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تقييم كفاءة مادتي بيكاربونات الصوديوم وحامض االسكوربيك في حماية 

المنتجة لسم  Aspergillus nigerثمرة التفاح من االصابة بعزلة الفطر 

 االوكراتوكسين تحت ظروف الخزن الطبيعية
 د. هدى عبد الرضا عبد هللا 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية –جامعة كربالء 

 سموم فطرية 

 

 الخالصة
فتتحتاي  تتات يتت رتالئمتت ةتالي  اتتاتفع ليتتاتلللتتيكتبيو ربياتت دتال تتي  ي تالدراستتاتالل ليتتاتبينتتنتائتت   ت

والسليياتب يرةتت لاتاذتبلغنتاسباتاالص باتوشدته تصم اًت,تال تللليكتا لضتاالستويربي تفلتيت تيف ت

ت.ت%52وشدةتاالص باتت%011اي  اتللثي رتاذتبلغنتاسباتاالص بات

ت

 المقدمة 
جنيهت توزناهت توتستي ,ه ,تلنهت تالتئعمفتتأ نت   ي رتالئمت ةتلصصت باتب لعد تدتلتفتا فت دتالي ئلمتاتتئع ضت

وغي ه تلي تتسببتفحتزمتضتيييئهت تالئستي ,يا,تويتدتست لنتالعد تدتلتفتتواألزرقتاألبيضالبنحتوالئعمفت

تت ,ت.Diplodia sppتت,تAlternaria alternateالمط  تتتت دتاليستتتتبباتلهتتتتمنتالئعمنتتتت دتلنهتتتت ت

Penicillium spp.  ,  Fusarium sppتAspergillus spp.ت يت رتالئمت ةتإصت با.تلللتدتلتفت[0](تت

اسئ دلنتعدةتوس  لتلنه تزننتالثيت رتفتحتغت بتلبت  ةتوذلت تلئتكزي تتوتي فتاال يلتيفتألات تب لمط   دت

مظت تبئ اكيتنت يوتفتاتوأ ض  عيلتعلىتاض تالثي رتبس عاتاوتلع للاتالثي رتبه ت بيكليرادتال ي  ي ت

ت.ت[5]تاسئعي كتط ا قتاي تياتك لبوئ   تتإلىتإض فا,تالو بينع لياتلفت ن  حتاوكسيدت

للمياكتت تتأل اضتت و لتتد تاائشتت راتتوأكث هتت ال ش شتتي دتتأاتتيا ااتتدتتAspergillus nigerالمطتت تعئبتت  

تياجتدنت ازتلتتإلتىبشولتواسعتفحتالئ باتب إلض فاتهماتالمط تت نئش ت,األسي دعىتب لعمفتتوال ض وادت

والئحتتئيينتبه  م دتل,سياتتئمت  تايا تعش ادتاالتواداتلفتتAspergillusجنستو عدتت.ت[3]الين زكت

تأل اضتتيئه الثال تتاتاليهيتتاتفتتحتتاألاتتيا ْ توتنتتئ تكيايتتدادتوتستتبيرادتغيتت تجنستتيات(توإنتت52بناو تتات

ت.تت[5]تA. fumigatus , A.niger, A. flavusلصاس نتهحتت

تأاتيا علىتتإائ جه تعدتالسيي تالمط  اتاهيتالي كب دتاال ضياتالث اي اتالئحتتنئ ه تالمط   دت،تو ,ئ  ت

والتتبعضتا زت ت عتت بتالستتيي ت.[2]يليلتاتلتتفتالمط  ت دتاوتائتتىتضتتيفتالستالالدتالع  تتدةتلتنمستالنتتي ت

تتك ي ادتتتإاتدا علتىتجن ئيتاتواطئتاتلهت تال, بليتاتتأوزانل كبت دتا ضتيات  اي تاتذادتتأاه المط  اتعلىت

.تولتتتتتتتتفتاهتتتتتتتتيتااللثلتتتتتتتتاتعلتتتتتتتتىتالستتتتتتتتيي تالمط  تتتتتتتتاتهتتتتتتتتيت[6]صتتتتتتتتلياتلصاستتتتتتتت نتوالليتتتتتتتتيانت

