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 لوثة للمياه بواسطة الزيت الطيار الفطريات الم دراسة الفعالية المضادة لبعض انواع        

   .Allium sativum Lالمستخلص من نبات الثوم  

 غنية عيال حمدان         خالد فالح حسن          حسين علي سبتي         انعام نوري علي 

 وزارة العلوم والتكنولوجيا

 

 :حثمعلومات الب 
 

 الخالصة: 
 2012/ 2/ 26تاريخ التسليم:  
 2012/ 5/ 22تاريخ القبول:  

 2013/    8   / 29   تاريخ النشر: 

DOI: 10.37652/juaps.2012.77314 

للعائلااة البصاالية نالزنب يااة  وهااو استخدام الزيوت الطيارة المستخلصة من نبااات وعااو  في هذه الدراسة   تم 
% لمعرفااة تيريرهااا نلااا نمااو اللطريااات المر ااية 15و %10و %8و %0وبتراكيااز Allium sativumالثااوم 

حيث تم نزلهما من مياه نهر  Rhizopus oligosporiumو  Aspergillus flavusوالملورة للمياه ومنها 
الزيااا الطيارلنبااات الثااوم  . اظهااردامهما فااي الدراسااة  وتنقيتهمااا وتكثيرهمااا فااي المختخاار  سااتخ2010 جلااة ن

% ماان 15% ننااد اسااتخدام 100وبنساابة تثخاايف  Aspergillus flavus كلااا ة ناليااة فااي تثخاايف نمااو اللطاار
النمااو اللطاارف لاانلع النااوي الااا اليااوم الرالاا  ماان المعاملااة   ااذل  حصاا  هخااو  فااي  ظهااور المسااتخلو وتااي ر

نند استخدام التراكيز الااث م ماان الزيااا الطيااار. توافااا هااذه النتااائ   Rhizopus oligosporium النوي نمو
نتااائ  الكتلااة الةيويااة اللافااة لللطاارين اك سااللا  ااذل  انخلا ااا فااي الكتلااة الةيويااة ماا  زيااا ة تراكيااز الزيااا 

ة لطريقااة هذا الزيا نلا نمو األنواي اللطرية قيد الدراس تراكيز تيرير الطيار المستخدم وبلروق معنوية. ا تخر
لللطاارين   P<0.05نان جمي  التراكيااز المسااتخدمة  انااا كات فااروق معنويااة قرا ة الكثافة الضوئية فقد بينا  

المذ ورين مقارنة م  ملمونة السيطرة. قرا ة الكثافة الضوئية وعتمد نلا تر يز السخورات في الوسف الزرني 
  في تر يز السخورات P<0.001لية المعنوية ن% من المستخلو فروقا نا15و 10السائ  اك سخخا التراكيز 

فااي  اللطرف  نند مقارنتها م  السيطرة .اشارت النتائ  الا ان الزيا الطيارلنبات الثوم سخب تثخيف  ام  للنمو
 2.08 ± 57.33)مقارنااة ماا  الساايطرةنالملقةااة بتراكيااز مختللااة ماان هااذا الزيااا  نينااة مياااه الصااري الصااةي

 . مستعمرة/م 
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 المقدمة:
ان التوجااا العااالمي فااي الوقااا الةا اار فااي التر يااز نلااا اسااتعما       

ا نشااااال والنباتااااات الطخيااااة  عاااا ض لعدكااااد ماااان ا ماااارا  وكلاااا  لخلااااو 
 ة التااي تصاااحب العقاااقير المصاانعة  يميائيااا   مكوناتهااا ماان ا رااار اللانخياا 

تااااد   ا حيااااا  الملهريااااة فااااي انلمااااة توزياااا  مياااااه الشاااارل  اااا   . ]1[
المعاللااة رياار الكاليااة للمااا  الخااام وناادم اكتمااا  او وجااو  تخساالات فااي 
شاااابكة  ااااف انابيااااب توزياااا  المياااااه وناااان  ريااااا  زانااااات المياااااه  وجاااادت 

فااي  Candidaو   Fusariumو   Aspergillusكونياادوات للطريااات 
 اكانابيب توزي  مياه الشرل فااي نااد  ماان المستشاانيات المنااا ا ا وربيااة 

 .]2[تعتخر من اللطريات الغازية لمياه الشرل وتسخب اصالات شدكدة 
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وتم نز  ا نواي قيد الدراسة من المياه العراقية ومن مياه  زانااات منااا ا 

 اكمختللااة ماان لغاادا  لااذل   بااد ماان  ريقااة معاللااة  زالتهااا او تخنيضااها 
ا  المر ااية لسااخب انتاجهااا للسااموم وماان امثلااة تعااد اللطريااات ماان ا حياا 

