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 ابنية مدارس مدينة تكريت وخارج عزل و تشخيص فطريات الهواء داخل
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 معة الموصلجا /كلية العلومقسم علوم الحياة/ جامعة تكريت                        / كلية العلوم قسم علوم الحياة/

 

 (11/2018/ 1؛  ُقبل  2018/ 9/ 16)ُاستلم  
 الملخص

قد وجد ان هناك العديد من ف الحساسية. أمراضومنها  األمراضبالعديد من  اإلنسان إصابةفي  اً ماهًا الفطريات دور  تؤدي 
فضال جنسا،  24الى  لربيعي( تعودا) والموسم الثاني( )الخريفي االولالفطريات في هواء المدارس في مدينة تكريت خالل الموسم 

)رياض تكريت  المدارس فيفي هواء  حضوراً اكثر الفطريات  Cladosporiumفطر الوجد ان و عن الفطريات العقيمة والخمائر. 
و  30.76و  39.13)الداخلي في الهواء  األولالبنات( في الموسم االطفال ومدارس االبتدائية للبنين وللبنات والثانوية للبنين و 

% على 16.66و  5,63و  25.63و  17.64و  45.16% على التوالي( و في الهواء الخارجي )43.75و  24.56و  35.93
% 16.9و  61.29االبتدائية للبنات ) والمدارس تكرار في الموسم الثاني في هواء رياض االطفال  بأعلىالتوالي(. كذلك تواجد 

كان مجموع  وحدات و  .Stemphyliumو Rhizoctoniaو Alternariaو Penicilliumبعد ذلك فطريات يليها  على التوالي(.
Cladosporium             99 تكوين المستعمرات )و.ت.م.( في الموسم االول للفطر

 Penicillium يليه فطر، و.ت.م. 
و.ت.م. و فطر   124هو  Cladosporiumوحدات المستعمرات لفطر  تكوين أعدادوفي الموسم الثاني كان مجموع  ت.م.( 58)

Alternaria  و.ت.م. 104هو 
  

 . فطريات هواء المدارس ،Cladosporiumالفطر  ،غبار المدارس، : فطريات الهواءدالةالكلمات ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

Fungi plays an important role in the infection of humans with many diseases, including 

allergies. It has been found that there are many fungi in schools air in the city of Tikrit during the 

first season (Autumn) and the second season (Spring) to 24 genera as well as sterile mycelium and 

yeast. Cladosporium was found to be the most common fungus in schools air in Tikrit 

(kindergartens and primary schools for boys and girls  and secondary schools for boys and girls) in 

the first season in indoor air (39.13, 30.76, 35.93, 24.56 and 43.75%, respectively). And outdoor air 

(45.16, 17.64, 25.63, 5.63 and 16.66%, respectively). There was also a repeat of the second season 

in the air of kindergartens and primary schools for girls (61.29 and 16.9%, respectively) then the 

fungi Penicillium, Alternaria, Rhizoctonia and Stemphylium. The total number of colony formation 

units for Cladosporium 99 CFU and followed by Penicillium (58CFU) in Autumn, in Spring 

Cladosporium (124 CFU) and Alternaria is 104 CFU. 
 

Keywords: Air fungi, Schools  dust, Cladosporium sp., Schooles dust fungi. 
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 المقدمة
نون أنها ظمن العامة ي اً كثير  أن من المؤسف هلكن ،ضارة أو نافعةبحيث تكون كائنات  ،ميزتيناهلل تعالى الفطريات ب اختص   
 (.2010 ،)الشرقاوي اسعند كثير من النالجانب الضار لها معروف  فحسب، السيما ان األمراضتسبب 
" التي تكون مختلفة من ناحية السلوك والتركيب وكذلك Eukaryoticهي كائنات حية "حقيقة النواة  Fungiن الفطريات إ

" أي انها ال تتمكن من صنع غذائها بنفسها Heterotrophicالتغذية عن باقي الكائنات الحية التي تمتاز بكونها متباينة التغذية "
 ،أو األخرىالتطفل على الكائنات  تؤمِّن غذائها إما منب في ذلك لعدم احتواء خالياها على "مادة الكلوروفيل" فهي ويعود السب

