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تقٍٍى كفبءح انًجٍد انحٍىي  Baiarovinفً تثجٍط نًى عسنخ انفطر Aspergillus flavus
وانقدرح عهى انتبج سى Aflatoxin B1
صبدق ذؾرذ عحؿ
قغد غقبـخ اجصجبد .كحفخ اجضساعخ .عبذعخ اجكػفخ .عرعػسـخ اجعشاق
انًستخهص
ظدددذفذ ظدددزض اجذساعدددخ اجدددؽ عدددضت اجللشـدددبد اجرصزغدددخ جحغدددرػخ اجللشـدددخ ذدددس اجدددشص غاجؾدددذ ذدددس رػاعدددذ ظدددزض
اجللشـدددبد غاجزلحفدددث ذدددس اصبسظدددب اجغدددبذخ .أظعدددشد شزدددب ظ عدددضت اجللشـدددبد ذدددس اجدددشص غعدددػد  4أشدددػان ذدددس
اجللشـددددددبد ربثعددددددخ جددددددؽ  3أعصددددددبط غظددددددؿ  Aspergillusغ  Penicilliumغ  .Rhizopusغارضددددددؼ ز
ظصدددبي عدددفبدح جحللدددش  A. flavusـحفدددط اجللدددش  A. nigerصدددد اجللدددشـس  Penicilliumغ  . Rhizopusر
ثحغددددذ شغددددجخ رشددظددددب  % 7.95 , 15.9, 32.95, 43.18عحددددؽ اجززددددبجؿ فددددؿ ؽددددفس ثحغددددذ شغددددجخ اج عددددػس
 % 20, 33.33, 80, 100عحددددؽ اجزددددػاجؿ .غثددددفس اجكلددددا اجكفرفددددب ؿ عددددس عددددرػخ االفالرػكغددددفصبد ثلشـلددددخ
أخزجدددبس االذػشفدددب جعدددضالد اجللدددش  A. flavusغاجرعضغجدددخ ذدددس اجدددشص أز  23عضجدددخ ذدددس ذغردددػن  38عضجدددخ
ذدددس اجللدددش flavus

A.

غثصغدددجخ  % 60.52قدددبدسح عحدددؽ اشزدددبط االفالرػكغدددفس  B1ذدددس خدددالت رغفدددش جدددػز

قبعدددذح غعدددا عددددػص اجعصدددذ اجرصرددددؽ عحفعدددب عددددضالد اجللدددش  .غعصددددذ أعدددزعربت شـلددددخ كشغذبرػكشاففدددب اجلجلددددخ
اجشقفلددددددخ Chromatgraphy ) TLC

Layer

 Thinغعددددددذ از  14عضجددددددخ قددددددبدسح عحددددددؽ اشزددددددبط

االفالرػكغددددفس  B1ذددددس اصددددث  38عضجددددخ ذددددس اجللددددش flavus

 A.غثصغددددجخ . % 36.84غاظعددددشد اجصزددددب ظ

رددبصفش اجرجفددذ اجؾفددػؾ ثددبـشغففس فددؿ رضجددفا شرددػ اجللددش A. flavusار اسرلعددذ شغددجخ اجزضجددفا ثضـددبدح اجزشكفددض
غكبشدددذ أعحدددؽ شغدددجخ رضجدددفا عصدددذ اجزشكفدددض 1غدددد 100.ذدددث 1-غاجدددزؾ ثحددد  ,%56.86غثحغدددذ شغدددجخ اجزضجدددفا فدددؿ
اجزشكفدددددض  0.1غ 51.76 0.5غ ) %54.84عحدددددؽ اجزشرفدددددت .غكدددددزج رجدددددفس اجصزدددددب ظ كلدددددب ح

دددددبفخ اجرجفدددددذ

اجؾفددػؾ ثددبـشغففس فددؿ اخزددضات عددد االفالرػكغددفس  B1اجرصددزظ ذددس قجددث اجللددش  A. flavusغقددذ رجبـصددذ كلددب ح
االخزدددضات اجرلدددذسح ثغعدددبص  Spectrophotometerؽفدددش رلػقدددذ ذعبذحدددخ  1غدددد 100.ذدددث 1-ذدددس اجػعدددا
 PDذعصػـدددب ي فدددؿ اخزدددضات اجغدددد ثصغدددجخ  % 81.72ذلبسشدددخ ثرعبذحدددخ  0.5, 0.1غدددد  100.ذدددث 1-ذدددس اجػعدددا
 PDر ثحغذ شغجخ االخزضات  70.96غ %77.41عحؽ اجزشرفت .
 .اجكحربد اجرلزبؽفخ اجشص ,اجغرػخ اجللشـخ ,اجرجفذ اجؾفػؾ ثبـشغففس  ,اجللش( A. flavus
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ر ددددصفت ذغزؾضددددشاد ؽفػـددددخ اصجددددذ كلددددب ح عفددددذح

انًقديخ

فدددؿ ؽربـدددخ ثدددزغس اجدددزسح اج دددلشا غاجؾصلدددخ ذدددس
رعددذ اجغددرػخ اجللشـددخ ذلددكحخ ذعرددخ فددؿ كبفددخ

ا صددددبثخ ثبجللشـددددبد اجرخضشفددددخ غخبصددددخ عددددصظ

اشؾدددب اجعدددبجد كػشعدددب رددد صش فدددؿ اج دددؾخ اجعبذدددخ ,غ

 . Aspergillusفلدددددذ اغ دددددؾذ أؽدددددذؼ

رزغدددجت فدددؿ ؽدددذاس رددد صفشاد ذضذصدددخ فدددؿ اجغبجدددت

اجذساعددددددبد أز اجرغزؾضددددددش اجؾفددددددػؾ اججبعددددددحفس

فضددددالي عددددس اؽددددذاصعب جزدددد صفشاد ؽددددبدح فددددؿ ؽددددبت
اجزعدددددش

أعدددزعرث فدددؿ ؽربـدددخ ؽجدددػة اجؾصلدددخ اجرخضشدددخ ذدددس

جعدددددب ثغشعدددددبد عبجفدددددخ خبصدددددخ اجكجدددددذ

غاجكحفدددخ غاجغعدددبص اجرصدددبعؿ ذغدددججبي أذدددشا

ا صددبثخ ثددبجللشـس flavus

اجللدددث

 nigerغجردددذح أسثعدددخ أ دددعش ر ثحغدددذ ذعدددذت شغدددجخ

اجكحددددددػؾ غعددددددش بشبد اجكجددددددذ غ ددددددعا اجغعددددددبص

ا صدددددبثخ  % 0عصدددددذ اجزشكفدددددض  40غدددددد  /كغدددددد

اجرصدددددبعؿ  .)27غذدددددس اكضدددددش اجللشـدددددبد شزبعدددددب

ذلبسشدددددخ ثرعبذحدددددخ اجغدددددفلشح اججبجغدددددخ .)8 % 90

جحغددددرػخ اجللشـددددخ ظددددؿ ثعددددو اشددددػان اجللشـددددبد

غعددددذد دساعددددخ أخددددشؼ أز اجرغزؾضددددش اجؾفددددػؾ

 Aspergillusغ Penicilliumغ
Alternariaغ

 A.غ

A.

ججكزشـددددددددب  Bacillus subtilisغفددددددددش ؽربـ دددددددد خ

 .Fusariumغظدددزض رصرددددػ عحددددؽ

جؾجددػة اجددزسح اج ددلشا L.

