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  تأثير مستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة في نمو كل من فطريات
Aspergillus flavus   وAspergillus ochraceus و Fusarium 

graminearum 
 ( 1)موفق محمود احمدو  *(1) مهند ممتاز صالح الطالب

 . العراق،  الموصل، جامعة  الزراعة والغاباتقسم علوم األغذية ، كلية  (1)

صالح*) ممتاز  د.مهند  االلكتروني  الطالب  للمراسلة  البريد   ،
dr.mohanadaltalib@gmail.com) 

 28/07/2022تاريخ القبول:    31/03/2022تاريخ االستالم: 

 ملخص ال
تم اجراء هذه الدراسة في مختبرات التسمم التابعة الى كلية الزراعة والغابات /جامعة الموصل  

حيث    2021للعام   األول  م   ، المستخلصات  من  نوعين  تأثير  معرفة  على  الدراسة  ركزت 
فطريات  من  كل  نمو  في   ، الحلبة  بذور  مستخلص  والثاني  الحمراء  اللهانة  مستخلص 

Aspergillus flavus    وA. ochraceus  و  Fusarium graminearum    الوسط  في
وفي الوسط السائل باستعمال   مايكروليتر / معاملة   100و    50و    25استعمال تراكيز  صلب بال

والمقارنة مع المعاملة القياسية الخالية من  مايكروليتر / معاملة     500و    250و    125تراكيز  
م ، أوضحت    ه   28يوم بدرجة حرارة    10و    7و    5المستخلص ، حضنت المعامالت لمدد  

النتائج ان إضافة مستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة بالتراكيز المستخدمة كافة سبب انخفاضًا  
( فطريات  P≤0.05معنوياً   من  كل  في   )A. flavus    وA. ochraceus   و  F. 

graminearum    بالنسبة    69.50  -36.83% و  21.18  -9.88اذ تراوحت نسب التثبيط %
باستعمال مستخلص اللهانة الحمراء  في الوسطين الصلب والسائل على    A. flavusلفطر  

و    17.99  - 7.79و  التوالي،   في    65.03  -%27.88  الحلبة  مستخلص  باستعمال   %
فقد تراوحت نسب التثبيط    A. ochraceusى التوالي ، أما فطر  الوسطين الصلب والسائل عل 

% و    24.05  -11.15باستعمال مستخلص اللهانة الحمراء في الوسطين الصلب والسائل  
الحلبة 74.69  -41.78 %    68.13  - 36.97  و  19.11-9.02  % وباستعمال مستخلص 

فطر   تثبيط  وتراوحت نسب   ، التوالي  على  الوسطين  باستعمال    F. graminearumلكال 
% في الوسطين الصلب    81.26  - 44.52% و    24.14  -12.28مستخلص اللهانة الحمراء  

% لكال    71.30  -31.01% و    20.94  -10.84والسائل ، وباستعمال مستخلص الحلبة  
حدث عند إضافة    A. flavusلفطر  (  MICتركيز مثبط )الوسطين على التوالي ،وان اقل  
مايكروليتر وهو يزيد عن التركيز المثبط األدنى لفطري   400مستخلص اللهانة الحمراء بواقع  

A. ochraceus    وF. graminearum    المستخدم من مستخلص التركيز  يقل عن  وهو 
 الحلبة. 

المفتاحية مستخلص  :  الكلمات   ، الحمراء  الهانة  ،    مستخلص   .A. flavus    ،Aالحلبة 

ochraceus  ،F. graminearum ، MIC. 

mailto:dr.mohanadaltalib@gmail.com
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   المقدمة
الفطريات في  تعد  انها تؤثر  إذ  الغذائية  المواد  لتدهور  الرئيسة  األسباب  والبيولوجية   هاخصائص  أحد    الفيزيائية والكيميائية 

(Kumari et al. 2019)  ،    تؤثر   قد  درجة الصالبة واللون والحجم والشكل وأيضاً تحدث الفطريات أضرار تتمثل بتدهور
 . ((Kesho et.al 2020 نسب البروتين والكربوهيدرات و الفيتامينات مثل الكيميائيةالخواص  في 

من    ووه  ،   ًً االنتشار عالمياممرض واسع    وهو فطر رمي التغذية   Aspergillusأحد أنواع جنس     A. flavusيعد فطر  
 Conidiaتكاثر بواسطة  تكوين السبورات الكونيدية  ويالمواد الزراعية والغذائية    ملوثاً فطريات واسعة االنتشار في البيئة  ال

Spores   وينتج هذا الفطر سموم الفطرية تسمى هذه الكونيديات تنتقل بسهولة في الهواء و تتحمل الظروف البيئية الصعبة   و
 . (Paulussen et al. 2017  ، Cray et al. 2013) (Aflatoxin) توكسيناألفال

الفطري  معروف    A. ochraceusان فطر   للسم  األوكرا)بإنتاجه  السموم  Ochratoxin)(  توكسين  سم  أكثر  أحد  ( وهو 
من أحد  يعد هذا الفطر    .Ghibaudo et al. (2010)  ( Citrininالفطرية الملوثة للغذاء ، وأيضا انتاج سم السترينين )

 .Meng et al)والقهوة والكاكاو والفواكه    محاصيل الحبوبمثل    غذائيةالملوثات الرئيسة لمجموعة متنوعة من المنتجات ال

(2020. 

األهمية االقتصادية في جميع انحاء   الزراعية ذاتمن الفطريات السائدة الممرضة للمحاصيل    F. graminearumيعد فطر  
 Fusariumالعالم مثل الحنطة والشعير والذرة والشوفان حيث يصيب محصول الحنطة بما يسمى لفحة رأس الفيوزاريوم )

Head Blight , FHB وكذلك انتاجه للسموم الفطرية )(Zachetti et al. (2019 .   

