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في بعض أجناس Jatropha curcas L. ( Euphorbiaceae)تأثير المستخلص االيثانولي لنبات 

 الفطريات المعزولة من األغذية الملوثة 

 2أنعام فؤاد حسين الزهيري  و  1خزعل ضبع وادي الجبوري 

 جامعة ديالى -كلية العلوم  -قسم علوم الحياة  1,2

 الخالصة

 Jatropha curcasتضمنت الدراسة تحضير المستحضرات الكحولي)االيثانولي( بطريقة التخمير ألوراق  نبات الجاتروفا

L.   تم الكشف عن المركبات الكيميائية من نواتج األيض الثانوي للنبات في المستخلص الخام فوجد انه يحتوي على القلويدات

والتانينات والكاليكوسيدات والصابونينات والمواد الفينولية والستيرويدات  , تضمنت الدراسة أيضا على اختيار الفاعلية 

 ,Aspergillus, Pnicillium, Rhizopus ام في الطبق ضد أجناس الفطريات التثبيطية للمستخلص االيثانولي الخ

Fusarium( 55, 52,05والتي تم عزلها وتشخيصها من األغذية الملوثة وذلك بحساب النسبة المئوية للتثبيط عند التراكيز ,

 كلما زاد تركيز المستخلص زادتفأظهر المستخلص الفاعلية التثبيطية لألجناس الفطرية أعاله , اذ   ( ملغم/مل022, 022

 ,Aspergillus, Penicillium ملغم/مل ضد العزالت الفطرية :     022النسبة المئوية للتثبيط اذ بلغت النسبة المئوية للتركيز

Rhizopus      Fusarium  (5550 ,5557 ,02 ,005على الترتيب %) 

 .  ياتجاتروفا ,  مستخلص ايثانولي , فطرالكلمات المفتاحية : 
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Abstract 

 This study included the preparation of alcoholic (ethanol) by fermentation method of aerial 

part of Jatropha curcas L. .The detection on chemical compounds of secondary metabolism 

products of plant in crude extract revealed that are: alkaloids ,tannins ,glycosides ,saponins, 

phenolic compounds and steroids .The inhibitory effect of ethanolic extract against the fungi 

genera Aspergillus ,Penicillium ,Rhizopus and Fusarium, isolated from contaminated food is 

also determined by the percentage of inhibitory in petri dish at the concentrations (25, 50, 

75,100,200 ) mg/ml ,the extract gave the inhibitory activity against fungi, so the percentage 

increased with  the increasing of concentration specially at the high concentration 200 mg/ml 

against fungal isolates  Aspergillus , Penicillium , Rhizopus  and Fusarium   :( 81 , 80 , 75.3 , 

75.1)%  respectively.  

Key words: Jatropha curcas , Ethanolic  extract, Fungi.      

 المقدمة

( ويزرع كنبات زينة في 0)لوحة  Euphorbiaceaeالى عائلة أم الحليب   .Jatropha curcas L ينتمي نبات الجاتروفا  

يعد نبات الجاتروفا  ((Oseni and Akindahunsi, 2011 )الحدائق المنزلية في آسيا وغرب أفريقيا وهو مقاوم للجفاف 

( أهمية النبات في عالج الحمى وإصابات الفم واليرقان5  كما 0222وأخرون ,)  Igbinosaمن النباتات المهمة طبيا فقد ذكر
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 Kalimuthu)الوراق المطبوخة لعالج السعال ونزف الدم ما بعد الوالدة والروماتزم واإلسهال وأمراض الجلد  أستعملت ا

et al. ,2010)5 ويعد النبات محصول صناعي فقد بينOseni and Akindahunsi  (, (2011  أهمية النبات في إنتاج

  Biodiesel fuelالشمع والصابون ونظرا إلحتواءه على نسبة عالية من الزيت فهو يعد مصدر لزيت الديزل الحيوي 