عدددددذد ذدددددس اجرصزغدددددبد اجغزا فدددددخ غرصدددددزظ اجغدددددرػخ

 Zea maysفددؿ

اجرخدضز ذدس ا صدبثخ ثدبجللشـس A. flavus

اجللشـددددددخ  .)13أعددددددزعرحذ عددددددذح غعددددددب ث ذصعددددددب

غA. niger

اجػعدددددب ث اجلفضـبغـدددددخ كدددددبجؾشاسح اجغبفدددددخ جغدددددش

85

خلدددو اجرؾزدددػؼ اجش دددػثؿ جحؾجدددػة االقز دددبدـخ

غثصغدجخ رشاغؽدذ ثدفس % 95

-ثعدددددذ ذدددددشغس ذدددددذح خدددددضز  6أ دددددعش ذدددددس

اجخضز .)7

كبجدددددددزسح غاجؾصلدددددددخ غاجلدددددددعفش غغفشظدددددددب كردددددددب
اعددددددزعرحذ ثعددددددو اجرددددددػاد اجكفرفبغـددددددخ صاجددددددخ

انًوووووىاا و راعووووو انعًوووووم

االفالرػكغددددفصبد ذددددس ادغزـددددخ عصددددذ رحػصعددددب غاظددددد

and Methods

Material

ظدددزض اجردددػاد شزدددشاد االذػشفدددب  .)3كردددب اعدددزعرحذ
عرت عفصبد اجشص

اجلددددشق اججبـػجػعفددددخ غاجرزرضحددددخ ثزػظفددددا ثعددددو
ا ؽفددددب اجرزػ صددددخ فددددؿ اجزشثددددخ جؾربـددددخ اجؾجددددػة

ردددددد اجؾ دددددػت عحدددددؽ  ) 15عفصدددددخ ذدددددس اجدددددشص

غاالغزـدددخ اجر دددصعخ ذدددس ا صدددبثبد اجللشـدددخ فدددؿ

صدددصا ـبعدددرفس ذدددس ادعدددػاق اجرؾحفدددخ فدددؿ اجكػفدددخ

اجرخدددبصز غؽ فدددذ ثعدددو أشدددػان عدددصظ اججكزشـدددب

جحردددذح  ) 2016 /9/6-2ذدددس عدددذح ذػاقدددت غثػاقدددت

 Pseudomonasغال عدددددفرب ثكزشـدددددب

Ps.

 1كغددددددد .جغددددددش

اجؾ ددددددػت عحددددددؽ اجعددددددضالد

 fluorescensث ظزرددددبخ كجفددددش ذددددس قجددددث اججددددبؽضفس

اجللشـددددددبد اجرصزغددددددخ جحغددددددرػخ صددددددد شلحددددددذ اجددددددؽ

جرددددب ررزحكددددط ذددددس صددددلبد اجرددددبـكشغة اج ددددصبعؿ

ذخزجش اجرجفددددددذاد فددددددؿ كحفددددددخ اجضساعددددددخ –عبذعددددددخ

B.

اجكػفدددخ جعدددضت اجللشـدددبد اجرشافلدددخ جزحددد اجعفصدددبد

اجصدددددبعؼ غاجؾدددددبت ـصلجددددد عحدددددؽ ثكزشـدددددب

 subtilisؽفدددددش اعدددددزخذذب ظدددددزـس اجصدددددػعفس فدددددؿ

غرلخف عب.
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ددددبػ) ش فلددددخ

غأ ددددددفا اجددددددؽ اجشا ددددددؼ  %1.5اكددددددبس غاكرددددددث
Potato

اجؾغدددد اجددددؽ  300ذدددث ذددددس اجردددب اجرللددددش غعلددددد

)Dextrose Agar (P.D.A.

اجػعا ثبالعحػة شلغط فؿ اجللشح اجغبثلخ .)17

رددددد رؾضددددفش اجػعددددا ث خددددز  200غددددد

عضت اجللشـبد اجرشافلخ جحشص غرلخف عب

ذددس دسشددبد اججلب ددب اجرللددشح غاجرللعددخ جددؽ قلددت
3

عحجددددذ عفصددددبد اجددددشص ذددددس االعددددػاق اجرؾحفددددخ

جردددددذح  30-20دقفلدددددخ فدددددؿ دغسق صعدددددبعؿ غثعدددددذ

ذددددس ذؾبف ددددخ ثبثددددث اجكلددددث ) غرددددد اجعددددضت ذصعددددب

اشزعدددددب ذدددددذح اجغحفدددددبز س دددددؼ اجرخحدددددػ ثػعدددددب خ

ثلشـلدددخ اجدددضسن اجرجب دددش عحدددؽ غعدددا

, PDA

قلعددددخ ذددددس اجلددددبػ جحؾ ددددػت عحددددؽ اجرغددددزخح

غردددددد رعلفرعدددددب عدددددلؾفب ثرؾحدددددػت ظدددددبـجػكحػساد

ارـددت  20غددد ذددس عددكش اجذكغددزشغص غ 17غددد ذددس

اج ددددػدـػخ رشكفددددض  %2ذددددذح دقفلزددددفس ثعددددذظب رددددد

اقكددددبس فددددؿ  500ذددددث اخددددشؼ صددددد ا ددددفا اجفعددددب

غغدددددث رحددددد اجللدددددت ثبجردددددب اجرللدددددش اجرعلدددددد صدددددد

صدددغفشح غغحفعدددب ثبجردددب اجرللدددش ثؾغدددد  500عدددد

سا دددؼ اججلب دددب غاكردددث اجؾغدددد اجدددؽ  1جزدددش  ,غصن

غ دددعذ عحدددؽ اغساق رش دددفؼ جحدددزخح

فدددددؿ دغاسق صعبعفدددددخ ؽغدددددت اجؾبعدددددخ غاغحلدددددذ

اجؾدددش صدددد صسعدددذ فدددؿ أ جدددبق ثالعدددزفكفخ قلدددش9

ثبؽكدددددددبخ ثغدددددددذاداد قلدددددددس غعلردددددددذ ثػعدددددددب خ

عددددد) رؾزددددػؾ عحددددؽ غعددددا  PDAغرجدددد ثػ ددددت

اجر صدددددذح ثذسعدددددخ ؽدددددشاسح  121خ غ دددددغا 15

أسثدددت ؽجدددبد عحدددؽ ثعدددذ 3عدددد عدددس ؽبفدددخ اجلجددد غ

ثبغشدددذ .اشدددظ 1-2جردددذح  20دقفلدددخ  ,غثعدددذ اشزعدددب ذدددذح

خبذغددخ فددؿ غعددا اجلجدد  ,غكددشسد اجعرحفددخ صددالس

اجزعلدددددفد رشكدددددذ اجدددددذغاسق جزجدددددشد غا دددددفا اجفدددددط

ذدددددشاد ذكدددددشساد) ,ثعدددددذظب ؽضدددددصذ اد جدددددبق

اجرضددددددبد اجؾفددددددػؾ كحػساذلفصكددددددػت ثرلددددددذاس 250

عرفعدددب رؾدددذ دسعدددخ ؽدددشاسح ْ 25خ ذدددذح صدددالس أـدددبخ

ذحغد.جزدددش 1-قجدددث از ـز دددحت اجػعدددا صدددد صدددت فدددؿ

غ ثعددددذ أشزعددددب ذددددذح اجؾضددددس رددددد رصلفددددخ عددددضالد

اال جبق اججزشـخ .)15

اجللشـدددبد اجصبذفدددخ صدددد خ دددذ اعدددزصبدا جح دددلبد
اجز ددددصفلفط اجزددددؿ ركشظددددب كددددث ذددددس

غعا اكبس ذغزخح

عػص اجعصذ

غDomsch, Fennell

ؽضدددش اجػعدددا ث خدددز 100غدددد ذدددس ذجدددشغػ

ذدددس اجردددب

Rapper

غاخدددددشغز ,

 Hockingغ  26 Pitt؛  18؛ . (20

عدددػص اجعصدددذ صدددد أ دددفا اجفدددط 300ذدددث ذدددس اجردددب
غردددددد ؽغدددددبة شغدددددت اج عدددددػسغاجزشدد جحللشـدددددبد

