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 المستخمص
 Aspergillus بالفطربيدف التحري عن التموث  .2016 -2015 لمفترة جامعة بغداد -قسم وقاية النبات / كمية الزراعةاسة في اجريت ىذه الدر 

niger   في بذور فستق الحقلArachis hypogaea  والجوزL. regia  Juglans قابمية ىذه العزالت عمى اختبار و  العراقية, في االسواق المحمية
والسميمانية وديالى لغرض محمية  لمحافظة بغداد واالنبار)البغدادي( واربيل عينة من فستق الحقل والجوز من االسواق ال 40. جمعت A انتاج سم االوكرا

الى . اظيرت نتائج العزل والتشخيص ان اكثر انواع الفطريات المرافقة لفستق الحقل والجوز ىي األنواع العائدة A.nigerالفطر  تاجراء اختبارات لعزال
% في عينات 42.8في عينات الجوز من محافظة اربيل, و %50اذ بمغت اعمى نسبة ظيور  A. nigerالفطر , اذ حقق .Aspergillus spالجنس 

 33.3بنسبة ظيور  A.flavusتاله الفطر  ,% لكال منيما40فستق الحقل من محافظة بغداد و في عينات محافظة االنبار و ديالى بنسبة ظيور 
افظة االنبار وبغداد عمى فستق الحقل من مح% في عينات 28.5% و30و, حافظتي اربيل وبغداد عمى التتابععينات الجوز من م % في28.5و

عمى وسط مستخمص الخميرة والسكروزوفحصت بطريقة بعد تنميتيا  Aلقابميتيا عمى انتاج سم االوكرا  A.nigerالفطر عزلة من  11. اختبرت التتابع
نانوميتر,   365تحت االشعة فوق البنفسجية بطول موجي  Thin Layer Chromotoghraphy (TLC)الطبقة الرقيقة افيا تحميل كروموتوغر 

 بنسب متفاوتة اعتمادا عمى شدة   Aوالمعزولة من فستق الحقل  تمتمك القابمية عمى انتاج سم االوكرا  A.nigerلمفطر ( Kو E)وشخصت عزلتان فقط 
 و NIG1واكدت النتائج باستخدام بوادىء متخصصو بعد الفحص المجيري االولي  11. شخصت العزالت الـ السم القياسي ق البقع  مقارنة معتأل

NIG2( بتقنية تفاعل البممرة المتسمسل(PCR اظيرت النتائج ان جميع العزالت المختبره تعود  لمفطر , A.niger. 
 ات, المكسر A, اوكرا A.niger   ,PCR الكممات المفتاحية:
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ABSTRACT 

This study was conducted at the Department of Plant Protection-College of Agriculture-University of Baghdad 

during 2015 -2016. The objective of the study is to investigate the contamination of the fungus Aspergillus niger 

in the seeds of peanuts and walnuts from the Iraqi local markets and the ability of these isolates to produce 

ochratoxin A in artificial medium. Forty samples of peanuts and walnuts were collected from local markets of 

the governorates of Baghdad, Erbil, Sulaymaniyah , Anbar and Dyiala for isolation test of  A. nigar. Results 

showed that A.niger was founded in the samples of walnuts from Erbil at percentage of 50% and 42.8% in the 

samples of peanuts from Baghdad ,and 40 % in peanuts from each Anbar and Dyiala, in addition to the fungus 

A.flavus at a rate of %  7838و  1131  in the walnuts from Erbil and Baghdad respectively and 117838% و%  in the 

peanuts from Anbar and Baghdad respectively. Eleven isolates of fungus A.niger was tested against its ability to 

produce Ochratoxin A after grown in yeast and sucrose extract media and analyzed using thin layer 

chromatography (TLC) under UV light wave length of 365 nanometer, two isolates were identified (K,E) out of 

the A.niger fungus isolated from peanuts found to be able to produce Ochratoxin A at different rates, depending 

on the degree of the brightness of the spots compared with standard Toxin. Then the eleven isolates were 

identified by morphology characters and confirm by using specific primer NIG1and NIG2, all the isolates 

showed to be A.niger. 
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 المقدمة
يا مف األطعمة الصحية والمفيدة تعد المكسرات بأنواع