ن الفطريات تمتلك مقومات خاصة تجعلها تتمكن من القيام بشكل واسع من النشاطات إوبذلك ف ،بالترمم على المواد العضوية
بأنواعها اذ تتميز الفطريات بالقدرة على إنتاج السموم  (.2011، ياة اإلنسان )نخيالنوالفعاليات التي يمكن أن تدخل في مفاصل ح

التعامل مع  من خاللوبذلك تكون مصدر خطر على اإلنسان بصورة مباشرة  ،المختلفة وكذلك كفاءة الجهاز االنزيمي للفطريات
 أو، أو بصورة غير مباشرة من خالل استنشاق، pores الحساسية التي تنتج من استنشاق السبورات أنواعكما في بعض  ،الفطريات

 .(et al., Jawetz (1998 تناول المواد الغذائية التي تكون ملوثة بالسموم الفطرية  
 اربالغو البكتريا و الهواء من المكونات البيئية ذات األهمية الذي يكون عرضة للتلوث بالعديد من المواد الفطريات  وُيعد  

شكل قطع الخيوط على كما ان فطريات الهواء تنتشر بواسطة التيارات الهوائية  .Lehrer et  al) ,1994) رهاحبوب اللقاح وغيو 
وتتمكن الكائنات الدقيقة وبضمنها الفطريات من أن تدخل الى المباني عن طريق دخول الهواء الخارجي وخالل  ،الفطرية واألبواغ

إذا  ،المواد البنائية وغيرها من المحتويات كملوثات لهافضاًل عن ق النوافذ واألبواب التهوية والتدفئة ونظام تكييف الهواء عن طري
 .et al., (Shelton 2002)ارتفعت نسبة الرطوبة لفترة كافية 

وان التعرض للفطريات يتسبب بالحساسية  ،صحةبالالن لها تأثيرات ضارة ، أصبحت فطريات الهواء ذات أهمية متزايدةو 
ومن خالل المعلومات التي يمكن الُحصول عليها من عينات فطريات الهواء في مساعدة  ،ها من التأثيرات السامةوالتهيجات وغير 

وكذلك تفيد في قياس نوعية "الهواء الداخلي" بصورة  ،عالجية وتقدير مدى المخاطر الصحية طرائقالتقييم الطبي وكذلك تحديد 
 متتابعة للحد من وقوع أي نوع من األضرار

 (de Hoog et al., 1995 ;  Hedayati  et al. ,2005  ; Shelton et al., 2002 ; Basilico et al., 2007). 
حالة  ان  كل  أي  ،ت ثالث آليات للمرض الذي يمكن أن تسببُه الفطريات وهي : الحساسية والعدوى والتسمم الغذائيُرِصدو 

ألخيرة تكونت اختالفات كثيرة بنطاق واسع حول تأكيدات "غير مثبتة وفي اآلونة ا ،من المرض ترتبط بنوع معين من الفطريات
غير أن هذه األمراض يمكن أن تتميز  ،علميًا" مفادها أن استنشاق فطريات األماكن المغلقة يتسبب بأمراض معروفة ومحددة

م  1924حوث المنشورة منذ عام بالنقص في "التعريف التشريحي للمرض" وانعدام وجود الدليل الموضعي. كما أن الكثير من الب
 األجسامالذي ينتج عن الحساسية وذلك بعد إثبات وجود  أسباب اإلصابة بالربو إحدىيمثل أن وجود الفطريات  ُعنيت بفكرةالتي 

 .Torres-Rodríguez  et al., 2012; Denning et al., 2006))المضادة التحسسية للفطريات 
ألجسام والميسليوم وغيرها( ولها المقدرة على حث ا ،الفطرية للحساسية )الجراثيمن جميع أجزاء الفطر تكون مسببة إ
 إلنسان".عند امن "العوامل المسببة للحساسية أربعين فأكثر  40على  تضمان بعض السالالت الفطرية  فضال عن ،المضادة

ق أجزاء من الخيوط الفطرية أو جراثيم الفطريات الى أن عملية استنشاتهتم بدراسة أغلب الدراسات العلمية التي وتشير 
 و يعتمد ذلك على نوع الفطر والفترة الزمنية للتعرض لُه. أخرى منها التسمم،و أمراض allergy الحساسية  الفطريات تسبب عدوى