اجرللددددش غعددددخس اجرددددضـظ ذددددذح 20دقفلددددخ  ,ثعددددذظب

عحؽ غف اجرعبدجزفس اجزبجفزفس :
عذد اجعفصبد اجزؿ ظعش ففعب اجغصظ أغ اجصػن
100 x

اجصغجخ اجرئػـخ جح عػس = ) %
عذد اجعفصبد اجكحفخ
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عذد عضالد اجصػن اجػاؽذ
100 x

اجصغجخ اجرئػـخ جحز شدد = ) %
اجعذد اجكحؿ جعضالد عرفت اجللشـبد

اجكلددددا عددددس قددددذسح عددددضالد اجللددددش A.flavus

اجحددددػز اجلددددلبل اجددددؽ اجحددددػز اجددددػسدؾ أغ ادؽرددددش

عحؽ شزبط عد ادفالرػكغفس B1

ـددددذت عحددددؽ ز ظددددزض اجعضجددددخ قددددبدسح عحددددؽ شزددددبط

اجكلددددا عددددس ادفالرػكغددددفصبد ثلشـلددددخ اجرعبذحددددخ

ادفالرػكغفصبد .

ثبدذػشفب:

اجكلدددددا عدددددس االفالرػكغدددددفصبد ثبعدددددزعربت رلصفدددددخ
صلب ؼ اجكشغذبرػغشاففب اجشقفلخ )(TLC

ردددددد اعدددددشا اجكلدددددا عدددددس قدددددذسح عدددددضالد
اجللدددش  A.flavusاجرعضغجدددخ ذدددس اجدددشص اجرخزجدددشح

ردددد رصرفدددخ عدددضالد اجللدددش A. flavusعحدددؽ

عحدددؽ اشزدددبط االفالرػكغدددفس B1ثبعدددزخذاخ شـلدددخ
 DianeseغLin

غعددددددا ) ) PDAغرجدددددد ثػ ددددددت أقددددددشان ذددددددس

 ) 17غرجددددددد ثبعدددددددزعربت

اجللددش غثللددش  5ذحددد ثعرددش أعددجػن فددؿ ذشكددض كددث

غعدددا عدددػص اجعصدددذ ,ر ردددد رؾضدددفش اجػعدددا ثؾغدددت

جددد غكدددشسد اجعرحفدددخ صدددالس ذدددشاد ذكدددشساد )

ذبعددب فدددؿ اجللدددشح  -2-2ة صدددد صدددت اجػعدددا فدددؿ

جكددددث عضجددددخ فلشـددددخ ثعددددذظب ؽضددددصذ عصددددذ دسعددددخ

أ جدددبق قلدددش كدددث ذصعدددب 9عدددد صدددد جلؾدددذ  3ا جدددبق

ؽدددشاسح 30خ ض  2 ±خ °جردددذح أعدددجػن ثعدددذظب اخزفدددش

ثددد قشان ذدددس اجللدددش جكدددث عضجدددخ ,غرجددد ثػ دددت

ج د ذددس كددث عضجددخ غرددد رللفددت اجػعددا اجضساعددؿ

قددددشن ثللددددش 5ذحددددد ذددددس غعددددا  PDAاجرصرددددؽ

اجرصرددؽ عحفددط عضجددخ اجللددش ثػاعددلخ عددكفس ذعلرددخ

عحفددددط اجللددددش غثعرددددش أعددددجػن غاؽددددذ فددددؿ ذشكددددض

عحددددؽ ددددكث قلددددت صددددغفشح ثعددددذظب شلحددددذ اجللددددت

اجلجدددد غظكددددزا كددددشسد اجعرحفددددخ جغرفددددت اجعددددضالد

ثػاعددلخ ثددشح ذعلرددخ جددؽ خددال كعشثددب ؿ ؽددبغؾ

اجرذسغعدددددخ صدددددد غ دددددعذ عرفدددددت اد جدددددبق فدددددؿ

عحددؽ 20ذددث ذددس اجكحػسغفددػسخ صددد ذددضط اجخحددفا

اجؾب ددددددصخ رؾددددددذ دسعددددددخ ؽددددددشاسح  25خ ْغذددددددذح

جردددددذح  10دقدددددب

ثعدددددذظب ردددددد رش دددددفؼ اجردددددضـظ

اعددددجػن ,ثعددددذظب رددددد اجكلددددا عددددس قددددذسح عددددضالد

ثػاعدددلخ غسق رش دددفؼ صدددد أخدددز اجشا دددؼ غغ دددت

اجللدددددددش عحدددددددؽ شزدددددددبط ادفالرػكغدددددددفصبد غرجددددددد

فدددددؿ دغسق ش فدددددا غذعلدددددد غغ دددددت فدددددؿ فدددددشز

ثبعدددددزعربت ذؾحدددددػت ادذػشفدددددب  %20ذدددددس خدددددالت

كعشثددددب ؿ ثذسعددددخ ؽددددشاسح 40خ oؽزددددؽ رغدددددا ,

غ ددددت اغساق رش ددددفؼ ذلددددجعخ ثرؾحددددػت ادذػشفددددب

ثعدددذظب أرـدددت فدددؿ  1ذدددث ذدددس اجكحػسغفدددػسخ ,ردددد

فددددؿ غلددددب اجلجدددد اجددددزؾ ـؾزددددػؾ عحددددؽ عضجددددخ

اجكلددددا عددددس غعددددػد االفالرػكغددددفس B1

اجللددددش اجصددددبذؿ ثػعددددا عددددػص اجعصددددذ صددددد ؽضددددصذ

ثبعددددددددزخذاخ رلصفددددددددخ صددددددددلب ؼ اجكشغذددددددددبرػغشافؿ

أد جددبق ث ددػسح ذلحػثددخ غجرددذح ـػذددبز فددؿ دسعددخ

) راد ثعددددبد  20  20عددددد

اجشقفلددددخ)

ؽدددشاسح 25خ فزغفدددش جدددػز قػاعدددذ اجرغدددزعرشاد ذدددس

848

TLC

,
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اجزلجفلفدددددخ عبذعدددددخ كدددددشثال .ؽفدددددش ـزكدددددػز ذدددددس
اججكزشـددددددددب fluorescens