, وتحتوي عمى عناصر وتصنؼ عالميا ضمف االغذية الميمة
غذائية متكاممة مف البروتينات واأللياؼ والدىوف غير المشبعة 

دىا وجبًة التي تجعميا لوحالمفيدة والمعادف والفيتامينات 
(, ونظرا لمحتوى المكسرات العالي مف الدىوف 12)صحيًة 

إذ تتعرض لالصابات الفطرية في الحقؿ وفي  ,والبروتينات
( واف المشكمة الرئيسة لتموث 28, 14, 6اثناء النقؿ والخزف )

( 34, 10المكسرات بالفطريات ىي انتاجيا لمسمـو الفطرية )
نيا تثثر مباشرة في حياتو والتي تشكؿ خطرا حقيقيا لالنساف ال

وصحتو وتسبب لو عددا مف االمراض وربما تثدي الى الوفاة  
  الى الجنس A.niger يعود الفطر .(13, 11)

Aspergillus  وتضاؼ ( 24نوعاً ) 250الذي يضـ مايقارب
بيف الحيف واألخرأنواع جديدة تسجؿ في مناطؽ مختمفة مف 

, (18الحارة مف الباردة ) المناطؽ العالـ وىي أكثر انتشارا في
وينقسـ ىذا الجنس الى عده اقساـ تبعا الى لوف االبواغ 
الكونيديو التي تكوف إما بموف أبيض أو أسود أو أخضر أو 

 Fennelو Raper. صنؼ (8أصفر أو بني وفؽ نوع الفطر)
 Aspergillusالـنوعاً  مف ضمنيا مجموعة  15( 31)

niger ويعد  لكونيديا السوداءالحاوية عمى الفطريات ذات ا
عمى اساس  Aspergillus nigerالػمفيـو تصنيؼ مجموعة 

لوف الكونيديا السوداء ىو المفيـو السائد حتى الوقت 
إف تشخيص وتصنيؼ الفطريات اعتمادا عمى  .(35(الحاضر

(  لكف في 26, 25صفاتيا المظيرية يعطي نتائج دقيقة )
ص والسيما في بعض االحياف  قد تحصؿ اخطاء في التشخي

المجاميع الفطرية المتقاربة الشبو الى حد كبير والحاجة الى 
المعمومات الكافية عف اىـ المواصفات المظيرية الميمة في 

. تعد مثشرات الدنا اآلف مف الطرائؽ (15لفطر )تصنيؼ ا
الحديثة المختارة مف أجؿ التمييز بيف الكائنات الحية المرتبطة 

. نظرا لخطورة السمـو الفطرية فاف (7مع بعضيا بشكؿ وثيؽ)
الكشؼ المبكر والسريع عف الفطريات المنتجة  ليذه السمـو 
لو اىمية كبيرة لمحد مف مخاطر ىذه السمـو ونظرا الف 
التشخيص المورفورلوجي يستغرؽ وقتا طويال وخبرة عالية فقد 
استخدمت ىذه الطريقة في الكشؼ عف العزالت الفطرية 

( عف طريؽ التحري عف الجيف 17لفطرية )المنتجو لمسمـو ا
المسثوؿ عف انتاج السـ  في الحامض النووي لمفطر مع 

استخداـ بوادئ متخصصو لكؿ نوع مف انواع السمـو الفطرية 
(. إف أنفتاح السوؽ العراقية عمى 21المراد الكشؼ عنيا )

األسواؽ العالمية ودخوؿ كميات ضخمة مف السمع الغذائية 
بدأ ا المكسرات ونتيجة  لضعؼ الرقابة فقد المختمفة ومني

في االغذية  A (Ochratoxin A) انتشار سـ االوكرا
, ونظرا فواالعالؼ بدرجة التقؿ خطورة عف سـ االفالتوكسي

لقمة الدراسات حوؿ ىذا السـ فقد اقترح ىذا البحث لدراسة  
مدى تموث فستؽ الحقؿ والجوز في االسواؽ المحمية 

 Aلسـ االوكرا المنتج     Aspergillus nigerبالفطر
 –Specificتشخيصيا جزيئيًا باستخداـ بوادئ متخصصة و 

specific PCR. 
  طرائق العمل المواد و 

الجوز الفطريات المرافقة لفستق الحقل و عزل و تشخيص 
السمـو ػة في مختبري االمراض النباتية و أجريت ىػذه الدراس

