
 ( 2021)  4، عدد 39مجلة وقاية النبات العربية، مجلد  252

 Research Paper (Disease Physiology: Fungi)  ( : فطورفسيولوجية األمراضبحوث )

 

   Macrophomina phaseolina للفطر الممرض Phaseolenoneوتثبيط ضراوة السم  تشخيص
 حيائية األو   بعض الطرائق الكيميائيةستخدام اب
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الدراسة  ارتشأ هذه  المعامالت  إلى    نتائج  بعض  الفاسيولينون    علىالحيوية  و   الكيميائيةقدرة  سم  تركيز  بوس    Phaseolenoneخفض  الفطر االمنتج  طة 
Macrophomina phaseolina   في الوسط السائل  الشمس  عباد  / تم عزله من نبات زهرة    الذي(Potato dextrose broth)   قيست تراكيز السم في المعامالت المختلفة  و

%  5الستريك عند التركيز  إذ تفوقت معاملة حامض    (High performance liquid chromatography (HPLC))طة تقنية الكروماتوغرافيا السائلة عالية األداء  ابوس
  خفضت فقد(. subtilis Bacillusو fluorescens Pseudomonas  ريايبكترواشح  و   EDTAو  SDSأمالح  و   حامض الخليك و   على بقية المعامالت مثل حامض الالكتيك

مساحة تحت  النخفاض  ا                   كان ذلك واضحا  في  و   شاهدمايكروغرام/مل في معاملة ال  6.94مايكروغرام/مل مقارنة بـ    1.74إلى    السم  تركيز%  5  الستريك   حامض   معاملة
 .الشاهدمساحة تحت المنحنى لمعاملة  الوهي  %6.814% في معاملة حامض الستريك مقارنة بـ 684. 1التي بلغت و  تقم المرض  منحنى

 .السموم الفطرية ، التعفن الفحمي ، Phaseolenone ، Macrophomina phaseolina :كلمات مفتاحية
 

 1المقدمة 
 

التي تسبب خسائر إقتصادية   مراضيعد مرض التعفن الفحمي أحد أهم األ 
يصيب و   Macrophomina phaseolina   كبيرة والذي يتسبب عن الفطر
نباتات شمل  ت   ،عائل نباتي  500ألكثر من  مدى واسع من النباتات يصل  

الذرة و   فول الصوياو   السمسمو   الشمس  عباد  الفلقتين مثل زهرةو   ذوات الفلقة
؛  Islam et al., 2012)  فستق الحقل و   البطيخو   الخيارو   الصفراءو   البيضاء

Villeneuve & Maignien, 2008).    المسبب كان لهذا  تسجيل  أول 
بعد ،  1927الشمس في سريالنكا وذلك في عام    عباد  المرضي على زهرة

 1966عام    فياستراليا  و   يوغسالفياو   ذلك سجل في كل من األورغواي
 ،1973في الهند في عام  و   1967األرجنتين عام  و   وسجل في السنغال

 .(Khan, 2007)  1980أما في المنطقة العربية فقد سجل في مصر عام  
فقد     الفحمي ألل  سج أما في العراق،  التعفن  ول مرة على مرض 

غريب أبو  منطقة  في  السمسم  ، (Al-Ani et al., 1970)  ببغداد  نبات 
 فول الصوياو  الشمسعباد بعدها سجل على محاصيل أخرى مثل زهرة و 
خطورة   تمثلت  .(1983،  آخرون و   )ديوانالفول  /الباقالءو   القطنو   الماشو 
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إذ   ،على محاصيل مختلفةهذا المرض من خالل الخسائر التي يحدثها  
في الواليات   على محصول زهرة عباد الشمسقدرت الخسائر التي يسببها  

بقيمة إجمالية تقدر و   طن  28000حوالي  ب   1994المتحدة لوحدها عام  
هذه  ويحتمل أن تعود    .(Wrather et al., 1998)مليون دوالر    60.65
المرضي  متالك  اإلى    الخطورة من   M. phaseolinaالمسبب  للعديد 

 (Pectinase)البكتينيز  و   (Cellulase)ز  ليالي السمثل   اإلنزيمات المحللة
السموم الفطرية  و    (Mahtab et al., 2013)غيرها  و   (Amylase)اإلميليز  و 

التي تعمل على   غيرهاو   Botryodiplodinالـ  و   Phaseolenoneمثل الـ  
الناقلة األوعية  خاليا  نفاذية   أعراضظهور  و   قتل  على  والتأثير  التنخر 

