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  الملخص

بـذور زهــرة    (  فطرية كانت مصاحبة لبذور النُّقَل المحمصة غير المخزونـة           عزلت سبعة أجناس  

 إذ كان أعالها    ،المستوردة والتي كانت معدة لالستهالك البشري     ) الشمس ، بذور الرقي ، بذور فستق الحقل         

ثـم الفطـر   ومـن  %) 16  (A .nigerيلـيه الفطـر   %)Rhizopus  spp.) 29نسبةً في العزل هو الفطر 

Penicillium spp وأخيرا الفطر Rhizoctonia spp ،   فضال عن كل مـن الفطريـاتChaetomium spp. 
أما في بذور العينات .  التي كانت ذات نسبة عزل منخفضة نسبياً .Trichoderma spp و.Fusarium sppو

ـ           ) غير محمصة (المخزونة   ار سـالمة البـذور     المذكورة مسبقاً فضال عن عينة بذور القرع ، فقد أظهر اختب

يليه %) Rhizopus spp. ) 41وجود ستة أجناس فطرية مصاحبة لها وكان أعالها نسبةً في العزل هو الفطر

أخيـراً   .Chaetomium spp، والفطـر  .Alternaria sppمن ثم الفطر %) Aspergillus spp.)  8.5الفطر 

  ..Rhizoctonia sppو .Pythium sppالفطرين 

 بإستخدام األوساط الزرعيـة التفريقيـة   .Aspergillus spp شخيص عزالت الفطروقد أظهر اختبار ت

 .Emercilla sppكانا مصاحبين للبذور، األول هـو الفطـر     Teleomorphsوجود طورين جنسيين كاملين 
والثـاني هـو    A. terreusو    A. parasiticusالذي عـزل من بذور الرقـي المخزونـة فـضال عـن     

من بذور فستق الحقل المخزونة وكانت جميع   A. sydowiiالذي عزل هو والفطر  .Neosartorya sppالفطر

  .العزالت غير منتجة لألفالتوكسين بعد إجراء اختبار الكشف عن قدرتها إلنتاج هذا السم الفطري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

Seven fungal genera were isolated from imported nuts seeds of sunflower, 
watermelon and peanuts which were roasted and prepared for human consumption. The 
fungus Rhizopus spp. had the highest percentage among the isolated fungi (29%)  
then, A. niger (16%) , Penicillium spp. and Rhizoctonia spp. as well as Chaetomium spp. 
and Fusarium spp. which had the lowest percentage. Seed health test of stored seeds of the 
samples mentioned above, in addition to squash seeds showed that six genera of fungi were 
present. The genus Rhizopus spp. was also isolated with highest percentage (41%) followed 
by Aspergillus spp.(8.5%) then, Altrenaria spp., Chaetomium spp. lastly  Rhizoctonia spp. 
and Pythium spp. which isolated with lowest percentage. Aspergillus isolates were clearly 
identified using the differential media, two perfect phases (Teleomorphs) of this genus were 
found, the first was Emercilla spp. Isolated from stored squash seeds, two fungi were also 
found in the same sample they were A. parasiticus and A. terreus .The second teleomorphs 
was Neosartorya spp. which was found in stored peanut seeds as well as A. sydowii. All the 
identified Aspergillus spp. were found to be non-aflatoxigenic fungi after performing 

selective media test.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمــة

إن الكثير من المحاصيل الزراعية والمواد  الغذائية واألعالف تعد أوساط غذائية مالئمة لنمو الفطريات               

احدة مـن  هي و )الكرزات( وإن النُّقَل  ،)1998 إبراهيم والجبوري،(به  المنتجة لألفالتوكسين وبالتالي تلوثها

  ).1988 ، أحمد(المواد الغذائية المعرضة لإلصابة بالفطريات المنتجة لهذه السموم 

إن إصابة النُّقَل بالفطريات تبدأ أوالً في الحقل بإصابة المحاصيل ومن ثم إصابة منتوجها من البـذور                 

زراعية في الحقـول  وال يقتصر ضرر الفطريات على المحاصيل ال (Jarvis, 1971)قبل وأثناء فترة الحصاد 