جامعة بغداد  // كمية الزراعةطرية التابعة لقسػـ وقاية النباتالف
جمعت عينات فستؽ الحقؿ والجوز . 2016 -2015لمعاـ 

مف  1/8/2015ولغاية  2015/ 1/5ابتداء مف تاريخ 
ؿ اربيالسميمانية و ية لمحافظة بغداد و االسواؽ المحم

عينة مف فستؽ الحقؿ  22بواقع ديالى واالنبار)البغدادي( و 
. حفظت العينات ةكغـ/عين 2عينة مف الجوز وبوزف  18و

في اكياس ورقية وسجؿ عمييا مكاف وتاريخ الجمع ومنشأ 
 .حفظت  في الثالجة لحيف االستعماؿالعينة و 
عدد عينات فستق الحقل والجوز ومناطق الجمع . 1جدول 

 في الدراسة
 عدد العيٌات هٌطقة الجوع الوحصىل

 فستق الحقل
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( وعقمت ممـ تقريباً  5الى اجزاء صغيرة ) قطعت البذور
دة % لم.,.5بتركيز الصوديـو ىايبوكموريتسطحيا بمحموؿ 

المعقـ مرتيف وجففت عمى ورؽ  دقيقتيف ثـ غسمت بالماء
سـ حاوية  9ثـ زرعت في اطباؽ بتري قطر معقـ ترشيح 

المضاؼ لو و المعقـ والمبرد  PDAعمى الوسط الزرعي 
 5- 4 / لتر وبواقعممغـ 250ضاد الحيوي تتراسايكميف الم

/ عينة, حضنت في درجة قطع لكؿ طبؽ و ثالث مكررات
, سجمت االنواع الفطرية النامية أياـ 7ـ لمدة    2 + 25حرارة 
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)اعتمادا   Aspergillus nigerالفطرمع التركيز عمى وجود 
حص المجيري عمى الشكؿ الظاىري لممزرعة ولونيا والف

عمى اطباؽ جديدة تحوي عمى وسط ونقيت العزالت االولي( 
واتبعت طريقة البوغ المنفرد لمحصوؿ عمى مزارع  PDAالػ 

نقية باستخداـ طريقة التخافيؼ. حسبت النسبة المئوية لظيور 
الفطريات المرافقة وفؽ  فضال عف   A.nigerالفطر

 -:المعادلة
عدد  /د العينات التي ظير فييا الفطرالفطر= عد لظيور المئوية النسبة

 .X 100, (23) العينات الكمية
باستخدام تقنية  Aspergillus nigerالفطر تشخيص 

 Polymerase chain reactionتفاعل البممرة المتسمسل

(PCR)    

 A.niger الفطرنميت العزالت المنقاه سابقا والتي يعتقد بانيا 
والسكروز السائؿ عزلة( عمى وسط مستخمص الخميرة 11)
 ( سعةSlantsمؿ( في انابيب بالستيكية صغيرة ) 10)

ة الفطر ممـ مف حافة مستعمر  5وذلؾ بأخذ قرص مؿ 20
 5وتركت في الحاضنة لمدة   PDA المنماة مسبقًا عمى وسط

ت اياـ, ثـ اخذ الغزؿ الفطري النامي وغسؿ جيدا ولعدة مرا
ع في لخميره ووضبماء مقطر لغرض التخمص مف وسط ا

ـ(  ° 20-) مؿ وترؾ في التجميد 2حجـ   Ependorfانبوبة 
 .لحيف االستعماؿ الحقا

 DNAالحامض النووي لمفطر  وتنقية استخالص

الخاصة باستعماؿ الػعدة القياسية  DNAالـ استخمص
مف شركة  ةمف الغزؿ الفطري والمجيز   DNAالـباستخالص 
Biobasic  وؿ المرفؽ مع وتوكالكورية وباتباع الخطوات بالبر

 استخدمت تقنية الترحيؿ الكيربائيالعدة القياسية, و 

Electrophoresis1ىالـ االكاروز بتركيز  باستعمال %
 .  DNAالـلمكشؼ عف حـز 

 تحضير ىالم االكاروز 
مؿ مف محموؿ  100غـ مف االكاروز واذيب في  1وزف 

في بيكر زجاجي ووضع عمى مصدر حراري  TBEالـ
Heater مايكروليتر مف صبغة  0.1ياف ثـ اضيؼحتى الغم

