
 ---- 9200، 10-1، ص1لعدد 1 20 مجلة علوم الرافدين، المجلد ---- 

1 

 لألبنية في الداخلي الغبار من Penicillium فطر لجنس التابعة األنواع تشخيصو عزل

  العراق / الموصل مدينة
  

  نديم احمد رمضان   احمد الحريثيأسماء
  قسم الصيدلة

  يالتقنالمعهد 
  الموصل

  قسم علوم الحياة
  كلية العلوم

  جامعة الموصل
  

  )31/8/2008 ، تاريخ القبول 7/5/2007تاريخ االستالم (

  

  الملخص

 جنسا من الفطريات المعزولة من عينات الغبار الـداخلي للمنـاطق            28 تشخيص    الى  الدراسة ادت

ـ (  لكال الساحلين وللفترتين االولـى     العراق / المختلفة في مدينة الموصل     والثانيـة  2003 )شرين االول ت

لخمـائر االخـرى اكثـر    وا .Candida spp كان الفطـر  . نوعا39 ويعود لهذه االجناس 2004) شباط(

وبنـسب عـزل     Penicillium  انواع لجـنس   9 شخصت %48.75 العزل الفطريات تواجدا وبلغت نسبة   

 % P.chrysogenum 26.0و % P.camembertii 6.5و P. Auruntiogriseum 6.5% كــــاالتي

 % P .expansum24.0 و % P .decumbens 8.7و % P.crustosum 10.9و%  P.citrinum 6.5و

 ونسبة العـزل  46 وبلغ مجموع عزالت الفطر ،P.requefortii 4.4%و % P .purpurogenum6.5  و

أظهرت الدراسة ان مجموع وحدات تكوين المـستعمرات فـي الفتـرة             %.3.28 بالنسبة لبقية الفطريات  

غم غبار على التوالي وكانـت       /410×8.54و410×5.48 )الشتاء(اقل من الفترة الثانية      )الخريف( االولى

غـم غبـار وانخفـض عـدد وحـدات تكـوين        /410×1.72 الفطريات اكثر تواجدا في غبار المنـازل  

 والمـدارس   410×1.41 والمـدارس االبتدائيـة      410×1.69غم غبار في رياض االطفـال       /المستعمرات

  . 410×1.1 و المدارس االعدادية 410×1.44المتوسطة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 
The study identified 28 fungal genera isolated from house dust samples collected 

from different areas East and West Mosul  city during October 2003 and February 2004. 
A total of 39 species were identified from the 28 genera. Candida and related yeast were 
the most abundant (48.71%) followed by Aspergillus (9.7 %) of with 9 species. 

Nine species of Penicillium were identified ;P.aurantiogriseum (6.5%), P. 
camembertii (6.5%), P.chrysogenum (26.0%), P.citrinum (6.5%), P.crustosum (10.9%), 
P.decumbens (8.7%), P.expansum (24.0%), P.purpurogenum (6.5%) and P. requefortii 
(4.4 %) and the total isolates was 46 (3.28 %). The total number of Colony Forming 
Units (C.F.U.) in October 2003 was 5.48X104 /gm dust while in February 2004 it was 
8.54X104 /gm dust. As regards  the locations of samples the C.U.F. were in houses 1.72 
X 104 in kindergartens 1.69X104 ; primary schools 1.41 X104 ; intermediate schools 
1.44X104 and secondary schools 1.1 X 104 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

يحتـوي علـى مـواد      , الغبار جزيئات دقيقة من المواد العضوية وغير العضوية العالقة في الجـو           

كاأللياف الحيوانية والنباتية والبكتيريا والفطريات والطفيليات واألتربة الناعمة الغنية بـالمواد العـضوية             

كما يحتوي أيضاً على مواد إحتراق ورماد ونسيج صناعي وصـوف وقطـن وحريـر               . ويةوغير العض 

وورق ومخلفات األظافر وجزيئات زجاج وصمغ وشعر وقشور من اإلنسان والحيوان وبلـورات سـكر               

. )Scott, 2001(تتراوح جزيئات االتربة بين نصف ميكرومتر الى اضعاف هـذا الـرقم   . وملح وغيرها

كثر فيها  تاذ تكون  التربة معراة و     , غبار األماكن الصناعية والزراعية هو االخطر دائما      أكدت االبحاث أن    

