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  قسم علوم الحياة 
   كلية العلوم

   جامعة الموصل
  

  )2010 / 10 / 11  ؛  تاريخ القبول 2010 / 3/ 1تاريخ االستالم (
  

  خصملال

،   عينات من حبوب الذرة الصفراء المخزونة ومن مناطق مختلفـة          ة لعشر الحبوبأظهر اختبار سالمة    

 شـملت  لحبوب الذرة المخزونة والتـي  ةً مصاحبت كانStorage Fungiفطريات المخازن   منأن ستة عشر

ــات   و .Alternaria alternata  ،Aspergillus spp.   ،Fusarium spp. ، Penicillium sppالفطري

Rhizopus spp.  أن وعزل الفطر Fusarium spp.و Penicillium spp.   44.9 بنسبة عالية من الحبـوب 

باإلضافة إلى عـزل فطريات أخرى تعـود إلى أجناس مختلفة و بنسـب واطــئة             ،  الترتيب  على %8.5و

ــسبياً وهــي    ، .Cladosporium spp. ، Derchslera spp.، Macrophomina spp. ، Mucor sppن

Pythium spp. و ، Stemphylium spp..  

ــة  ــشخيص أربع ــم ت ــواع ت ــنس  أن ــى الج ــود إل ــي Aspergillus تع     ، A. flavus وه

A.  fumigatus  ، A. niger وA. parasiticus على التـوالي،   ) %0.9 ،5.6 ،3.3 ،0.7(بنسـب عزل  و

  G1 وغير منتجة لألفالتوكسين B2 وB1فالتوكسين  كانت منتجة لأل A.  flavusوقد وجد أن عزالت الفطر 

 كمية األفالتوكـسين  وتراوحت ،فكانت غير منتجة لألفالتوكسين   A. parasiticus أما عزالت الفطر، G2و

B1غرام /  نانوغرام 10 -1.2بين حبوب الذرة كانت  عينات في.   

  

  .سموم االفال، الفطريات، الذرة: الكلمات الدالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ABSTRACT 

Sixteen fungi were isolated from ten samples of stored corn grains , included 
Alternaria alternata, Aspergillus spp., Fusarium spp., Penicillium spp. and Rhizopus spp., 
Fusarium spp. and Penicillium spp. These fungi were found in high frequency whereas 
Cladosporium spp., Drechslera spp., Macrophomina spp., Mucor spp., Pythium spp., 
Rhizopus spp. and Stemphylium spp.,  were  found in a lower proportions Among four  
identified species of the genus Aspergillus, ( A. flavus, A. fumigatus, A. niger and A. 
parasiticus) , the isolates of  A. flavus produce AFB1 and AFB2 only , whereas those of A. 
parasiticus were non-aflatoxigenic . 

The occurrence of aflatoxigenic isolates of  A. flavus in the tested seed samples  
confirmed that these samples were contaminated with  afltoxins. There was a relation 
between the level of aflatoxin in the grains and isolation percentage of A. flavus. The level 
of  AF B1 ( 1.2-10 ng / gm ) was detected in seed samples ranged between 1.2 to 10 ng/g. 

 
Keywords: Afltoxins, fungi, corn. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة

  إبـراهيم (تصيب الفطريات المحاصيل الزراعيـة وتـسبب تـدهوراً فـي اإلنتاجيـة كمَّـاً ونوعـاً                  

   وإن فترة التخزين واحدة من أهم المراحل التـي قـد تعـرض البـذور لإلصـابة                  ).1998 الجبوري،  و

 والتي تشكل تهديداً خطيراً على صـحة اإلنـسان   بالسموم التي تنتجها الفطريات Sinha, 1990) ( ةـالفطري

من أخطـر   )Agrwal and Sinclair , 1997( و  )et al., 1982  Sanchis(والحيوان المستهلك لهذه البذور

ت للفطريـا ت التابعـة     بعـض الـسالال    هاوالتي تنتج  )Aflatoxins( توكسيناتأنواع هذه السموم هي األفال    

Aspergillus flavusو A. parasiticus ) Bennett and Christensen, 1983(.  

 and Agrwal ( النقـل والتخـزين    خالل الفطرية في الحقل و    ات الذرة الصفراء لإلصاب    يتعرض نبات 