هااااذه السااااموم هااااي ا ف تو سااااينات التااااي تمثاااا  اوضااااات رانويااااة لللطاااار 
Aspergillus flavus و Aspergillus parasiticus  والتاااي لقيااا

اهتمامااااا  خياااارا  فااااي انةااااا  مختللااااة مااااان العااااالم مناااااذ اكتشااااافها فااااي بداوااااة 
وقاااا الةا ااار لسااااخب تيريراتهااااا الساااتينات ماااان القااارن الما اااي ولغاواااة ال
. لاااذل   اااان  باااد مااان حماواااة ]3[الساماااة والمسااار نة ل نساااان والةيااااوان 

ا نساااان والةياااوان مااان ا  ااارار الناتلااااة نااان هاااذه الساااموم وتااايتي هااااذه 
الةماواااة لعااادة وساااائ  منهاااا منااا  نماااو اللطرياااات الملوراااة او منااا  تكاااوين 

نلر  ن الغالخيااة العلمااا السااموم لاسااتخدام لعااا المااوا  الكيمياويااة وبااال
ماان هااذه المااوا  الكيمياويااة لهااا العدكااد ماان التاايريرات اللانخيااة لااذل  اصااب  

mailto:inaam19742001@yahoo.com
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ماان الضاارورف اولااا  باادائ  لهااذه المااوا  الكيمياويااة ومنهااا المستخلصااات 
 ا تباااار ].4[النباتيااة والتااي تكاااون باادك  ناان الماااوا  الكيميائيااة المصاانعة 

 Allium الثاااااوم نبااااااتمااااان  الزياااااا الطيارالمساااااتخلوقابلياااااة تااااايرير و 

sativum L.  (Garlic bubl)  و العااز ت اللطريااة  ماا ن نلااا تثخاايف
Aspergillus  flavus  وRhizopus oligosporium  لورااان المو

 . لاستخدام ندة  رق للكشف لمياه العراقيةل

 
 المواد وطرائق العمل:

 لورة للمياهتم نز  وتشخيو اللطريات المعزل وتشخيص الفطريات: -
وتاام اسااتزرانها وتكثيرهااا نلااا  مياه نهر  جلة ومياه الخزانات المنزليااةمن  

 ,  Potato dextrose agarاألوسا  الزرعية المناسبة لها وهااي وسااف 

sabauroud dextrose agar  المباشر لعز استخدما  ريقة الصب و  
 تااام ناااز  ناااد  مااان ا جنااااي اللطرياااة النامياااة نلاااا ا  بااااق. اللطرياااات
طة ا ساااتخدام المباشااار للملهااار الضاااوئي ونلاااا شااارائ  بواسااا  وشخصاااا

المعزولة نميا المزاري ]. 6و [5زجاجية وبا ستعانة لالملاتي  التصنينية 
نلااااا الوسااااف ا نتقااااائي  A. flavusالتااااي انتقااااد لينهااااا تعااااو  لللطاااار و 
   Tryptonكتكااون ماان Aspergillus Differential Mediumن

 Agar راام   Ferric citrate 0.5راام  Yeast extract 1  ,راام15
لتااار  وناااد اللاااون ا صااالراوالخرتقالي الخاااراق مل 1000رااام  ماااا  مقطااار1.5

للساااااط  السااااااللي للمساااااتعمرات المتكونااااااة  لةااااااو موجاااااب لوجااااااو  هااااااذا 
بعااد و  اناا هتم تيكيد التشااخيو ليسااتخدام الملاااتي  التصاانينية .  [7]اللطر

ظهااااور مسااااتعمرات و  Czapeks Dox agar  تنميتااااا نلااااا وسااااف 
 R. oligosporium   بينما نمي اللطر  ةوقية القوام  ضرا  مصلرةمس

فلهرت مستعمرات بيضااا   sabauroud dextrose agarنلا الوسف 
الةافلاااة مشااااهدة شاااك  و فضااا  نااان اللةاااو الملهااارف اللااون ومنلوشاااة 

 وحلمها. ولونها و خيعة جدارهاسخورات وشك  الالسخورية 
وهااو ماان النااوي الخزفااي المةلااي ف الطاار الثااوم  جماا  نبااات جمع  النباتعات:-

Porcelain garlics (ophios)   مااان الساااوق المةلياااة ونلاااف مااان
فااي  المطةنااة  هربائيااة وو ااع ا وفرمااا فصااوث الثااومالشوائب و ةناا 