المواد الدقيقة السامة والمبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة التي تنطلق في الجو وتحملهـا الريـاح حينمـا                 

فالمبيـدات التـي    . ويستطيع كثير من هذه المواد البقاء في التربة لفترات طويلة دون تـأثر            .تحرث التربة 

 عاماٌ على سبيل المثال مازالت في مكانها وحينما تنطلق الى الجو ويستنشقها االنسان فانها               20رشت منذ   

كل هذه المواد التي ذكرت تتـسبب       . تسبب له امراض سرطانية او تعرضه لخطر التسمم بالمعادن الثقيلة         

ن الشهية أو النهم الذي ال يـؤدي الـى          في حدوث أعراض مرضية مثل أعراض اإلرهاق والنسيان وفقدا        

شبع واإلمساك ومشاكل الدورة الشهرية عند النساء وآالم الظهر والكتف والحك الذي ال مبرر له لألنـف                 

إن الغبار الذي يـستقر  . )Bronswijk, 1980( واألذن وغيرها من األعراض التي تنتج عما يحمله الغبار
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د فقط مجرد مصدر لإلزعاج وعالمة على عـدم النظافـة بـل             على رفوف المكتبات وتحت األسرة لم يع      

أصبح خطراً صحياً مخيفاً يهدد اإلنسان والكائنات الحية في هذا العصر وأن تلك المخـاطر تـزداد عنـد        

 و رياح السموم    التعرض للرياح المحملة باألتربة كرياح الخماسين التي تهب في فصل الربيع على مصر            

خل البيوت يعد مصدرا مهما ألبواغ الفطريات وخاصة عنـدما ترتفـع درجـة              إن الغبار دا  . في العراق 

 يقضي العديد من النـاس حـوالي       ).2001 سالمة،( ويكون مستوى الرطوبة عال جداً       ºم30 الحرارة عن 

  من وقتهم داخل أبنية محكمة اإلغـالق ورديئـة التهويـة أو فـي المـدارس والمبـاني العامـة                    90%

)Reijula, 1996 (م كفاءة التهوية ووجود الغبار والكائنات الحية الدقيقة هي المـشاكل الرئيـسة   وأن عد

أجرى العديد من الباحثين دراسات على الملوثات الميكروبيـة داخـل   ). Husman, 1996( داخل المباني

ــشفيات    ــل المست ــة مث ــات مختلف ــي بيئ ــاني وف ـــوالم) Gunderman, 1974( المب   دارسـ

)Camann et al., 1980 (سالخ والم)Abdel Hameed, 1996.( إستنشاق الغبار والهواء المحتـوي  يعد 

 على الرذاذ الحيوي الناتج من البشر والحيوانات أحد العوامل األساسية في إصـابات الجهـاز التنفـسي                

)Bronswijk, 1981( .  كما يؤدي التعرض للبكتيريا والفطريات والسموم الفطرية والفايروسات المنقولـة

  ). Clark et al., 1983( اء الى حدوث أضرار حيويةبوساطة الهو

المتواجدة فـي    و Penicillium التابعة لجنس    نواع  األ وتشخيص    الفطريات  عزل البحثالهدف من   

 نظرا الهمية هذا الفطر فهو يستخدم فـي         الغبار الداخلي في أالبنية والمنشآت المختلفة في مدينة الموصل        

   ويــسبب العديــد مــن االمــراض ومنهــا الحــساسيةبعــض الــصناعات ومنهــا صــناعة الجــبن

)Samson et al., 1997 و de Hoog et al., 2000.(  

  

  مواد و طرائق العمل

  Samples collection  :جمع العينات 

 الجـانبين (  مدينة الموصل بما فيها الساحلين االيمن وااليـسر         أبنية في  جمعت عينات الغبار الداخلي من    

 المواقع مدارس بجميع مراحلها للبنين والبنات وفنادق ومنازل ومعامل وبواقع           وتضمنت )الشرقي والغربي 

 تـشرين   15  تـشرين االول الـى     15  االولى من  أخذتجمعت العينات خالل فترتين      .عينتين لكل موقع  

وذلك باستخدام   ،الجهتينلكال  ) 2004( شباط   15 كانون الثاني الى     15والثانية من   ) 2003( انيــــالث

 باستخدام ملعقة صـغيرة معقمـة بـالكحول          المتراكم على االرض   ورقية معقمة وضع فيها الغبار    اكياس  