المشاكل الطبيعية من  َعدُّهاوالربو( يمكن ، االلتهاب الرئوي مفرط الحساسية ،وكذلك فأن االستجابات للحساسية )الحساسية األنفية
 (.2013، متعلقة باستنشاق الفطريات  المتواجدة في الهواء )مشاطوهي  على نطاق واسعوالشائعة 
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 كيلومترا 330و بغداد شمال مدينة كيلومترا 180تقع مدينة تكريت على الضفة اليمنى لنهر دجلة وعلى بعد  
شبه متموجة هي منطقة م تقريبًا، و  50 - 45يتراوح ارتفاعها بين  دجلة على نهر االنحدارتميل بحافة شديدة ، و الموصل جنوب

  .110ترتفع عن سطح البحر 

لرياض   األبنيةخارج ، و )القاعات الدراسية( األبنيةداخل  هوائهامنتشرة في الالفطريات  عنالبحث التحري  ارتأىلذلك 
 في مدينة تكريت. واإلعداديةاالبتدائية  والمدارس األطفال

 واد و طرائق العمل م
 جمع العينات

  Open plat methodالمفتوحة األطباقلمدينة تكريت بطريقة  وخارجها المدرسية األبنيةتم جمع فطريات الهواء داخل 
( والحاوية على وسط البطاطا والدكستروز واالكار Uzochukwu  and Nkpouto,2013)  Gravity settle platesاو

Potato dextrose agar (PDA وفي فترتين )الموسم  2018)الموسم االول( والثانية نيسان/  2017تشرين الثاني/ األولى(
عدادية للبنين و للبنات وبواقع مدرستين لكل مرحلة وومدارس ابتدائية و  األطفالوشملت الدراسة رياض  ،الثاني(  أطباق 3ثانوية وا 

  .صباحا 12-9لكل موقع  وللفترة من الساعة 
  الدكستروز الصلبالبطاطا و تحضير وسط 

غم من المسحوق الجاهز من شركة  39بإذابة  Potato Dextrose agar (PDA)  تم تحضير وسط البطاطا و الدكستروز
(HiMedia-Indiaوتعديل األ ) ضافة المضاد الحيوي ستربتومايسين ) 6.5س الهيدروجيني الى توزيع  جزء بالمليون( و 50وا 

ها لحين التصلب تركت فيملم و  50ة حجم البالستيكي األطباقالوسط في  ب  صُ والتعقيم بالمقام. بعدها  الوسط في دوارق مخروطية
 خدمت فيما بعد. استُ و 

 عزل الفطريات
بعدها دقائق  10لمدة  (واإلعداديةواالبتدائية  األطفالالمدارس )رياض  ( لهواءPDA) الحاوية على وسط األطباقعرضت 

25فظت بالحاضنة في درجة نايلون وحُ  أكياست في وضعتم اعادة تغطيتها و 
O  بهدفو ، المستعمرات م لمدة اسبوع. بعدها تم عد 

ذ جزء من المستعمرة الفطرية ووضع في قطرة من صبغة الالكتوفينول على شريحة زجاجية ثم وضع خِ أُ تشخيص الفطريات النامية 
يات حسب المفاتيح التصنيفية التي وردت في المصادر غطاء الشريحة وفحصت تحت المجهر ثنائي العدسة وشخصت الفطر 

 .( (Ellis,1971;Pitt and Hocking,1997 ;Watanabe, 2002: اآلتية
 

 النتائج و المناقشة
  األطفالرياض هواء  العزل من 

عشر جنسا  إحدىزل وعُ  األطفالفيها التي يتواجد الداخلي والخارجي للغرف الغرف تم الحصول على الفطريات من الهواء 
وتسعة في الموسم الثاني وكان فطر  األولفي الموسم  أجناسمن الفطريات المتواجدة في هواء حضانة االطفال منها ثمانية 

Cladiosporium  وُرِصد ،% على التوالي 45.16و 39.13) اكثرها تكرارا في الموسم االول في الهواء الداخلي والخارجي 
وصلت ، و في الموسم الثاني  Penicilliumو فطر، في الموسم الثاني%( 61.29)  لداخليفي الهواء ا  Cladiosporiumفطر