جردددذح عدددبعخ قجدددث االعدددزعربت

غاججكزشـدددب

.)1

subtilis
6

كضبفزعب  10خحفخ .غد

ردددد عردددث خدددا ذغدددزلفد خلفدددا عحدددؽ صدددلفؾخ

Pseudomonas
 Bacillusغاجزدددؿ كددددبد

1-

 TLCـجعدددددددذ ثرغدددددددبفخ  1.5عدددددددد ذدددددددس قبعدددددددذح

رلفدددفد كلدددب ح اجرجفدددذ اجؾفدددػؾ ثدددبـشغففس فدددؿ رضجدددفا

اج دددلفؾخ  ,غأخدددز 15ذدددبـكشغجفزش ثػاعدددلخ أشجػثدددخ

شرػ عضجخ اجللش Aspergillus flavus

دددددعشـخ ذدددددس اجغدددددد اجلفبعدددددؿ  AFB1غغ دددددت

ثعددددذ اجزبكددددذ ذددددس اجؾ ددددػت عحددددؽ عضجددددخ اجللددددش

عحدددؽ اجخدددا ثرغدددبفخ  2عدددد ذدددس اجؾبفدددخ اجفغدددشؼ

 A.flavusذصزغددددخ جغددددد االفالرػكغددددفس B1

جح ددددددلفؾخ غعحددددددؽ ذغددددددبفخ  2عددددددد ذددددددس اججلعددددددخ

ذعبذحددددخ رحدددد اجعضجددددخ ثبجرجفددددذ اجؾفددددػؾ اججددددبـشغففس

اجخبصددددددخ ثبجغددددددد اجلفبعددددددؿ  ,غ ددددددعذ عفصددددددبد
ذغدددزخح

كدددبدرؿ :ردددد رؾضدددفش غعدددا صسعدددؿ ذدددس

عدددضالد اجللدددش  A.flavusعحدددؽ شلدددظ

اجزعلدددفد غاجزجشـدددذ ا دددفا جحدددذغسق االغت  0.1غدددد

ثعدددددذظب رشكدددددذ اججلدددددت جزغدددددا صدددددد غ دددددعذ فدددددؿ

ذدددس اجرجفدددذ اجؾفدددػؾ ثدددبـشغففس ) غجحدددذغسق اجضدددبشؿ

اجل دددددث اجؾدددددبغؾ عحدددددؽ ش دددددبخ اجل دددددث

 0.5غدددددد غاجدددددذغسق اجضبجدددددش 1غدددددد ذدددددس اجرجفدددددذ

اجركدددددػز ذدددددس ذدددددضـظ اجكحػسغفدددددػسخ غاجرفضدددددبشػت

اجؾفدددػؾ .ثعدددذظب صدددت اجػعدددا فدددؿ كدددث دغسق فدددؿ

غثصغددددددجخ  2:98ؽغد.ؽغدددددددد 1-غررددددددذ ذشاقجزعدددددددب

صدددددالس ا جدددددبق غثعدددددذ اجز دددددحت صسعدددددذ عضجدددددخ

جؾددددفس غصددددػت اجرؾحددددػت جددددؽ ذغدددد بفخ رلددددبسة 2

اجللدددددش . A.flavusغؽضدددددصذ اال جدددددبق ثذسعدددددخ

عدددددد ذدددددس اجصعبـدددددخ اجعحفدددددب جح دددددلفؾخ  ,أخشعدددددذ

ؽدددددشاسح 25خ ᵒجردددددذح اعدددددجػن .غردددددد قفدددددبط قلدددددش

اج دددلب ؼ غعللدددذ رؾدددذ ظدددشغل اجرخزجدددش غجردددذح
 5دقددددددب

اجرغدددزعرشاد  .غثعدددذ ر دددحت اال جدددبق ردددد رحلفؾعدددب

صددددددد فؾ ددددددذ رؾددددددذ اد ددددددعخ فددددددػق

اججصلغدددغفخ غثلدددػت ذدددػعؿ

PDA

فدددددؿ دغاسق غثرعدددددذت 100ذدددددث  .دغسق 1-غثعدددددذ

اجرغددددبفخ غثكرفددددخ ذغددددبغـخ جكرفددددخ اجغددددد اجلفبعددددؿ,
ؽدددددػ

رددددد

ثددبقشان ذددس  PDAذصردددؽ عحفعددب اجللددش ثللدددش

365شدددبشػذفزش غردددد

 5ذحددد .غرددد رحلددفؼ صالصددخ ا جددبق ؽبغـددخ عحددؽ غعددا

اجكلدددا عدددس غعدددػد االفالرػكغدددفس  B1ثرلبثلدددخ

 PDAذعبذحدددددخ اجغدددددفلشح ) ثدددددبقشان ذدددددس

ذعبذدددث اجزشؽفدددث  Rfغجدددػز اجزددد ج جحغدددد اجلفبعدددؿ

 PDAذصرددددؽ عحفعددددب اجللددددش  A.flavusثعددددذظب

ذدددددت جدددددػز غذعبذدددددث رشؽفدددددث عفصدددددبد ذغدددددزخح

o

ؽضدددددصذ اال جدددددبق ثذسعدددددخ ؽدددددشاسح  2 ± 25خ

عضالد اجللش ) 28 A.flavus

جردددددددذح أعدددددددجػن .ثعدددددددذظب ردددددددد ؽغدددددددبة اقلدددددددبس
ذغدددددددددددزعرشاد اجللدددددددددددش  A.flavusغثؾغدددددددددددت

اجرجفذ اجؾفػؾ ثبـشغففس

اجرعدددبذالد اجرصلدددزح اعدددزخشعذ شغدددجخ اجزضجدددفا غفلدددب

ردددد اجؾ دددػت عحدددؽ اجرجفدددذ اجؾفدددػؾ ثدددبـشغففس ذدددس

جرعبدجددخ  Abbottاجزددؿ اغسدظددب ددعجبز غاجرددالػ

ذخزجدددش اجرلبغذدددخ اجؾفػـدددخ فدددؿ كحفدددخ اجعحدددػخ اجلجفدددخ

 )5ار از :
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 =R1اق ؽ شرػ عبعؿ جرغزعرشح اجللش ذعبذحخ اجغفلشح).
 =R2اق ؽ شرػ عبعؿ جرغزعرشح اجللش اجرذسغط فؿ ا جبق اجرعبذحخ.
ربصفش اجرجفذ اجؾفػؾ اججبـشغففس عحؽ شغجخ عد االفالرػكغفس B1
ردددد رصرفدددخ عضجدددخ اجللدددش  A.flavusاجرصزغدددخ جغدددد

.صدددددد أخدددددز اجشا دددددؼ غغ دددددت فدددددؿ دغسق ش فدددددا

االفالرػكغدددددفس  B1فدددددؿ اسثعدددددخ دغساق 100ذدددددث

غذعلدددددد غغ دددددت فدددددؿ فدددددشز كعشثدددددب ؿ ثذسعدددددخ
o

غعدددددا  P.D.اجغدددددب ث  .دغسق ) 1-جردددددذح  14ـدددددػخ

ؽددددشاسح  40خ

ثعدددذظب ردددد رش دددفؼ ااجردددضـظ عجدددش قلعدددخ دددبػ صدددد

فددددؿ  5ذددددث ذددددس اجكحػسغفددددػسخ  .)12صددددد رلددددذـش

جلدددؼ اجدددذغسق االغت  0.1غدددد ذدددس اجرجفدددذ اجؾفدددػؾ

رشكفددددددددض اجغددددددددد ثغعددددددددبص اجرلفددددددددبل اجضددددددددػ ؿ

 .غاجضدددبشؿ  0.5غدددد غاجضبجدددش 1غدددد غردددشي اجشاثدددت

). )Spectrophotometerاعزردددددددددددددذد ظدددددددددددددزض

ذعبذحدددخ اجرلبسشدددخ ) ثعدددذظب ؽضدددصذ اجدددذغاسق فدددؿ

اجلشـلددددددددددددددخ عحددددددددددددددؽ اجزلددددددددددددددذـش اجلفلدددددددددددددددؿ