 .ومجففة ثم احكم غلق االكياس ونقلت الى المختبر و أختبرت العينات مباشرة

لغرض تنمية الفطريات والذي تـم ضـبط االس    )Sabauraud’s agar(استخدم وسط السابرويد الصلب 

 باستخدام جهاز قياس االس الهيدروجيني وبعدها عقم الوسـط بجهـاز            5.6ي له عند    الهيدروجيني االبتدائ 

ثم اضيف اليه المـضاد الحيـوي        . لمدة ربع ساعة   2نج1/ باوند 15م وتحت ضغط    121المعقام في درجة    
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بعدها وزع الوسـط فـي االطبـاق        . مل من الوسط الزرعي   / جزء بالمليون  100الستربتومايسين بتركيز 

  . عقمةالزجاجية الم

  Isolation and Identification of Fungi  :عزل وتشخيص الفطريات

 غم من عينة الغبار وضـع فـي دورق          1حيث اخذ   ) 2001( واخرون   Dharmageاتبعت طريقة   

  دقـائق  10 لمـدة     وتركت لكي تستقر   يدويامزجت  .  مل من الماء المقطر المعقم     90زجاجي حاوي على  

 وسط سابرويد الـصلب     يحوي سم و  9 طبق بتري زجاجي بقطر   في  مل من المعلق ونشر     1بعدها سحب   

 7م لمـدة  28 في حاضنة عند درجة حراره        بشكل مقلوب   مكررات لكل عينة و حضنت االطباق      3وبواقع  

فحصت االطباق عند ظهورالمستعمرات الفطرية علـى سـطح الوسـط الزرعـي وحـسب عـدد                  .ايام

اق بوساطة المجهر الضوئي باخذ قطعة صـغيرة مـن          وشخصت الفطريات النامية في االطب     المستعمرات

 .وفحصت التراكيـب الدقيقـة     ووضعها على شريحة زجاجية معقمة     سطح الوسط الذي ينمو عليه الفطر     

  Ellis, 1971و Booth, 1971و Arx, 1970( شخـصت الفطريـات باسـتخدام المفـاتيح التـصنيفية     

استعملت  ).Pitt and Hocking, 1997و deHoog and Guarro, 1995و Domsch et al., 1980و

غم مـن الفينـول     10مادة الالكتوفينول لقتل وتثبيت الفطريات لغرض فحصها والمحضرة مختبرياً باذابة           

   مل من المـاء المقطـر المعقـم        10 مل من حامض الالكتيك و     10 مل من الكليسيرين و    20البلوري في   

    .)1973, أبراهيم و العروسي(

   Isolation and Identification of Penicillium species :عزل وتشخيص انواع جنس

وذلك بطريقة االبواغ المنفردة قبل عملية تشخيص االنـواع          Penicilliumر  ـنقيت عزالت الفط  

  نظرآ لالختالفات الطفيفة في الجزء الخضري بين انواع الجنس فاعتمـد التـشخيص علـى              . التابعة لها 

  حيث استخدمت ثـالث اوسـاط زرعيـة       ،  في درجات حرارية مختلفة   النمو في اوساط زرعية مختلفة و     

وسـط   )Czapek Yeast Extract)CYA  وسط زابك ومستخلص الخميـرة   للتشخيص وهي اساسية

ــشعير  ــستخلص ال ــوع م ــسر  )Malt Extract Agar )MEA المنق ــرات الكلي ــط نت   ولوس

(G25N) %25 Glycerol Nitrate Agar .التابعة لجنس  العزالت الفطريةةنمي بتوذلك Penicillium 

 Cork borerاستخدمت ثاقبة الفلـين  .  ايام7م لمدة 28على وسط السابرويد الصلب وحضنت في درجة 

والتلهيب ثم التبريد وباسـتخدام     % 70للحصول على اقراص من المستعمرة بعد تعقيمها بغمرها بالكحول          

 ملم ووضع في طبق زجاجي حاوي على احد         7 ابرة التلقيح المعقمة والمبردة رفع قرص من الفطر قطره        

والتحضين في درجـات    . وسط زرعي / فطر/  مكررات   3االوساط الزرعية الثالثة السابقة الذكر وبواقع       

قطر المـستعمرة   و  شخصت االنواع من خالل شكل النمو ولون        . م لمدة سبعة ايام   37 م،25 م،5حرارية  