صب االكاروز بعد سد  وترؾ ليبرد Ethedium bromideالػ
نيايتي القالب بشريط الصؽ لمنع تسرب االكاروز بعد تثبيت 
المشط ثـ ترؾ ليتصمب بعدىا وضع القالب في تجويؼ جياز 

رفع المشط  بعدTBE الترحيؿ الكيربائي وغمر ببفر الترحيؿ 
 3الى DNAالـمايكروليتر مف  5 ر.ثـ اضيؼمف القالب بحذ

حقف و  Dye Loading DNA  مايكروليتر مف صبغة
المزيج في حفر اليالـ بوساطة المايكروبايبيت, ثـ شغؿ 

دقيقة 50فولت لمدة  70جياز الترحيؿ الكيربائي بفرؽ جيد 
وترؾ لسرياف الصبغة الى الجانب االخر مف قالب اليالـ 

ع اليالـ عمى جياز االشعة فوؽ وبعد اكتماؿ الترحيؿ وض
 .وصورت النتائج  DNAالـالظيار حـز  UVالبنفسجية 

 فاعل تحضير محمول الت
 AccuPower® PCR PreMixاستعممت العدة القياسية 

)كورية المنشأ(  ُحضر مزيج  Bioneerمف شركة المجهزة 
 AccuPower® PCR PerMix tubeالتفاعؿ في أنابيب 

(2 ml)  مكونات التفاعؿ مع إضافة البادئات  الحاوية عمى
 A. niger  NIGلمفطر Specific Primerالخاصة 

1(5'GATTTCGACAGCATTT(CT/TC) 

CAGAA-3' و )NIG 25'-

AAAGTCAATCACAATCCAGCCC-3'  وحجـ
بعد إكماؿ  .bp245(36) الحزمة الناتجة مف التفاعؿ

تحضير مزيج التفاعؿ وضعت االنابيب في جياز الػ  
Exispin  ثـ نقمت األنابيب الى جياز لمدة خمس ثواني ,

عممية ألجراء PCR Thermal Cyclerالبممرة الحراري 
بعد برمجتو عمى  (Amplifation) DNAالتضخيـ 

 Thermocyclingالظروؼ المثمى لمدورات الحرارية 

conditions (وكاالتي:36طبقًا لما ورد في ) 
Denaturation  Initial  10لمدة  ـ° 94بدرجة حرارة 

بدرجة   Denaturation دورة مف   35 دقيقة متبوعا بػ
بدرجة حرارة  Annealing دقيقة و 50ـ لمدة ° 94حرارة 

ـ لمدة  72بدرجة حرارة  Extension, ودقيقة 50ـ لمدة 55
 7ـ لمدة  72بدرجة حرارة   Final extensionدقيقة ثـ  1
 ائي لمناتج, وتـ الترحيؿ الكيربـ 4بدرجة حرارة  Coolingو

الطريقة السابقة نفسيا لمكشؼ عف ناتج عممية  حسب
مع استعماؿ  %1.5التضخيـ ولكف باستعماؿ االكاروز بتركيز

 .لغرض المقارنةDNA Ladder   (099  (bp  محموؿ
عمى انتاج سم  .niger  A أختبار قابمية عزالت الفطر

 في المختبر Aاالوكرا 
إنتاج سـ على  A.niger لمفطر عزلة11اختبرت قابمية 

مستخمص الخميرة والسكروز وسط  بتنميتيا عمى   Aاألوكرا
, وزع الوسط في دوارؽ زجاجية وعقمت بالمثصدةو  السائؿ

سـ مف مستعمرة  0.5لقحت الدوارؽ بأربعة اقراص قطر 
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يومًا في درجة حرارة  21, وحضنت لمدة A. niger  الفطر
 ـ.   2 + 25

مستخمص الخميرة من وسط  Aأستخالص سم االوكرا 
 والسكروز السائل 

Jones(22 ) استخمص السـ مف الوسط السائؿ حسب طريقة 
مؿ مف مستخمص الوسط  10 , وضعباستعماؿ الكموروفوـر

قمع الفصؿ  مؿ كموروفوـر في 30الزرعي السائؿ لمفطر و
جمعت طبقة الكموروفوـر )الطبقة  اذ ,لحيف انفصاؿ طبقتاف

, ـ   40وجففت بدرجة حرارة زجاجية  السفمى( في حاوية
 وحفظت في المجمدة لحيف إجراء االختبارات الالحقة عمييا.