Sinclair , 1997    ( .  هناك عدة عوامل تؤثر على أمكانية إصابة الذرة المخزونة بفطريات المخازن أهمهـا

حبوب الـالزم لحـدوث     توفر الحد األدنى من المحتوى الرطوبي لل      ودرجة الحرارة المالئمة لنمو الفطر      هي  

 المنافسات الحيوية في نفس البيئة وطول فترة التخـزين    غيابووجود أو   المالئمة  الرطوبة النسبية   و،  اإلصابة
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   .)2000، ميخائيل  و1977 ،الهيتي( وغيرها 

تشخيص الفطريات المصاحبة لحبوب الذرة الصفراء المخونة وتحديد عزل و إلى هذه الدراسة هدفت

   .  توكسيناتفاللال المنتجة  Aspergillusاألنواع التابعة لجنس الفطر 

  

  المواد وطرق البحث

ـ البعينات من حبوب الذرة الصفراء خمسة منها مـن مركـز             ُأجريت هذه الدراسة على عشر     ث وح

، وثالث عينات   )يارمجة  ( الموصل ب  قرية يارمجة ايلو الموصل، وعينة    ، وعينة من س    الزراعية في الموصل  

عينة، وتم حفظها فـي الثالجـة عنـد         / كيلوغرام   ) 5( الفلوجة  وبواقع     الحويجة و   الشرقاط و  مناطقمن  

   . االستعمالْ م لحين  )5( ة ـدرج

 خدمت الطريقة المعتمدة    بهدف معرفة الفطريات المصاحبة لها، حيث است       الحبوبُأجري اختبار سالمة    

  حبة لكـل عينـه  200 وبواقع ، (Anonymous, 1976)من قبل المنظمة الدولية المتخصصة باختبار البذور

 وتم عزل الفطريات المصاحبة لها وتشخيصها حسب المفاتيح التصنيفية التي ذكرهـا             ، طبق 20موزعة على   

Pitt و Hocking) 1997.( 

 Flavus  المنتجـة لألفالتوكـسينات تـم اسـتخدام الوسـط     Aspergillus الجنسلتشخيص عزالت 

Parasiticus Agar  Aspergillus AFPA ) (        وهو وسـط تفريقـي للكـشف عـن الـسالالت المنتجـة

 . A.parasiticus  ( Pitt and Hocking , 1997 ) وA.flavus والتي تعود إلـى النـوعين   اتتوكسيناللألف

 - البطاطـا  -مـستخلص د تنميتهـا علـى وسـط        عحبوب الذرة ب   من   ت العزالت الفطرية التي عزل    تحفظ

 في ثالجة  ثم حفظت3سم ) 25(  داخل قناني زجاجية صغيرة سعة Slanted – PDA المائل اكار -دكستروز

  ).Sinclair and Dhingar ,1983(  حسب طريقةAspergillusْ م ، إضافة إلى حفظ عزالت  )5( بدرجة 

 , .Thomas et al)ن حبوب الذرة الصفراء المخزونة حـسب طريقـة   ماتتم استخالص األفالتوكسين

مع إجراء بعض التحويرات، وتم تقدير األفالتوكسين المستخلص بالمقارنة مع عينات األفالتوكـسين   ) 1975

  ) .,Ahmed 1986 (القياسية وحسب طريقة 

  

  النتائج والمناقشة

 اختبار سـالمة البـذور عليهـا        حسباء  مصاحبة لحبوب الذرة الصفر   ات ال فطري لل اسجن) 11(شخص  

، 7 ، 6 ، 5 ، 3(مصاحباً لحبوب الذرة في العينـات   Alternaria alternata الفطر كما وجد ).1,الجدول(

  )and Trainor على التـوالي، وهـذا يتفـق مـع مـا وجـده            )% 10 ،   2 ،   6 ,1 ، 5(  تكرار وبنسبة) 10

Martinson , 1981)         الفطرأن  )1995، سرحان(و A. alternata مصاحباً لحبوب الذرة .  