ــة وب ــصنيف  االالفطري ــاح الت ــى المفت ــاد عل ــنس  عتم ــة لج ــواع التابع   Penicillium ي لالن

)Pitt and Hocking, 1997 .(  
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  النتائج و المناقشة

االطفال واالبتدائية والمتوسطة    رياض( من االجناس الفطرية من غبار المدارس      عدد كبير  عزل تم

اعد في  وقد يكون السبب حركة التالميذ والطلبة وباعداد كبيرة من والى الصفوف وبالعكس س            ) واالعدادية

 جنسا من الفطريات والتي غالبيتها فطريات هواء خارجي فضال عن ذلك            26دخول الفطريات ولهذا ظهر     

 في غبار المدارس وقد يكون السبب اصابة بعض الطلبة باالمراض الجلدية            Trichophytonظهر الفطر   

حـدات تكـوين   وصل مجموع عدد و) Frey et al., 1979(حيث يصيب الفطر الشعر واالظافر والجلد 

 410×1.44و االبتدائية  في المدراس  410×1.41 في رياض االطفال و    410×1.69غم غبارالى /المستعمرات

 Abdel Hameedفي المدارس االعدادية وتتفق النتائج مع ما ذكـره  410×1.1و في  المدارس المتوسطة

عدد وحدات تكوين    قدروالذي سجل وجود الفطريات في القاعات الدراسية في مدارس القاهرة و          ) 1996(

  ).1 جدولال( 3م/ و ت م410×4.32المستعمرات في القاعات الرديئة التهوية الى 

 نوعاً من الفطريات التي تواجدت فـي الغبـار الـداخلي            39يعود اليها    جنساً   28لقد تم تشخيص    

تعمرات  وبلغ المجموع الكلـي لوحـدات تكـوين المـس          )2 جدولال( للعينات التي تم جمعها خالل البحث     

والخمائر االخرى كانت اكثر تواجداً في الغبـار وخـالل           Candida وان فطر . غم غباراً /410×14.02

 .غـم غبـار   /410 × 6.83فترتي البحث االولى والثانية حيث بلغ مجموع وحدات تكوين المـستعمرات            

ـ  وان اكثر االنـواع شـيوعا  ) % Aspergillus) 9.70يليه فطر  % 48.71هوكانت نسبة عزل  .A وه

Niger)  54.5 % (يليه  من االنواع االخرىA. flavus )19.1% (  اما االطوار الكاملة له فكان الجـنس

Neosartorya       يليـه   % 3.7 اكثر تواجدا وبلغت نسبة العزلEmericella )2.2%(    ثـم Eurotium 

ـ    Aspergillus اعطى الفطر    و) 0.7%(  310×7.6ة  مستعمرات في الفترة االولى اكثر من الفتـرة الثاني

 من فطريـات الهـواء       هو غم غبار على التوالي والسبب يعود الى ان هذا الفطر          /310×6.0غم غبار و    /

)Latge, 1999(ادت سرعة الرياح في الخريف الى انتقال هذا الفطر من مناطق انتشاره وتكاثره  وربما 

جات الحرارة فـي الفتـرة االولـى        كان معدل در   .بوساطة بقايا النباتات والتربة وحمله الى داخل االبنية       

  مما يساعد على تواجده وان معظم انواع هذا الفطر محبة للحـرارة ومنهـا             ) 16.70(والثانية   )20.24(

A. flavus33 الحرارة المثلى م)Domsch et al., 1980 (   وقد يعود السبب ايضا الى االمطـار التـي

ـ           ا ادى الـى خفـض عـدد وحـدات تكـوين            تعمل على انخفاص معدل تواجد هذا الفطر في الهواء مم

ان هذا الفطر اكثر تواجدا في ) Youssef and Refai, 1986( ولقد ذكر .المستعمرات في الفترة الثانية

 بالدرجة الثالثة   Rhizopusلقد جاء الفطر  .  ويكون اكثر انتشارا في الخريف     )%15.8(هواء مدينة القاهرة    

وكان تواجده في الفترة الثانيـة   % 8.2 وبنسبة تواجد 410×1.15وبلغ مجموع وحدات تكوين مستعمراته  

وربما يعود السبب في ذلك الـى ان هـذا           .غم غبارعلى التوالي   /410×4.6 و 410×6.9 االولى اكثر من 