اجؾب دددددددصخ ثذسعدددددددخ ؽدددددددشاسح  2 ± 25خ oجردددددددذح

) )Spectrophotometricغاجزدددددددؿ رعزردددددددذ

اعددددجػن  .رددددد اعددددزخالن عددددد االفالرػكغددددفس B1

ثلجفعزعدددددب عحدددددؽ خبصدددددفخ اجرشكدددددت الذز دددددبن

ث خددددز  100ذددددث ذددددس كددددث ذعبذحددددخ صددددد شلحددددط جددددؽ

اجضدددػ فدددؿ ذغدددبت اجرػعدددبد فدددػق اججصلغدددغفخ اغ

خدددددال كعشثدددددب ؿ ؽدددددبغؾ عحدددددؽ 100ذدددددث ذدددددس

رؾدددذ اجؾردددشا ؽفدددش ظصبجددد رصبعدددت دددشدؾ ثدددفس

غؽزددددؽ اجغلددددبل  ,ثعددددذظب أرـددددت

اجكحػسغفدددػسخ صدددد ذدددضط اجخحدددفا جردددذح  10دقدددب

ذدددددذح االذز دددددبن

ثعدددذظب ردددد رش دددفؼ اجردددضـظ ثػاعدددلخ غسق رش دددفؼ

اجغددد غـركددس ذددس خددالت سعددد ذصؾصددؽ قفبعددؿ ثددفس

صدددددددددد غ دددددددددت اجشا دددددددددؼ فدددددددددؿ قردددددددددت ف دددددددددث

اذز بصددددفخ اجضددددػ غرشكفددددض اجغددددد غاعددددزخشاط

 Separatoryعدددددعخ  250ذدددددث

قفردددددخ اجزشكفدددددض اجرلبثحدددددخ جحلدددددشا ح اجزدددددؿ رعلفعدددددب

ثعدددذظب سط اجلردددت ثشفددد جردددذح  30صبشفدددخ ذدددت دددشد

اجعفصددددخ اجرغعػجددددخ ثعددددذظب قػسشددددذ اجلددددشا اد ذددددت

اجغدددبصاد اجرزغرعدددخ كحردددب دعدددذ اجؾبعدددخ جدددؽ رجددد

رشاكفددددددض اجغددددددد اجلفبعددددددؿ ؽفددددددش كددددددبز اجلددددددػت

Funnel

ذدددددشرفس عحدددددؽ اد قدددددث ) غثعدددددذظب ردددددشي عحدددددؽ

 ) Absorptionغرشكفدددددض

اجردددددددػعؿ 365شدددددددبشػذفزش غردددددددد ؽغدددددددبة شغدددددددت
االخزضات عس شـ اجرعبدجخ اجزبجفخ :

اجؾبذدددث جردددذح دقفلدددخ غاؽدددذح جكدددؿ رصل دددث اجلجلزدددبز
 ,أظرحددددذ اجلجلددددخ اجعحفددددب غاخددددزد اجلجلددددخ اجغددددلحؽ
رشكفض ذعبذحخ اجغفلشح -

رشكفض ادشرػرط
× 100

شغجخ االخزضات =
رشكفض ذعبذحخ اجغفلشح
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Statistical

شغدددددددددددددددجخ رشددظدددددددددددددددب , 15.9, 32.95, 43.18

:شلدددزد اجزغدددبسة غفددد اجز دددرفد كبذدددث اجعلدددػا فخ

 % 7.95عحددددؽ اجززددددبجؿ فددددؿ ؽددددفس ثحغددددذ شغددددجخ

Complete

اج عدددددددددددددػس  % 20, 33.33, 80, 100عحدددددددددددددؽ

)Desginكزغددددبسة أؽبدـددددخ اجعبذددددث غرددددد ذلبسشددددخ

اجزدددددػاجؿ .عدددددذغت . . )1غقددددد ذ ـع ددددد ػد ع جددددد ت

اجرزػعددددلبد ثؾغددددت شـلددددخ اقددددث فددددشق ذعصددددػؾ

فددددد ؿ اجدددددشص

Random

C.R.D

عددددد فبدح اجغدددددصظ Aspergillus

Less

الشزلددددبسض اجػاعددددت فددددؿ اججفئددددخ غاجددددزؾ ـدددد رؿ ذددددس

 )Differencesغرؾدددددذ ذغدددددزػؼ اؽزردددددبت 0.05

ددددددخرخ ذ دددددد س

significant

L.S.D

قذسرددددددط عحددددددؽ ركػـدددددد س اعدددددد ذاد

اجػؽدددد ذاد اجزكبصشـددددخ اجرلبغذددددخ جح ددددشغل اججفئفددددخ

. )4

غفدددش اجرال ردددخ غاجزدددؿ رلدددكث عػاجددد فدددؿ اجعدددػا

اننتبعح وانًنبقشخ
عضت غرلخف

كددددػز قلشظددددب أقددددث ذددددس  15شددددبشػذفزش غذددددس صددددد
اجػصددددػت اجددددؽ اذددددبكس عذـددددذح ر ـركددددس از رددددذخث

اجللشـبد اجرشافلخ جحشص

جحرخدددددبصز عجدددددش اجلدددددجبثف غاجلزؾدددددبد االخدددددشؼ

أظعدددشد شزدددب ظ عدددضت اجللشـدددبد ذدددس اجدددشص غعدددػد

,فضددددالي عددددس شرددددػض ف دددد ؿ ذددددذـبد غاعددددعخ ذدددد س

 4أشددددػان ذددددس اجللشـددددبد ربثعددددخ جددددؽ  3أعصددددبط

اجؾدددشاسح غاجش ػثدددخ  ,ر رز دددا ثعدددو ادشددد ػان

غظددددددددددددددددددددددؿ  Aspergillusغ  Penicilliumغ

اجزبثعدددخ جغدددصظ  Aspergillusث شعدددب رددد صرػ ف ددد ؿ

 .Rhizopusغارضدددددؼ ز ظصدددددبي عدددددفبدح جحللدددددش

ذدددذـبد ذدددس دسعدددبد ؽدددشاسح ر زددد شاغػ ذبثفددد س 5

 A. flavusـحفددط اجللددش  A. nigerصددد اجللددشـس

 45 -خ °أغ أع حؽ ذ س رج 24 .غ . )20

 Penicilliumغ  . Rhizopusر ثحغددددددددددددددددددددددددددذ

خدول ( )3اننست انًئىٌخ نتراا وظهىر انفطرٌبد انًعسونخ ين حجىة انرز
شػن اجللش

اجزشدد )%

اج عػس )%

A. flavus

43.18

100

A. niger

32.95

80

Penicillium

15.9

33.33

Rhizopus stolonifer

7.95

20

اخزجبس قذسح ثعو عضالد اجللش  A. flavusعحؽ اشزبط االفالرػكغفصبد B1

844

: )3( 9

يدهــخ انكىفــخ نهعهــىو انسراعٍـــخ
اخزجبساالذػشفب

عضجددخ ذددس ذغرددػن  38عضجددخ ذددس اجللددش

ذددس ذغرددػن  22عضجددخ ذددس اجللددش flavus

A.

عحددددددؽ اشزددددددبط االفالرػكغددددددفس  . B1غقددددددذ ـشعددددددت
االخدددددزالل فدددددؿ قبثحفدددددخ اجعدددددضالد عحدددددؽ اشزدددددبط

رغفددش جددػز قبعددذح غعددا عددػص اجعصددذ اجرصرددؽ عحفعددب

االفالرػكغدددددددفس كردددددددبي غ شػعدددددددب ي اجدددددددؽ اخدددددددزالل

عدددددضالد اجللدددددش غثصغدددددجخ  %60.52فدددددؿ ؽدددددفس

اجرؾزددددددػؼ اجددددددػساصؿ جحغددددددالالد غظددددددزا ـلغددددددش

اعلددددددذ  15عضجددددددخ شزفغددددددخ عددددددبججخ جالخزجددددددبس

اجزدددذسط اجؾبصدددث فدددؿ اجحدددػز االؽردددش فبجعضجدددخ راد

غاخزحلددددذ اجعددددضالد فددددؿ كرفددددخ االفالرػكغددددفس B1

اجحددددػز االؽرددددش اجغددددبذ رددددذت عحددددؽ قددددذسرعب عحددددؽ

غرجددد رجعدددب جلدددذح رغفدددش جدددػز قبعدددذح اجرغدددزعرشاد

اشزبط كرفبد كجفشح ذس االفالرػكغفصبد .

