Table 2. Chemical detection of some active substances in 

aqueous and alcohol extracts of eggplant roots. 

 

 المواد الفعالة 
Active substances 

المستخلص  

 المائي 
Aqueous 

extract 

المستخلص  

 الكحولي 
Alcohol 

extract 

 - - Glycosides اليكوسيداتغال

 + + Flavonoides الفالفونات 

 - - Resins الراتنجات

 + - Alkaloids القلويدات 

 عدم وجود المادة الفعالة.  -، + وجود المادة الفعالة
 + Active substance present, - active substance absent.  

 
 إنتاج األفالتوكسينات   الكشف عن

على إنتاج السموم   قمحر المعزولة من حبوب الو الفط  تم اختبار قابلية 
الااستخدب   (الفالتوكسينات)الفطرية   محلول  بمجرد   ،%20مونيا  م  إذ 

تغير لون قاعدتها إلى ي   مالمسة سطح المستعمرة الفطرية لبخار المونيا
اعتمادا   متباينة  شدة  وبدرجات  الحمر  الفالتوكسين                                            اللون  كمية  على 

 A. niger  ينالنتائج قدرة الفطر   بينت(.  2009  ،خرون آو   صالحالمنتج )
 في حين،  °س  35حرارة  عند    على إنتاج الفالتوكسينات  P. notatumو  

الفطر قدرة  عدم  النتائج  إنتاج   F. oxysporum  أظهرت  على 
 الفالتوكسينات بشكل واضح.

 

 المناقشة 

 

( الذي أكد على تأثير مادة 2005تتفق هذه النتائج مع ما ذكره سعدون )
على غالف الحبة                     المحمولة خارجيا  ور  هايبوكلورات الصوديوم في الفط

الفط في  التأثير  تصيب   وردون  التي  أو  البذرة  غالف  داخل  المحمولة 
هي العلى   A. nigerكما وجد أن النسب المئوية لتردد الفطر    .الجنين

 ، المعزولة الخرى   وربالمقارنة مع الفط     ا  سطحي المطهرة  في الحبوب غير  
 .Acevedo et al  ذكرهوتتفق هذه النتائج مع ما    %.54.80بلغت  والتي  

و   وكذلك  (1994) ) آسرحان  أن  (2001خرون  من هو    A. niger  في 
النتائج إلى قابلية   هذه تعزى  و المعزولة من الحبوب وبنسب عالية.    ورالفط
حمل ظروف يت بي ضعيف و و محتوى رط عندعلى النمو  A. niger فطر
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المنخفضة وتكون هذه الجفاف وعدم وجود الماء الحر ودرجات الحرارة  
الفط من  العديد  لنمو  مالئمة  غير  للحبوب و العوامل  المرافقة  الخرى  ر 

(Agarwal & Sinclair, 1997.)  ( 2016كما أشار محمد وحميد)    إلى
كان    الفطر  ال  موجودا               أن  حبوب  من  المدروسة  العينات  جميع   قمح في 

خرون  آو   صالحكما أشار    العراق.  ،المستوردة والمحلية في محافظة كربالء
كانت ملوثة بأنواع مختلفة من   قمح% من عينات ال70( إلى أن  2009)

 ور نه تم عزل فطأ( إلى  2012. بينما أشار خلدون )Aspergillusفطر  
A. niger،  Penicillium sp.  و  Fusarium sp.    قمحالحبوب  من 

  Agriosالنتائج مع ما ذكره    هذهتفق  كما ت  .       سطحيا  المطهرة  وغير  المطهرة  
تصاب    قمحالذي أكد على أن العديد من الحبوب ومنها حبوب ال  (1988)

من   Aspergillusبالفطر   يزيد  الحصاد  مدة  تأخير  وأن  عالية  وبنسب 
الجنس   أنواع  أن  على  وأكد  لألضرار،  الحبوب   Aspergillusتعرض 

تهاجم الحبوب في الحقل  و والعديد من الفط غزو    طريقعن  ر الخرى 
 الجنين وباقي أجزاء البذرة.  