(parawina,2010)   58-60اذ تحتوي البذور على الزيت بنسبة % (Donlapron and Suntonsuk,2010)  ويتكون

وفي  Triglycerol methyl esters   (Fernandis et al., 2015)و Free fatty acids الزيت بصورة رئيسية من 

 Totalو Saponins و Alkaloides وFlavonoides و Tanninsدراسة لتحليل مكونات النبات وجد انه يحتوي على 

phenols ( ملغم/غم على التوالي 00,22,  07,22,  09,20, 0,20,  77,70وبنسب )(Paul et al.,2016)وي , و يحت

 Phorbal estersومركبات سامة تسمى    Phytic acidو Saponinو    Lectinالزيت على مواد مثبطة أخرى مثل  

و اللذان يسببان .Sclerotium  spو Colletrichummusae والتي لها خصائص مضادة للفطريات والحشرات مثل فطر

تلك المستخلص الميثانولي للنبات فاعلية ضد 5 يم( Donlapornand and Suntornsuk, 2010)أمراض نباتية عدة 

وفعالية مضادة للبكتريا فقد اعطي المستخلص االيثانولي التأثير  Schistosoma ( Rahman et al. , 2011 ) الطفيلي

فقد كانت النسبة  Staphylococcus aureus , Pseudomonas, Klebsiella ,Escherichia coliالمثبط لبكتريا

( أما المستخلص Katimuthu et al. ,2010(%على التوالي ) 07-02-02-02هي )%050ط عند التركيز المئوية للتثبي

  ملغم/مل022( ملم عند التركيز 2,50+02بقطر ) Salmonella typhiالميثانولي فقد أعطى تأثير مثبط لبكتريا التايفوئيد  

(Ajayi et al., 2016) 5 بينت دراسات عديدة تأثيرا لنبات الجاتروفا في الفطريات المعزولة من بيئات مختلفة ,فقد أعطي

 , Fusarium , Curvularia , Lasiodiplodiaالمستخلص الخام لبذور النبات تأثير مثبط ضد الفطريات 

Colletrichum     (%على التوالي 09-70-72-20مل وبنسبة تثبيط ) 522عند التركيزDonlaporn and Suntornsuk 

 %50,50( ولفطريات األغذية حساسية كبيرة لمستخلص نبات الجاتروفا فقد أعطى مستخلص البذور نسبة تثبيط  (2010 ,

وللزيت تأثير  (Rahman et al.,2011)المعزول من الفواكه الفاسدة Colletotrichum gloeosporioidesضد عفن 

 07,20و 90,20و 72,92اذ أعطى نسبة تثبيط )  Potato dextrose agarل من وسط م 05ميكروليتر/ 522مثبط بتركيز 

 و  A.    fumigatusوAspergillus flavus وAlternaria  alternata ( %  ضد فطريات 00,00و 02,02و

Fusarium وPenicillium  على التوالي والمعزولة من األغذية المتسممة(Serivastava et al. ,2012) هر , أظ

المعزول من النباتات  Aspergillus nigerتأثير مثبطا لنمو عفن  %02المستخلص المائي ألوراق النبات عند التركيز 

(Danish et al. ,2015) 5  ونظرا إلنتشار الفطريات الملوثة لألغذية وسرعة نموها وإفرازها للسموم ولتوافر النبات في

سة الحالية تحضير مستخلص نبات الجاتروفا وإختبار الفعالية التثبيطية ضد العراق ونجاح إستزراعه فقد إستهدفت الدرا

 الفطريات الملوثة لألغذية5
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 لمواد وطرائق العملا

 جمع النبات 

جمعت األجزاء الهوائية)السيقان واألوراق والثمار( لنبات الجاتروفا من الحديقة النباتية للمعشب الوطني خالل شهر نيسان 

وشخص النبات من قبل الدكتور خزعل ضبع وادي )تصنيف نبات(,غسلت العينة النباتية بالماء الجاري للتخلص  0200لعام 