الفطريات    ،في الوقت الحاضر الفطريات بوساطة مبيدات    استخدامها مقيداً   يعتبر  ذلك،  ية ومعاالصطناعيتم التحكم في 
الفطرية لمبيدات الفطريات   السريع للمقاومةالتطور    ذلك فإن عن    اإلنسان فضالً بسبب تأثيرها السلبي على البيئة وعلى صحة  

 .Wianowska et al)  االصطناعية يجعل من الضروري البحث عن مصادر جديدة وآمنة وذات نشاط مضاد للفطريات 

(2016. 
الفطريات  مركبات الفالفونويد واألحماض الفينولية فعالية ضد بعض مسببات األمراض مثل بعض  و الفينولية    ركباتأظهرت الم

(Nita  ،2013  ، Pizzolitto et al. 2015   ،Simonetti et al. 2020     .)    
الحمراء   اللهانة  مستخلص  واالنثوسيانيناتان  الفينولية  المواد  من  عالية  نسبة  على  والفالفونويدات   والستيرويدات  يحتوي 

(، وجد أن لمستخلص  2019)  .Abdel-Shafi  et alفي دراسة لـ     .Rubab et al. (2018)والسابونين والكليكوسيدات  
عند استعمال عدة تراكيز   Fusariumو    Aspergillusاللهانة الحمراء قدرة تثبيطية عالية لنمو فطريات تابعة ألجناس   

أن المستخلص احتوى على نسبة عالية من المواد الفينولية واالنثوسيانينات سببت إنتاج خاليا فطرية غير منه ، وقد أوضحوا  
 ومفرغة من المادة الخلوية مما سبب تثبيط نموها وقلل من انتاجها للسموم الفطرية.  منتظمة النمو

  rutinو    Quercetinالسابونين والبولي فينول والفالفونويدات مثل    غني بالمواد الفينولية مثل مستخلص بذور الحلبة  يعد   
( إن لمستخلص بذور الحلبة تأثيرًا مثبطًا واضحًا في تثبيط نمو  Kumar    ،2018و    Wani)    isovitexinو    vitexinو  

 تثبيط نمو الفطريات وإنتاجلها فعالية واسعة في    أن هذه المستخلصات  El-Desouky et al.(2013)الفطريات  إذ بين  
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السموم الفطرية و أنه عند استعمال تراكيز متباينة من مستخلصات مختلفة لبذور الحلبة على سالالت من الفطريات التابعة 
 .مفيدة لحفظ األغذية والمحاصيل  أن هذه المستخلصاتفإن إنتاج سموم األفال قد انخفض بشكل كبير و    Aspergillusلجنس  

تكون آمنة لالستخدام البشري   مصادر نباتيةمستخلصة من  ان أهمية الدراسة هي البحث عن مواد مضادة لنمو الفطريات  
   .وغير ضارة بالبيئة ومن ثم واختبار قدرة هذه المستخلصات في تثبيط نمو الفطريات

 الهدف من الدراسة : 
 .F و  A. ochraceusو  A. flavus التعرف على الفعالية التثبيطية لمستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة في فطريات -1

graminearum  الوسط الصلبالمنماة في . 
 .F و  A. ochraceusو  A. flavus التعرف على الفعالية التثبيطية لمستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة في فطريات -2

graminearum  الوسط السائل. المنماة في 
 ( للمستخلصين ضد أنواع الفطريات أعاله.MICقياس التركيز المثبط األدنى ) -3

   مواد البحث وطرائقه
من األسواق المحلية لمدينة    Brassica oleracea var. capitataتم الحصول على اللهانة الحمراء    اللهانة الحمراء :

أيام بدرجة    7( وجففت القطع في غرفة مظلمة  مدة    2سم  0.5وتم غسلها وتقطيعها ) مساحة القطع    م  2021للعام  الموصل  
    et al. Hafidh)(2011حتى اكتمال جفافها ثم حفظت بعبوات بالستيكية معتمة بالتجميد الى حين االستعمال    هم  45حرارة  
من محالت العطارة في أسواق      .Trigonella foenum-graecum Lتم الحصول على بذور الحلبة     الحلبة :بذور  

   0م   04اذ تم غسل بذور الحلبة بالماء المقطر إلزالة العوالق ثم جففت في الفرن على درجة حرارة    م   2021للعام    الموصل
بعبوات بالستيكية معتمة بالتجميد  وحفظت    ملم  0.5ساعة ثم تم طحن البذور المجففة وتم نخلها من خالل منخل    24لمدة  

 . Norziah et al. (2015)لحين االستعمال 
الحصول    تم  F. graminearum  و  A. ochraceusو    A. flavusاستخدمت عزالت محلية من فطريات    الفطريات :

 علوم الحياة / كلية العلوم / جامعة الموصل. عليها من قسم 
 تحضير المستخلصات :

  Ayshwarya  (2017و     Sudharameshwari  حضر المستخلص وفق الطريقة التي ذكرها  مستخلص اللهانة الحمراء :
ساعة    72مل من كحول الميثانول  وتركت لمدة     200غرامًا من  للهانة الحمراء المجففة وأضيف إليها     20( ، إذ تم وزن   

وجفف     ( ، وكررت عملية االستخالص مرة ثانية وجمع الراشحWhatman-42ثم  رشحت باستعمال ورق ترشيح نوع )
 حين االستعمال .لتحت التفريغ وحفظ المستخلص بالتجميد  م0 40المستخلص بوساطة المبخر الدوار بدرجة حرارة 

من    م غ  20وذلك بوزن    Norziah et al. (2015)حضر المستخلص وفق الطريقة التي ذكرها    خلص بذور الحلبة :مست
ساعة مع التحريك المستمر   24وترك المزيج في الظالم لمدة    %(،75مل من كحول الميثانول )  160المسحوق وأضيف إليها  

( ، أخذ  الراشح وكررت عملية االستخالص مرة ثانية وجمع الراشح  Whatman-42ثم رشحت باستعمال ورق ترشيح نوع )
 حين االستعمال .لالتفريغ وحفظ المستخلص بالتجميد م تحت 0 40وجفف المستخلص بواسطة المبخر الدوار بدرجة حرارة 
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المتق الحمراء :  ركباتدير  اللهانة  الكلية في مستخلص  الحمراء     الفينولية  اللهانة  الفينولي لمستخلص  المحتوى  تم تقدير 
مل ماء ال   0.5مستخلص اللهانة الحمراء الى   مل من  1.5بإضافة    Karoui et al. (2018)باتباع الطريقة التي ذكرها  