 نتئ تت,ت Pentaketide Mycotoxinل ييعتاتضتيفت(تتOTAوتتOchratoxin Aتاالوك اتيكستيف

النب تيتاتالئتحتتئ تمه تل تدراتتفحتل ئلفتالينئ ت دتتPenicilliumوتتAspergillusلفتيبلتتفط   دت

لغما ه تلثلتاللبيبتوال,هيةتوالم صتيلي توالو كت وتواليوست ادتوالبيت ةتوالنبيتمتوالئيابتلتو يت رتالعنتبتوت

تAاالوك اتيكستيفتتإائت  عد دةتلفتالمط  ت دتيت  رةتعلتىتتأايا هن كتتت.ت[ت 8 ;7ت]النبيبتوالوشيشت(ت

 .Aتوتت A. alliaceusتوتتA. ochraceusشتتييع تتوأكث هتت تتAspergillus والئ بعتتاتل تتنس

sclerotiorum توتتA. sulphureus الئ بعتتاتل تتنستتاألاتتيا التت ت,تتتPenicilliumف هيهتت تتP. 

viridicatumوتتP. cyclopium وتتP. communeوتتP. palitansوتتP. purpurescensت.تت[9]ت

تتتك ي ادولت تتلألجنتالنهت تاات تلست طفتوست  تللولتىتولشتينتتتتك ي ادووجدتانتاالوك اتيكستيفتلت تعتدةت

اليلي تاتبت تو ت  لتالتتىتتاألغم تا يتئ تهتماتالستتيتفتحتال,نت ةتاليعي تاتعنتدتتنتت وكت.تتت[01]ست لاتورا يت ً.تت

اتدو تتغيت ادتل ضتتياتواضتلاتفتحتالوليتتاتوكتباتلل هت زتالينتت عحتوائتىتالست ط نتولتت تال, بليتاتعلتتىت

تاألغم تااالرتب طتبكلبيليفتالي لت،توغ لب تل ت م زتهماتالسيتفحتاللليبتلصاس نتواللييانتعندتتن ولهي ت

ال ضتعت عتدتلشتولاتصتلياتكبيت ةتلمئتنتتمت كاألطاليلي اتب ت،توانتوجي تهماتالنتي تلتفتالستيتفتحتاليتبت

ز يصت توانتال هت زتالينت عحتلتيتتاألهييتااائب نتالوثي تلفتالب اثيفتلي تهماتالي كبتلتفتتتك ي ادتب لغتات
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تإائت   ت   تالستيتفتحتالين عتاتال لطيتاتوذلت تبئ متيضتت.ت[00]تاإلاست ن وئيلتفحتهمنتالي الاتلفتعي ت

تلصاستت ناتتيكتعاليئتت تبلتتدو تتيرلتت دتفتتحتال هتت زتالبتتيلحتتإشتت راد.توهنتت كتت[05]اليضتت  ةتاألجستت  

تغيي تالو وليسيل دتفتحتال ال ت تتأ ض الس ب,ات سببتتتك ي ات .تفضالتعفتت[03]وادو تس ط نتالولى

ت.تت[05].تتDNAو سببتكس تفحتاادتش  طحتتلصاس نالليم و ات

,تو تدعىترلتت  تال تي اتاوتصتتي اتالغستل،ت وتتينت3HCO2Naصتتيغئ توبيو ربياتت دتال تي  ي تتل كتبت

تياجدنتب لشولتالع  لتعلتىتشتولتبتي رةتبيضت  ،تلل ليلت تفتحتاليت  تيلي تا.تكيت ت يوتفتانت ئياجتدتبشتولت

,ت تدزلتفتتحت(تsolvay methodطبيعتحتتكيعتدنتاوتبشتتولتصتن عحتو تئيتذلتت تا ليت تبط  ,تتاتستيلمي توت

الع تتيفتايتتحت ئلتت رتغتت زت نتت  حتاوكستتيدتتإاضتت  فتتحتتأ ضتت الوثيتت تلتتفتال تتن ع دتالغما يتتاتتو ستتئ د ت