فقد بلغت النسب  Fusariumو   Penicillium ورأما بالنسبة لفط
تتفق هذه النتائج مع   .على التوالي  ،% 16.62و  28.48  المئوية لترددها

 نفطري الإلى أن    ا أشار   نذي ل( ال1997)  Agarwal & Sinclair   ما ذكره
Penicillium    وFusarium    المرافقة للحبوب المخزونة.   ورالفطمن  هما

 ور،بالفط  قمحأن النسب العالية لتلوث حبوب الهذه الدراسة  نتائج  بينت  
للصحة العامة لما لهذا      ا  مهدد        عامال  تشكل    ،Aspergillusالسيما بالفطر  

 ، ضارة لإلنسانسموم  وهي    ،الفطر من قابلية على إنتاج الفالتوكسينات
 القليلة تكون مسرطنة ومطفرة.   اتتلة والجرعقامنها العالية  اتفالجرع

 

 

 Fusariumو    Aspergillus niger  ،Penicillium notatum  ورالباذنجان في النمو القطري للفط لجذور    ةوالكحولي   ة المائي   اتتأثير المستخلص  .3دول  ج

oxysporum  الزرعي   المستنبتفيPDA.  القياسي الخطأمكررات ±  ثالثالمعدالت في الجدول قيم تمثل . 
Table 3. Effect of aqueous and alcohol extracts of eggplant roots on the growth of Aspergillus niger, Penicillium notatum and 

Fusarium oxysporum grown on PDA medium. Mean values in the table represent 3 replicates ± standard error (SE). 

 

  متوسط التركيز

 )مغ/مل( 
Average 

concentration 

(mg/ml) 

 المستخلص الكحولي 
Alcohol extract 

 المستخلص المائي 
Aqueous extract  

 التركيز)مغ/مل( 
Concentration 

(mg/ml) 

 )%(   التثبيط
Inhibition 

(%) 

 ( قطر المستعمرة )مم
Colony diameter 

(mm) 

 )%(   التثبيط
Inhibition 

(%) 

 ( قطر المستعمرة )مم
Colony diameter 

(mm) 

     Aspergillus niger 

63.61 66.27 0.99±30.00 60.96 0.96±35.66 2.5 
71.68 76.13 0.32±22.33 67.23 0.75±29.00 5 
87.41 91.15 0.66±8.33 83.70 0.32±15.66 10 
 Control الشاهد 90.00±0.00 0.00 90.00±0.00 0.00 0.00

 متوسط المستخلصين 52.97 58.38 
Mean of the two extracts 

     Penicillium notatum 

67.22 73.77 0.51±24.00 60.67 0.96±36.33 2.5 
78.71 82.68 0.66±16.33 74.74 15.00±23.00 5 
87.77 88.66 0.73±10.00 86.88 0.72±12.33 10 
 Controlالشاهد  90.00±0.00 0.00 90.00±0.00 0.00 0.00

 متوسط المستخلصين 55.57 61.28 
Mean of the two extracts 

     Fusarium oxysporum 

76.69 81.74 0.44±17.66 71.64 0.51±26.0 2.5 
81.13 84.86 0.51±14.00 77.39 0.87±20.6 5 
88.97 91.01 0.32±8.66 86.93 0.37±12.0 10 
 Controlالشاهد  90.00±0.00 0.00 90.00±0.00 0.00 0.00

 متوسط المستخلصين 58.99 64.40 
Mean of the two extracts 

، 0.64)للتراكيز    Penicillium notatum(؛  0.77وللتداخل    0.39  للمستخلصين،  0.55  للتراكيز)  Aspergillus niger:  %5عند مستوى احتمال  أقل فرق معنوي  

 (0.90وللتداخل  0.45، للمستخلصين 0.64)للتراكيز  Fusarium oxysporum(؛ 0.91وللتداخل  0.45للمستخلصين 
LSD at P=0.05: Aspergillus niger (for concentrations 0.55, for extracts 0.39 and for interaction 0.77); Penicillium notatum (for concentrations 