   أكثر الفطريـات المعزولـة وأعالهـا نـسبةً، إذ تراوحـت بـين              Fusarium أنواع الجنس    وكانت
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 )Choudharyو   ،)1985،سعيد  (وهذا يتفق مع ما ذكره      ) 8(في العينة   )% 85(و  ) 5(في العينة   %  )42 (

and Sinha, 1993)  من أن فطريات الجنس Fusarium أما .  الفطريات المعزولة من الذرة المخزونةكانت

 في نسبة عزله من الـذرة ، وهـذا يتفـق مـع     .Fusarium spp فإنه يلي الفطر .Penicillium sppالفطر 

,1993) Sinha and Choudhary (، و )  من أن هذا الفطر مـن الفطريـات المـصاحبة          ) 1995 ،سرحان

  .) Shotwell et al., ;   1995 , et al.  Robert 1969(لحبوب الذرة 
  

  .الفطريات المعزولة والمصاحبة لحبوب الذرة الصفراء : 1الجدول  
  

 للعزل( % ) 
 العينـــات و ارقانها

  أبحاث
106 

تركيبي 
الفرات  الشرقاط الربيعي الحويجة 5102

هجيني  الفلوجة األوسط
3001 

هجيني 
 الفطريات المعزولة يارمجة ربيعي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Alternaria spp. 0 0  5 0 1 6 2 0 0 2 
Aspergillus spp. 16 24 19 26 22 16 20 23 21 20 

Cladosporium spp. 0 4 4 6 0 0 2 0 0 0 
Drechslera sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Fusarium spp. 68 57 49 41 42 48 48 58 52 47 

Macrophomina sp. 6 2 0 0 0 0 0 7 8 0 
Mucor sp. 0 0 0 3 0 5 0 0 4 0 

Penicillium spp. 9 13 21 23 27 19 24 9 13 27 
Pythium sp. 1 0 0 3 4 0 0 2 0 4 

Rhizopus spp. 0 0 2 0 4 2 0 0 0 0 
Stemphylium sp. 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 

  

اختبار سالمة البذور، حيث ذكر ب Aspergillusأمكن عزل وتشخيص أربعة أنواع تعود إلى الجنس 

)Diener et al., 1987 ( أن الفطريات المختلفة والعائدة إلى الجنسAspergillus غالباً ما تكون مصاحبة 

  . الواسع لهذه الفطريات االنتشارللبذور بسبب 

) 10، 5، 4، 3، 1( ت المصاحبة للذرة، حيث تم عزله من العينات ضمن الفطرياA. flavus الفطر وجد

 وجوده إلى العديد من الدراسات وأشارت ؛) 2 الجدول(  على الترتيب%  )1، 1، 1، 2، 2 ( تكراروبالنسب

 ،)1995،  سرحانو   a  ., et al Sargeant ;  1966, Diener and Davis 1961( محموال بحبوب الذرة

 ,.Wicklow et al (أشار مع فطريات أخرى ؛ حيث المنافسة الحيويةالواطئة فقد تعزى إلى أما نسبة عزله 

  والفطر Fusarium  الجنسأنواع نها وبعض المنافسات الحيوية مA.flavus التداخل بين الفطر لحالة) 1980

A. niger الفطر انتشارعلى مدى و يؤثر ذلك  على حبوب الذرة A. flavus ، 1982(وأشارAngle et al., ( 
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 في A. parasiticus و A. flavus ينالذرة بالفطرحبوب إلى أن شدة إصابة ) ,.Chatterjee et al 1990(و  

 من A. fumigatusالفطر  انكو ،لهماخزن تعتمد على شدتها في الحقل، إذ تعد التربة المصدر الرئيسي مال

 ,Stutz and  Krumperman) قد سجلو ) 8، 6، 1 ( العينات باستثناء العيناتمعظمالفطريات المعزولة من 

  .هذا الفطر مصاحباً لحبوب الذرة وجود  (1976  

  

  . المعزولة والمصاحبة لحبوب الذرة الصفراء Aspergillusاألنواع العائدة للجنس  : 2الجدول 

  
 للعزل( % ) 

 العينـــات و ارقامها

أبحاث 

106 

تركيبي 

5102 
الشرقاطالربيعيالحويجة

الفرات 

 األوسط
 الفلوجة

هجيني 

3001 

هجيني 

ربيعي
يارمجة

أنواع الجنس 

Aspergillus   
 المعزولة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. flavus 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 

A. fumigatus 0 2 10 8 7 0 5 0 2 1 

A. niger 14 20 7 16 14 15 13 22 17 18 

A. parasiticus0 2 0 1 0 1 2 1 2 0 

  