 زجاجية مةكمة الغلا. ةحافل
 ستخ ث الزيا الطيار ماان   [8]اتبعا  ريقة :زيت الطيارتحضير ال-

و الزيااااا الطياربواسااااطة جهاااااز اك اسااااتخلفصااااوث نبااااات الثااااوم الطاااارف 
راام ماان فصااوث الثااوم  100. وزن Steam distillatorا سااتخ ث 

للهااااااز ا ساااااتخ ث الملروماااااة وو اااااعا فاااااي  وارق زجاجياااااة  اصاااااة 

  وزن: حلاام  تاام ا سااتخ ث 1:1وا اايا اليهااا المااا  المقطاار بنساابة ن
سااانات وبعاادها جماا  الزيااا  3 اا   و   ْم 100وبدرجة حاارارة نوالتسخين  

طياروالمااااا  المكثااااف فااااي  ورق زجاااااجي ليااااتم فصاااالهما لاسااااتخدام قماااا  ال
  راام حلااز الزيااا النااات  فااي قناااني زجاجيااة separation funnelاللص  
 مةكمة الغلا في الث جة لةين ا ستخدام. نليلة 

 تاام تةضااير نااد  ماان التراكيااز الةلميااةالتراكيز المستخدمة في التجربة:-
ماااان التر يااااز ا ساااااي رللثوم زيااااا  يااااا%  حلم:حلاااام 10و %5%و1ن

وكلاا  لماازض حلاام معااين ماان مةلااو  الخاازين ماا  الوسااف الزرنااي الصاالب 
، 2V2=C1V1Cالمذال للةصو  نلا التراكيااز المطلوبااة وحسااب قااانون 

 % 0.05بتر يااز ن tween 80أ اايلا الااا هااذه التراكيزالمةضاارة مااا ة 
 نملااا ليسااه  نماا  مسااتةلب للزيااا قاباا  للااذوبان فااي الوسااف الزرنااي.

 السيطرة. فض  نن ر م مكررات لك  تر يز 
 اختبارالفعالية التضادية للمستخلصات النباتية الخام 

طريقة قياس قطر المستعمرة في الوسط الزرعي الصلب: -  

 Pourاسااتخدما لهااذا الغاار   ريقااة الصااب فااي ا  باااق 

Plate Method  اك ا ااايلا تراكياااز مختللاااة مااان الزياااا الطياااار للثاااوم
 PDA  الااااا حلااااوم معلومااااة ماااان الوسااااف الزرنااااي %10% و5% و1ن

 ْ م رااام صاااخا فاااي ا بااااق 50 – 45المعقااام والمخااار  الاااا  رجاااة حااارارة ن
ونملااااا راااا م  ماااا  لكاااا   خااااا 20ساااام وبواقاااا   9قطاااارزجاجيااااة معقمااااة 

مكاااررات لكااا  ناااوي /تر ياااز وتر اااا ا  بااااق لتتصااالب فاااي  رجاااة حااارارة 
حافااة مسااتعمرة ملاام ماان  6الغرفة. لقةا ا  باااق لعااد كلاا  لقاارث قطااره 

وو اا  فااي وسااف  R. oligosporiumو   A. flavusالعز ت اللطريااة 
ا  باااااااق المةتويااااااة نلااااااا المسااااااتخلو وملمونااااااة الساااااايطرة  حضاااااانا 

سانة تم قياي قطاار  24وبعد مرور  مْ  25األ باق في الةا نة بدرجة  
واساااتمر ال يااااي لةاااين وصاااو  النماااو  لاااا بوساااا ة المساااطرة المساااتعمرة 

 .  الطخاحافة 
:في الوسط الزرعي السائل قياس الكتلة الحيةطريقة   - 

بو      وكل   للزيا  حلمية  تخاليا  نم   من    25تم  م  
حلم   حلمية  قناني  في  زيا  قنينة  100تر يز     في     زري  م   

لقطر فطرف  وبعمر  6قرث  لللطريات    5ملم  مستعمرة  من   .A اوام 

flavus و R. oligosporium  ال من  م   واحد  اليها  مضا  وا يا 
الةيوف الكلورملينكو  اما ملمونة السيطرة فتةتوف نلا الوسف الزرني 
تم حضن  الزري  لعد  الزيا.  وبدون  المذ ورة  لاللطريات  الملق   السائ  

حرارة   بدرجة  الترشي    48ولمدة  مْ   25القناني  تم  الةضن  لعد  سانة  
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ترشي   للعينة   الاوبمساندة    0.45بورق  وأ ذت   vaccum جهاز 
 24اللطرية النامية ونم  لها تلنيا لاللرن الكهربائي ولمدة    المستعمرة