فينئمختالع يفتكمل ت ورنتفحتال ن ع دتالدوا ياتكي  ةتلضت  ةتلللييضتاتولل,ضت  تعلتىتاتبتتالو بين

الشب بتول تالعد دتلفتالئطبي, دتاالز ىتلثلتال ت بينت,تالينظمت دت,تطم  ت دتالل  تق،توكيت  ةتلضت فات

ت.ت[02]تفحتعلفتالليياا د

ت تل ا ل عئب  تفحتالنب ت دتولعظيتت سيىتبميئ ليفت تضتاالسويربي تأو تال ليكيز ايضتلشئقتلف

ت تولنه  تال  يسي د تعدا تل  تتاإلاس نالثد ي د توجي  تلعد  اليطليبتتL-gulonolactoneتإان يائي ا

لئ نيعتالميئ ليفتو ئياجدتبشولتلسليقتاوتبليرادتبيض  تاوتصم ا تيليالتتتسي تتدر  ي تب لضي ت،ت

تأل تسئ د تفحتل  الدتطبياتعالجياتتايحت سببتتا,  تتفحتال سيتل ضتاالس, بيطتوتانبتاللثات(ت,ت

ت.تت[06]ت.صيدالاي ت سئ د تكسياغتلض  تلالكسدةت

وب لنظ تل,لاتالي  زنتالئحتتئيف تفيه تش وطتال ننتال لحتفحتالع اقتارتك ن تت,يييتكم  ةتل  تحت

 A. niger ي رتالئم ةتب لمط تتإلص بابيو ربيا دتال ي  ي توا لضتاالسويربي تكييا تل اعات

 المواد وطرق العمل 
الي ضتيات تكليتاتالعلتي تتيستيتالئللتيالدت-تيتالل يكتعلىتعنلاتلش  تاتلتفتل ئبت تالستيي تالمط  تا

وتل ييعتاتتA.nigerغتيتلتفت يت رتالئمت ةتالي ت باتبت لمط تت21ازتمت,تالطبياتالئطبي,يات تج لعتاتكت بال 

السيط ةت(توزلطه تفحتال الطتلعتال,ليلتلفتالي  تالي,ط تاليع,يتبعده تتيتت شياتال ليطتب ستئ دا تيطتعت

ت2لتلتلتم بتالوليروفتير تور تال لتيطتفتحتييتعتالم تلتليتدةتت011الش شتاليع,ي.تاضيفتالتىتال اشتات

ياتتاتوف تتلنتلتت  ةت يتت  قتلتتعتل اعتت ةتفتتئاتصتتي  تال,يتتعتبتتيفتالل كتت دتللتتئ ل تلتتفتالغتت زادتاليئو

الوليروفير تالل و تاتعلتىتاالوك اتيكستيفتاليستئ ل تلتفتالثيت رتالي ت باتوت كتنتفتحت ورقتاظيتفت

يتالوشتتتفتعتتتفتوجتتتي تتتتتتلتتتلتكليروفتتتير ت،ت5ستتت عات تتتيتذوبتتتنتلئب,يتتت دتال اشتتتاتبتتت تت55لئ تتتفتليتتتدةت

(تستيتت51×51(تذادتابعت  توتتTLCاالوك اتيكسيفتب سئ دا تت,نيتاتصتم  اتالو ولت تيغ افحتال يي,تاتوت

(ت تليدةتس عاتيبتلتاالستئعي كتواستئ د تاظت  تت051ايحتاشطنتال م  اتفحتالم نتالوه ب  حتبدرجاتوت

ت.تت[01](ت5:تت99الم لتكليروفير ت:تليث ايكتو

ل  و وتت02(تسيتلفتي عدةتال ميلا.توازمتت0.2 بعدتبيس فاتوتتTLCتيتعيلتزطتلسئ,ييتعلىتصميلات

ت تبياسطا تتأابيبالئ  تلف تشع  ا تبيس فا تال ط تعلى تووضع تال,ي سح تاليس ىتت5السي تالل فا تلف سي

ايحتوضعنتامستالويياتلفتالسيتال,ي ستتاألوكسيتلفتالب,عاتال  صاتلل,ي ستت5لل ميلاتوعلىتلس فات