 Aتحضيرالسم القياسي  لألوكرا 
 Sigmaشركةتـ الحصوؿ عمى السـ القياسي مف 

Chemicales   لتر( )والمجيز  مايكروغراـ 250)بتركيز/
جامعة  مف قبؿ أ.د. اياد عبد الواحد الييتي, كمية الزراعة/

مؿ مف  الكموروفوـر  مع الرج  1نبار( وحضر باذابتو بػ اال
 .لحيف االستعماؿ ـ18-والتحريؾ وحفظ في درجو حرارة 

باستخدام صفائح   Aاألوكـراالكشــف عــن ســـــم 
 في الرقيقة الكروموتوكرا

عزلة فطرية  11في راشح   Aتـ الكشؼ عف سـ االوكرا 
لمنيـو  ومطمية استخدمت صفائح مصنعة مف اال -وكاالتي:

×  20قياس  Sheets Silica gel 60F254بيالـ السميكا 
اذيب المستخمص الجاؼ  .ممـ 0.25ـ, وبسمؾ س 20

 10 ثـ حقفمؿ مف الكموروفوـر 1لممزارع الفطرية في 
عمى  Microsryinceمحقنة دقيقة ب مف كؿ عينة مايكروليتر
ى مايكروليتر عم 5ي حقف السـ القياسو  ,TLC ػصفيحة ال

في  Aاستعمؿ نظاـ فصؿ مطور لالوكرا  .يسار الصفيحو
حوض زجاجي مستوي القاعدة ومحكـ الغمؽ حاوي عمى 

: حامض ف: خالت االثيؿمحموؿ تظييػػػػػػػػػػػر متكوف مف  تولويػػػ
(. وضعت 30:10: 60)بالنسب الحجميةو  الفورميؾ

سـ  2وصوؿ المذيب لمسافة  لحيفالصفيحة داخؿ الحوض 
أخرجت الصفيحة مف الحوض وتركت  .لصفيحةمف اعمى ا

لتجؼ بدرجة حرارة الغرفة, ثـ فحصت تحت األشعة فوؽ 
نانومتر باستعماؿ  366طوؿ موجي  عمىالبنفسجية 

قورنت مستخمصات  .(,(UV Viewing cabinet 5جياز
العزالت مع السـ القياسي واختيرت العزلة األعمى أنتاجاً  

تألؽ لمبقع بالموف األزرؽ لعمى ضوء شدة وحجـ ا Aلالوكرا 
 .المخضر
 المناقشةالنتائج و 

 من عينات فستق الحقل والجوز  A. nigerعزل الفطر 
عينة مف فستؽ الحقؿ والجوز  40اظيرت نتائج العزؿ لػ 

في العينات   A. niger( وجود الفطر2جدوؿ الموضحة في )
 ,عمى جميع االجناس الفطرية االخرىالمدروسة وتصدره 

في عينات  %50مى نسبة مئوية  لظيورالفطر بمغت اع
, ثـ عينات فستؽ الحقؿ مف اسواؽ الجوز مف محافظة اربيؿ
افظة في عينات مح% و 42.8يور محافظة بغداد بنسبة ظ

ىذه  تتفؽ, % لكال منيما40االنبار و ديالى بنسبة ظيور 
دراسات سابقو في العراؽ اذ كانت  نسبة ظيور مع النتائج 
-10تتراوح بيف  الجوزفي فستؽ الحقؿ و   A. nigerالفطر 

كما أشار  ,(30, 19, 2,3% عمى التتابع )56-30% و40
Pitt(29 الى سيادة الفطر )A. niger   المعزوؿ مف الترب

مختمفة بنسبة تردد تصؿ  عة بمحاصيؿ وبذور زيتيوو المزر 
. يفسػر سبب سيادة ىذا الجنس كونو يعد مف %100الى 