 Mucorو  Fusarium(. لم تعزل فطريات1 % )الجدول21.95بنسبة   Altrenaria% يليه فطر29.26 نسبة تكراره الى
فضال عن عزل الخمائر  ،لثانيوالفطريات العقيمة في الموسم ا Trichophyton في الموسم االول وفطريات  Stemphyliumو

 31في الهواء الداخلي و  23منها  ،مستعمرة يةوحدة تكوين 54 إلى األولالفطريات في الموسم  أعدادفي كال الموسمين. وصلت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
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ي الهواء الداخلي والخارج فيد وحدات تكوين المستعمرات اعدأوفي الموسم الثاني كان  ،مستعمرة في الهواء الخارجي يةوحدة تكوين
 . الهواء الخارجي في 41الهواء الداخلي و  في 31منها  72بلغت كثيرة إذ 
تواجدا في الهواء  وأكثرهااحد الفطريات المسببة للحساسية Cladosporium  ان فطر et al., Charles (2012) ذكرو 

 الداخلي والخارجي.
 

 في مدينة تكريت طفالاال الداخلي والخارجي لرياض هواءالالفطريات المعزولة من : 1 الجدول

 
  العزل من هواء المدارس االبتدائية

عن الفطريات العقيمة والخمائر تم عزلها في الموسمين من هواء المدارس االبتدائية  فضالً جد ان هناك ستة عشر جنسا، وُ 
عشر جنسا والخمائر في الموسم  أَحدَ و لعقيمة والخمائر في الموسم االول، فطريات اللبنين منها ثالثة عشر جنسا فضال عن ال

  %30.76بنسبة  Cladiosporiumاكثر الفطريات تواجدا في الهواء الداخلي والخارجي فطر  ت( وكان2 الجدول) الثاني
، % 22.22في الهواء الداخلي بنسبة  اً اكثر تواجد  Aureobasidium% على التوالي. و في الموسم الثاني كان فطر 17.64و
اقل من الموسم  األولد ان اعداد تكوين المستعمرات في الموسم جِ وُ و % في الهواء الخارجي.  35.29بنسبة  Alternariaفطر و 
 % على التوالي.34و  17الخارجي % و 72 -39اني في الهواء الداخلي الث

فني الموسنم  لنتسنبعة اجنناس عز  تعنود النى الهنواء النداخلي و الخنارجيالفطريات المعزولة منن  ( توضح ان3 الجدول)نتائج و 
فطننننننننننر الفنننننننننني الهننننننننننواء الننننننننننداخلي و  Penicillium (35.93%)و  Cladiosprium اً الفطريننننننننننات تكننننننننننرار  أكثننننننننننر تاالول و كاننننننننننن

Cladiosporium  كانننت نسننبة تكننرار فطننر فامننا فنني الموسننم الثنناني  ،%25.0فنني الهننواء الخننارجي بنسننبةCladiosporium  و
Rhizoctonia 16.90و فطننر، % فنني الهننواء الننداخليAlternaria  (19.04)  وPenicillium وStemphylium    بنسننبة

% علنى التنوالي و 184و  72ان اعداد وحدات تكوين المستعمرات في الموسم االول اقل منن الموسنم الثناني  كما لوحظ%. 19.09
 % على التوالي.42و 142و  8و  64مين في الهواء الداخلي اكثر من الخارجي لكال الموس

 