أن ) Hesseltine) 1976 وذكر ،(Sinha, 1990)بل يتعدى ذلك إلى إمكانية اإلصابة بها أثناء فترة التخزين 

 Field fungiالحقـل    فطريـات المحاصيل الزراعية تكون عرضة لإلصابة بنوعين من الفطريـات هـي   

  مـن الحقـل    Seed borne fungiوالتـي تكـون مـصاحبة للبـذور      Storage fungi المخازن فطرياتو

   .Aspergillus spp.،  Fusarium spp األجنـاس   فطريـات إلى المخزن وتـشمل عـدة أجنـاس أهمهـا     

  ..Penicillium spp و
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ك عدة عوامل تساعد على إصابة الحبوب المخزونة بفطريات المخزن وخاصـة أنـواع الفطـر                لهنا

Aspergillus spp.  تـوفر الحـد    وفر درجة الحرارة المالئمة لنمو الفطر، تأهمها هوالمنتجة لألفالتوكسين

الرطوبة النسبية للجـو المحـيط فـي المخـزن      ،Moisture content  للبذوراألدنى من المحتوى الرطوبي

(Reddy , 1992) ، عن زيـادة وانتـشار   المسؤولةكما إن وجود اإلصابة الحشرية يعد من العوامل الحيوية 

  ) .2002 ؛ العراقي وآخرون، 2001 لراوي،ا( اإلصابة بفطريات المخازن

إن السموم الفطرية خصوصاً األفالتوكسين هي من أخطر السموم التي لهـا عالقـة كبيـرة بمـرض                  

ـ الفطريات المـصاحبة  عزل ت هذه الدراسة تضمنلذا ،  (Collee et al., 1996سرطان الكبد والكلى  بعض ل

النُّقَل مصابة بأنواع الفطر     هذه   ما إذا كانت  فيك البشري وذلك لمعرفة     أنواع النُّقَل المستوردة والمعدة لالستهال    

Aspergillus spp. المنتجة لألفالتوكسين أال م.    

  المواد وطرائـق العمـل  

  : جمع العينات

 ) ، بذور القرع، بذور الرقي، بذور زهرة الـشمس        حقلبذور فستق ال   ( Nuts عينات من النُّقَل     جمعتْ

فـي منطقـة    ) المكَسرات(ون والمحمص من المعمل والذي يجهز عدداً من محالت بيع النُّقَل            وبشكليها المخز 

عينة وتم حفظها في أكياس ورقية داخـل        /غم )200( العينات بواقع    جمعت ،المجموعة الثقافية في الموصل     

  .  لحين االستعمال م)5(درجة حرارة وبثالجة ال

   : سالمة البذورختبارا 

  خيص الفطريات المصاحبة للبذورعزل وتش

طريقـة   سـتخدمت إذ ا ُأجري اختبار سالمة البذور لكل العينات وذلك لمعرفة الفطريات المصاحبة لهـا             

  المعتمدة من قبل المنظمـة الدوليـة المتخصـصة باختبـار البـذور      Agar Plate Method كارآلأطباق ا

International Seed Testing Association)  ISTA , 1976 ( وذلك بزراعة)10(بذرة وبمعـدل  ) 100 (

المضاف إليه المضاد الحيوي  Potato Dextrose Agar (PDA)بذور لكل طبق على وسط دكستروز البطاطا

عقمت البذور سطحياً بغمرها في محلول       ،جزء بالمليون   ) 100( بمقدار   Chloromphenicolكلورومفنيكول  

 ثم غُـسلت  ولمدة دقيقة واحدة%) 1(بتركيز  Sodium Hypochlorite ( NaOCl )هايبوكلورات الصوديوم 

   قبــل توزيعهــا علــى األطبــاق   بالمــاء المقطــر المعقــم ونُــشِّفَتْ بــورق التنــشيف     

 (Leslie et al., 1990)،   ــم ــن ث ــ وم ــاق ح ــة ضنت األطب ــدة  م)25(بدرج ــام  )7( ولم   أي

Mengistu and Sinclair, 1979 ) ( ًطريات المصاحبة للبذور حـسب المفـاتيح   شُخصت ونُقيت الف، أخيرا