نتشار الواسع في الترب المختمفة اال الفطريات الرمية ذات
 (1( اذ إف لو القدرة عمى تحمؿ الجفاؼ والرطوبة العالية 20)

 ,(16) ° ـ 50جات حرارة مرتفعة تصؿ إلى ( وتحمؿ در 
يمتمؾ الفطر تنوعا انزيميا واسعا مف خالؿ إنتاجو إلنزيمات و 

بيرة مف االبواغ  متنوعة  فضال عف مقدرتو عمى انتاج اعداد ك
اجناس  5اظيرت النتائج ايضًا مرافقة  .(33كونيدية )ال

 ,    .Aspergillus sp  ,Alternaria spهيفطرية اخرى 

Fusarium sp , Penicillium sp. , Rhizopu sp. , 

الجوز في عينات  Aspergillus flavusوتصدرها الجنس
 33.3مف اسواؽ محافظتي اربيؿ  وبغداد وبنسبة ظيور 

, في حيف بمغت النسبة المئوية لظيور بع% عمى التتا28.5و
% 30ؽ الحقؿ مف محافظة االنبار الفطر في عينات فست

ضا تواجد . سجؿ  ايفي عينات محافظة بغداد %28.5و
 في عينات Aspergillus sppانواعا اخرى تعود لمجنس

 20فستؽ الحقؿ في محافظتي االنبار وبغداد وبنسبة ظيور 
في عينات  Rhizopus spp . والفطر% عمى التتابع14.2و

% فضال عف 20الفستؽ مف محافظة ديالى بنسبة ظيور 
%. سجؿ تواجد الفطر 16.65الجوز مف اربيؿ بنسبة ظيور 

Penicillium spp  في عينات الفستؽ مف ديالى وفي
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 % لكال منيما.20عينات الجوز مف السميمانية بنسبة ظيور 
رة التنافػسية العالية الى المقد  A. niger قد تعود سيادة الفطر

 .(32) مقارنة ببقيػة الفطريات المعزولة
باستخدام تقنية  Aspergillus nigerتشخيص الفطر 

 Polymerase chainتفاعل البممرة المتسمسل 

reaction (PCR)   

  A. nigerللفطرعزلة  11اظير التشخيص المجيري لػ 
صصو تطابقا مع  التشخيص الجزيئي باستخداـ  بوادىء متخ

(Specific – specific primer PCR اذ اظير البادئ )
لجميع العزالت المختبرة مع وجود   542bpحزمة بحجـ 

DNA MARKER  900بحجـ  bp  وتتفؽ ىذه النتيجة
 نفس( عند استعماؿ 36) اخروفو   Suscaمع ماذكره 

والذي ذكر انو يقع ضمف الموقع   A.nigerالبادىء لمفطر
542bp . 

 نسب المئوية لظيور الفطريات المرافقة لفستق الحقل والجوز في العينات التي جمعت من االسواق المحمية لبعض محافظات العراق. ال2جدول

 كؿ رقـ ىو معدؿ لثالث مكررات 

 
 بتركيز االكاروز المھ عمى ربائيھالك . الترحيل1شكل 
 11 لـDNA لمحامض النووي  التضاعف % لنواتج1.5

باستخدام البادئ الموضح في   A.nigerللفطرعزلة  
 2جدول

عمى انتاج سم  .niger  A ر قابمية عزالت الفطرأختبا
 في المختبر Aاالوكرا 

 (TLC)أظيرت نتائج تحميؿ كروماتوغرافي الطبقة الرقيقة 
عزلة النامية 11النقية لػ ستخمصات المزارع الفطرية السائمةلم

( تباينًا في قابميتيا عمى إنتاج سـ 7)جدوؿ  PDBعمى وسط 
قياسي مف خالؿ تبايف درجة مقارنة مع السـ ال Aاالوكرا 

بعد تعريضيا لألشعة فوؽ  TLCتألؽ البقع عمى صفائح 
العزالت  نانومتر, إذ أبدت ىذه 365البنفسجية بطوؿ موجي 
وقد يعزى سبب ذلؾ إلى االختالؼ , اختالفا في درجة التألؽ