دقائق    6األلمانية والرج جيدا لمدة    Merckالمجهز من شركة     Folin-Ciocalteu phenolمل من كاشف   1.5أيوني و  
م  وتمت قراءة  0  25% كاربونات الصوديوم والرج جيدًا ثم ترك لمدة ساعة واحدة في حرارة    7مل من    1.5ثم إضافة  

ب )االمتصاص  الضوئي  المطياف  شركة    (Spectrophotometerجهاز  من    ORCHIDIS Laboratorieالمجهز 
نانومتر ، تم تقدير المحتوى الفينولي وفقا  لمنحنى المعايرة القياسي لحامض الكاليك ،    760وعلى طول موجي    الفرنسية

  وعبر عن كمية المواد الفينولية الكلية بـملغم حامض الكاليك / غم مستخلص.
تم تقدير المحتوى الفينولي لمستخلص الحلبة وفق الطريقة    الفينولية الكلية في مستخلص بذور الحلبة :  ركباتتقدير الم

مرات بالماء   10المخفف    Folin-Ciocalteu phenolمل من كاشف    1أضيف    Rahmani et al. (2018)التي ذكرها  
٪  كاربونات الصوديوم  ثم رج 7.5مل من     0.8ميكروليتر من المستخلص ورج جيًدا ، ثم اضيف     200المقطر إلى  

م  ثم قراءة االمتصاص بجهاز المطياف الضوئي وعلى طول موجي  0  25دقيقة في  درجة حرارة    30الخليط وترك لمدة  
لفينولي وفقا  لمنحنى المعايرة القياسي لحامض الكاليك ، وعبر عن كمية المواد الفينولية نانومتر ، تم تقدير المحتوى ا  765

  الكلية بـملغم حامض الكاليك / غم مستخلص.
: حضر المعلق السبوري للفطريات بالتنمية على  للفطريات )المعلق الحاوي على جراثيم الفطريات(  السبوري   تحضير المعلق

مل وبشكل    250نكليزية المنشأ في دوارق زجاجية سعة  إلا   Lab M( مصدره شركة  PDAوالدكستروز ) وسط آكار البطاطا  
أيام إذ جرى قشط السبورات   7م مدة  0  28ثم لقح كل دورق بالفطر و بعدئذ حضنت الدوارق بدرجة حرارة     Slantمائل

الـ ضبط عد   ثم أجري   Tween 80مل ماء مقطر معقم إحتوى قطرات من    10باستعمال   السبورات بوساطة شريحة  د 
Hemocytometer  المجهزة من شركةAiken   سبور.  106مل من المعلق على  1إذ احتوى كل  األمريكية 

  A. flavus اختبرت فعالية مستخلصات اللهانة الحمراء والحلبة في نمو الفطريات تأثير المستخلصات في نمو الفطريات :
إذ اجري اختبار الفعالية التثبيطية للمستخلصات في نمو انوع الفطريات      F. graminearum  و    A. ochraceusو  

 وحسبت النسب المئوية للتثبيط  في الوسطين الصلب والسائل. 
   0.5ثم لقحت بـ     PDAحضرت أطباق بتري معقمة احتوت على أكار البطاطا والدكستروز  التنمية في الوسط الصلب :

سبور / مل( و نشرت السبورات بصورة جيدة على  سطح الوسط تحت ظروف    106مل من المعلق السبوري لكل فطر )
الطبق )خلت المعاملة  مايكروليتر / قرص في مركز    100و  50و    25التعقيم وصنعت اقراص ورقية معقمة محملة بكميات  

أيام وجرى بعدئذ قياس قطر التثبيط    10و  7و  5م  لمدة   ه  28القياسية من أي مستخلص( وحضنت األطباق بدرجة حرارة  
 .  Chakraborty et al. (2007)، وحسبت النسبة المئوية للتثبيط )

( في التنمية 1973)  Shih   Marth andاستعمل الوسط الغذائي التركيبي السائل الذي ذكره    التنمية في الوسط السائل :
مل / دورق  وبعد التعقيم والتبريد لقح  بــ    25مل بواقع      250فقد حضر الوسط الغذائي ووزع على دوارق زجاجية سعة   

ثم  .graminearum F   و  A. ochraceus و   A. flavusسبور ( للفطريات  106 ) احتوى مل من المعلق السبوري  1
مايكروليتر / دورق وخلت المعاملة القياسية من أي مستخلص ، رجت     500و  250و  125أضيفت المستخلصات بواقع   
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مدة   جيدًا وحضنت  بدرجة حرارة     10و  7و   5الدوارق  الفطري  0  28أيام  للغزل  الجاف  الوزن  قياس  ثم جرى   Dryم  

mycelium))    كدليل على النموPak et al. (2006)     إذ رشحت مزرعة الفطر المنماة على الوسط الغذائي السائل على
األلمانية وعلى    Heraeusالمجهز من شركة    T-6200ورق ترشيح مجففة معلومة الوزن ثم جففت بالفرن الهوائي موديل  

 م الى حين ثبات الوزن ثم وزنت وحسب وزن الغزل الفطري الجاف . ه50درجة حرارة 
( لتقدير 1973)  Shih   Marth andاستعمل الوسط الغذائي السائل المذكور في    :  MICللفطريات  التركيز المثبط األدنى  

   1مل / انبوبة ولقح بعد التعقيم والتبريد بـ    10التركيز األدنى المثبط للفطريات فقد وزع الوسط على أنابيب اختبار بواقع   
سبور / مل ( ثم 106 )       .graminearum F   و   A. ochraceus و    A.flavus مل من المعلق السبوري للفطريات  
مايكروليتر / انبوبة وحضنت األنابيب بدرجة حرارة    600-25ملة في الدراسة بكميات  أضيف احد المستخلصات المستع

 . وجود نمو ألي من الفطريات مقارنة بالمعاملة القياسية  باالعتماد على ظهور نموات الفطريات  لمالحظةأيام    5م لمدة  ه  28
واجراء اختبار دنكن للمقارنة بين    CRDحللت البيانات إحصائيا باستعمال التصميم العشوائي الكامل    التحليل االحصائي :