بدرجة   العينة    مْ   80سانة  ترشي   وبعد  قخ   الورقة  وزن  وقياي 
الةيةواستخرج الكتلة  حسال    ا  من      التراكيز  وللمي   لللطريات 

   ].9[اللرق بين الوزنين لالملغم وانتخرت هذه الطريقة  دلي  للنمو 
 رات باستخدام  الكثافة الضوئية:قياس تركيز السبو  -

لعاااد الترشاااي  للعيناااة اللطرياااة والمةضااارة فاااي اللقااارة انااا ه تااام ا اااذ      
الراشااا  وقيااااي العكااااورة والتاااي تمثاااا  النماااو اللطاااارف وتكاااوين السااااخورات  
قيسااا العكااورة وكلاا  لقاارا ة الكثافااة الضااوئية للهاااز المطياااي الضااوئي 

 مكررات لك  تر يز.   تم نم  ر م] [420nm 10نند  و  موجي 
معااد  الكثافااة الضااوئية للمعااام ت /  -معااد  الكثافااة الضااوئية للساايطرة 

معد  الكثافة الضوئية للسيطرة = النمو اللطرف. في حالة النمو اق  ماان 
 inhibition .  واحد هذا وعني نسبة التثخيف نالية 

 شعععععريحة ععععععد كريعععععات العععععدم السعععععبورات باسعععععتخدام   ععععععددقيعععععاس  -
heamocytometer:   تم أوضا حسال ند  السخورات للراشاا  بواسااطة 
 وحسب المعا لة: ]heamocytometer ]11 شريةة ند  ريات الدم 

  تاام  610   5مربعااات    5نااد  السااخورات/ ماا = نااد  السااخورات فااي 
 نم  ر م مكررات لك  تر يز.

:حللااا النتااائ  احصااائيا لاسااتخدام تةلياا  التباااكن  التحليععل اصحصععائي -
ANOVA  لاسااااتخدام نلااااام  0.05  0.001وننااااد مسااااتول ا حتمااااالين

SPSS   لغاار  المقارنااة بااين نتااائ  المعااام ت ماا  معاملااة الساايطرة وماا
لعضااها ماان حيااث  ونهااا فروقااات معنويااة نبتاايرير المااا ة  اورياار معنويااة 

 نرير مؤررة .

 :والمناقشة النتائج 
للثوم ا الطيااااار زيااا   تااايريرتراكيز مختللااااة مااان ال1كو ااا  اللااادو  ن      

حيااث تشااير    R. oligosporiumو A. flavus نلااا نمااو اللطاار
لهاااا تااايرير مثااابف % 10و %5و %1الثاااوم  زيااااالنتاااائ  أن جميااا  تراكيز 

 ملاام 68.68ماان  A. flavusاللطر حيث انخلااا نمااو ين نلا نمو اللطر 
انخلاااا بينماااا ملااام  0ملااام و 4.6ملااام و 6.0الاااا فاااي ملموناااة السااايطرة

ملااام فاااي السااايطرة الاااا  59.30مااان   R. oligosporuiumنماااواللطر 
لا التااوالي. ناليااوم الخااامع ماان النمااو  فااي   39.88 ,35.13 ,29.68

التةلي  ا حصائي وباستخدام ا تبار المقارنات المتعد ة لااان جمياا    كخين
نالياااة المعنوياااة ماااؤررة وساااخخا فاااروق  اناااا  للزياااا التراكياااز المساااتخدمة

مقارنتهااا ماا  ملمونااة الساايطرة وان  ننااد A. flavus لللطر   P<0.01ن

وبنسااابة  زياااا% مااان ال15التااايرير التثخيطاااي ا نلاااا  اااان نناااد اساااتخدام 
الااااث م فروقاااا معنويااااة فااااي  زياااا ااااذل  ساااخخا تراكيااااز ال  %100تثخااايف 

ننااااد مقارنتهااااا ماااا   R. oligosporium معااااد  قطرالمسااااتعمرة لللطاااار
نلااا   %75 .32 ,%40.76 ,%49.95 وبنسااب تثخاايف  الساايطرة
نلااااا مااااوا  ه احتااااوا  الاااااكرجاااا  التااااارير التثخيطااااي لزيااااا الثااااوم   التااااوالي.