   .)Hocking)  1997 و Pittالتصنيفية التي ذكرها 
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  تشخيص أنواع الفطر

 بنفس الطريقة المتبعة في اختبـار سـالمة البـذور     .Aspergillus sppتم عزل األنواع التابعة للفطر

   المائـل   البطاطـا دكـستروز وحفظـت هـذه العـزالت علـى وسـط       (ISTA , 1976 )المذكورة آنفـاًَ  

Slanted-PDA   شُخصت العزالت باستخدام ثـالث أوسـاط   إذ  لحين إجراء االختبارات التشخيصية عليها

  : أساسية للتشخيص هيزرعية

1- Czapek Yeast Extract Agar (CYA).  

2- Malt Extract Agar (MEA).  

3- Glycerol 25% Nitrate ( G25%N ).  

عند ثالث  بحيث حضن كل وسط ملقح منها       هذه األوساط الثالثة     ت على وتم تلقيح كل عزلة من العزال     

ــة  ــالث مكــررات  م)  37 ،25  ،5(درجــات حراري ــع ث ــام وبواق ــدة ســبعة أي ــة ولم ــل عزل    لك

 Pitt and Hocking, 1997).(  

  تحديد الفطريات المنتجة لألفالتوكسين

  وهــو وســط تفريقــي  Aspergillus Flavus Parasiticus Agar (AFPA)تــم اســتخدام وســط 

   A. parasiticusو   A. flavusللكشف عـن الـساللة المنتجـة لألفالتوكـسين والتـي تعـود للنـوعين        

Pitt and Hocking , 1997)( وصة على هذا الوسط الختبار قـدرتها علـى إنتـاج    شخَّتم زرع العزالت الم

 Ferricفاعل مع ـ تتوالتي Aspergillic acidج مادة  أن العزالت المنتجة لها القدرة على إنتاإذاألفالتوكسين 

Ammonium Citrate ن لوناقاًمصفراً ـ   برتقالياًفتُكواً بر Bright Orange - Yellow    في خلفيـة الوسـط

بينمـا  ،    كعالمـة مميـزة      م )28(ساعة وعند   ) 48 - 24( خالل   الزرعي النامية عليه المستعمرة الفطرية    

إن القليل من الفطريـات التابعـة        . ة لألفالتوكسين ليس لها القدرة على إنتاج هذه المادة        العزالت الغير منتج  

تعطي نتيجة موجبة على هذا الوسط الذي يعـد طريقـة بـسيطة      A. parasiticusو   A. flavusللنوعين 

  .وسريعة للكشف عن العزالت المنتجة لألفالتوكسين 

  

  النتائـج والمناقشـة

فطرية مصاحبة للعينات عند أجراء اختبار سالمة البذور عليها ، ففي بذور زهـرة              وجدت عدة أجناس    

 Penicilliumتم عزل الفطـر  ) 1(المحمصة الجدول Helianthus annus )  Sunflower seeds(الشمس 

spp.    من أن هذا الفطر كان مـصاحباً لبـذور زهـرة           ) 1988(وهـذا يتفق مع ما وجده احمد       % 6 بنسبة

، وهذا % 2بنسبة  .Cheatomium spp، والفطر% 3  بنسبة .Rhizoctonia spp كما عزل الفطر الشمس ،

أن هذه الفطريات فضالً    ) 2008( وجماعته   Taraقد يعود إلى إصابتها بهذه الفطريات من تربة الحقل إذ ذكر          

) Christensen) 1965، وذكـر   Soil Borne Fungiمن فطريات التربة  هي .Alternaria sppعن الفطر 
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 التي تصيب محاصيل الحبوب  Rotting Fungiهو احد فـطريات التعـفن  .Cheatomium sppبأن فـطر 

  إذ أن إصـــابة النُّقَـــل بهـــذه الفطريـــات تبـــدأ بالحقـــل ومـــن ثَـــم إصـــابة البـــذور  

)Garvis, 1971( .  