 . (2001للتحليل اإلحصائي )  SASوباستعمال نظام   0.05المتوسطات عند مستوى احتمال 
  :النتائج والمناقشة

في محتواها من المركبات    تتفاوت النباتات :المحتوى الكلي للمركبات الفينولية في مستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة  
الشكل   االستخالص،  عملية  خالل  من  عليه  المتحصل  المستخلص  كمية  وفي  ومحتوى    1الفينولية  الجاف  الوزن  يبين 

من وزن    الكمية التي تم الحصول عليها     . يتضح من الشكل أنينوليةمن المركبات الف   مستخلصات اللهانة الحمراء والحلبة
غم في حين   100غم/ 22.47مستخلص جاف في اللهانة كان أعلى من الحلبة فقد بلغ وزن المستخلص الجاف في اللهانة 

فينوالت كلية غم، كذلك أن مستخلص اللهانة الحمراء قد احتوى على  100غم/17.61كان وزن المستخلص الجاف في الحلبة  
ملغم/غم مستخلص جاف من    239.3( بتركيز أعلى من مستخلص الحلبة فقد بلغ  Gallic acid)مقدرة كحامض الكاليك  

 Abdel-Shafiملغم/غم مستخلص جاف. وهذا يتوافق مع ما وجده كل من    161.6اللهانة أما مستخلص الحلبة فقد كان  
( الذين الحظوا احتواء اللهانة الحمراء على فينوالت كلية )كحامض كاليك( 2015وآخرون )  Norziah( و  2019وآخرون )

 أعلى مما هو في الحلبة. 

                                  

اساس  المحتوى الكلي للمركبات الفينولية )ملغم حامض الجاليك/غم مستخلص على : (1)الشكل 

 الوزن الجاف( 

ص 
خل

ست
 م

غم
 /

ك 
لي

جا
ال
ض 

ام
ح

م 
لغ

م

ف
جا
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(  1يتضح من الجدول )   :في الوسط الصلب   A.flavusتأثير مستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة ومدة التحضين في فطر 
وفق الكميات المضافة وكذلك مدد التحضين،     A. flavus( في النسب المئوية لتثبيط  فطر   P≤  0.05وجود فروقًا معنوية )

يوًما من التحضين أعطى أعلى    5ميكرولتر/قرص ومدة  100فان إضافة أي من مستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة بكمية 
%، على التوالي، وكانت أدنى نسب 17.99و    21.18وصلت إلى    نسب تثبيط  في الوسط الصلب الذي نمي فيه الفطر فقد 

ميكرولتر/قرص وقد بلغت   25يوًما من التحضين عند إضافة المستخلصين بكميات    10التثبيط لنمو الفطر قد حدثت بعد  
ضافة ألي % لنوعي المستخلصين، على التوالي، وحدثت زيادة معنوية في نسب تثبيط النمو بزيادة الكمية الم7.79و    9.88

( وهذا بدا جليًا عند إضافة نوعي  1من المستخلصين، وذلك يعزى لزيادة ما يحتويه المستخلصين من المواد الفينولية الشكل)
ميكروليتر/قرص الذي احتوى على أعلى معدل للفينوالت الكلية، وأن إطالة مدة التحضين خفض   100المستخلصين بكمية  

من الجدول يتبين أيًضا أن معدل مدد التحضين تفاوت معنويًا في المعامالت  ذكرت سابًقا.من التأثير المثبط لألسباب التي 
 9.89% ثم انخفضت معنوًيا إلى  11.07أيام إْذ بلغت    5المختلفة بحسب مدة التحضين، فان أعلى نسب التثبيط كانت بعد 

ث تكيف للفطر تجاه تأثير المركبات الفينولية أيام من التحضين، على التوالي، وقد يعزى هذا إلى حدو   10و  7% بعد  8.27و
(Selbmann    ،2013وآخرون، )    أما ما يتعلق بمعدل الكميات المضافة من المستخلصين، فأنه بإضافة أي من المستخلصين

%،  14.69و    18.39ة فقد بلغ لكل من مستخلص اللهانة الحمراء والحلبة  ميكرولتر/قرص كان األكثر فاعلي  100بكمية  
على التوالي، ولكافة مدد التحضين. ومن الجدول يتبين أيًضا أن مستخلص اللهانة الحمراء أعطى معدل تثبيط أعلى من  

د الفينولية في مستخلص %، على التوالي، وهذا يرجع إلى أن تركيز الموا8.51و  10.98مستخلص الحلبة وقد بلغ معدليهما  
 اللهانة الحمراء كان أعلى من تركيزها في مستخلص الحلبة وربما نوعية المركبات الفينولية أيًضا تختلف.

في الوسط الصلب) قطر     A.flavus تأثير تراكيز مستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة وفترة التحضين في نمو فطر  :(1الجدول )

 التثبيط ملم(. 

مدة 

التحضين  

 )يوم( 

نوع 

المستخل

 ص

التحضين   التركيز المضاف )مايكروليتر( 

*  نوع 

المستخل

 ص

تاثير مدة  

 التحضين 

تاثير نوع  

المستخل

 ص
 100 50 25 صفر

5 
 i 11.83 de 15.89 c 21.18 a 12.22 a 0.0 لهانة

 

 

 i 9.78 fg 11.86 de 17.99 b 9.91 c 0.0 حلبة

7 
 i 11.04 ef 15.09 c 18.04 b 11.04 b 0.0 لهانة

 i 9.03 gh 10.79 ef 15.19 c 8.75 d 0.0 حلبة

10 
 i 9.88 fg 12.87 d 15.93 c 9.67 c 0.0 لهانة

 i 7.79 h 8.79 gh 10.91 ef 6.87 e 0.0 حلبة

التحضين   

 * التركيز 

5 0.0 f 10.80 d 13.88 c 19.58 a 

 

11.07 a 

7 0.0 f 10.03 d 12.94 c 16.61 b 9.89 b 

10 0.0 f 8.84 e 10.83 d 13.42 c 8.27 c 

نوع 

المستخلص  

 * التركيز 

 e 10.91 c 14.61 b 18.39 a 0.0 لهانة

 