 االبـواب والـشبابيك     غلقالفطر يحتاج الى درجة حرارة ورطوبة وربما توفرت في الفترة الثانية بسبب             

  .ظ على الحرارةللوقاية من البرودة والحفا
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 له ولقـد    تابعه) 2 الجدول( ثالثة انواع وتم تشخيص     %6.34 بنسبة   Cladosporiumعزل الفطر   

  195انـه تـم عـزل      Hocking و Pitt )1997 (ذكـر  و تواجد في الفترة الثانية اكثر من الفترة االولـى        

  C. herbarum منهـا وان اكثـر االنـواع كانـت     %44 يمثـل  Cladosporium فطرا كـان الفطـر  
 يتواجـد  Cladosporium  ان الفطر.الدراسةوهي االنواع التي تم عزلها في هذه  C. cladosporiodesو

رميا او متطفل على الفاكهة والخضراوات ويسبب تلف وفساد كثير من الفاكهة وتفضل معظـم انواعـه                 

 تواجد هذا الفطر وفي دراستنا) Hocking, 1994( درجات الحرارة المنخفضة والقريبة من الصفر المئوي

 غم غباروحدة تكوين مستعمرة اكثر من الفترة االولـى         /210×54 واعطى   2004في الفترة الثانية شباط     

وان هذا الفطر اكثر شـيوعا فـي         Refai 1986و Youssef ويؤيد ذلك ما ذكره   ) 2003 تشرين االول (

  ).ية شباط ولغا1ك( هواء مدينة القاهرة وتم عزله بنسبة عالية في اشهر الشتاء 

وهو من فطريات الهواء التي مـصدرها اسـطح    %4.5بنسبة Alternaria alternata عزل فطر

  Farr et al.(1989)جـاء فـي   كمـا   .اوراق النباتـات والمخلفـات النباتيـة المـصابة بهـذا الفطـر      

 داخليبمستوى اقل في الهواء ال    و  الى ان هذا الفطر يوجد في الهواء الخارجي          Otten و Burge) 1999(و

   . الرطوبة النسبية المالئمةبسببونموه افضل داخل الغرف 

غم غبـار وحـدة      /410×1.72 احتوى على عدد كبير من الفطريات بلغ          قد  ان غبار المنازل   ظهر

غم  /410×1.69تكوين مستعمرة بينما انخفض عدد وحدات تكوين المستعمرات ابتداءا من رياض االطفال          

غم غبار واعطى غبار الفندق اقل عـدد مـن وحـدات             /410×1.1عدادية  غبار وصوال الى المدارس اال    

%  60.9والثانيـة   % 39.1غم غبار وكانت نسبة العزل في الفترة االولى        /410×0.3تكوين المستعمرات   

  ).2جدول ال(

   : المشخصةPenicilliumأنواع الفطر 

ة عـزل هـذا الفطـر       وكانت نسب  )3 الجدول( Penicillium عزلة من فطر     46تم الحصول على    

 وان  P.chrysogenum  النـوع   تواجـدا  اانواع كان اكثره   9 وشخصت% 3.28بالنسبة لبقية الفطريات    

معظم انواع هذا الفطر متواجدة في جميع االماكن وهي رمية انتهازية ولها القدرة على النمو على مـواد                  

 على المـواد الغذائيـة وبعـض         فطريات التربة وتتواجد   االنواع من عديدة وتحت ظروف مختلفة واغلب      

االنواع ممرض للثمار والبعض االخر يستطيع النمو تحت ظروف قليلة االوكـسجين ومقاومتـه للمـواد                

 والمتحصل عليها من الغبار الداخلي لمناطق مختلفـة فـي           Penicillium أنواع جنس    تشخص, الحافظة

 اكثرهـا   .chrysogenum Pوكان النـوع     .)3( مدينة الموصل وللفترتين األولى والثانية  يبينها الجدول       

 والـذي   P.expansumيليه النوع   % 26.0 عزلة وبنسبة    46 من مجموع    12شيوعاُ وبلغت عدد العزالت     

فكان اقل األنـواع تواجـداً       P.roquefortiiأما النوع   . عزالت 11 وبواقع %24.0بلغت نسبة العزل له     