وهوماتتيتوضعتامستالويي دتلفتكلتعيناتلفتعين دتالمط   دتالي ئب ةتوعلىتامستاليس فاتاليمكيرةت

سيت(تبعده تت كنتالب,عتلئ فت يتوضعنتفحتايضتالم لتالل ولتعلىتالطيرتاليئل كتت5اعالنتوت

تأز جنسيت(تلفتالنه  اتالعلي تلل ميلات،تت5وتوتينتل ايبئه تلليفتوصيكتاليلليكتالىتلس فاتت, ربت

(تا ايليئ توتيتالوشفتت361فيقتالبنمس ياتوبطيكتليجحتوتتاألشعاال م  اتوجممنت يتفل نتتلنت

ت تو تالئ ايل تلع لل تلط ب,ا تاالوك اتيكسيف توجي  تاليسئ ل  دتلفتتRFعف تليلئيى تالئكلق تولين )

ت.تت[ت19 ; 18]االوك اتيكسين دتلعتالي  ةتال,ي سيات

إذتتتيتازتمت(تتتHi-Media / Indiaوتتاستبتتعلييت دتالشت كاتالي تنعاتPDAألنرعتحتاض تاليستطت

ت0وضتغطتت ْتت050لئ تلت  تل,طت تبعتده تع,تيتب لي صتدةتبدرجتاتات ارةتت0غيتلفتاليسطتوأذ بتفحتت39

إليتت تاليضتت  تالليتتيلتتوأضتتيفA. niger يي,تتات،تاستتئعيلتلغتت ضتتنشتتيطتعنلتتاتالمطتت تت02جتتيتوليتتدةت

تتيتتنشتيطتعنلتاتالمطت تييتدت,تبئت لتوتت كتليبت  تأطبت قللغيت تلئ ت يتصبتفحتت21كليرلمينيويكتل,دارت

تأ   .تتت1وليدةت5±ْ تت52واضننتبدرجاتا ارةPDA (تطبقتلفتوسطتت51الدراساتبئل,ياتوت
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بعيت تتA. nigerالينيىتعلي تالمط تPDAلفتوسطتتأطب قت01وذل تبكزمتA. nigerاض تل, ةتالمط ت

للتلولتطبتقت،ت تيتات كتالطبتقتجيتداتلضتي نتت51وأضيفتإلىتكلتطبقتل  تل,ط تلع,يتوبيايعتتأسبي 

فتحت ورقتوااتدتلع,تيتلئتئيتعيليتاتتاألطبت قالل يكتعلىتل, ةتالمط ت،توبعده تتيتجيعتالل, ةتلفتجييتعت

ت601×تت2.1.تتاذتبلت تت كيتنتالل,ت ةتت[51]تغطيستالثي رتفي ت,تتيتاس بتت كينتالل,ت ةتب ستئ دا تط  ,تات

تاممدتالئ  باتوف, تلل طيادتالئ ليات:ت,تبيغت تللت

كغتيتوبعتدتتع,ييهت تبهت  بيكليرادتال تي  ي تبئ كيتنتت9بلغتنتتاألايت تيتتهيئاتكيياتلفت يت رتالئمت ةتت-0

انتجمتنتوبعتده تيستينتتإلتىوغسله تب لي  تالي,ط تاليع,يتا,لنتالىتطبقتا ولتعلتىتورقتاشت بتت5%

الىتيسييفتلئس و يف،توال,سيتالياادتيسيتإلىتل يتيعئيفت ت اي ئيفتاألولتىتتتيتإاتدا تجت وةتفتحتالثيت رت

قتسنئيئ  فتوالي ييعاتالث اياتت كنت ونتإادا تج وةتفيه توتالثيت رتبياسطاتشم ةتلع,ياتبطيكتوعي

 السلييات(ت.ت

تيتلع للاتالي ييعاتالث اي اتتاألولىتلفت ي رتالئم ةتالي  ةتبيلليكتبيو ربيا دتال ي  ي تبئ كيتنتت-5

يعتاتللغيت تلئ تبط  ,اتالئغطيس.تإذتغطسنتالثيت رتليتدةت يي,ئتيفت،تبعتدتذلت تعيللتنتامتستالي يت1.12

 اليلض تلسب, توبط  ,اتالئغطيستأ ض توليدةت يي,ئيف.تA. nigerلفتالثي رتبع لقتالمط ت

تك ردتامستالعيلياتلعتالي ييعاتالث اياتلفتالثي رتالسلييا.