حقت باستخدام مطحنة كهربائية للحصول على المسحوق الخضري وحفظ في أكياس من األتربة والعوالق ثم جففت هوائيا وس

 نايلون لحين االستخدام5  

 تحضير المستخلص الكحولي من نبات الجاتروفا

مل من الكحول  522غرام من المسحوق النباتي بـ  52حضر المستخلص الكحولي)اإليثانولي( بطريقة التخمر وذلك بتنقيع 

بعد ذلك   (Handa et al. , 2008 )مليلتر محكم الغطاء وتركه لمدة أسبوع  0222في وعاء سعة  % 02 االيثانولي بتركز

 Rotaryثم ركز الرائق باستخدام جهاز المبخر الدوار Whatman no,1رشح النقيع بإستخدام أوراق الترشيح من نوع 

evaporator   للحصول على المستخلص الجاف Rahman et al. ,2011)  وحفظ المستخلص الجاف بدرجة حرارة )

 الثالجة لحين اإلستعمال5 

 الكشف عن المركبات الفعالة في مستخلص نبات الجاتروفا

 تم الكشف عن بعض نواتج األيض الثانوي من المكونات الفعالة للنباتات وكاالتي : 

 القلويداتAlkaloides( إذ أخذ 0227: أعتمدت طريقة الباالني )ستخلص النباتي وأضيف له بضع قطرات مل من الم 05

 من كاشف دراجندوف  وأستدل على وجود القلويدات بظهور راسب برتقالي محمر 

  التانيناتTannins اتبعت طريقة :) Oseni and Akindahunsi0200 غرام من المسحوق النباتي الجاف 0.5 ( إذ أخذ

مقطر المغلي ثم رشح وأضيف للراشح بضع قطرات من كلوريد مل بالماء ال 02وضع في أنبوبة اختبار وأكمل الحجم الى  

 ,اذ يستدل على وجود التانينات بظهور اللون البني المخضر أو األسود المزرق   %0الحديديك 

 الكاليكوسيداتGlycosides  (1973) : أتبعت طريقة Harborn    مل من المستخلص النباتي في أنبوبة  0حيث وضع

مل من كاشف بندكت ثم نقلت الى حمام مائي مغلي لمدة خمس دقائق , اذ يستدل على إيجابية الكشف  0إختبار وأضيف له 

 من خالل ظهور اللون األحمر  

  الصابونيناتSaponins (1951) :  أتبعت طريقة Shihata  مل من المستخلص النباتي بشدة في  5للكشف عنها وذلك برج

دقيقة ,اذ يستدل على إيجابية الكشف بظهور   05األنبوبة في وضع عمودي لمده  أنبوبة اإلختبار لمده نصف دقيقة وترك 

 رغوه كثيفة5
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  المواد الفينوليةPhenolic Compounds ( اذ %0مل من كلوريد الحديديك)  0مل من المستخلص النباتي الى  5:  أضيف

 (Harborn ,1973)أن ظهور لون اخضر مزرق دليل ايجابية الكشف 

 الستيرويدات التربينات وTerpens and Steroides   اتبعت طريقة:Al-Abid, 1985) في هذا الكشف وذلك بإذابة   )

غم من المستخلص الجاف في قليل من الكلوروفورم وأضيف له قطرة من حامض الخليك الال مائي ثم قطرة من حامض 0

دقائق لون أرزق داكن  5-7لتربين , وإذا تكون بعد الكبريتيك المركز, إذ أن تلون المستخلص بلون بني دليل إحتواءه على ا

 فذلك يعني إحتواءه على الستيرويد 5

 عزل وتشخيص الفطريات من بعض األغذية الملوثة   

وحضنت بدرجة     Potato Dextrose Agar (PDA)عزلت الفطريات من األطعمة الملوثة وزرعت على وسط       

05ᵒ   أيام 5 شخصت الفطريات بتقنية الزرع على الشريحة  5-7م لمدهSlide culture technique  لمالحظة ترتيب