 الموسم الثاني الموسم االول الفطريات
وحدة 
تكوين 
 مستعمرة

الهواء 
 الداخلي

% 
 للتكرار 

الهواء 
 الخارجي

% 
 للتكرار 

وحدة 
تكوين 
 مستعمرة

الهواء 
 الداخلي

% 
 للتكرار 

الهواء 
 الخارجي

% 
 للتكرار 

Alternaria alternate 5 3 13.04 2 6.45 11 2 6.45 9 21.95 

Aspergillus spp 4 1 4.34 3 9.67 4 2 6.45 2 4.87 

Aureobasidium pullulans 3 1 4.34 2 645 5 2 6.45 3 7.31 

Cladosporium spp 23 9 39.13 14 45.16 19 19 61.29 0 0 

Drechslera spp 2 2 8.69 0 0 2 0 0 2 4.87 

Fusarium  oxysporum 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4.87 

Mucor spp. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2.43 

Pencillium spp 5 3 13.04 2 6.45 15 3 9.67 12 29.26 

Rhizoctoni solani 8 1 4.34 7 22.58 6 3 9.67 3 7.31 

Trichophyton spp 1 1 4.34 0 0 0 0 0 0 0 

Stmphylium  spp.  0 0 0 0 0 2 0 0 2 4.87 

Steril mycelium 1 0 0 1 3.22 0 0 0 0 0 

Yeast 2 2 8.69 0 0 5 0 0 5 12.19 

 100 41 100 31 72 100 31 100 23 54 المجموع
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 في مدينة تكريت الداخلي والخارجي لمدارس البنين االبتدائية هواءالالفطريات المعزولة من : 2 الجدول
 الموسم الثاني الموسم االول  الفطريات

وحدة 
تكوين 
 مستعمرة

الهواء 
 الداخلي

% 
 للتكرار

الهواء 
 الخارجي

% 
 للتكرار

وحدة 
تكوين 
 ةمستعمر 

الهواء 
 الداخلي

% 
 للتكرار

الهواء 
 الخارجي

% 
 للتكرار 

 4 3 7.69 1 5.88 22 10 13.88 12 35.29 

Aschochyta spp. 1 1 2.56 0 0 0 0 0 0 0 
Aspergillus spp 3 1 2.56 2 11.76 2 1 1.38 1 2.94 

Aureobasidium pullulans 3 1 2.56 2 11.76 21 16 22.22 5 14.70 

Cladosporium spp 15 12 30.76 3 17.64 15 11 15.27 4 11.76 

Drechslera spp 1 1 2.56 0 0 1 1 1.38 0 0 

Fusarium spp. 3 1 3.57 2 7.14 0 0 0 0 0 

Helminthesporium spp. 0 0 0 0 0 1 1 1.38 0 0 

Macrophmina phaseolina 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2.94 

Mucor spp. 1 1 3.57 - 0 0 0 0 0 0 

Penicillium spp 5 3 7.69 2 11.76 8 6 8.33 2 5.88 

Rhizoctoni solani 1 1 2.56 0 0 12 7 9.72 5 14.70 

Rhizopus  stolonifer 1 1 2.56 0 0 0 0 0 0 0 

Stemphylium herbarum 5 3 7.69 2 11.76 16 14 19.44 2 5.88 

Trichoderma spp 0 0 0 0 0 1 1 1.38 0 0 

Ulocladium spp. 1 1 2.56 0 0 0 0 0 0 0 

Steril mycelium 5 3 7.69 2 11.76 0 0 0 0 0 

Yeast 7 5 12.81 2 11.76 6 4 5.55 2 5.88 

 100 34 100 72 106 100 17 100 39 56 المجموع

 
  اإلعداديةالعزل من هواء المدارس 

فننني الموسنننم االول فضنننال عنننن  اً عشنننر جنسننن اللبننننين ان هنننناك اثنننن اإلعدادينننةرس نتنننائج عنننزل الفطرينننات منننن المننندا أظهنننرت
اكثنر الفطرينات  كاننتو  ،ستة عشر جنسا فضال عن الفطريات العقيمة و الخمنائر فني الموسنم الثناني الفطريات العقيمة و الخمائر و

% امنا 16.90بنسنبة  Stemphyliumفني الهنواء الخنارجي فطنر ، و %24.56بنسنبة  Cladosporiumفي الهنواء النداخلي   اً تكرار 
% منن 17.24بنسنبة   Rhizoctoni% في الهنواء النداخلي و فطنر16.94و بنسبة    Stemphyliumفي الموسم الثاني فكان فطر

فني الهنواء  71و ، فني الهنواء النداخلي 57منهنا ، 128الهواء الخارجي. كان مجموع وحدات تكنوين المسنتعمرات  فني الموسنم االول 
 (.4 )الجدول    في الهواء الخارجي 58في الهواء الداخلي و  118منها  166 بلغ مجموعاالثاني  و في الموسم، الخارجي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دينة تكريتمفي  الداخلي والخارجي للمدارس  البنات االبتدائية  هواءالالفطريات المعزولة من  :3 الجدول
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، األولفي الموسم طريات العقيمة و الخمائر عن الف جنسا من الفطريات فضال رَ شَ عَ  ( عزل َاَحدَ 5الجدول )وتظهر نتائج 