للغتيت تلئت تت1.2لع للاتالي ييعاتالث اي اتاالز ىتلفتالثي رتالي  ااتبل لضتاالسويربي تت كينتت-3

بط  ,اتالئغطيست،تاذتغطسنتالثي رتليدةت يي,ئيفت،توبعدتذل تعيللنتامستالي ييعتاتلتفتالثيت رتبعت لقت

تاليلض تلسب, ت،تبط  ,اتالئغطيستليدةت يي,ئيفتأ ض .تتA. nigerالمط ت

تعيلياتلعتالثي رتالسلييا.وك ردتامستال

 .Aتتتيتتهيئتتاتل ييعتتاتلتتفت يتت رتالئمتت ةتالي  اتتاتوتكي ييعتتاتستتيط ةت(ت تتيتلع للئهتت تبل,تت ةتالمطتت تت-5

nigerف,طتب إلض فاتالىتلع للاتل ييعاتاز ىتلفت ي رتالئم ةتوتالسلييت(تبنمستل, ةتالمط تكي ييعتاتت

تسيط ةتاز ى.

امظنتل  ليعتالثي رتاليع للاتكالتعلىتادنتفحتاكي ستا  لينتاظيماتواغل,نتاالكي ستجيداتوزناتنتت-2

وذلتت تبعتتدتعيتتلتلمئتت ةتلشتتدةتا تت  ت,ت تتيتاستتبنتشتتدةتاالصتت باتت01تلتتنتوتت وبتالي ئبتت تالطبيعيتتاتليتتدةت

 .تتكي تليضاتا ا نت:ت[50]االص باتلوينتلفتزيسات رج دتاسبتط  ,ات

ت1 ي رتسلييات=ت-0

ت0لفتأاس ئه ت=ت%ت52ت-0االص باتلفتتأتلمنلثي رتالئحتات-5

تتت5لفتأاس ئه ت=ت%ت21ت–ت56االص باتلفتتأتلمنالثي رتالئحتت-3

تتت3لفتأاس ئه ت=ت%ت12ت–ت20االص باتلفتتأتلمنالثي رتالئحتت-5

تتت5لفتأاس ئه ت=ت%011ت–ت16االص باتلفتتأتلمنالثي رتالئحتت-2

تMckinney 1923 النسباتاليئي تاتلشتدةتاالصت باتاستبتلع  لتااس بت تي:  التحليل اإلحصائي -7

  [ت.55]

 

 4×4...........عدد الثمار من الدرجة 1×1+  0×0عددالثمار من درجة              شدةتاالص بات=ت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ت

ت

 النتائج والمناقشة
علىتإائ  تاالوك اتيكستيفتوذلت تلتفتزتالكتلط ب,تاتتA. niger, بلياتعنلاتلتTLCزئب رائ   تاتأوه د

لع للتالئ ايلتولينتالئكلقتليسئ ل تعنلاتالمط تلعتالسيتال,ي سحتلالوك اتيكسيفتتوكي تليضتاتفتحتت

ت.(ت0صيرةتو

للغتيت تلئت تت1.12(تتميقتلت  ةتبيو ربيات دتال تي  ي تبئ كيتنتت0أوه دتالنئ   تالييضلاتفحتجدوكتوت

ايتتحتكتت نتلعتتدكتاستتباتت%011فتتحتاي  تتات يتت رتالئمتت ةتفتتحتكتتالتالي يتتيعئيفتالي تت ةتوالستتلييتبنستتبات

 ظهت تبينيت تلتيتت،ت%1للي يتيعئيفتاليعت  لئيفتبيت  ةتبيو ربيات دتال تي  ي تتA. nigerاالصت باتبمطت ت