 Webster and Weber (2007).  ( و0225وأخرون ) Ellisالسبورات تحت المجهر وقورنت الصفات مع ما ذكرها 

 العزالت الفطرية إختبار الفعالية التثبيطية للمستخلص الكحولي لنبات الجاتروفا ضد بعض 

اختبرت فعالية المستخلص النباتي على النمو الفطري بطريقة خلط المستخلص مع الوسط الزرعي وهي تعتمد على النمو       

         PDAمل من وسط 02غم من المستخلص الجاف ب 0الشعاعي للعفن إذ حضرت تراكيز المستخلص النباتي وذلك بإذابة 

وهكذا أعيدت التجربة لعمل   ملغم/ مل 022م  ,ثم صب في طبق بتري للحصول على تركيز 92ᵒالمحضر والمبرد الى  

أيام في مركز  5مل من المزرعة الفطرية بعمر  5ثم وضعت قطعة قطرها    ( ملغم/ مل022,55,52,05تراكيز متدرجة )

م وعند وصول قطر المزرعة الفطرية لمعامله السيطرة )وسط خالي  05ᵒالوسط الزرعي وحضنت األطباق بدرجة حرارة 

من المستخلص( إلى حافة الطبق قيست أقطار المستعمرات وحسبت لها النسبة المئوية للتثبيط كما في المعادلة اآلتية 

(Donlaporn and Suntornsuk ,2010) : 

 متوسط قطر مستعمرة طبق المعاملة   ‒   متوسط قطر مستعمرة السيطرة                                

                                                                             022×                                                                                                    =  التثبيط %

 متوسط قطر مستعمرة السيطرة

 التحليل اإلحصائي:

وبواقع ثالث مكررات  CDRوفق نظام التصميم العشوائي  SPSSحللت نتائج التجربة حسب البرنامج اإلحصائي         

 (0202)الراوي ,  0.05عند مستوى احتمالية    .L.S.Dإلستخراج اقل فرق معنوي بين المعامالت

 

http://dx.doi.org/10.24237/djps.1303.287B


 

   

 في بعض Jatropha curcas L. ( Euphorbiaceae)تأثير المستخلص االيثانولي لنبات 

 الملوثةأجناس الفطريات المعزولة من األغذية 

 أنعام فؤاد حسين الزهيري    و    خزعل ضبع وادي الجبوري 

 

228 Vol: 13 No:3 , July 2017 

DOI : http://dx.doi.org/10.24237/djps.1303.287B 

     P-ISSN: 2222-8373 

     E-ISSN: 2518-9255   

  النتائج والمناقشة

من المكونات الفعالة والتي إشتملت على القلويدات والتانينات  أظهرت نتائج الكشوفات احتواء النبات على عدد      

 Donlaporn and Suntornsukوالكاليكوسيدات والصابونينات والمواد الفينولية والستيرويدات وهذا يتفق مع ما وجده 

5 إذ أن الكحول األثيلي له القابلية على إذابة المواد الفعالة من المستخلص النباتي بسبب Paul et al., (2016)و    (2010)

 >.L.S.D 0.05( وجود فروق معنوية عند المستوى المعنوي 0بينت النتائج في الجدول ) 5 (Cowan ,1999)قطبيته العالية 

 022زرعي خالي من المستخلص( فقد كان التركيز   بين التراكيز المختلفة للمستخلص اإليثانولي ومعاملة السيطرة ) وسط

وبنسبة  Aspergillus , Pnicillium ,Rhizopus ,Fusariumاألكثر كفاءة في التأثير في االجناس الفطرية   ملغم/ مل

ت النسبة دعلى التوالي , إذ كان التأثير يتناسب طرديا مع التركيز فكلما زاد التركيز زا (75.1 , 75.3 , 80 , 81 )% تثبيط 