                        مجتمعة  أو منفردة أهمية   هذه العواملتأثير  لحيث يكون    أغشية الخاليا
إحداث اإلصابة ؛ Agrios, 2005)  المرض  أعراضتكشف  و   كبرى في 

Gupta et al., 2012).    أوضحKumari & Sharma  (2013 أن سم )
عن   المسؤول  هو  لألوراق  أعراضالفاسيولينون  ظهور  و   التنخر  كذلك 

يعد أكثر أهمية من السموم األخرى  و   التعفن الفحمي على الجذور  أعراض
                              المسبب أعاله تناسبا  طرديا  مع ية  مراضإتتناسب  و   التي ينتجها هذا الفطر

ضية تتناسب المر   عراضتركيز السم الذي ينتجه حيث وجد أن زيادة األ
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وبالنظر ألهمية هذه السموم فقد كان اإلتجاه    .مع زيادة تركيز السم المنتج
السموم تلك  تقدير  للباحثين هو  تحدد من و   الحديث  وسائل  البحث عن 

اإلمكانو   إنتاجها قدر  السام  فعلها  الدراسة    ،إزالة  إلى لذلك هدفت هذه 
الفاسيولينون   سم  تثبيط  العوامستخدام  اب إمكانية  الكيميائية بعض    ل 

 الحيوية.و 
 

 وطرائقه  بحثمواد ال
 

 ه تشخيصو   M. phaseolinaالمرضي المسبب عزل
الدين اخذت أجزاء من   إذ  ،تم إجراء العزل من حقول محافظة صالح 

 أعراضعليها    تالشمس التي ظهر   عباد لنباتات    وق قواعد السو   الجذور
 ، دقيقة  30وغسلت بالماء الجاري لمدة    ،اإلصابة بمرض التعفن الفحمي

قطعت بطول  إلى    ثم  صغيرة  بمحلول   طهرتو   سم  0.5اجزاء                سطحيا  
لمدة  1الصوديوم )ت  ي هيبوكلور  حر(  بعدها غسلت    .دقائق  3% كلور 

لكل   قطع  4زرعت بواقع  و   جففت على ورق ترشيحو   بالماء المقطر المعقم
بقطر   بتري  على    9طبق  حاوي  الغذائياسم  دكستروز    لوسط  آجار 

الحيوي    (PDA)   البطاطا المضاد  إليه   بمعدل تتراسيكلين  والمضاف 
البكت ي مغ/ل  100 نمو  للحد من  حرارة عند  تم تحضين األطباق    ريا.يتر 

25±2o  الفطرية  و   ،أيام  3لمدة    س المستعمرات  نمو  عملية مت  ت بعد 
وضعت في مركز و   أطراف الخيوط الفطريةالتنقية بنقل قطعة صغيرة من  

المظهري   تم التشخيصو   PDAطبق بتري حاوي على الوسط الغذائي  
                                                                  للفطر اعتمادا  على صفات المستعمرة الفطرية مثل لون وشكل المستعمرة 

  (Microsclerotia)التراكيب التي يكونها مثل األجسام الحجرية الصغيرة  و 
  طبيعة الغزل الفطري و  ألسود الفاحملونها او  التي تمتاز بحجمها الصغير

المعتمدو  التصنيفي  المفتاح  ؛ Lücking et al., 2009)  باستخدام 
Sutton, 1980) . 

 
 على الوسط السائل إلنتاج السم  M. phaseolinaنمية الفطر ت

من خالل أخذ جزء من طرف مستعمرة    M. phaseolinaتم تنمية الفطر  
مل تحوي  500في دوارق زجاجية سعة   رع         أيام وز   4حديثة للفطر بعمر 

حضنت الدوارق   .               والمعقم مسبقا    مل من الوسط الزرعي السائل  150على  
 س لمدة إسبوعين مع مراعاة رج الدوارق كل° 25  في الحاضنة عند حرارة

واضح    تمتبعدها  و   أيام  3-4 بشكل  الفطرية  المستعمرة  نمو  مالحظة 
   Whatman no.1على الوسط ثم رشح الوسط بإستخدام ورق الترشيح  

 . (2019)الجبوري وآخرون، 

 

 رية بتطبيق المعامالت المخت
والمتضمنة بعض (  1)جدول  المركبات الكيميائية    مجموعة من  ستخدمتا

لكل   %2.5و  %5بتركيزين هما    العضوية  األحماض بعض  و   مالحاأل

مع   الممرض  10مركب  الفطر  راشح  من  الرواشح ستخدمت  او ،  مل 
بالمعامالت   الحيائية  األالخاصة    Bacillus subtilis  بكتيريالنوعي 