 .Aاالصت باتبت لمط تتا لضتاالسويربي تألت ورتا   بحتفحتاي  اتالثي رتفحتالي ييعاتالي  ااتلتف

  4× عدد الثمار الكلية 
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nigerتبينيتت تاوهتت دتكم  تهتت تالع ليتتاتفتتحتاي  تتاتالثيتت رتالستتليياتلتتفتت%011وكتت نتلعتتدكتاالصتت باتت،

 .%1االص باتب لمط توك نتلعدكتاسباتاالص بات

 
 على انتاج االوكراتوكسين . A. nigerفي الكشف عن قدرة الفطر TLC( استخدام تقنية  1صورة )

a-      السم القياسي لالوكراتوكسينb-  . مستخلص الفطر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( تأثير معاملة ثمار التفاح ببيكاربونات الصوديوم وحامض االسكوربيك في معدل نسبة 1دول )ج

 A. nigerاصابتها بالفطر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(تالتتىتتتتك ي تلع للتتات يتت رتالئمتت ةتببيو ربياتت دتال تتي  ي تواتت لضتت5شتي تالنئتت   تاليبينتتاتفتتحتجتتدوكتوتت

ايتتحتبينتتنتتالنئتت   تالومتت  ةتالع ليتتاتليتت  ةتA. nigerاالستتويربي تعلتتىتلعتتدكتشتتدةتاالصتت باتبتت لمط ت

لي  اتاتوكت نتلي ييعئحتالثي رتالسليياتواتA. nigerبيو ربيا دتال ي  ي تفحتتثبيطتاالص باتب لمط ت

،تبيني تالثي رتاليع للاتبل لضتاالستويربي تفتحتل ييعتاتالي ت ةتكت نتلعتدكتت%1لعدكتشدةتاالص بات

ب لي, راتاتلتعتل ييعتاتالستلييتالتملتا بتنتفيهت تكمت  ةتات لضتاالستويربي تفتحتت%52شدةتاالص باتبهت ت

,دتك انتتشتدةتاالصت باتل, رااتبي ييعاتالسيط ةتفت%1تثبيطتاييتالمط تواالص باتبيعدكتشدةتاالص بات

ت.تت%ت90.6وفحتلع للاتالسلييتت%011ب لي  ةت

( تأثير معاملة ثمار التفاح ببيكاربونات الصوديوم وحامض االسكوربيك على معدل شدة  2دول) ج

 A. nigerاصابتها بالفطر 

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

تت

ت

ت

تت

ت

ت

ت

تل  ة%

ت

ت

ت

تسلييت%

 0 0تبيو ربيا دتال ي  ي 

 0 100تا لضتاالسويربي 

 100 100تالسيط ةت

تتت

ت

تل  ة%

ت

ت

تسلييت%

ت

 0 0تبيو ربيا دتال ي  ي 

 0 22تا لضتاالسويربي 

 61.9 100تالسيط ةت

L.S.D. 19.9 1..4 

 

a b b 

 المعامالت 

 حالة الثمار   

 لمعامالت  ا    

 معدل نسبة االصابة

 حالة الثمار معدل شدة االصابة

 المعامالت
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(تاليئيثلاتبثي ةتتم ةتوتل  ةت(تلع للتاتببيو ربيات دتال تي  ي تلتعتل,ت ةتت5كي تليضاتفحتتصيرةتوتو

بشولتك للتل, رااتبي ييعاتالستيط ةتتA. nigerالمط تايحت الاظتساللاتالثي ةتلفتاالص باتب لمط ت

تاليئيثلاتب لثي ةتالي  ااتاليع للاتبل, ةتالمط تف,ط.

(تتيضات ي ةتالئم ةتوتالسلييت(تاليع للاتببيو ربيا دتال ي  ي توتظه تال يرةتكم  ةتالي  ةتت3صيرةوت

اتبتت لثي ةتالستتليياتل, راتتاتبيع للتتاتالستتيط ةتاليئيثلتتA. nigerفتتحتاي  تتاتالثيتت ةتلتتفتاالصتت باتبتت لمط ت

تاليع للاتبل, ةتالمط تف,طتوالئحتتظه تاالص باتب لئعمفتالط ل.