 وأشـار  الـذرة،  حبـوب  المعزولة من  Aspergillus  فكان أكثر فطريات الجنسA. nigerأما الفطر 

Siradhana, 1978)  and (Prakashو ) 1994 et al., (Asevedo   أن الفطرA. nigerمن الفطريات   هو

رة بنسب واطئـة   الذ حبوب ُعزل منفقد  A. parasiticusالفطر  أما.  الذرة وبنسب عاليةصاحبة لحبوبالم

  Clavertوذكـر  أنه من الفطريات المصاحبة للبـذور، ) Tuite)1970  وMislivecوهذا يتفق مع ما وجده 

  . في حبوب الذرةاالنتشار محدود A. parasiticusأن الفطر ) 1978( وآخرون

 الوسط  على إنتاج األفالتوكسين باستخدامA. parasiticus و A. flavus قدرة عزالت الفطرين اختبرت

 كانت معظمها منتجـة  A. flavusأن عزالت الفطر  ) 3الجدول (  حيث أظهرت النتائج ( AFPA )التفريقي 

ساعة على التحضين عند    ) 48-24(لألفالتوكسين، إذ أعطت نتيجة موجبة على هذا الوسط وذلك بعد مرور            

ة سالبة على هـذا الوسـط ،    جميعها نتيجA. parasiticus في حين أظهرت عزالت الفطر ،ْ م )28(درجة 

 األصـفر  –  من أن هذا الوسط ُيظهر اللون البرتقالي Hocking and (Pitt  (1997 ,وهذا يتفق مع ما ذكره

 في خلفية الوسط إذا كان الفطر المزروع عليه منتجـاً لألفالتوكـسين ،   Bright Orange –Yellowالبرَّاق 

  . على إنتاج األفالتوكسين ظهور اللون دليل على عدم إمكانية الفطرموعد
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  . AFPA المنتجة لالفالتوكسينات في وسط Aspergillusأنواع الجنس  : 3الجدول 

  

 العينات
 Aspergillusأنواع الفطر 

 المعزولة
 إنتاج األفالتوكسين رقم العزلة عدد العزالت

 A. flavus 2 106 –أبحاث 
1  
2 

 )-(   

( + ) 

 A. parasiticus 2 5102ي تركيب
1  
2 

 )-(   

 )-(  

 A. flavus 2 الحويجة
1  
2 

( + )  

( + ) 

 A. flavus ربيعي
A. parasiticus 

1  
1 

1  
2 

( + )  

 )-(  

 ( + ) * A. flavus 1 الشرقاط

  )-(  * A. parasiticus 1 الفرات األوسط

 A. parasiticus 2 الفلوجة
1  
2 

 )-(   

 )-(  

  )-(  * A. parasiticus 1 3001 –هجين 

 A. parasiticus 2  ربيعي–هجين 
1  
2 

 )-(   

 )-(  

 ( + ) * A. flavus 1 يارمجة
  . تم الحصول على عزلة واحدة فقط من هذه العينات*.العزلة منتجة لألفالتوكسين ( + ) *.العزلة غير منتجة لألفالتوكسين ) - ( 

  

أظهرت نتائج الكشف عن سموم األفالتوكسين في العينات جميعها وتقديرها أن أربع عينات فقط كانـت                

علـى أعلـى كميـة مـن     ) 3( و احتـوت العينـة   ،) 10 ، 4 ، 3 ، 1(ملوثة باألفالتوكسين وهي العينات     

ـ           B2 واألفالتوكسين   B1األفالتوكسين   رى، إذ قـدر     وقد ُوجدت فروقات معنوية بينها وبـين العينـات األخ

إذ ) 1( تليهـا العينـة      ،غرام على الترتيـب     / نانوغرام  ) 1.6(و   ) 10(  فيها بـ    B2 و   B1األفالتوكسين  

التـي قـدر فيهـا       ) 4(  ثم العينـة     ،غرام على التوالي    / نانوغرام  ) 1.4(و   )4(قدراألفالتوكسين فيها بـ    

 ) 3( بــ     B1إذ قدر فيها األفالتوكسين      ) 10 ( غرام ؛ وأخيراً العينة   / نانوغرام  ) 3(بـ   B1األفالتوكسين  