من المدارس والفندق فـي   P. aurantiogriseumل قد تم عز و%.4.4 وبنسبة2وبلغت عدد العزالت له 
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   م 23 م والمثلـى 2-وينمو هذا الفطر في درجات حـرارة  ) الشتاء( مدينة الموصل خالل الفترة الثانية

 )Pitt and Hocking, 1997, Mislivec and Tuite, 1970 .(  

  

من  ر الداخلي لمناطق مختلفة   مجموع وحدات تكوين مستعمرات الفطريات المعزولة من الغبا        : 1جدول  ال

   .مدينة الموصل

  غم غبار / 210× وحدة تكوين مستعمرة 

  اماكن الجمع

  المجموع  الفترة الثانية  المجموع  *الفترة االولى 
المجموع 

  الكلي
  المعدل

  169  169  130  130  39  39  طفالأرياض 

  94  30  مدارس ابتدائية بنين

  42  اتمدارس ابتدائية بن

  
72  117  

211  283  141.5  

  56  48  مدراس متوسطة بنين

  95  مدراس متوسطة بنات
143  

90  
146  289  144.5  

  71  78  مدارس اعدادية بنين

  33  مدارس اعدادية بنات
111  

38  
109  220  110  

  172  172  127  127  45  45  منازل

  82  82  48  48  34  34  سكر الموصلمعمل 

  78  78  27  27  51  51  معمل جبس

  79  79  42  42  37  37  االلبسةمعمل 

  30  30  14  14  16  16  فندق

  854  548  مجموع

  60.9  39.1  العزل% 

1402  100%  

  .)2004( شباط 15الى  2ك 15من : لفترة الثانيةا، )2003( 2ت 15الى  1ت 15الفترة االولى من  •
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  .الموصل ونسب عزلهاالفطريات المعزولة من الغبار الداخلي للمناطق المختلفة من مدينة  :2 جدولال
  

  غم غبار /210×وحدة تكوين مستعمرة 

  رياتـــــــــــالفط
 الفترة االولى

الفترة 

  الثانية
  العزل%   المجموع

Absidia sp. 1  -  1  0.07  
Acremonium sp. 1  3  4  0.28  
Allesheriella sp. -  1  1  0.07  
Alternaria  alternata 27  36  63  4.50  
Aspergillus and their telemorph – (12 
species) 76  60  136  9.70  

Aureobasidium  pullulans 10  -  10  0.71  
Candida and  
other Yeast 227  456  683  48.71  

Chaetomium  spp. -  2  2  0.14  

Chrysosporium spp. 7  -  7  0.49  
Clodpsporium spp. 
(3 species) 35  54  89  6.34  

Curvularia  sp. 1  -  1  0.07  
Drechslera  spp. 2  3  5  0.35  
Fusarium  ssp. 
 (3 species) 2  3  5  0.35  

Geotricum  candidum 15  7  22  1.56  
Macrophomina  phaseoline 2  -  2  0.14  
Mucor  spp. 1  41  42  2.99  
Myceliophthora spp. -  27  27  1.22  
Penicillium  spp 
 (9 species) 24  22  46  3.28  

Pythium  sp. 3  22  25  1.78  
Rhizoctonia solani 16  3  19  1.35  
Rhizopus  stolonifer 46  69  115  8.27  
Scopulariopsis spp. 4  -  4  0.28  
Scytalidium  spp. 4  8  12  0.85  
Sphaeropsis  sp. 1  -  1  0.07  
Stemphylium  herbarum 6  9  15  1.06  
Syncephalastrum  racemosum 1  1  2  0.14  
Trichoderma  spp. 10  -  10  0.71  
Trichophyton spp. 
 (4 species) 26  27  53  3.78  

  100  1402  854  548 وعـــــــــــــــــــالمجم  
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  .المختلفة في مدينة الموصل  المعزولة من الغبار الداخلي للمناطقPenicillium أنواع جنس :3 الجدول

  

  

  الفطريات

  

  عدد العزالت

  

  للعزل% 

Penicillium aurantiogriseum  3  6.5  
P.   camembertii 3  6.5  
P.   chrysogenum 12  26.0  

P.  citrinum 3  6.5  
P.   crustosum 5  10.9  
P.   decumbens 4  8.7  
P.   expansum 11  24.0  

P.   purpurogenum 3  6.5  
P.   roquefortii 2  4.4  

  100  46 المجمــــــــــــــــوع
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