10.98 a 

 e 8.87 d 10.48 c 14.69 b 8.51 b 0.0 حلبة

    .( P≤  0.05)معنويا عند مستوى احتمال  فال تختل عمودياً  االحرف المتشابه -*

https://www.tandfonline.com/author/Selbmann%2C+Laura
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يالحظ     في الوسط الصلب :  A. ochraceusتأثير مستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة ومدة التحضين في نمو فطر  
المنمى على الوسط الصلب بعد المعاملة بكميات    A. ochraceus( أن ثمة اختالًفا معنوًيا لنسب تثبيط فطر  2من الجدول )

ويتضح أن أعلى نسب التثبيط كانت بإضافة نوعي  مختلفة من مستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة ولمدد تحضين متفاوتة.  
% لكال المستخلصين على التوالي، أما أقل نسب    19.01و    24.15يث بلغت  ميكرولتر/قرص ح  100المستخلص بكمية  

أيام تحضين، وهذا قد يرجع    10قرص وبعد  /ميكروليتر  25% عند إضافة المستخلصين بكمية  9.02و    11.15تثبيط فكانت  
نجد أنها كانت بتدرج  وضح سابقا. أما معدالت مدد التحضين ف  اإلى اختالف تراكيز المواد الفينولية في المستخلصين كم

% 9.35و    11.19يوًما ثم انخفضت إلى    5% عند التحضين  مدة  12.67متناقص في نسب التثبيط فقد بلغت أعلى نسبة  
أيام، على التوالي، أما معدل الكميات المضافة من المستخلصين فنجد أنها بلغت أعلى مستوى تثبيط    10و    7بعد مرور  

% للمستخلصين، على التوالي، ثم انخفض التثبيط بانخفاض  16.09و    20.82رص فبلغ  ق/ميكرولتر  100عند إضافة كمية  
%  12.42لمعدل التثبيط فقد بلغت    اعلى قيمةالكميات المضافة من كال المستخلصين. إن مستخلص اللهانة الحمراء قد أعطى  

قيمته   فكانت  الحلبة  مستخلص  تركيز  9.72أما  اختالف  إلى  يرجع  وهذا  كال    ركبات المونوعية  %  بين  الكلية  الفينولية 
 المستخلصين.

في الوسط   A.ochraceusتراكيز مستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة وفترة التحضين في نمو فطر اختالف تأثير ( 2الجدول )
 الصلب  )قطر التثبيط ملم(. 

مدة 

التحضين  

 )يوم( 

نوع 

المستخل

 ص

التحضين   التركيز المضاف )مايكروليتر( 

*  نوع 

المستخل

 ص

تاثير مدة  

 التحضين 

تاثير نوع  

المستخل

 ص
 100 50 25 صفر

5 
 0.0k 13.93 f 18.00 cd 24.05 a 14.02 a لهانة

 

 

 k 12.15 gh 14.13 f 19.11 bc 11.32 c 0.0 حلبة

7 
 k 13.13 fg 16.0 e 20.14 b 12.32 b 0.0 لهانة

 k 10.13 ij 13.06 fg 17.04 de 10.06 d 0.0 حلبة

10 
 0.0k 11.15 hi 14.31 f 18.18 cd 10.91 c لهانة

 k 9.02 j 9.91 ij 12.24 gh 7.79 e 0.0 حلبة

التحضين   

 * التركيز 

5 0.0 h 13.04 e 16.07 c 21.58 a 

 

12.67 a 

7 0.0 h 11.63 f 14.53 d 18.59 b 11.19 b 

10 0.0 h 10.08 g 12.10 ef 15.21 cd 9.35 c 

نوع 

المستخلص  

 * التركيز 

 e 12.74 c 16.11 b 20.82 a 0.0 لهانة

 

12.42 a 

 e 10.43 d 12.36 c 16.09 b 9.72 b 0.0 حلبة

 . ( P≤ 0.05)معنويا عند مستوى احتمال  فالمتشابه عموديًا ال تختلاألحرف   -*
يبين    في الوسط الصلب :  F. graminearumتأثير مستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة ومدة التحضين في نمو فطر  

في الوسط الصلب، فقد    F. graminearum( أن لمستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة تأثيرًا مثبطًا لنمو فطر  3الجدول )
 5ميكرولتر/قرص وبعد    100% لنوعي المستخلص، على التوالي، بكمية    20.94و    24.14أظهرا فعالية تثبيط بلغ أعالها  

( ، وهذا   P≤  0.05معنوًيا )  نسب التثبيط  يوم من التحضين. وتشير نتائج الجدول إلى أنه بزيادة تركيز المستخلصين رفعا
( مثل مركبات الفالفونويد واألحماض الفينولية واألنثوسيانينات التي لها فعل  6ز المواد الفينولية الشكل )يرجع إلى زيادة تراكي
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الحمراء والحلبة يحتويان على تراكيز عالية منها   اللهانة  إن  إْذ  للفطريات،    2019وآخرون،    Atta-ur-Rahman) مثبط 
انخفاض في النسب المئوية لتثبيط الفطر عند التحضين لمدة  (. كما تشير النتائج إلى حدوث  2020وآخرون،  Ramirez و  

أطول، وقد يعزى هذا إلى فقدان بعض المواد الطيارة ذات الفعالية التثبيطية وكذلك حدوث أكسدة لبعض المواد الفينولية مع 
وآخرون    Selbmann)إطالة فترة التحضين وربما حدوث تكيف للفطر مع مرور الوقت تجاه المواد الفينولية الفعالة ضده  

،2013.) 
%    13.13فيما يتعلق بمعدل مدد التحضين فقد حدث اختالف معنوي في معدل التثبيط إْذ نجد أن أعلى معدل كان      

أيام من التحضين، على التوالي.   10و  7%  بعد  9.88و  11.68أيام من التحضين ثم انخفض معنوًيا إلى  5وذلك بعد 
أعلى نسب التثبيط حدثت عند إضافة أي من المستخلصين بواقع  يوضح أن  (  3)أما معدل الكميات المضافة فإن الجدول  

%، على التوالي، وانخفض معدل التثبيط بانخفاض كمية 17.19و    20.86ميكرولتر/قرص إْذ بلغت نسب التثبيط    100
إلى انخفاض   المضاف، ويعزى هذا  المستخلصين.  محتوى المستخلص  الكلية في  أيضًا أن  الفينوالت  الجدول  ويالحظ من 

التثبيط مقارنة بمستخلص الحلبة وهذا يرجع إلى أن محتوى مستخلص   اللهانة الحمراء أعطى فعالية أعلى في  مستخلص 
 اللهانة الحمراء من المواد الفينولية الكلية أعلى من مستخلص الحلبة.