 ا ليساااااينومااااان هاااااذه الماااااوا   حياااااا  الملهرياااااة الضاااااارة نماااااو امضاااااا ة ل
allistationII, allistationI, diallylsulphid   12[ 1نالشاااك[ 

التااي تعماا   مضااا ات حياتيااة  ااد انااواي ندكاادة ماان ا حيااا  الملهريااة و 
الااا ان  ]14[اشااارالباحث  ].13[نااا لكتريااا أو فطريااات الضارة سااوا   ا

% 5-2اسااتخدام ا ليسااين المسااتخلو  ةوليااا اومائيااا ماان الثااوم وبنساابة 
والقضاااااااا  نلاااااااا فطااااااار  mycosis ا مااااااارا  اللطرياااااااة ومنااااااا  حااااااادوم

Aspergillus fumigates. أن المسااااااتخلو ا كثيلااااااي   [15]بااااااين
ارا  تثخيطياااة نالياااة  اااد والميثيلاااي والعصااايرالخام وزياااا الثاااوم أنطاااا أقطااا 

مااام نلاااا الترتياااب  21مااام  24مااام   42مااام   41بلغاااا  E.coliناااز ت 
 ااااذل  فعاليااااة تثخيطيااااة ناليااااة  ااااد و  مقارنااااة  لالمسااااتخلو المااااائي للثااااوم

مستخلصااات ممااا لالعااز ت التااي لهااا مقاومااة متعااد ة للمضااا ات الةيويااة 
 حبة الخر ة.

 

 .Aمعدل النمو للفطرين   فيلثوم مستخلص ا الزيت الطيارل( تأثير 1جدول) ال

flavus   و R. oligosporium ونسبة تثبيطهما . 

A. flavus R. oligosporium 

 التركيز 
نسبة 
تثبيط  
النمو 
)%( 

معدل قطر 
 المستعمرة )ملم( 

نسبة 
تثبيط  
 النمو)%(

معدل قطر 
 المستعمرة )ملم( 

 السيطرة 59.30±12.98 0.00 9.07 68.68± 0.00
91.26 6.0 ± 3.67** 32.75 39.88± 9.89 * 1% 
93.30 4.6 ± 2.82** 40.76 35.13± 9.24 * 5% 
100.0

0 
0.00** 49.95 29.68 ± 7.55 * 10 % 

 خطي ال ياسيال  ±ال يم  تمث  المعد  
 نند المقارنة م  ملمونة السيطرة. P<0.05)* فروق معنوية ن   
 .السيطرةنند المقارنة م  ملمونة  P<0.01)** فروق نالية المعنوية ن   
 

        2OS10H6C    

     127.27=    M.wt 

 
 Allicin( الصيغة التركيبية لمركب االليسين 1الشكل)



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                     

2012 ,( 6), ( 3 ) :38-44 

 

41 

 
لثااوم نلااا الكتلااة الةيااة الزيااا الطيااار ل  تاايرير 2كو اا  اللاادو ن

فااي الوسااف الزرنااي  R. oligosporium و A. flavusاللافااة لللطاارين 
ولمدة كومين من المعاملااة  فض  نن معاملة السيطرة PD brothالسائ  

لماااذ ور زياااا احااادوم تثخااايف تااادريلي لاااالنمو كاااز ا  مااا  از واااا  تراكياااز الو 
و انا جمي  التراكيز مؤررة و افضة نالية المعنويااة لااوزن الكتلااة الةيويااة 

% فروقات نالية المعنوية نند 1اللافة مقارنة م  السيطرة وسل  تر يز  
 .R .الكتلااااة اللافااااة لللطاااارمقارنتهااااا ماااا  التر ياااازين ا  اااارين لااااوزن 

oligosporium   وعاااو  التااايرير المضاااا  لنباااات الثاااوم  اااد الماوكروباااات
antimicrobial   الاااا التااادا   اوالتلانااا  ماااابين مر باااات الكخرياااا مثااا

ل نزيمااات الماوكروبيااة  SH-)نمث  الثاااكو   كخرياا ليسين م  ملامي  ال
ان  .]16[الماوكروبي  مؤ وة الا تثخيف النمو proteaseو trypsinمث  

 لطرياااتنااوي ماان ال راا م ونشاارين نونااا  فعاليااة الثااوم المضااا ة  كثاار ماان 
الماااا ة اللعالاااة  د  التاااي تعااا و ا ليساااين ر اااب كرجااا  الاااا احتاااوا  الثاااوم نلاااا م

نااواي ألعااا  فاايليااة نماا  ا ليسااين فااي تاريرهااا آ  و لطرياااتاللنمو   ثبطةالمو 
تصااني   فااي  RNAللاااكلااي وال تكااون ماان  اا   المناا  المباشاار لطرياااتال