فتحت يت ةتالئمت ةتوتت%52والبت ل تتA. niger(تالتىتلعتدكتشتدةتاالصت باتبت لمط تت5بيني تتشتي تتصتيرةتوت

الي  ةت(تاليع للاتاوالتبل لضتاالسويربي ت يتبل, ةتالمط تايحتتشي تعد تكم  ةتاللت لضتفتحتاي  تات

الثي رتلفتاالص باتب لمط تبشولتك للتال تفتحتلع للتاتالثيت رتالستليياتفو اتنتلت  ةتات لضتاالستويربي ت

ل, راتاتت%1ذادتكم  ةتع لياتفحتاي  تاتالثيت ةتلتفتاالصت باتبت لمط تامست ت،توكت نتلعتدكتشتدةتاالصت بات

ليتاتبيو ربيات دتتويتدت عتي تستببتتتك  تالمطت تبئلت تالي كبت دتإلتىتفع ت(.ت2بيع للاتالستيط ةت,تتصتيرةتوت

الع لياتفحتاالزئالكتب ليلئيىتالي  حتللغما تايحتت,للتلفتكيياتالي  تالل تاليهتيتلنيتيتال ليتاتت ال ي  ي

الي  و وبياتفئ باتالبيئاتالغما ياتغي تلال ياتللنييتالي  و وبحت,تايحتتن ا تاالزليز اتليت ت ت  لتإلتىت

ه تألا تكلتليو وبتل تللئيىتل  حتللد ت نييتفي ت,تبلنلاتال لياتالمط  اتوتييفتاش طه تولفت يتهالك

إضت فاتإلتىتتتك ي نتفتحتال ن ئت دتتPHفيوينتتتك ي نتلتفتزتالكتزمتضتلستئيىتت أل تا لضتاالسويربي

الغي تاليئ  ناتوالئحتت   تفتحتال ليتاتالي  و وبيتاتوتثتبطتبعتضتاإلان يت دتإضت فاتإلتىتاات تكتلتلت تك اتنت

تت.تتت[ت55,ت53]األغشياتالس  ئيبالزلياتلل ليات.تىال ن ئ دتالغي تاليئ  ناتهحتالس  دةتت   تعل

ائ   ت راسئه تكم  ةتا لضتاالسويربي تفحتتيفي تاي  اتاذتبيننتتتت[52]تياف,نتائ   تهمنتالدراساتلعت

تلنتو وبتال ننتالطبيعيتاتاذتبلت تاليعتدكتالعت  تلنستباتتA. flavusلبمورتاللنطاتلفتاالص باتب لمط ت

فتتحتالبتتمورتغيتت تت%99فتتحتاتتيفتارتمعتتنتاالصتت باتالتتىتت%51االصتت باتفتتحتالبتتمورتاليع للتتاتب للتت لضت

تاليع للاتب لل لض.

 Bacillusالئثبتتيطتالو لتتلتللتت لضتاالستتويربي تلبوئ  تت ت ت.ت[56]  ازتت ىتللب اثتت نواكتتددت راستتات

subtilisواايا تاز ىتلتفتالبوئ  ت توكتمل تفع ليتاتاللت لضتفتحتتثبتيطتايتيتالمطت  فتتA. niger , A. 

flavusت.ت
اذتا بئنتالدراساتالئ كينتالمع كتلي  ةتبيو ربيا دتال ي  ي ت.تت[51] توتياف,نتالنئ   تلعتل تتيصلتالي 

لنب تت دتالبط طت تتتيتتAlternaria Solaniaفحتكباتاالص باتبي ضتاللملاتاليبو ةتاليسببتله تالمطت ت

ت.%96.9زمضتاسباتاالص باتب لي ضتبككث تلفتت%5وت%0الل يكتعلىتتثبيطتك للتعندتت كينت

فحت راساتل تا بئنتفع لياتبيو ربيا دتال تي  ي تبئثبتيطتت.تت[59]تتالي توج  دتالنئ   تل, رباتلي تتيصل