وسطو    fluorescensPseudomonasو على  مسبقا   تنميتهما  تم                                     اللتان 
رشح الوسط الحاوي على المنتجات و   (Nutirent Broth)  اآلجار المغذي

بـ  ستخدام  اب األيضية   المعروف  الدقيق  الترشيح  بقطر   Millporeورق 
بعد ذلك أصبح راشح و  ،(Pfeiffer & Radler, 1982) ميكرومتر 0.22

الراشح  ستخدم  افعاليته في تثبيط السم إذ  يم  و لتق                         المعامالت الحيوية جاهزا   
بنسبة   المعاملتين  الفطرمع    1/1لهاتين  عينة و   راشح  كل  حجم   كان 

إضافة  10 أي  بدون  العينات  إحدى  تركت  بينما  كمعاملة  و   مل  عدت 
 .شاهد

 
 طريقة العمل 

طريقة   لتقدير Kumari & Sharma  (2013اتبعت  سم    تركيز  ( 
من الميثانول   %50مل من راشح الفطر في    10إذ تم مزج    ،الفاسيولينون 

لمدة    دورة/دقيقة   10000بجهاز الطرد المركزي عند    ثفلت/المائي ونبذت
ستخدام اب تم تبخير المادة الطافية عند ضغط مخفض  . بعدها  دقائق  10

أعيد إذابة المادة و   س لحين الجفاف،  350  حرارة  جهاز المبخر الدوار عند
  Millpore   المرشح الدقيق  باستخدام  مل من الميثانول ورشح  1في    الجافة

تبخير  مميكرو   0.22بقطر   وتم  المتبقي،  من  التخلص  تم   100تر. 
مل من   0.5  أضيف للمادة الناتجةو   ر من الراشح حتى الجفاف،يت ميكرول

عند   ثفل/ونبذ  ،              تم مزجه جيدا  و   (1/1إيثر البترول بنسبة )و   الكلوروفورم
لمدة    10000 الرائق  ،دقائق   10دورة/دقيقة  الراشح  نقل  أنبوب إلى    ثم 

س °35 حرارةجهاز المبخر الدوار عند ستخدام اب تم تبخير الراشح  .آخر
في   اذيبت  ثم  الجفاف  الميثانول،ي ميكرول  500حتى  من    رشحت و   تر 

ميكرومتر لتكون جاهزة   0.22  بقطر  Millpore   المرشح الدقيق  ستخداماب 
 .لحقنها في جهاز الكروماتوكرافي السائل عالي األداء

عمود  مع  Shimazdu LC-10 Aنوع من  HLPCجهاز استخدم 
C-8   ال هي  التالية  ظروفتحت  العمود  ابعاد  الطور   4.6×50:  مم، 

معدل التدفق  كان  حجم/حجم( و )  30:70ماء بنسبة  –المتحرك هو ميثانول
حرارة   عند     ا  نانومتر   250الطول الموجي للكاشف  كان  كما    ،مل/دقيقة  0.3
العينات في الطور المتحرك وحقنت بعدها بمكان حقن  ت. وضعس° 35

بواقع   الجهاز  في  سم  ميكروليتر  10العينة  استخدم   .Phaseolenone 
بتركيز   بواقعو   مايكروغرام/مل  10القياسي  بالجهاز  حقنه    10  تم 

 :تاليةلتقدير تركيز السم في العينات المختبرة وفق المعادلة ال  اتميكروليتر 
 

ركيز السم في العينة  ت

 )مايكروغرام/مل( = 

 لمساحة تحت المنحني للعينة ا

القياسي × لمساحة تحت المنحني للسم ا

 تركيز السم القياسي × عامل التخفيف 
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 المناقشة و  النتائج
 

 المنتج  الفاسيولينون   سم  تركيز  في  الحيويةو   الكيميائية  المعامالت  تأثير 
   M. phaseolina  رالفط  بواسطة

% 5( تفوق معاملة حامض الستريك عند التركيز 1جدول )النتائج  تبين 
حيث   المعامالت  بقية  فيهانخفض  ا على  السم   إلى  تركيز 

ال  1.72 فيها تركيز السم   شاهدميكروغرام/مل مقارنة بمعاملة  بلغ  التي 
التركيز   6.94 الستريك عند                                                       ميكروغرام/مل فضال  عن معاملة حامض 