وتاريراتهاااا نلاااا  وانتاجهاااا للساااموم لطريااااتوبالتاااالي منااا  نماااو ال الخاااروتين
 . ]17[الصةة العامة نند تواجدها في المياه 

 

 25الوزن الجاف )ملغم / في لثوم لمستخلص ا الزيت الطيار  ( تأثير 2جدول) ال
 PD brothعلى وسط  R. oligosporium و   A. flavusمل( للفطر  
 مل(  25)ملغم/  الوزن الجاف تركيز ال

R. oligosporium A. flavus 
 39.34 ± 116 10.79 ± 71.33 السيطرة

1% 57.33 ± 4.73** 26.67 ± 7.02* 

5% 27.33 ± 10.02* 16.67 ± 2.08* 
10 % 12.33 ± 1.53* 14.0 ± 3.61* 

 ا نةراي المعيارف   ±تمث  المعد   ل يما
   نند المقارنة م  ملمونة السيطرة.P<0.001فروق نالية المعنوية ن *

و    5  نند المقارنة م  ملمونة معاملة بتر يز  P<0.001** فروق نالية المعنوية ن
10 .% 

نلاااا نماااو تاايريرات الثاااوم ا تراكياااز الزيااا الطيارلمساااتخلو ساالل
لعااد  نالعكااورة  األنااواي اللطريااة قيااد الدراسااة لطريقااة قاارا ة الكثافااة الضااوئية

 R. oligosporiumو  A. flavusنين مااان اللطرياااات تل يةهاااا بناااو 
 . باااين التةليااا  ا حصاااائي للنتاااائ  لاااان جميااا  3والم حاااز فاااي اللااادو  ن

  فااي  P<0.05نمعنويااة  افروقاا للزيااا الطيااار سااخخا التراكيااز المسااتخدمة 
وان تر يااز  لللطرين المذ ورين مقارنة ماا  ملمونااة الساايطرةمعد  العكورة 

  ننااد P<0.001% ماان الزيااا الطيااار سااخب فروقااا ناليااة المعنويااة ن10

المقاسااة  %  ان ا نخلا  في معد  العكااورة 5%و1مقارنتا م  تر يزف  
لااااا تثخاااايف نمواللطريااااات قيااااد الدراسااااة د  نكاااا لعااااد كااااومين ماااان المعاملااااة 

تخدم المساا  بواسطة زيا الثوم الطياروبالنتيلة تاريرهانلا انتاض السخورات  
رم/ماا  قااد راابف 10لااان مسااتخلو الثااوم وبتر يااز ]18[بااين فااي المعاملااة. 

و  Fusarium culmorumو   A. nigerكليااا نموا جناااي اللطريااة  
Pencillium sp.  و لا نمواللطرAspergillus candidus    ااذل 

الكةااولي ومتلاا  فعاليااة تثخيطيااة لماادل  لااان مسااتخلو الثااوم [19]وجااد  
واللطريات المر ية وريرالمر ااية وان اقاا  تر يااز مثاابف   واس  من البكتريا

ماوكروررام/ماا . 10-1  منا  د هذه ا حيا  الملهرية تراوح بااينMICن
المشاااتا مااان ا ليساااين  ajoeneفاااي  راساااتا الاااا ان مر اااب ] 20[اشاااار

والمساااااااتخلو مااااااان الثاااااااوم بواساااااااطة ا كثاااااااانو  وعاااااااد ماااااااؤرر قاااااااوف  اااااااد 
Aspergillus niger وCandida albicans 

اك واقااول ماان ا ليسااين نلسااا   Paracoccidioides brasiliensisو
 .وعم  نلا تةطيم جدار لية اللطريات وبتراكيزاق  من ا ليسين نلسا

 
للوسط الزرعي السائل   )العكورة( قياس الكثافة الضوئيةنتائج  ( 3جدول) ال

لمجموعة السيطرة   R. oligosporium و  A. flavus الملقح بالفطر
 للثوم.زيت الطيار الت بالوالمعام

 التركيز  معدل الكثافة الضوئية )العكورة( 
A. flavus R. oligosporium 

 السيطرة 1.189±0.055 1.254±0.009
0.985±0.001* 0.939±0.023 * 1% 

0.946±0.012 *♦ 0.879±0.011*♦ 5% 
0.742±0.008 *□ 0.754±0.003 *□ 10 % 

 عياري االنحراف الم ±تمثل المعدل  قيمال

 ( عند المقارنة مع مجموعة السيطرة. P<0.05فروق معنوية ) *

 %.1( عند المقارنة مع مجموعة معاملة بتركيز  P<0.05فروق معنوية ) ♦

% و 1( عند المقارنة مع مجموعة معاملة بالتراكيز (P<0.001فروق عالية المعنوية  □

5.% 

الوسااف تعتمااد قاارا ة الكثافااة الضااوئية نلااا تر يااز السااخورات فااي 
  الااا انخلااا  معااد  نااد  السااخورات 4وشاايراللدو  ن اكالزرنااي السااائ  