ر كبشدددددذ اكضدددددش اجعدددددضالد اشزبعدددددب جالفالرػكغدددددفس
عضجددخ  AF8غ  AF9غ AF12غ  .AF38فددؿ
ؽدددددددفس اظعدددددددشد اجعدددددددضالد  AF3غ

 2. 2 .3اجكلددددددا ثبعددددددزخذاخ شـلددددددخ صددددددلب ؼ
اجكشغذبرػغشاففب اجشقفلخ ) TLC

AF7

 AF15قدددددددذسح ذزػعدددددددلخ عحدددددددؽ اشزدددددددبط

االفالرػكغددددفصبد غثلفددددخ اجعددددضالد كبشددددذ

اظعددددشد شزددددب ظ ظددددزا االخزجددددبس قبثحفددددخ ثعددددو

ددددعفلخ

عددددددضالد اجللددددددش flavus

فدددؿ اشزبععدددب جالفالرػكغدددفس عدددذغت  . )2غظدددزض

قدددبدسح عحدددؽ اشزدددبط االفالرػكغدددفس  B1ذدددس اصدددث

A.

 38عضجدددددخ ذدددددس اجللدددددش flavus

 flavusجعدددب قدددذسح عحدددؽ شزدددبط االفالرػكغدددفس B1

اجللددش فددؿ شزبععددب جحغددد غكبشددذ اجعضجددخ AF12,

أـضدددب ذدددت ذدددب رػصدددث جفدددط اجغصدددبثؿ  ) 2ذدددس از

AF9, AF38أكضشظدددب شزبعدددب جحغدددد اعدددزصبدا جدددؽ

 A.اجرصزغدددددددددخ

ددددذح ر جلعددددب.

جالفالرػكغدددددفصبد غاجرعضغجدددددخ ذدددددس ثدددددزغس فغدددددز
اجؾلدددث ثحغدددذ  % 30.8فدددؿ ؽدددفس ركدددش

Davis

اجددددؽ از  % 38.88ذددددس عددددضالد flavus

A.

قدددبدسح عحدددؽ اشزدددبط االفالرػكغدددفس. B1غعدددذ عحدددؿ

 A.قدددددبدسح عحدددددؽ از ر دددددفت

 )6از  10عددددددددددضالد قددددددددددبدسح عحددددددددددؽ اشزددددددددددبط

فغدددددز اجؾلدددددث غرحػصدددددط ثبالفالرػكغدددددفصبد .غقدددددذ
ا دددددبس

غظددددزح اجصزددددب ظ ذلبسثددددخ جرددددب ركددددشض

 Gherbawyغآخددددشغز  . ) 19غاجددددزؾ ا ددددبس

 )16از  % 86ذدددددددس عدددددددضالد

اجللدددددش flavus

 A.غثصغدددددجخ

 . % 36.84عدددددددذغت  . ) 3غرجبـصدددددددذ عدددددددضالد

غثصغددددددجخ  . % 52.63غرزرب ددددددؽ ظددددددزض اجصزفغددددددخ
شغدددددددددجخ عدددددددددضالد flavus

 A.عحددددددؽ اشزددددددبط

االفالرػكغدددددددددفس  , B1ار غعدددددددددذ از  14عضجدددددددددخ

اجصزفغددددخ ذلبسثددددخ جرددددب غعددددذض اجددددػا حؿ  ) 9ذددددس أز
 10عدددضالد ذدددس أصدددث  19عضجدددخ جحللدددش

A.

غثصغدددجخ  % 77.27غاجرعضغجدددخ ذددددس اجزردددش قددددبدسح

 flavusعحدددؽ اشزدددبط االفالرػكغدددفس  B1ذدددس خدددالت

غDiener

355 – 338

االفالرػكغددددفصبد  .ركددددش عحددددؿ  ) 6أز  17عضجددددخ

اظعددددددشد شزددددددب ظ ظددددددزا االخزجددددددبس قددددددذسح 23

غ

1037

االفالرػكغدددددفس  B1ذدددددس اصدددددث  22عضجدددددخ ذدددددس

 Al-Adilغآخدددددشغز  )11از % 59

اجللددددددددش flavus

ذدددس عدددضالد اجللدددش  A. flavusغاجرعضغجدددخ ذدددس

 A.غثصغددددددددجخ . % 45.45

غاجرعضغجددددخ ذددددس اجزرددددش  .غقددددذ ـعددددضؼ االخددددزالل

ثعددو االغزـددخ فددؿ ذذـصددخ ثغددذاد قددبدسح عحددؽ اشزددبط

فؿ قذسح عضالد عحؽ اشزبط االفالرػكغفصبد

845
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خدول رقى ( )1اختجبر قدرح ثعض عسالد انفطر  A. flavusانًعسونخ ين حجىة انرز عهى
انتبج االفالتىكسٍن  B1فً وسط خىز انهند ( ) CEA
اجعضجخ اجللشـخ

اجلذسح عحؽ اشزبط
االفالرػكغفس B1

اجعضجخ اجللشـخ

AF1

+

AF20

+

AF2

-

AF21

+

AF3

++

AF22

-

AF4

-

AF23

+

AF5

+

AF24

+

AF6

-

AF25

-

AF7

++

AF26

-

AF8

+++

AF27

+

AF9

+++

AF28

-

AF10

+

AF29

+

AF11

-

AF30

-

AF12

+++

AF32

+

AF13

-

AF32

+

AF14

+

AF33

-

AF15

++

AF34

+

AF16

-

AF35

+

AF17

+

AF36

-

AF18

-

AF37

-

+
AF19
 : )+رغفش جػز قبعذح اجػعا اجؽ اجحػز اجػسدؾ ,

اجلذسح عحؽ اشزبط االفالرػكغفس
B1

AF38
)  :جد ـزغفش جػز قبعذح اجػعا .

846

+++
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 P.اشزددددبط عددددذح اشددددػان

 B1اجدددؽ غعدددػد أخزالفدددبد غساصفدددخ ثدددفس اجعدددضالد

اججكزشـددددب fluorescens

اجللشـددددددخ  . )21غـالؽددددددس از شغددددددجخ اجعددددددضالد

ذدددس اجرضدددبداد اجؾفػـدددخ اجزدددؿ رعدددذ االجفدددخ اجش فغدددخ

اجرصزغدددددخ جالفالرػكغدددددفس  B1غاجزدددددؿ ردددددد اجكلدددددا

 .ذضدددث

اجرغدددزعرحخ فدددؿ رضجدددفا ذغدددججبد االذدددشا
,

عصعددددب ثػاعددددلخ ظددددزض اجزلصفددددخ ظددددػ اقددددث ذددددس عددددذد

Oomycine

اجعدددددددضالد اجرصزغدددددددخ جالفالرػكغدددددددفس  B1ثزلصفدددددددخ

acid

رلبعدددددث االذػشفدددددب غعحفدددددط فددددد ز شـلدددددخ صدددددلب ؼ

acid , Pyoverdine

Pyoluteorin

, Phenazinel

carboxylic

2,4- , Salicylic

اجكشغذبرػغشاففددددب اجشقفلددددخ ظددددؿ اددق فددددؿ رؾذـددددذ

glucinol

اجعددددددضالد اجرصزغددددددخ جحغددددددرػخ اجللشـددددددخ ث ددددددػسح

glucinol

عبذخ غذصعب االفالرػكغفس . B1

غعددددذ از اججكزشـددددب subtilis

دددذ اجللشـدددبد

 Subtenolinغ Bacillomycin

اجػعدددا اجضسعدددؿ  : PDAأؽدددذس اجرجفدددذ اجؾفدددػؾ

غ Bacilinغ  Bacitracinغظدددددددددزض اجرضدددددددددبداد

ار

جعددددب دغس فعددددبت

اسرلعددددذ شغددددجخ اجزضجددددفا ثضـددددبدح اجزشكفددددض غكبشددددذ
أعحدددؽ شغدددجخ رضجدددفا عصدددذ اجزشكفدددض 1غدددد 100.ذدددث

 B.رلددددشص عددددذدا

اجررش دددددددددخ جحصجدددددددددبد كبجرضدددددددددبد  Subtilineغ

شرددػ عضجددخ اجللددش  Aspergillus flavusفددؿ
ثددددبـشغففس صجفلددددب ي جصرددددػ اجللددددشflavus

.)22 Monoacetyl

ذدددس اجرضدددبداد اجؾفػـدددخ اجلعبجدددخ

رلفدددفد كلدددب ح اجرجفدددذ اجؾفدددػؾ ثدددبـشغففس فدددؿ رضجدددفا

A.