التبايف الوراثي في  بسببفي كمية السـ المنتج مف العزالت 

اهاكي جوع عيٌات فستق الحقل  اسن الفطر

 الوعسول هٌها

ًسبة الظهىر في فستق 

 الحقل  )%(

 ًسبة الظهىر في الجىز اهاكي جوع عيٌات الجىز الوعسول هٌها

)%( 

Aspergillus  niger االًبار 

 بغداد

 ديالى

11 

1738 

11 

 اربيل

 سليواًية

 بغداد

51 

71 

7835 

 17381  11391  هعدل تىاجدٍ

Aspergillus flavus االًبار 

 بغداد

 ديالى

11 

7835 

1 

 اربيل

 سليواًية

 بغداد

1131 

1 

7835 

 7136  0935  دل تىاجدٍ هع

Rhizopus spp  االًبار 

 بغداد 

 ديالى

01 

1 

71 

 اربيل

 سليواًية

 بغداد

0636 

1 

0137 

 

 01367  01  هعدل تىاجدٍ

Alternaria spp 0137 بغداد 1 ديالى 

spp Fusarium االًبار 

 بغداد

1 

0137 

 1 اربيل

Penicillium spp 

 

 االًبار 

 ديالى

1 

71 

 71 سليواًية

 01  01  دل تىاجدٍهع

Aspergillus  spp   االًبار 

 بغداد

71 

0137 

 اربيل

 سليواًية

1 

71 

 

 01  0730  هعدل تىاجدٍ

900 bp 
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, اذ أف االختالفات الوراثية ا لمسـمقدرة العزالت النتاجي
يا عمى إنتاج كمية ونوع السـ لمعزالت الفطرية قد تحدد قابميت

ىي اكثر  E. أظيرت نتائج ىذه الدراسة ايضًا اف العزلة (4)
عزلة منتجة لمسـ مف خالؿ شده التألؽ وحجـ البقعة ) وعميو 

ؿ تالقا االق Kتمتيا العزلة  ,د العزلة العالية في انتاج السـ(تع
و تعد العزلة االقؿ انتاجا لمسـ( )وعمي ارنة بالسـ القياسيمق

عزلة لمفطر  11, اي إف عزلة واحدة مف مجموع (2)شكؿ 
A. niger  كانت االكثر انتاجا لسـ االوكراA  استنادا الى

 Standardحجـ وشدة تألؽ البقعة مقارنة بالسـ القياسي 
 9ديد مف الدراسات). وىذا يتفؽ مع العمايكروليتر 5تركيز 

% مف سالالت 10-3التي اوضحت اف  ,27 ,37,33)
تنتج السمـو الفطرية والبعض االخر مف   A. nigerالفطر

السالالت ليا القدرة عمى انتاج عدة انواع مف االنزيمات 
 .فطريةالثانويو غير المصنفة  كسمومًا  والمركبات
 عمى Aspergillus niger.قابمية عزالت الفطر3جدول

 في وسط مستخمص الخميرة والسكروز Aانتاج سم االوكرا 
 السائل في ظروف المختبر

 اًتاج السن هصدر العسلة  A.nigerعسالت الفطر

 - فستق الحقل 1

 - جىز 2

 - فستق الحقل 3

 - فستق الحقل 4

 - فستق الحقل 5

 - جىز 6

7 ( K ) فستق الحقل + 

8  ( E) فستق الحقل ++ 

 - جىز 9

 - جىز 10

 - فستق الحقل 11

 

 
المنتجة لسم االوكرا  Aspergillus nigerقابمية عزالت الفطر .2 شكل

A  عمى صفائحTLC   تحت االشعة فوق البنفسجية مع السم القياسي
 – 1والعينات من  مايكروليتر5( بتركيزstالى اليسار).  A لسم االوكرا

 .يكروليترما 10بتركيز  11

الجوز اف نتائج ىذه الدراسة توضح  تموث  فستؽ الحقؿ و  
المتوفر في االسػػػػواؽ المحمية المعد لالستيالؾ البشري و 

الػػعراقػػية بالفػػػطريات المنتجة لمسمـو الفػػطرية وأىميا األنػػػواع 
 A. nigerومنيا الفطر  spp.  Aspergillusالتابعة لمجنس 

بمية اجراء تجارب مستق مما يدعو الى Aا المنتج لسـ االوكر 
تمويثو لالغذية المختمفة مما يجعميا غير لمكشؼ عف تواجده و 

 .صالحة لالستيالؾ
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