 انااااا  اكالزيااااا لللطاااارين المااااذ ورين ماااا  از وااااا  تراكيااااز  /ملليتاااار  610ن
مقارنااة ماا  ملمونااة الساايطرة وساال   جمياا  التراكيااز كات معنويااة ناليااة 

مقارنااة  R. oligosporium 17.67 ± 2.51 اقاا  نااد  سااخورات لللطاار
 .زياااا% مااان ال15نااان اسااتخدام تر ياااز  10.07 ± 89.33ة لالساايطر 

بين معد  ند  السااخورات   طية و ر وة  ن قةوجو      2كو   الشك  ن
وقرا ة الكثافة الضوئية نالعكورة  في الوسااف الزرنااي   A. flavusلللطر 

وكلاا  ماان  اا   قيمااة تراكيااز مختللااة ماان الزيااا الطيار السااائ  المعاماا  ب 
2R الاااا تواجاااد ن قاااة  طياااة   3شاااك نال كو ااا   اااذل   0.9سااللا  اك
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وقاارا ة الكثافااة   R. oligosporiumبااين معااد  نااد  السااخورات لللطاار 
الزياااااااا الضاااااااوئية نالعكاااااااورة  فاااااااي الوساااااااف الزرناااااااي الساااااااائ  المعامااااااا  ل 

 ان ]21[وجااااد . ماااان الواحااااد  2Rواقتاااارال قيمااااة  الطيارلمسااااتخلو الثااااوم
ب تااااااي رفي سااااااخ  ماااااان الزيااااااا الطيارالمسااااااتخلو ماااااان الثااااااوم% 1تر يااااااز 

ليااومين مقارنااة ماا  الساايطرة    Eurotium amslelodamiنمااواللطر
الااا   Aspergillus tamari % تااا ر نمااو اللطاار4بينمااا سااخب تر يااز 

% سخخا تاريرات تثخيطية قوية فااي معااد  4ر رة اوام والتراكيز انلا من 
النمو ونلا معد  تكوين السخورات وتا ر وصو  النمو الا نهاوة الطخا 

في  راستا حصو  نقصان ملةااوف فااي نمااو   [22]اظهراوام.  7ر من  اكث 
 .نوي فطرف لسخب مستخلو الثوم الكةولي 18
لثععوم فععي  معععدل عععدد السععبورات مسععتخلص االزيععت الطيععار ل( تععأثير  4جععدول) ال

 . PD brothعلى وسط   R. oligosporium و   A. flavus  ياتللفطر 

 التركيز  /مل(  610معدل عدد السبورات )

A. flavus R. oligosporium 
 السيطرة 10.07 ± 89.33 11.14 ± 86.67
44.67 ± 3.06* 63.33 ± 5.03* 1% 
35.67 ± 4.04* 46.67 ± 6.11*□ 5% 

27.33 ± 3.06 *♦ 17.67 ± 2.51*● 10 % 
 االنحراف المعياري  ±تمثل المعدل  قيمال

 السيطرة.  ( عند المقارنة مع مجموعةP<0.001فروق عالية المعنوية ) *

 %.1( عند المقارنة مع مجموعة معاملة بتركيز  P<0.05فروق معنوية ) ♦

% و 5( عند المقارنة مع مجموعة معاملة بتركيز  P<0.001فروق عالية المعنوية ) ●

10 .% 

 %.1( عند المقارنة مع مجموعة معاملة بتركيز  P<0.05فروق معنوية ) □

 
وقراءة الكثافة    A. flavusت للفطر ( العالقة بين معدل عدد السبورا2شكل)ال

 . لثومالطيار ل  زيتال الضوئية )العكورة( في الوسط الزرعي السائل المعامل ب

  

 

   R. oligosporium( العالقة بين معدل عدد السبورات للفطر 3شكل) ال
  زيتوقراءة الكثافة الضوئية )العكورة( في الوسط الزرعي السائل المعامل ب

 الثوم.