0.64, for extracts 0.45, and for interaction 0.91); Fusarium oxysporum (for concentrations 0.64, for extracts 0.45 and for interaction 0.90). 
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الباذنجان   جـذور  مستخلصات  احتواء  النتائج   أظهرت 
الفالفونات أكد  على  ما  وهذا  سابقة والقلويدات  دراسات   ته 

(Torres et al., 2001  ؛Yadav & Ashish, 2011)  إلى    تأشار   تيال
وأشار   .احتواء الجزاء المختلفة لنبات الباذنجان على هذه المواد الفعالة

Sharma et al.  (2011 إلى فعالية مستخلصات الجزاء المختلفة لنبات )
والفط البكتريا  المواد و الباذنجان ضد  العديد من  ر وذلك الحتوائها على 

 والصابونيات. الفعالة ومن أهمها الفالفونات 

من نبات   مختلفة  إلى احتواء أجزاء  Torres et al.  (2001)  اشار
، ورالباذنجان على العديد من المواد الفعالة ذات التأثير المضاد لنمو الفط

حتوي على الفالفونات والصابونيات التي لها القابلية على الذوبان في ت إذ  
المائية والكحولية. كما وجد أن   القابلية المحاليل  الباذنجان  نبات  لبذور 

المخازن عند خزنها لمدة زمنية طويلة وذلك   ورعلى مقاومة اإلصابة بفط
والصابونيات  القلويدات  مثل  الفعالة  المواد  من  العديد  على  الحتوائها 
بحيويتها  واحتفاظها  حمايتها  على  تعمل  التي  الفينولية   والمركبات 

(1997  ,Ismail  بين  .)Keukens et al.  (1995)   عمل آلية  إن 
نجان تعتمد على تكوين معقدات مع ذالبا  في جذورموجود  الصابونين ال

الغشاء  فقدان  إلى  يؤدي  الفطرية وهو ما  الخلية  السيتروالت في غشاء 
أشار   كما  الفينوالت    Mason & Wasserman  (1987)لوظيفته.  أن 

اإلنزيمات   تثبيط  على  تعمل  النباتي  المستخلص  في   كونها الموجودة 
( أو من SHمركبات مؤكسدة، وقد تتفاعل مع مجموعة السلفاهايدرال )

وضح كما أخالل الكثير من التفاعالت غير المتخصصة مع البروتينات.  
Pelezar et al.  (1986)  دورها تؤدي  الفينوالت  طبيعة   أن  تغيير  في 

الفعالة  بالمواقع  ارتباطها  خالل  من  بالغشية  واإلضرار  البروتينات 
طة مجاميع الهيدروكسيل فيها التي لها القدرة على  انزيمات الخلوية بوسلأل

الساس   المادة  من  أكثر  المواقع  تلك  مع  هيدروجينية  أواصر  تشكيل 
وبالتالي قد تثبط واحدة أو أكثر من التفاعالت اليضية الضرورية التي 

 وهو ما يؤثر في الخلية الفطرية.  ،تسيطر عليها تلك النزيمات

الفط تأثر  مدى  في  التفاوت  أن  إلى  هنا  اإلشارة    ور تجدر 
بالمستخلصات النباتية المستخدمة قد يعود إلى طبيعة الفطر من حيث 
التركيب وسمك أغشيته الخلوية ومحتواه من الدهون والبروتينات وعالقة 

ب  المستخلصاتآذلك  لتلك  الفعالة  المركبات  عمل  تأثير أإذ    .لية  ن 
قد يكون نتيجة إلحداث تشوهات في أغشيتها    ورطالمستخلصات على الف

الداخلية   تأثير (Tabata & Honda, 1982)وتراكيبها  ارتفاع  إن   .
الكحولي   ب المستخلص  أن  مقارنة  إلى  يرجع  قد  المائي  المستخلص 

من  الفعالة  المواد  على  احتواء  أكثر  يكون  الكحولي  المستخلص 
العالية  مستخلص الكحولي  لاقابلية    المستخلص المائي والسبب في ذلك هو

احتواء المستخلص الكحولي                                          إذابة أكثر من مادة فعالة واحدة، وأيضا    على
على نسبة من الماء وهو ما يؤدي إلى إذابة المواد الفعالة التي لها القابلية 