في    F.graminearum تراكيز مستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة وفترة التحضين في نمو فطراختالف  تأثير( 3الجدول )
 الوسط الصلب ) قطر التثبيط ملم(. 

مدة 

التحضين  

 )يوم( 

نوع 

المستخل

 ص

التحضين   التركيز المضاف )مايكروليتر( 

*  نوع 

المستخل

 ص

تاثير مدة  

 التحضين 

تاثير نوع  

المستخل

 ص
 100 50 25 صفر

5 
 l 13.83 fg 18.83 c 24.14 a 14.19 a 0.0 لهانة

 

 

 l 12.10 h-k 15.20 e 20.94 b 12.06 c 0.0 حلبة

7 
 l 12.38 hi 17.06 d 21.31 b 12.69 b 0.0 لهانة

 l 10.98 jk 13.81 fg 17.89 cd 10.67 d 0.0 حلبة

10 
 0.0l 12.28 hij 14.78 ef 17.13 d 11.05 d لهانة

 l 10.84 k 11.20 ijk 12.77 gh 8.70 e 0.0 حلبة

التحضين   

 التركيز * 

5 0.0 g 12.96 e 17.01 c 22.54 a 

 

13.13 a 

7 0.0 g 11.68 f 15.44 d 19.60 b 11.68 b 

10 0.0 g 11.56 f 12.99 e 14.95 d 9.88 c 

نوع 

المستخلص  

 * التركيز 

 e 12.83 c 16.89 b 20.86 a 0.0 لهانة

 

12.64 a 

 e 11.31 d 13.40 c 17.19 b 10.48 b 0.0 حلبة

    .( P≤ 0.05)معنويا عند مستوى احتمال  فال تختل عمودياً  األحرف المتشابه -*

  A. flavusإن فطر    في الوسط السائل :   A. flavusتأثير مستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة في نمو الفطر      3-5
( قد ثبط نموه في الوسط السائل بنسب اختلفت بحسب التراكيز المضافة من مستخلصي اللهانة  4وكما موضح في الجدول )

أيام من    5ميكرولتر/دورق وبعد    500تركيز  بالحمراء والحلبة، فقد بلغت نسب تثبيطه العليا بعد إضافة نوعي المستخلص  
صل انخفاض معنوي في نسب التثبيط بصورة خاصة عند إضافة نوعي  %، على التوالي، وقد ح  65.03و  69.50التحضين  

التثبيط    10ميكرولتر/دورق وبعد    125المستخلص بتراكيز   %، على  27.88و    36.83أيام من التحضين، فبلغت نسب 
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عالقة  مع زيادة التركيز المضاف من المستخلصين و كانت ال  A. flavusالتوالي، وحصل ارتفاع معنوي في نسب تثبيط فطر  
التثبيط وإطالة مدة التحضين. أيام ثم    5( أن أعلى معدالت تثبيط حدثت بعد  4ويتضح من الجدول )  عكسية بين نسب 

السابقة( وبصورة خاصة بعد   الجداول  الواردة في مناقشة  ارتفاع في   10انخفضت )لألسباب  التحضين. وحدث  أيام من 
ميكرولتر/دورق مقارنة بالتركيزين األخريين والمعاملة القياسية،   500 معدالت نسب التثبيط بعد إضافة المستخلصين بتركيز

%، 34.19و  39.97وقد كان مستخلص اللهانة أكثر فعالية تثبيطية من مستخلص الحلبة فقد بلغت معدالت تثبيط كليهما 
 على التوالي. 

 هانة الحمراء والحلبة في الوسط السائل. بإستعمال مستخلصي الل   A.flavusالنسبة المئوية إلختزال نمو الفطر ( 4جدول )

مدة 

التحضين  

 )يوم( 

نوع 

المستخل

 ص

التحضين   التركيز المضاف )مايكروليتر( 

*  نوع 

المستخل

 ص

تاثير مدة  

 التحضين 

تاثير نوع  

المستخل

 ص
 500 250 125 صفر

5 
 m 47.09 g 56.92 e 69.50 a 43.38 a 0.0 لهانة

 

 

 m 39.89 i 50.19 f 65.03 c 38.78 c 0.0 حلبة

7 
 m 43.02 h 50.86 f 67.34 b 40.30 b 0.0 لهانة

 m 32.91 k 45.89 g 60.01 d 34.70 e 0.0 حلبة

10 
 m 36.83 j 43.22 h 64.01 d 36.23 d 0.0 لهانة

 m 27.88 l 36.67 j 51.93 f 29.12 f 0.0 حلبة

التحضين   

 * التركيز 

5 0.0 j 43.49 f 53.55 d 67.27 a 

 

41.08 a 

7 0.0 j 37.96 h 48.38 e 63.67 b 37.50 b 

10 0.0 j 32.35 i 39.94 g 58.40 c 32.67 c 

نوع 

المستخلص  

 * التركيز 

 g 42.31 e 50.33 c 67.24 a 0.0 لهانة

 

39.97 a 

 g 33.56 f 44.25 d 58.99 b 34.19 b 0.0 حلبة

 . (  P≤ 0.05) تشير الى عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى  األحرف المتشابه عموديًا  -*
الجدول    يبين  :في الوسط السائل   A. ochraceusتأثير مستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة في تثبيط نمو الفطر    3-6
(5( ارتفاع معنوي  الفطر  P≤0.05( حدوث  تثبيط  في نسب   )A. ochraceus   السائل عند معاملته الوسط  في  المنمى 

 500% عند استعمال مستخلص اللهانة الحمراء بكمية  74.69بمستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة فبلغت أعلى نسب التثبيط  
التحضين نفسها فقد وصلت    أيام، أما عند إضافة مستخلص الحلبة بالتركيز نفسه ومدة   5ميكرولتر/دورق ومدة تحضين  