% في 20.83بنسبة  Penicillium% في الهواء الداخلي و فطر 43.75وبنسبة  Cladosporiumالفطر  اً تكرار  أكثرهاو كان 
و فطر ، %34.9تكرار في الهواء الداخلي و بنسبة  أكثر Cladosporium. اما في الموسم الثاني فكان فطر الخارجيالهواء 

Alternaria   32منها  56وحدات تكوين المستعمرات  في الموسم االول  أعدادد ان جِ وُ و % في الهواء الخارجي. 37.5و بنسبة 
 هواء خارجي. 40هواء داخلي و 106منها  146هواء خارجي و في الموسم الثاني  24هواء داخلي و 

من وحدات  كان اوفر عدداً   Cladosporiumان فطر و ، جنسا من الفطريات 23( انه تم عزل 6الجدول )يوضح و        
كان  أيضاو في الموسم الثاني ، Penicillium  (58)يليه فطر، في الموسم األول  99 إلىوصل  ، إذتكوين المستعمرات

 Alternaria (104.)يليه فطر  124الى  هاوصل عدد إذالفطريات المعزولة  أكثر  Cladosporiumفطر
بسننرعة الرينناح والرطوبننة  أعنندادهاو تتننأثر  بننل تتواجنند فيننه ،بننر بيئننة لنمننو الكائنننات الحيننة و منهننا الفطرينناتعتالهننواء ال يُ إن  

                                    عننننننننننزلو  .األبنيننننننننننةدرجننننننننننات الحننننننننننرارة والقننننننننننرب والبعنننننننننند عننننننننننن المننننننننننناطق الزراعيننننننننننة والمننننننننننواد الغذائيننننننننننة التنننننننننني تسننننننننننتهلك فنننننننننني و 
  Uzochukwu (2013)و Nkpouto  فطننرCladosporium  يليننه فطننر، ٪47.4ة مننن الهننواء بنسننبPenicillium   بنسننبة

  9.4  بنسنبة  Cladosporiumفطنر   and Manjunath  Pavan ( 2014) وجند بينمنا .Aspergillus 15.8 و فطنر 19.5٪
 تواجند  Cladosporiumران فنط et al., El-Gali ( 2014)  وجدوَ % شتاءا في الهواء الداخلي والخارجي. 13.34 % صيفا و

 %.10.8بنسبة  Alternariaفطر  ، ثم15.7بنسبة  Penicillium% يليه فطر 16.5في هواء مدينة البيضاء في ليبيا بنسبة 
 
 
 للبنين في مدينة تكريت اإلعداديةالداخلي والخارجي للمدارس  هواءالالفطريات المعزولة من  :4 الجدول