 (. 1981على الذوبان في الماء وفي الكحول )حسين، 

النتائج متوافقة مع عدد من الدراسات التي اشارت إلى  هذه  جاءت  
للفطر   تعود  التي  العزالت  بعض  إنتاج    على  A. nigerقابلية 

 Ounleye & Olaiya  ما وجده  تتفق هذه النتائج مع  اكم  االفالتوكسينات.
 لها القابلية على   A. niger  ان توصال إلى أن عزالت الفطرلـذال(  2015)

( 2009صالح وآخرون )ما نشره  مع         أيضا   هذا  تفق  ي و   ،إنتاج االفالتوكسن
الفط  وادرس  نالذي  قابلية  على  الحرارة  درجات  إنتاج   ورتباين  في 

الفط  واوجدو   ،الفالتوكسينات معظم  إنتاج   رو أن  على  القدرة  لها  التي 
 وأن،  الفالتوكسينات بدرجات متفاوتة عند استخدام درجات حرارة مختلفة

الم العزالت  الأخوذة  جميع  عينات  على  قمحمن  القابلية   إنتاج   لها 
( أن الحرارة 2001ذكر عبد هللا )باإلضافة إلى ذلك فقد  فالتوكسين.  ال
الفالتوكسينات مما يتفق ما جاء في اج  نت إلهي أفضل درجة    °س  35

الدراسة أعطت  هذه  التي  العزالت  أما  سلبية  .  إنتاج نتائج  في 
درجات   ،الفالتوكسينات في  التباين  تأثير  إلى  راجع  السبب  يكون  فقد 
د لعدم قدرتها على إنتاج مثل هذه المواد أو إنها تنتجها الحرارة أو يعو 

من الكشف عنها بالتقنية التي استخدمت، مكن  ت لم ن      ا  بكميات ضئيلة جد
حساسية  وبالتالي   أكثر  طرق  استخدام   . (Abbas et al., 2004)يجب 

لها  A. niger ن بعض عزالت الفطرأب  Frisvad et al. (2007) أشارو 
يعتبران من للذان  ا  ochratoxin  الـ  و 2fumonisin Bإنتاج    القابلية على

 فطر  وجودإلى خطورة    المصادر تشيرهذه  و   السموم الفطرية المسرطنة.
A. niger  الفطر من قابلية على إنتاج العديد   لهذا لما    قمحفي حبوب ال

 من السموم الفطرية المسرطنة.  

 

 

Abstract 
Kadhim, I.J., F.H. Kareem and S.H. Segar. 2021. Effect of Eggplant Root Extracts on the Growth of Storage Fungi of 

Wheat Grains and Their Ability for Aflatoxin Production in Babylon Silos in Iraq. Arab Journal of Plant Protection, 

39(1): 29-38. 
Seed-borne fungi adversely affect seed germination and seedling vigor and results in economic loss to farmers. In the present study, the 

antifungal activity of aqueous and alcohol extracts from eggplant (Solanum melongena L.) roots against fungi isolated from local wheat grains 

stored in the old Hilla silo and the new Hilla silo in Babylon, Iraq were investigated during the growing season 2017-2018 by using the poisoned 

food technique. The ability of the isolated fungal species for aflatoxins production was assayed. The results obtained showed that the aqueous 

extract contained flavonoids, whereas the alcohol extract contained flavonoids and alkaloids. Three fungal species associated with stored wheat 

grains were isolated, namely: Aspergillus niger, Penicillium notatum and Fusarium oxysporum. It was found that the extracts had a significant 

inhibitory effect on the growth of these fungi grown on potato dextrose agar medium compared with the control at P=0.05. At a concentration 
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of 10 mg/ml, the alcohol extract had a significantly higher inhibition rate which reached 91.11, 88.88 and 91.11%, on the three fungi, 

respectively, as compared to 86.66, 86.66 and 83.33% for the aqueous extract, respectively. The results also showed that Aspergillus niger and 

Penicillium notatum were able to produce aflatoxins. 
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