لفاسيولينون مشابه لما أعطاه                          أعطت خفضا  في تركيز سم االتي  %    2.5
أما تأثير   .كروغرام/ملي م  2.14% وهو  5حامض الخليك عند التركيز  

في خفض تركيز سم   EDTAعلى ملح    SDSفقد تفوق ملح الـ    ،األمالح
ميكروغرام/مل   3.68و  3.18الملح    هذاالفاسيولينون إذ بلغ تركيز السم ل

المعامالت الحيوية برواشح أعطت  و   .على التوالي،  %2.5و  5للتركيزين  
                           خفضا  واضحا  في تركيز السم   B. subtilisو  P. fluorescens  بكتيرياال

هناك ارجحية وجد بأن  على التوالي.    ،ميكروغرام/مل  4.87و  3.27بلغ  
مقارنة   السم  تركيز  خفض  في  الستريك  حامض  كفاءة   باألحماضفي 

 فيسبب كفاءة األحماض العضوية    يعودو   األخرى مثل حامض الخليك
السموم   تركيز  الرقم إلى  خفض  تغيير  في  األحماض  لتلك  مهم  دور 

تغيير التركيب   فيبالتالي التأثير  و   الهيدروجيني للوسط الحاوي على السم
مركبات أخرى قد تكون أقل سمية حيث وجد إلى    تحويلهو   الكيميائي له

يز سموم االوكرا توكسين % من ترك50قد خفض    4أن الرقم الهيدروجيني  
(Dahal et al., 2016). 

دراسة  إلى   (Mendez-Albores et al., 2008)  سابقة  وأشارت 
الستريك بيتا و   أهمية حامض  حامض الالكتيك في خفض تركيز سموم 

بواسطة   المنتجة  نبات   Aspergillus flavus  الفطر أفالتوكسين  على 
% في معاملة حامض  92تركيز تلك السموم بنسبة  نخفض  االدخن إذ  

بينما   بنسبة نخفض  االستريك  تركيز السم في معاملة حامض الالكتيك 
عند    67 الحامضينستخدام  ا%  األمالح  .  كال  تأثير  عن  سم    فيأما 

إلى   يعود ذلك و   الفاسيولينون فقد وجد أن هذا السم من المركبات القطبية
المرتبطة بإحدى ذرات الكاربون التي تعطي   O2Hوجود جزيئات الماء  

لهذا المركب قابلية اإلرتباط بالمركبات القطبية االخرى مما يقيد عمل تلك 
لعل تلك الخاصية لهذا و   .(Durbin,1981)  يفقدها فعلها السامو   السموم

النوع من السموم تجعله يرتبط بالمركبات القطبية األخرى التي لها القابلية 
غيرها حيث ترتبط و   EDTAو  SDS   في الماء مثل أمالح  على الذوبان

مركب آخر أو إلى    تغير تركيبهو   أيونات تلك األمالح مع جزيء السم
الفاسيولينون  القطبية لسم  السام. ولعل صفة  التي   تقيد فعله  نفسها هي 

  بكتيريا المركبات األيضية الموجودة في رواشح الرتباط  اتزيد من قابلية  
                                                     بالتالي تغير صيغته الكيميائية فضال  عن األحماض العضوية و  مع السم

 Succinic acidو  Lactic acidالتي تغير الرقم الهيدروجيني للوسط مثل  
مثل النمو  تنتجها    Indol-3-acetic acid  ومنظمات   بكتيريا التي 

fluorescens  P.  وB. subtilis   الرقم تغيير  على  القدرة  لها  التي 
للوسط السمو   الهيدروجيني  تركيز  خفض   & Anitha)  بالتالي 

Kumudini, 2014 ؛Dahal et al., 2016 ؛Durbin, 1981). 
 

 

بعد القياس بجهاز    Macrophomina phaseolina   المنتج بواسطة الفطر  Phaseolenoneتركيز سم    فيالحيوية  و  تأثير المعامالت الكيميائية  . 1  جدول

 . HPLC  الكروماتوكرافي السائل عالي األداء
Table 1. Effect of chemical and biological treatments on the concentration of the toxin Phaseolenone produced by the pathogen 

Macrophomina phaseolina as measured by HPLC. 
 

 Treatments  المعامالت 

  اإلحتجاز زمن

 )دقيقة( 
Retention time 

(Min.) 