 
تيرير الزيا الطيارلنبات لثااوم والبصاا    مقارنة 5و  نكو   اللد

نلااااا نمااااو اللطريااااات فااااي مياااااه الصااااري الصااااةي نحااااو  التصااااريا 
النهااائي  وفيهااا تاام قيااااي نااد  المسااتعمرات اللطرياااة قخاا  وبعااد المعاملاااة 
بتراكياااز مختللاااة مااان الزياااوت الطياااارة لنبااااتي الثاااوم والبصااا  وبلهااااز ناااد 

ث انخلاااااااا معااااااد  ناااااااد  حياااااا  Colony countingالمسااااااتعمرات 
 اناااا جميااا   اكالمساااتعمرات لعاااد كاااومين مااان المعاملاااة لاااالزيوت الطياااارة 

التراكيااز كات فااروق ناليااة المعنويااة ننااد مقارنتهااا ماا  ملمونااة الساايطرة 
ويعااو  هااذا الااا تااارير زيااا نبااات وبتثخيف  ام  للنمو مقارنة ماا  الساايطرة 

التااايرير مااا  زياااا ة الثاااوم نلاااا اللعالياااات ا وضاااية لللطرياااات حياااث كاااز ا  
  التثخاااايف الكاماااا  للنمااااو 4ويو اااا  الشااااك  ن[23]التر يااااز للزيااااا الطيااااار

اللطرف في نينة مياه الصري الصةي لعد معاملتها بتراكيز مختللااة ماان 
ومنهااا تاااريره نلااا انتاااض السااموم الملاارزة ماان الزيااا الطيااار لنبااات الثااوم 

اشااار  . انيةاللطريااات وماتسااخبا هااذه السااموم ماان تاااريرات مر ااية وساار 
ومنهااا  المستخلصااة ماان التواباا الزيااوت فااي  راسااتهم الااا فعاليااة  [24]

  P. griseofulvumالبص  والثوم والكرام  ااد لعااا ا نااواي اللطريااة 
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 Eurotiumو  Aspergillus ochraceusو P. Corylophilumو

sp. .مستخلصااات التواباا  المختللااة تغيياارات فااي شااك  المسااتعمرة  تسااخب
ةدكااد نموهااا وتةطاايم اللاادران الخلويااة وتقلياا  ا ااذ ا و ساالين اللطريااة وت 

 ..[25]فض  نن تثخيف تصني  الخروتينات والدهون وا حما  ا مينية
 

( تأثير المستخلصات النباتية الخام على نموالمستعمرات الفطرية  5جدول) ال
لعينة مياه الصرف الصحي في الرستمية )حوض التصريف النهائي( بعد  

المعاملة. يومين من  
 التركيز  معدل عدد المستعمرات )مستعمرة/مل( 
 مستخلص الثوم  مستخلص البصل 
 السيطرة 2.08 ± 57.33 6.81 ±  22.67
11.3 ±  5.51* 0.0 * 1% 

10.33  ±  5.03* 0.0 * 5% 

6.33 ±   3.06 * 0.0 * 10 % 

 اصنحراف المعياري  ±القيم تمثل المعدل 
 ( عند المقارنة م  مجموعة السيطرة.P<0.01فروق عالية المعنوية )*

 
( التثبيط الكامل للنمو الفطري لعينة مياه الصرف الصحي بعد  4شكل) ال

 .الزيت الطيار لمستخلص الثوم%( من 10، 5، 1معاملتها بتراكيز مختلفة ) 
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Studying the antiactivity for some types of polluted fungi of waters by 

essential oil extracted from garlic plant Allium sativum L.  
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Abstract: 

In this study, essential oil of  plant Allium sativum (garlic) which belongs, to the Liliaceae  family was used at 

concentration  0, 1%, 5% and 10% to know their effect on the growth of  fungi poisonous and polluted for waters 

Aspergillus flavus and Rhizopus oligosporium that isolated from Tigris  river 2010. These species were purified and 

culturing in the laboratory for using in this study. Essential oil of garlic exhibited highly efficiency percent in the 

inhibition growth of the A. flavus at 100% in the concentration of 10% and growth of the same species at the same 

concentration was delayed to the fourth day from treatment. However, the growth of R. oligosporium was decrease by 

using these three concentrations of essential oil. These results were agreed with the results dry weight of fungi that 

measured decreasing in it with the increasing of concentration of oil at significant difference. To test the effect 

concentrations of oil on the growth of tested fungi by reading of optical density (OD) which showed that all the 

concentration caused significant difference (P<0.05( for two species fungi as compared with the control. Reading of 

OD was depending on the  spores concentration in the broth culture, 5%, 10% of oil concentration  were caused 

highly significant differences in the spores concentration as compared with the control. The results pointed on the 

complete inhibition of fungal growth by garlic in the sample of wastewater inoculated by tested essential oil as 

compared with the control group (57.33± 2.08) colony/ml.   
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