إلى   التثبيط  التركيز  68.13نسبة  اقل نسبة تثبيط كانت عند  إْذ إن    10ميكرولتر/دورق بعد    125%، وأن  أيام تحضين 
بلغت   تثبيط  نسبة  أعطى  الحمراء  اللهانة  بلغت  41.78مستخلص  نسبة  أعطى  الحلبة  مستخلص  أن  حين  في   %

التثبيط كانت بعد  ويتضح من الجدول أيًضا أن أعلى  %..36.97 % ثم  44.53أيام من التحضين فقد بلغت    5معدالت 
%، على التوالي. ويبين كذلك أن قيم معدالت التراكيز تفاوتت  36.52و  40.91أيام فوصلت إلى  10و  7انخفضت بعد 

إنه عند تركيز   إْذ  للمستخلصين    500معنوًيا  التثبيط  التوالي، ثم    %، على61.99و    71.42ميكرولتر/دورق كان معدل 
انخفضت معدالت التثبيط بانخفاض الكمية المضافة، وأن مستخلص اللهانة الحمراء قد تفوق بنسبة التثبيط على مستخلص  

 %، لكل منهما على التوالي. 37.79 و 43.52الحلبة حيث بلغت النسب 
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 بإستعمال مستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة في الوسط السائل.  A.ochraceusالنسبة المئوية إلختزال نمو الفطر ( 5جدول )

مدة 

التحضين  

 )يوم( 

نوع 

المستخل

 ص

التحضين   التركيز المضاف )مايكروليتر( 

*  نوع 

المستخل

 ص

تاثير مدة  

 التحضين 

تاثير نوع  

المستخل

 ص
 500 250 125 صفر

5 
 k 54.71 f 57.97 e 74.69 a 46.84 a 0.0 لهانة

 

 

 k 45.81 h 54.95 f 68.13 c 42.22 c 0.0 حلبة

7 
 k 48.34 g 55.23 f 71.78 c 43.84 b 0.0 لهانة

 0.0k 39.87 i 49.0 g 63.06 d 37.98 e حلبة

10 
 k 41.78 i 49.99 g 67.79 c 39.89 d 0.0 لهانة

 k 36.97 j 40.92 i 54.79 f 33.17 f 0.0 حلبة

التحضين   

 * التركيز 

5 0.0 i 50.26 f 56.46 d 71.41 a 

 

44.53 a 

7 0.0 i 44.10 g 52.12 e 67.42 b 40.91 b 

10 0.0 i 39.37 h 45.46 g 61.29 c 36.52 c 

نوع 

المستخلص  

 * التركيز 

 f 48.27 d 54.40 c 71.42 a 0.0 لهانة

 

43.52 a 

 f 40.88 e 48.29 d 61.99 b 37.79 b 0.0 حلبة

 . ( P≤ 0.05)معنويا عند مستوى احتمال  فاألحرف المتشابه عموديًا ال تختل -*

يوضح الجدول    :في الوسط السائل  F. graminearumأثير مستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة في تثبيط نمو الفطر  ت
المنمى في الوسط السائل بعد المعاملة   F. graminearum( في تثبيط نمو الفطر   P≤0.05معنوًيا )( وجود تفاوتًا  6)

المستعملة. وقد كان أعلى  بتراكيز مختلفة من مستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة، وقد زادت نسب التثبيط بزيادة التراكيز  
% لنوعي المستخلص اللهانة  71.30و    81.26إْذ بلغت    مل(  25ميكرولتر/دورق )  500نسبة تثبيط عند المعاملة بتركيز  

%، على التوالي،  31.01و    44.52أيام التحضين، في حين كانت أقل نسبة تثبيط     5الحمراء والحلبة، على التوالي، بعد  
الحمراء والحلبة  أيام تحضين، وهذه النسبة من التثبيط تدل على فعالية المواد الفينولية في اللهانة    10لكال المستخلصين بعد  

(. ويبين الجدول أيًضا أن معدالت 2020وآخرون،    Sudanو    2019وآخرون،  Abdel-Shafiفي تثبيط نمو هذا الفطر )  
فعند ميكرولتر/دورق،    500مال التركيز  التثبيط اختلفت معنوًيا بزيادة التركيز، فنجد أن أعلى معدل تثبيط كان عند استع

%، وقد انخفض    62.71% ولمستخلص الحلبة وصل إلى  77.11اء بلغ معدل التثبيط  استعمال مستخلص اللهانة الحمر 
ميكرولتر/دورق، ويعزى هذا إلى ما تحتويه اللهانة الحمراء من مواد فينولية مثل    250و    125معدل التثبيط عند التركيزين  

والكليكوسيداتالفالفونويدات   )  239.3وبتركيز    والسابونين  الشكل  في  موضح  هو  وكما  مدة  6ملغم/غم  معدالت  أما   .)
  43.24% ثم انخفضت فوصلت    47.55أيام تحضين وبلغت    5التحضين فنجد من الجدول أنها كانت بأعلى مستوياتها بعد  

 .Fتثبيط نمو فطر  ويبين الجدول أيًضا أن مستخلص اللهانة الحمراء كان أكثر فاعلية في   أيام.  10و 7% بعد  36.83و 

graminearum    على  %38.41و    46.68من مستخلص الحلبة فقد كان معدل التثبيط للمستخلصين في الوسط السائل ،
 التوالي. 
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بإستعمال مستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة في الوسط    F.graminearumالنسبة المئوية إلختزال نمو الفطر ( 6جدول )
 السائل. 