اليستتببتفتتحتتعمتتفتجتتمورتالب تتلتوك اتتنتاستتباتالئثبتتيطتتFusarium oxysporumايتتيته  متت دتفطتت ت

ت.%ت91.66

ايتحتاكتددتائت   تبلثت تفع ليتاتبيو ربيات دتال تي  ي تفتحتتت[ت59ت]توتياف,نتالنئ   تلتعت راستاتللب اتح

 & .A. niger , Alternaria sspتثبتيطتايتيت تال تااتيا تلتفتالمط  ت دتاليستبباتللعمتفت يت رتالعنتبت

Botrytic cirnereaت ي ت.تت31بشولتت  باتزناياتليدةتت

ايتتحتبينتتنتائتت   تالدراستتاتتثبتتيطتايتتيتستتبيرادتوه  متت دتفطتت تت.[31]توفتتحت راستتاتاج  تتنتلتتفتيبتتل

Fusarium oxysporum , Alternaria alternate & Botrytis cinereaلتفتيبتلتبيو ربيات دتت

ت.200mMال ي  ي تبئ كينت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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ت

تA. nigerت,يييتكم  ةتبيو ربيا دتال ي  ي تفحتاي  ات ي ةتالئم ةتلفتاالص باتب لمط ت(  2الصورة ) 

 ي ةتتم ةتل  ةتلع للاتببيو ربيا دتال ي  ي ت+تراشاتالمط تت.تت-A.تتتلنتو وبتال ننتالطبيعيا

Bت ي ةتتم ةتل  ةتلع للاتب اشاتالمط تف,طتت-ت

ت
ت

ت

 

تA. nigerت,يييتكم  ةتبيو ربيا دتال ي  ي تفحتاي  ات ي ةتالئم ةتلفتاالص باتب لمط ت(  3الصورة ) 

.ت+تراشاتالمط تت ي ةتتم ةتسلييتلع للاتببيو ربيا دتال ي  ي ت-تA.تتتلنتو وبتال ننتالطبيعيا

B-ت ي ةتتم ةتسلييتلع للاتب اشاتالمط تف,طت.ت

ت

ت

ت

ت
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 .Aت,يييتكم  ةتا لضتاالسويربي تفحتاي  ات ي ةتالئم ةتلفتاالص باتب لمط (  4الصورة ) 

nigerتلنتو وبتال ننتالطبيعيات.تA-ي ةتتم ةتل  ةتلع للاتبل لضتاالسويربي ت+تراشاتت 

ت ي ةتتم ةتل  ةتلع للاتب اشاتالمط تف,طت.ت.ت-تBالمط تت

ت

ت
 .Aت,يييتكم  ةتا لضتاالسويربي تفحتاي  ات ي ةتالئم ةتلفتاالص باتب لمط (تت2الصورة ) 

nigerتلنتو وبتال ننتالطبيعيات.تAتراشات ي ةتتم ةتسلييتلع للاتبل لضتاالسويربي تت-ت+

تف,طت.تت ي ةتتم ةتسلييتلع للاتب اشاتالمط ت- Bالمط ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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Evaluating the efficiency of sodium bicarbonate and ascorbic 

acid in protecting apple fruit from injury isolated fungus 

Aspergillus niger producing ochratoxin under normal storage 

conditions 
ت

ت

Dr.. Huda Abdul Ridha Abdullah 

Mycotoxin ت
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Abstract 

 

This study included evaluation of the efficiency of the subjects a solution 

sodium bicarbonate concentration of 0.05 mg and ascorbic acid concentration 

of 0.5 ml in protecting the apples fruits from infected by Aspergillus. niger 

producing ochratoxin A, where the study included the treatment two groups of 

apples (stricken and right) by sodium bicarbonate and ascorbic acid with 

treatment vaccine A. niger under study, this study was conducted in the form 

of experience Stockpile for ten days under normal laboratory conditions, and 

the results showed the effectiveness of sodium bicarbonate solution in 

protecting the apples (stricken and right) fully as the prevalence and severity 

of zero, while the acid solution of ascorbic did not provide Protection of the 

fruits as the percentage of 100% incidence and severity of injury 25%               

ت                                                  

 

 

 

 

 
 