, Diacetyl

pholuoro
pholuoro

,

جردددش

1-

ددددذ اجللددددش  R.solaniاجرغددددجت

عدددلػ اججدددبدساد فدددؿ اجلرب دددخ غاز ظدددزض

اجرضدددددددبداد رعردددددددث عحدددددددؽ رؾحدددددددث عدددددددبـزػثالصخ

غاجدددزؾ ثحددد  ,%56.86غثحغدددذ شغدددجخ اجزضجدددفا فدددؿ

اجخفدددػ اجللشـدددخ غرلدددػض قردددد اجخفدددػ اجللشـدددخ

اجزشكفدددددددددددددددددددددض  0.1غ 51.76 0.5غ) %54.84

جحللددددددش  R.solaniفددددددؿ االغعددددددب

عحددددددؽ اجزشرفددددددت عددددددذغت  .)4صددددددػسح سقددددددد )1

اجضسعفددددددخ

اج حجخ )23 .PDA

غسثرددب ـعددػد اجغددجت اجددؽ اجرعددذت اجصغددجؿ اجغددشـت
جصردددػ غركدددبصش اججكزشـدددب  P. fluorescensذلبسشدددخ

رددددد صفش اجرجفدددددذ اجؾفدددددػؾ ثدددددبـشغففس فدددددؿ اخزدددددضات

ثدددبشػان اججكزشـدددب االخدددشؼ  ,فلدددذ ا دددبس  Bowerغ

عددرفخ االفالرػكغددفس  B1اجرصددزظ ذددس قجددث اجللددش

 ) 14 Parkاجددددددددؽ از اجرددددددددذح اجزددددددددؿ رؾزبععددددددددب

: A. flavus

جالشلدددلبس عحدددؽ عدددزغس شجدددبد اج دددصػثش كبشدددذ -2

رجددددفس اجصزددددب ظ فددددؿ عددددذغت  )5كلددددب ح

 5عدددبعخ  .از اججكزشـدددب  P. fluorescensقدددبدسح
عحددؽ اجزصددبفظ ذددت ذغددججبد اذددشا

ددددبفخ

اجرجفددددددذ اجؾفددددددػؾ ثددددددبـشغففس فددددددؿ اخزددددددضات عددددددد

اجغددزغس عحددؽ

االفالرػكغدددفس  B1اجرصدددزظ ذدددس قجدددث اجللدددش

اجكدددددددبسثػز الشعدددددددب رغدددددددزعرث ذع دددددددد ذ دددددددبدس

A.

flavusغقددددذ رجبـصددددذ كلددددب ح االخزددددضات اجرلددددذسح

اجكدددبسثػز اجصبرغدددخ عدددس افدددشاصاد اجغدددزغس جغدددش

ثغعددددبص

شرػظدددددددددب  .)25غاشزدددددددددبط ذشرجلدددددددددبد اجؾذـدددددددددذ

 Spectrophotometerؽفددددش رلػقددددذ

ذعبذحددددددخ  1غددددددد 100.ذددددددث 1-ذددددددس اجػعددددددا PD

 .Production of Siderophoresغرغدددزلفت

ذعصػـب ي فؿ اخزضات اجغد ثصغجخ % 81.72
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خدول ( )3اختجبر قبثهٍخ عدا ين عسالد انفطر  A. flavusعهى انتبج االفالتىكسٍن B1
وانًعسونخ ين حجىة انسر ثطرٌقخ صفبعح انكرويبتىغرافٍب انرقٍقخ ( ) TLC
اجعضجخ اجللشـخ

اجلذسح عحؽ اشزبط االفالرػكغفس B1

اجعضجخ اجللشـخ

اجلذسح عحؽ اشزبط االفالرػكغفس B1

AF1

+

AF20

-

AF2

-

AF21

+

AF3

-

AF22

-

AF4

-

AF23

-

AF5

+

AF24

+

AF6

-

AF25

-

AF7

++

AF26

-

AF8

++

AF27

-

AF9

++

AF28

-

AF10

+

AF29

+

AF11

-

AF30

-

AF12

+++

AF32

-

AF13

-

AF32

-

AF14

+

AF33

-

AF15

-

AF34

-

AF16

-

AF35

+

AF17

+

AF36

-

AF18

-

AF37

-

AF19

-

AF38

+++
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خدول(  )4تأثٍر تراكٍس يختهفخ ين انًجٍد انحٍىي ثبٌروفٍن فً اننًى نهفطر  A. flavusعهى
انىسط PDA
اجرعبذالد

ذعذت قلش اجرغزعرشاد عد)

شغجخ اجزضجفا %

اجرلبسشخ  )PDAفلا

8.5

00.00

 0.1غد 100.ذث 1-ذس اجػعا

4.1

PDA
 0.5غد 100.ذث 1-ذس اجػعا

51.76

3.86

54.84

 1غد 100.ذث 1-ذس اجػعا PDA

3.66

56.85

L.S.D.

0.538

6.247

PDA

PDA

تركيز 0.5غم
مممم

تركيز 0.1غم

تركيز 1غم

صىرح ( )3تأثٍر تراكٍس يختهفخ ين انًجٍد انحٍىي ثبٌروفٍن فً اننًى نهفطر  A. flavusعهى
انىسط PDA
ذلبسشددددخ ثرعبذحددددخ  0.5 0.1غددددد  100.ذددددث 1-ذددددس
اجػعدددا

ـعدددددػد اجغدددددجت اجدددددؽ اجرضدددددبداد اجؾفبرفدددددخ اجزدددددؿ
رلشصظددددب اججكزشـددددب subtilis

 PDر ثحغدددذ شغدددجخ االخزدددضات 70.96

غ %77.41عحددددؽ اجزشرفددددت  .عددددذغت  )5غسثرددددب

B.غاججكزشـددددب

P.

 fluorescensاجزددددددددؿ رعردددددددددث عحددددددددؽ رؾحفدددددددددث
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ذغدددددججبد االذدددددشا

. Siderophoresاجزددددددؿ رعرددددددث عحددددددؽ اخزددددددضات

عحدددددؽ اجرغدددددزـبد  .غاشزدددددبط

ذشرجلدددددددبد اجؾذـدددددددذ
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اجغرفخ .

Production

خدول ( )5تأثٍر انًجٍد انحٍىي ثبٌروفٍن فً اختسال سًٍخ االفالتىكسٍن  B1انًنتح ين قجم
انفطر A. flavus
ذلذاس عد االفالرػكغس B1

اجرعبذالد

شغجخ االخزضات %

ذبـكشغ غشاخ /ذث
اجرلبسشخ  )PDفلا

00.00

18.6

 0.1غددددد 100.ذددددث 1-ذددددس اجػعددددا 5.4
PDA

70.96

 0.5غددددد 100.ذددددث 1-ذددددس اجػعددددا 4.2
PDA

77.41

 1غدددددد 100.ذدددددث 1-ذدددددس اجػعدددددا 3.4
PDA

81.72

0.2977

L.S.D.

0.0133

انًصبار

االثدددفو غاذكبشفدددخ اجغدددفلشح عحدددؽ اال دددشاس

 -3اجغرفحدددددددددؿ ,عدددددددددبذؿ عجدددددددددذ اجش دددددددددب 6991.

اجصبعردددددددخ عصعدددددددب .رسةةةةةةةسل .سلسةةةةةةة ل  .ل

.اجرلبغذددددخ اجرزكبذحددددخ
flavus

الع وم .لس.ع الكوف  .عرعػسـخ اجعشاق.