مدة 

التحضين  

 )يوم( 

نوع 

المستخل

 ص

التحضين   التركيز المضاف )مايكروليتر( 

*  نوع 

المستخل

 ص

تاثير مدة  

 التحضين 

تاثير نوع  

المستخل

 ص
 500 250 125 صفر

5 
 m 56.33 g 61.71 e 81.26 a 49.82 a 0.0 لهانة

 

 

 m 52.88 h 56.91 fg 71.30 c 45.27 c 0.0 حلبة

7 
 m 51.75 h 59.19 f 76.23 b 46.79 b 0.0 لهانة

 m 44.25 j 48.65 i 65.88 d 39.69 e 0.0 حلبة

10 
 m 44.52 j 55.29 g 73.86 b 43.42 d 0.0 لهانة

 m 31.01 l 39.04 k 50.96 hi 30.25 f 0.0 حلبة

التحضين   

 التركيز * 

5 0.0 h 54.61 e 59.31 d 76.28 a 

 

47.55 a 

7 0.0 h 47.99 f 53.92 e 71.05 b 43.24 b 

10 0.0 h 37.76 g 47.17 f 62.41 c 36.83 c 

نوع 

المستخلص  

 * التركيز 

 g 50.87 d 58.73 c 77.11 a 0.0 لهانة

 

46.68 a 

 g 42.71 f 48.19 e 62.71 b 38.41 b 0.0 حلبة

 . ( P≤ 0.05)معنويا عند مستوى احتمال  فاألحرف المتشابه عموديًا ال تختل -*

 لمستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة :  (Minimum inhibitory concentration, MICالتركيز المثبط األدنى )
 .Aللفطريات  ادنى تركيز مثبط لنمولمستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة ويبين أن  أدنى تركيز مثبط (  يوضح 7الجدول  )

flavus  وA. Ochraceus   وF. graminearum   قد تفاوت بحسب نوع الفطر والمستخلص المستعمل. فيتبين أن فطر
A. flavus    الفطر من مستخلص  مل( كأدنى تركيز مضاف مثبط لنمو هذا    10ميكرولتر/دورق )  400ثبط عند التركيز

ميكرولتر/دورق. أما تأثير مستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة في نمو    450اللهانة الحمراء يليه مستخلص الحلبة عند تركيز  
  400ميكروليتر/دورق و    300فإن التركيز المثبط األدنى من مستخلص اللهانة الحمراء وصل إلى     A. ochraceusالفطر  

  A. flavusفقد كان أكثر حساسية من الفطر    F. graminearumلمستخلص الحلبة. أما الفطر  بالنسبة    دورق /ميكرولتر
ميكرولتر/دورق وقد إحتاج تثبيط نمو    250تجاه إضافة مستخلص اللهانة الحمراء فقد كان التركيز المثبط األدنى له كان  

 حلبة.  كأدنى تركيز للتثبيط عند إضافة مستخلص الدورق /ميكرولتر 300الفطر إلى 
من الجدول يالحظ أن مستخلص اللهانة الحمراء كان له فاعلية تثبيطية أكبر للفطريات الثالث من مستخلص الحلبة، وهذا   

 (  6يعزى إلى محتوى المستخلصات المستعملة في الدراسة من المركبات الفينولية )الشكل 
 مل(. 10لمستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة )مايكروليتر / (MIC) أدنى تركيز مثبط  (7)جدول 

 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 المعامالت

A.flavus       لهانة  +

 حمراء
+ + + + + + + - - - - - 

A.flavus      حلبة  + + + + + + + + + - - - - 

F.graminearum   +

 لهانة حمراء
+ + + + - - - - - - - - 
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F.graminearum   +

 حلبة
+ + + + + - - - - - - - 

A. ochraceus  لهانة +

 حمراء
+ + + + + - - - - - - - 

A. ochraceusحلبة + + + + + + + + - - - - - 

 .  ( داللة على تثبيط النمو-)+( داللة على حدوث النمو .)

 االستنتاجات :
تقليل نمو كل  بينت النتائج ان استخدام مستخلصي اللهانة الحمراء والحلبة في تثبيط نمو الفطريات قد أعطى نتائج جيدة في  

، وان مستخلص  الوسطين الصلب والسائل  كال    في     F.graminearumو      A. ochraceusو        A.flavusمن فطريات
اللهانة الحمراء قد تفوق على مستخلص الحلبة  عند اجراء اختبار ادنى تركيز مثبط لنمو الفطريات لجميع الفطريات المدروسة  

ان استخدام هذين المستخلصين يساهم في تقليل تلوث األغذية بالفطريات وكذلك تقليل استعمال يتبين من خالل الدراسة  .  
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Abstract: 

This study was conducted in the poisoning laboratories affiliated to the 

College of Agriculture and Forestry / University of Mosul for the year 

2021 AD, where the study focused on knowing the effect of two types 

of extracts, first: the extract of red cabbage, the second: fenugreek seed 

extract, on the growth of each of the fungi Aspergillus flavus, A. 

ochraceus and Fusarium graminearum in a solid medium using 

concentrations of 25, 50 and 100 μl/treatment and in a liquid medium 

using concentrations of 125, 250 and 500 μl/treatment and compared 

with the standard treatment free of the extract, the treatments were 

incubated for 5, 7 and 10 days at a temperature of 28° C. The results 

showed that the addition of red cabbage and fenugreek extracts in all 

the concentrations used caused a significant decrease (P≤ 0.05) in each 

of A. flavus, A. ochraceus and F. graminearum, the inhibition rates 

ranged from 9.88-21.18% and 36.83-69.50% for A. flavus using red 

cabbage extract in solid and liquid media, respectively, and  7.79 - 

17.99% and 27.88-65.03% by using fenugreek extract in solid and 

mailto:dr.mohanadaltalib@gmail.com
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liquid media, respectively, while for A. ochraceus, the inhibition 

percentages by using red cabbage extract in solid and liquid media 

ranged 11.15-24.05% and 41.78-74.69% and by using fenugreek 

extract 9.02-19.11 and 36.97-68.13% for both mediums, respectively. 

The percentages of inhibition of F. graminearum using red cabbage 

extract ranged from 12.28-24.14% to 44.52-81.26% in solid and liquid 

media, and 10.84-20.94% and 31.01-71.30% were inhibited by using 

fenugreek extract. For both mediums, respectively, the lowest 

inhibitory concentration (MIC) of A. flavus occurred when red cabbage 

extract was added at 400 μl, which was higher than the minimum 

inhibitory concentration of A. ochraceus and F. graminearum, which 

was lower than the concentration used of fenugreek extract. 

 Key words: Red cabbage extract, Fenugreek extract, A. flavus, A. 

ochraceus, F. graminearum, MIC. 