   ).4الجدول ( في العينتين األخيرتين  B2غرام ، مع عدم وجود األفالتوكسين / نانوغرام 
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  .المنتجة في حبوب الذرة الصفراء, B1    B2كمية األفالتوكسين   : 4الجدول 

 )غرام / نانوغرام ( كمية األفالتوكسين 

 B2األفالتوكسين  B1األفالتوكسين 
رقم 

 العينة
 العينات

*SD ± Mean *SD ± Mean 

 B 0.2 ± 1.4 A *4.0 ± 0.0 106 –أبحاث  1

 C  0.0 0.0 ± 0.0 B ± 0.0 5102تركيبي  2

 A 10.0 0.4 ±1.6 A± 2.0 الحويجة 3

 B 0.0 ± 0.0 B 3.0 ± 1.0 ربيعي 4

  C 0.0 ± 0.0 B 0.0± 0.0 الشرقاط 5

 C  0.0 ±0.0 B 0.0 ± 0.0 سطالفرات األو 6

 C 0.0 ±0.0 B 0.0 ± 0.0 الفلوجة 7

 C 0.0 ± 0.0  B 0.0 ± 0.0 3001 –هجين  8

 C 0.0 ± 0.0 B 00 ± 0.0  ربيعي–هجين  9

 C 0.0 ±0.0 B 1.2 ± 0.0 يارمجة 10

 وجود فرق معنوي بين المعامالت عندتدل على عدم  المتوسطات المتبوعة بحروف متشابهة   في العمود الواحد :االنحراف القياسي •

  . المتعدد الحدودDuncanحسب اختبار  ) 0.01 (   مستوى احتمالية    

  

 المنتج لألفالتوكسين من حبوب هذه العينات يدعم احتوائها على A. flavusإن عزل الفطر 

لمادة الغذائية من محتوى األفالتوكسين ، إذ أن هذا الفطر من الملوثات الطبيعية للذرة بسبب ما توفره هذه ا

) 1987آخرون، واليونس (، والفيتامينات والمعادن )Hesseltine et al., 1966 ( عالي للكاربوهيدرات 

الفطر، وبالتالي احتمال تلوثها باألفالتوكسين في الحقل أو خالل عملية الحصاد أو أثناء فترة  والتي تشجع نمو

  و1961 et al., (Sargeant(b أشارولقد ) ,.1987Diener et al(الخزن أو في مراحل التسويق 

(Hesseltine et al.,1981)الل عن وجود األفالتوكسين في حبوب الذرة تد االسإلى ) 1985( سعيد   و

  .المصابة بالفطريات المنتجة له

كانت خالية من األفالتوكسين بالرغم من الحصول علـى          ) 5( كما أوضحت النتائج أن عينة الشرقاط       

 وقد يعزى هذا إلى وجود المنافسة الحيوية بين الفطر األخير وفطريـات أخـرى ؛   A. flavusزلة الفطر ع

ــر ــث ذك ــات Bayman and  (Cotty   (1993, حي  و .A. niger  Fusarium spp أن الفطري
Penicillium spp.  هي منافسات قوية للفطرA. flavus  تعمل على الحد من انتشاره علـى المـادة  ألنها  

  . األفالتوكسينالغذائية وتمنعه من إنتاج
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  إلى أن حبوب الذرة المحصودة حديثاً تكون أكثـر مقاومـة لإلصـابة    1993et al., (Brown (وأشار

 وإلنتاجه لألفالتوكسين وذلك بسبب امتالكها لوسائل دفاع ضد هـذه الفطريـات بحيـث     A.  flavusبالفطر 

 الذي يعد بمثابة دعامـة ميكانيكيـة        Pericarpخاصة الغالف البذري     و ،تمنعها من النمو وإنتاج السموم فيها     

 وجود دفاعات تركيبية فـي  إلى and White, 1995)  (Campbellأشار وكذلك ،تمنع إصابة الحبوب بالفطر

 ونموه فيها وإنتاجه لألفالتوكسين، باإلضافة إلى تـأثير الـنمط   A. flavusغالف حبة الذرة تمنع غزو الفطر 

  . للذرة على حساسية اإلصابة بهذه الفطرياتGenotype الوراثي
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