 
 الفطريات

وحدة 
تكوين 
 مستعمرة

الهواء 
 الداخلي

% 
 للتكرار 

ء الهوا
 الخارجي

% 
 للتكرار 

وحدة 
تكوين 
 مستعمرة

الهواء 
 الداخلي

% 
 للتكرار 

الهواء 
 الخارجي

% 
 للتكرار 

 5 4 6.25 1 12.5 15 7 4.92 8 19.04 

Aspergillus spp 2 2 3.12 0 0 5 5 3.51 0 0 

Aureobasidium pullulans 3 2 3.12 1 12.5 13 9 6.33 4 9.52 

Cladosporium spp 25 23 35.93 2 25.0 27 24 16.90 3 7.14 

Drechslera spp 0 0 0 0 0 7 3 2.11 4 9.52 

Fusarium spp 0 0 0 0 0 2 2 0.70 0 0 

Macrophmina phaseolina 0 0 0 0 0 1 1 0.70 0 0 

Nematospora spp 0 0 0 0 0 4 4 2.81 0 0 

Papulaspora equi 0 0 0 0 0 1 1 0.70 0 0 

Penicillium spp 24 23 35.93 1 12.5 22 14 9.85 8 19.09 

Rhizoctoni solani 10 9 14.06 1 12.5 29 24 16.90 5 11.90 

Rhizopus stolonifer 1 0 0 1 12.5 0 0 0 0 0 

Stemphylium herbarum 0 0 0 1 12.5 25 17 11.97 8 19.09 

Trichocladium spp. 0 0 0 0 0 1 1 0.70 0 0 

Trichoderma spp 0 0 0 0 0 1 1 0.70 0 0 

Trichophyto n ssp 0 0 0 0 0 3 3 2.11 0 0 

Sterile mycelium 0 0 0 0 0 1 1 0.70 0 0 

Yeast  1 1 1.56 0 0 27 25 17.60 2 4.76 

 100 42 100 142 184 100 8 100 64 72 المجموع
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  تكريتفي مدينة  للبنات والخارجي للمدارس الثانويةالداخلي  هواءالالفطريات المعزولة من  :5الجدول 

 
 

 يالموسم الثان الموسم االول الفطريات
وحدة 
تكوين 
 مستعمرة

الهواء 
 الداخلي

% 
 للتكرار 

الهواء 
 الخارجي

% 
 للتكرار 

وحدة 
تكوين 
 مستعمرة

الهواء 
 الداخلي

% 
 للتكرار 

الهواء 
 الخارجي

% 
 للتكرار 

Alternaria alternata 15 6 10.52 9 12.67 22 13 11.01 9 15.51 

Aspergillus spp 12 4 7.01 8 11.26 9 8 6.77 1 1.72 

Aureobasidium pullulans  11 5 8.77 6 8.45 25 19 16.10 6 10.34 

Chetomium spp. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1.72 

Cladosporium spp 18 14 24.56 4 5.63 20 14 11.86 6 10.34 

Curvularia spp. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1.72 
Drechslera spp 4 0 0 4 5.63 13 9 7.62 4 6.89 

Fusarium spp. 0 0 0 0 0 3 0 0 3 5.17 
Helmenthosporium spp. 0 0 0 0 0 1 1 0.84 0 0 

Macrophmina phaseolina 1 0 0 1 1.40 1 1 0.84 0 0 

Nematospora spp 1 0 0 1 1.40 0 0 0 0 0 
Pencillium spp 17 7 12.28 10 14.08 16 11 9.32 5 8.62 

Rhizoctoni solani 14 8 14.03 6 8.45 26 16 13.55 10 17.24 

Stemphylium herbarum 16 4 7.01 12 16.90 23 20 16.94 3 5.17 

Trichphyton spp 3 1 1.75 2 2.81 6 5 4.23 1 1.72 

Uloclodium spp 2 1 1.75 1 1.40 2 0 0 2 3.44 

Sterile mycelium - 9 4 7.01 5 7.03 1 1 0.84 0 0 

Yeast 5 3 5.26 2 2.81 6 0 0 6 10.34 

 100 58 100 118 166 100 71 100 57 128 المجموع

 الموسم الثاني  الموسم االول الفطريات
وحدة 
تكوين 
 مستعمرة

الهواء 
 الداخلي

% 
 للتكرار 

الهواء 
 الخارجي

% 
 رللتكرا 

وحدة 
تكوين 
 مستعمرة

الهواء 
 الداخلي

% 
 للتكرار 

الهواء 
 الخارجي

% 
 للتكرار 

Alternaria alternata 3 2 6.25 1 4.16 34 19 17.92 15 37.5 

Aspergillus spp 7 3 9.37 4 16.66 6 3 2.83 3 7.5 

Aureobasidium pullulans 2 1 3.12 1 4.16 10 5 4.71 5 12.5 

Chetomium  0 0 0 0 0 1 1 0.94 0 0 

Cladosporium spp 18 14 43.75 4 16.66 43 37 34.90 6 15 

Fusarium spp. 0 0 0 0 0 4 2 1.88 2 5 

Mycosporium spp 1 1 3.12 0 0 0 0 0 0 0 
Nematospora spp 1 1 3.12 0 0 0 0 0 0 0 
Pencillium spp 7 2 6.25 5 20.83 20 18 16.98 2 5 