   ملغم/مل 52لم يظهر أي تأثير على األجناس الفطرية المدروسة بينما التركيز   ملغم/ مل 05المئوية للتثبيط , إذ أن التركيز 

, ربما يعود سبب فعالية المستخلص الى المواد الفعالة الموجودة RhizopusوFusarium لم يظهر أي تأثير ضد الجنسين 

وتعمل   (Cowan ,1999)لها خصائص سمية عالية تجاه الفطريات من خالل تثبيط عمل البروتينات  فيه  فالمواد الفينولية

القلويدات والتانينات والزيوت الطيارة على إضعاف الفعالية األيضية أثناء عملية التنفس مما يؤدي الى إيقاف عمل األنزيمات 

  0.05أن هناك فروق معنوية عالية عند مستوى احتمالية  5 ويتبين من النتائج(Knoblock ,1986)   وموت الكائن الحي

أكثر حساسية تجاه المستخلص فقد كانت  Aspergillus ,Penicilliumبين أجناس الفطريات المدروسة, اذ كان الجنسين 

ملغم/مل , كما إنهما يتأثران حتى في التراكيز الواطئة  200على التوالي عند التركيز  % 81 و  %80النسبة المئوية للتثبيط  

على التوالي, ويعد الجنسان أعاله أكثر األعفان انتشارا في األغذية وربما  %20.3و  %20ملغم/مل  وبنسبة تثبيط    50

ألنزيمات واألحماض ليعود سبب تقارب نتائج تأثرهما بالمستخلص النباتي الى التشابه الكبير بين الجنسين من حيث افرازهما 

فهو أقل تحسسا  Rhizopus, أما جنس  Ascomycetes 5( Webster , 2007)العضوية والبيئة والصف الذي ينتميان إليه 

ملغم/مل  فهو أقل تحسسا تجاه المستخلص , وقد يرجع سبب ذلك الى كون  50و 25تجاه المستخلص, اذ لم يتأثر عند التركيز 

و  Penicilliumلمقاومة تأثير المستخلص بينما العفن Sporangiospores  جنسية حافظية هذا العفن يكون سبورات ال

Aspergillus  فهما ذا سبورات عاريةConidia   من السهل القضاء عليهما( Webster ,2007) إذ أن األعفان في الوسط ,

بذلك يعتمد على المايسيليوم والسبور الال ( فيكون دراسة تأثير المستخلص 0220الزرعي تتكاثر ال جنسيا فقط ) نخيالن ,

فهو من األجناس المهمة والذي يفرز سموم خطرة  في األغذية مثل سموم الزيراليون أن تأثره  Fusariumجنسي5 أما جنس 

 ,Donlaporn and Suntornsukبالمستخلص النباتي بهذه النسبة تعد جيدة إذا ما قورنت بالنتائج التي توصل اليها الباحثون  

2010) ;Danish et al., 2015; (Servastava et al., 2012  5 أكدت دراسات عديدة أن أسباب الفاعلية التثبيطية لنبات

 paul et al., 2016; Fernandis)الجاتروفا تجاه الفطريات هو تنوع المواد الفعالة التي يحتويها المستخلص الخام والزيت 

et al., 2015 ;Rahman et al., 2011; Donlaporn and Suntornsuk, 2010).  
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في تثبيط نمو االعفان  Jatropha curcas(: تأثير تراكيز مختلفة من المستخلص االيثانولي لنبات 1جدول)            

 بحساب النسبة المئوية للتثبيط

 تركيز المستخلص 

 )ملغم/ مل(

.L.S.D نسبة التثبيط %

  
Fusarium Rhizopus Penicillium Aspergillus 

 200  75.1 75.3 80 81 3.5 

100 69.3 51.3 75.8 70.3 6.3 

75  28.6 18.8 33.3 65.3 3.8 

50 0 0 20 20.3 5.3 

25 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

L.S.D. 5.5 10.7 7.5 4.9  

 

 

 .Jatropha curcas L  : نبات الجاتروفا  1لوحة 
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