ددددذ ا صددددبثخ ثددددبجللش

 Aspergillusغاجزحددددددػس ثغددددددد

 -3ؽغددددفس  ,ؽحفرددددخ صغفددددش  . 2000 .اعدددددزعربت

أفالرػكغددددفس  B1فددددؿ ؽبصددددث فغددددز اجؾلددددث
.أ شغؽدددددخ دكزدددددػساض  .كحفدددددخ اجضساعدددددخ

اجفػسـددب فددؿ ذلبغذددخ فلشـددبد ذددب ثعددذ اجغصددؿ

.

غعدددرػذعب عحدددؽ اجدددزسح اج دددلشا اجرخضغشدددخ .

عبذعخ ثغذاد .اجعشاق.

ا شغؽدددخ دكزدددػساض  .كحفدددخ اجضساعدددخ  .عبذعدددخ
ثغذاد .عرعػسـخ اجعشاق.

-2اجغصددددبثؿ ,ثفددددذا عجددددػد ؽغددددس .2009 .دراسةةةة
Aspergillus

 -4اجدددشاغؾ  ,خب دددت ذؾردددػد غعجدددذ اجعضـدددض خحدددا

 flavusفدددددؿ ثعدددددو اجرعدددددبـفش اجلغدددددفػجػعفخ

هللا .2000 .ر ددددددددرفد غرؾحفددددددددث اجزغددددددددبسة

غاجكفرػؽفػـدددخ غاجصغدددفغفخ جدددذؼ اشدددبس اجغدددشر

اجضساعفدددخ .كحفدددخ اجضساعدددخ غاجغبثدددبد .عبذعدددخ

اجزدددد صفشاد السةةةةلل ل

ةةةة
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اجرػصدددددث .غصاسح اجزعحدددددفد اجعدددددبجؿ غاججؾدددددش

سعدددبجخ ذبعغدددزفش  .كحفدددخ اجزشثفدددخ  .عرعػسـدددخ

اجعحرؿ  .اجعشاق.

اجعشاق.

 -5دددددعجبز  ,عدددددػاد غشدددددضاس ذ دددددللؽ اجردددددالػ .

 -9اجدددػا حؿ  ,ظدددذـث غا دددث . 2002 .رددد صفش اجضـدددذ

 . 1993.اجرجفددددددذاد  .داس اجكزددددددت جحلجبعددددددخ

اجلفددددبس جحللدددددػس اج ددددلشا جضردددددبس اجكشـدددددت

غاجصلددددش  .عبذعددددخ اجرػصددددث  .غصاسح اجزعحددددفد

فدددددددددشغد paradisi

 Citrusغأغساق

اجعبجؿ غاججؾش اجعحرؿ  .اجعشاق.

ؽلفلددددددددخ اجحفرددددددددػز

Cymbopogon

 citratusفددددددددددددددد ؿ شرددددددددددددددد ػ اجلل ددددددددددددددد ش

 -6عحدددددددددؿ ,صدددددددددبدق ذؾردددددددددذ .2015.عدددددددددضت
غرلددددخف

flavus

أظددددد اجللشـددددبد اجرحػصددددخ جضرددددبس

جالفالرػكغددددددددفس  . B1سعددددددددبجخ ذبعغددددددددزفش .

صدددصلؿ اجزردددش صظدددذؾ غ خغدددزبغؾ غاجكلدددا

كحفخ اجزشثفخ  .عبذعخ .ثغذاد  .اجعشاق.

عدددددددددددددددددددددددددس االفالرػكغدددددددددددددددددددددددددفس ) B1غ
االغكشارػكغدددفس

 Aspergillusغاشزبعدددددددط

) ( Aغاجغدددفلشح عحفعردددب

10- Ahmed, I. A

and R. K.

ثبعددددزخذاخ ذغزخح ددددؿ ثددددزغس اجؾجددددخ اجؾحددددػح

Robinson .1988. Selection of a

غاجغرغددددددددد .ا شغؽددددددددخ دكزددددددددػساض .كحفددددددددخ

suitable method for analysis of

اجضساعدددددددخ .عبذعدددددددخ اجكػفدددددددخ  .عرعػسـدددددددخ

Aflatoxin in date Fruits . J.

اجعشاق.

Agric. Food Chem., 46, 580-4.
11- AL- Adil,K. M. ; A. A.N.

 -7اجعرفدددذؾ  ,سذحدددخ أؽردددذ ذؾردددذ ؽغدددس 2009 .
 .رلفدددفد كلدددب ح ثكزشـدددب Bacillus subtilis

A.Y, Sawsan and

فدددددؿ ؽربـدددددخ ثدددددزغس اجدددددزسح اج دددددلشا ذدددددس
االصددددددددبثخ ثددددددددبجللشـس
 flavusغ niger

.

Aspergillus

1977

Aspergillus

 Aspergillusرؾدددددذ

food

some

Basima

;

Kassim

A.D.
by

Contamination

of

flavus

group

ظدددددشغل اجخدددددضز اجلجفعدددددؿ غفدددددؿ اجزشثدددددخ .

stuffs in Baghdad . Bull. Biol.

سعدددد بجخ ذبعغددددزفش  .كحفددددخ اجعحددددػخ  .عبذعددددخ

Res. Center., 9: 107- 115 .
12- Balzer , I . ; C , Boddanic ; and

اجكػفخ  .عرعػسـخ اجعشاق.

Pepljujak, S . 1978. Rapid thin

 -8ذؾغددددددس ,عددددددزسا ؽشعددددددبز .2006 .دساعددددددخ

method

اجزدددد صفشاد اجغددددرفخ ججددددزغس اجؾصلددددخ اجرحػصددددخ
ثدددبجللشـس

A. flavus

Chrmatographic

Aflatoxin

غ  A.nigerفدددؿ
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Evaluation the efficiency of biocide Baiarovin in the growth
inhibition of the isolation of fungus Aspergillus flavus growth and the
ability to produce poison Aflatoxin B1 poison
Sadeq Mohammed Ali
Department of Plant Protection Faculty of Agriculture .University of Kufa .Republic
of Iraq

Abstract
The aim of present study was to isolate and diagnose the mycotoxic fungi
from rice in order to decreases them and their toxic effect. The results of
isolation and identification from rice showed the dominant of four fungal
species that belong to three genus,
flavus

was the most dominant

Aspergillus, Penicillium and Rhizopus.

follwoed by Aspergillus niger, Penicillium sp

and R. stolonifer, the frequency
7.95%

%

respectively

,

A.

percentages were 43.18, 32.95, 15.9and

while

the

occurrence

percentage

were

100

,80,33.33and 20 % respectively. The chemical tests for Aflatoxins B1 using
ammonia test showed that 23 isolates out of 38 isolates from the fungus

A.

flavus were able to produce about 60.52% of the Aflatoxins B1. The thin
layer chromatography (TLC) result found that only 14 isolates of
out of 38 isolates. were able to produce 36.84%

A. flavus

of Aflatoxins B1.The results

showed the effect of biocide Baiarovin in the inhibition of the growth of
fungus A. flavus, the inhibition percentage was increased by increasing the
concentration and the highest percentage of inhibition

was occurred at

concentration 1 g / 100 ml (56.86%) , white it reached at concentrations
and

0.5

0.1

respectively the inhibition percentage at the to 51.76 and 54.84%.

As well as the results showed the efficiency of adding biocide Baiarovin in
reduction aflatoxin B1 poison produced by the
reduction

was

varied

which

determined

854
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using
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Spectrophotometer device. The treatment of 1 g / 100 ml of PD Media.
showed the superiority in the reduction of the poison by 81.72% compared to
treatment of 0.1 0.5 g / 100 ml of PD Media which

reached to 70.96 and

77.41% respectively .
Keywords : rice, mycotoxins, biocide Baiarovin, A. flavus fungus
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