Rhizoctoni solani 3 2 6.25 1 4.16 12 9 8.49 3 7.5 

Stemphylium herbarum 2 1 3.12 1 4.16 9 8 7.54 1 2.5 

Trichphyton spp 1 1 3.12 0 0 1 1 0.94 0 0 

Uloclodium spp 0 0 0 0 0 2 1 0.94 1 2.5 

Sterile mycelium  3 2 6.25 1 4.16 0 0 0 0 0 
Yeast 8 2 6.25 6 25 4 2 1.88 2 5.0 

 100 40 100 106 146 100 24 100 32 56 جموعالم
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من وحدات  اً عدد أعلى أعطى  Cladosporiumو ان فطر  ،جنسا من الفطريات 23( انه تم عزل 6الجدول )يوضح و        
ر الثاني ايضا كان فط وفي الموسم Penicillium  (58،)يليه فطر ، في الموسم األول  99 إلىتكوين المستعمرات و قد وصل 

Cladosporium  يليه فطر  124العدد الى  وقد وصلالفطريات المعزولة  أكثرAlternaria (104.) 
والرطوبة ودرجات بسرعة الرياح  أعدادهاوتتأثر بل تتواجد فيه  ومنها الفطرياتالهواء ال يعتبر بيئة لنمو الكائنات الحية 

 Nkpouto (2013)و Uzochukwuعزل  االبنية.التي تستهلك في  ائيةوالمواد الغذالمناطق الزراعية  والقرب والبعد عن الحرارة
  .Aspergillus  15.8  و فطر ٪19.5 بنسبة   Penicilliumيليه فطر٪  47.4 وبنسبةمن الهواء    Cladosporiumفطر
لي و % شتاءا في الهواء الداخ13.34% صيفا و 9.4بنسبة   Cladosporiumفطر  Manjunath و Pavan  وجد  بينما

% يليه 16.5في هواء مدينة البيضاء في ليبيا بنسبة  تواجد  Cladosporiumران فط et al., El-Gali( 2014) الخارجي. وجد
 %.10.8بنسبة  Alternariaثم فطر   15.7و بنسبة  Penicilliumفطر 

 المندارس فني مديننة تكرينت تشنكلو  الداخلي والخارجي لرياض االطفنال الهواء أن إلى إليها تم التوصل  التي النتائج تشيرو 
 ومنها الحساسية . لألمراض المسببة الفطريات مختلفة من جراثيم وأنواعكبيرة  أعدادتواجد  بسبب ،العامة للصحة محتمالً  تهديًدا

 

 وحدات تكوين المستعمرات للفطريات المعزولة من هواء مدارس مدينة تكريت أعداد :6 الجدول
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العربية المصادر
 مصر.  ،اإلسكندرية(. دور الفطريات في الصناعة. المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فرع 2010) حسن عبد اهلل ،الشرقاوي

 وحدات المستعمرات تكوين أعداد الفطريات ت
 الموسم الثاني الموسم االول

1 Alternaria 32 104 
2 Ascochyta 1 0 
3 Aspergillus 26 24 
4 Aurobasidium 22 64 
5 Chetomium 0 2 
6 Cladosporium 99 124 
7 Curvularia 4 13 
8 Drechlera 7 23 
9 Fusarium 3 11 
10 Helminthspoium 0 2 
11 Macrophomina 1 3 
12 Mucor 9 2 
13 Nematosporium 2 4 
14 Papulaspora 0 1 
15 Penicillium 58 81 
17 Rhizoctomia 34 85 
18 Rhizopus 2 0 
19 Stemphylium 23 75 
20 Trichcladium 0 1 
21 Trichoderma 0 2 
22 Trichphyton 5 10 
23 Ulocladium 3 4 
24 Steril mycelium 18 2 
25 Yeast 23 48 
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لبحوث البيئية قسم ا .(. هل التعرض لفطريات األماكن المغلقة يسبب أمراض خاصة2013بسام بن حسين بن حسن ) ،مشاط
 .44 – 27 ،(16)1مكة المكرمة  ،جامعة أم القرى ،معهد خادم الحرمين الشرفيين ألبحاث الحج والعمرة ،والصحية

 الفطريات الطبية. عمان. دار دجلة. (.2011عبد العزيز مجيد ) ،نخيالن
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