  تحت المساحة

 المحنى 
Area under 

the curve (%) 

 الفاسيولينون  سم تركيز

 مل( /كروغرام ي)م
Toxin concentration 

(Microgram/ml) 

 Standard concentration  2.53 9.819 10  التركيز القياسي
Sodium dodecyl sulfate (SDS) 5%  2.49 3.177 3.18 
Sodium dodecyl sulfate (SDS), 2.5%   2.51 3.610 3.68 
Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA), 5% 2.49 6.089 6.20 
Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA), 2.5% 2.51 6.153 6.27 

 Citric acid 5% 2.52 1.684 1.72 % 5حامض الستريك 

 Citric acid 2.5% 2.53 2.106 2.14 % 2.5حامض الستريك 

 Acetic acid  2.49 2.101 2.14 %5 % 5حامض الخليك 

 Acetic acid  2.51 5.648 5.75 %2.5 % 2.5حامض الخليك 

 Lactic acid 5% 2.54 2.351 2.39 % 5حامض الالكتيك 

 Lactic acid 2.5%   2.53 5.377 5.48  % 2.5حامض الالكتيك 

Pseudomonas fluorescens 1/1 2.49 3.212 3.27 
Bacillus subtilis 1/1     2.51 4.778 4.87 

 Control  2.52 6.814 6.94  الشاهد
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على  و   الفاسيولينون   سم  تركيز  في  الحيوية و   الكيميائية  المعامالت  تأثير
 االحتجاز  زمنو  المنحنى تحت مساحةال

أن أعلى تركيز (  1)جدول    HPLCـ  المأخوذة من جهاز ال  النتائج  تبين 
ال الفاسيولينون كان في معاملة  الفطر كان  التي  و   شاهدلسم  فيها راشح 

زمن   وكان  ميكروغرام/مل  6.94                                    خاليا  من أي إضافة حيث بلغ التركيز  
المنحنى    2.52االحتجاز   تحت  المساحة  بلغت  بينما  أقصاها  دقيقة 

% 5أقل تركيز في معاملة حامض الستريك عند التركيز  كانو  ،6.814
دقيقة،   2.52  كان زمن اإلحتجازو   ميكروغرام/مل  1.72حيث بلغ التركيز  

لمعاملة    6.814مقارنة بـ    1.684المساحة تحت المنحنى أقل ما يمكن  
النتائج وتتفق  شاهد.  ال دراسة  هذه  نتائج   .Bhattacharya et al   مع 
قادر على إنتاج سم   M. phaseolinaن الفطر  أالتي أوضحت   (1992)

ميكروغرام/غرام وزن رطب عند تنمية الفطر   168  الفاسيولينون بتركيز
العدس األ  بذور  ساعة عند   24بعد مدة تحضين  و   سود الممرض على 

وأن هذا التركيز من السم   ، HPLCطة تقنية الـ  اقياس تركيز السم بوس
 % من البذور. 50إحداث فشل إنبات إلى  أدى

                                                              بينت نتائج هذه الدراسة أن لحامض الستريك تأثيرا  فعاال  في خفض  
على تغيير تركيب    تركيز سم الفاسيولينون من خالل قدرة هذا الحامض

 مركب آخر قد يكون أقل سمية من المركب االصليإلى    تحويلهو   السم
بهذاو  المعاملة  عند  عال  بتركيز  الفاسيولينون   سم  يظهر  ال   بذلك 

قياس تأثير المركب الناتج بعد و   كما توصي هذه الدراسة بتتبع  ،الحامض
فيما   لمعرفة  الستريك  بحامض  السم  أي إمعاملة  المركب  لهذا  كان  ذا 

                            النبات فضال  عن دراسة مركبات و   الحيوانو   نساناإل  فيتأثيرات جانبية  
 د تكون أكثر قابلية على خفض تركيز السم. أخرى ق
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Results obtained in this study confirmed the efficacy of some chemical and biological factors in reducing the concentration of 

Phaseolenone toxin produced by the fungal pathogen Macrophomina phaseolina grown on potato dextrose broth medium. The toxin 

concentrations were measured in different treatments using high performance liquid chromatography (HPLC). The citric acid treatment at 5% 

concentration surpassed the other treatments (lactic acid, acetic acid, SDS salts, EDTA, bacterial filtrates of Pseudomonas fluorescens and 

Bacillus subtilis). Citric acid treatment reduced by 5% the toxin concentration to 1.74 microgram/ml compared to 6.94 microgram/ml for the 

control treatment. This reduction in Phaseolenone concentration was also noticed through the reduction of the area under the curve which 

amounted to 1.684% for the citric acid treatment compared with 6.814% for the control treatment. 
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