، وأن اإلصـابة  %2  أيضاً ضمن الفطريات المصاحبة للبذور وبنسبة .Trichoderma sppوجد الفطر 

فضالً عن كونه من    ) Jash) 2007 و    Panبه تبدأ في الحقل ألنه يعد من فطريات التربة وهذا ما أشار إليه              

 إن النسب المنخفضة لعزل الفطريات في هذه العينـة قـد            ضمن الفطريات المصاحبة لبذور زهرة الشمس ،      

دة لبـقية األجناس الفطرية سواًء فـي التربـة   يظهر منافـسة شدي.Trichoderma sppيعود إلى أن الفطر 

على بذور فول ) 1997( وجماعته  Aziz، وفي دراسة أجراها(Bose et al., 2005)أو فـي النبات المصاب 

ــر       ــين الفط ــضادية ب ــة ت ــك عالق ــأن هنال ــد ب ــصويا وج ــر.Rhizoctonia sppال    والفط

spp. Trichoderma و محدد لنمو الفطر إذ أن األخير يعمل كمنافس قوي ومثبط أRhizoctonia spp.  في 

  .المحصول 

%  73 بنـسبة   .Rhizopus sppفقد عزل الفطـر ) غير محمصة(أما في بذور زهرة الشمس المخزونة 

إن النـسبة  ) 1(الجـدول  % 2  بنـسبة  A. nigerوأخيرا الفطر % 4 بنسبة  .Alternaria sppيليـه الفطر 

  قد تعود إلى انتشاره الواسع في البيئة مقارنةً ببقية الفطريات المعزولـة   .Rhizopus sppالعالية لعزل الفطر 

كان مصاحباً لبـذور زهـرة     .Rhizopus sppمن أن الفطر ) Albina) 2005 و Vitaيتفق مع وجده وهذا 

لة  المعزو.Penicillium spp  وAlternaria spp.  ، A. nigerالشمس بنسبة أعلى من بقية أنواع الفطريات 

  .في نفس الدراسة
  

  الفطريات المعزولة من عينة بذور زهرة الشمس: 1الجدول 

  الفطريات المعزولة  معاملة البذور
النسبة المئوية 

  *للعزل

Chaetomium   spp. 2%  

Penicillium   spp.  6%  

Rhizoctonia   spp.  2%  
  البذور محمصة

Roasted Seeds 

Trichderma   spp.  2%  

Atrenaria   spp.  4%  

A.  niger   2%  زونةالبذور مخ  
Stored Seeds  

Rhizopus   spp.  73%  

  .النسبة المكملة للنسبة المئوية للعزل هي نسبة البذور الخالية من اإلصابة الفطرية *
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التي كانت قيد ) Citrullus lanatus ) Watermelon seedsعزلت خمسة أجناس فطرية من بذورالرقي

% 10و% 6 في بذور ِكال العينتين المحمصة والمخزونة وبنسبة A. nigerإذ وجد الفطر ) 2( البحث الجدول

إلـى  ) Bankole ) 1993على التوالي، وهي أعلى نسبة عزل ضمن العينة مقارنة ببقية الفطريات، وقد أشار

القيمة الغذائية من   أن هذا الفطر هو من الفطريات المصاحبة لبذور الرقي وانه يتسبب في تغير لوني وخفض                

بقدرته على النمو في األوسـاط    A. nigerالبروتين والدهون المخزونة فيها ، وهذا قد يعود إلى ميزة الفطر 

، أمـا   ) 1998(حسب ما ذكره إبراهيم والجبـوري       ) الفعالية المائية (الغذائية ذات المحتوى المائي المنخفض      

% 4و % 2فقد عزال من البذور المحمـصة بنـسبة     .Rhizoctonia spp والفطر .Penicillium sppالفطر

ذو الصفة التنافـسية علـى بقيـة      A. nigerسيادة الفطر على التوالي ، هذه النسب المنخفضة قد تعود إلى 

  . الفطريات المعزولة

ـ %13منها بنسبة  .Aspergillus sppأما بالنسبة لبذور الرقي المخزونة فقد عزل الفطر  ر ، وكان للفط

A. niger   منها وهذا قد يعود إلى الفعالية المائية المنخفضة لبذور الرقي والتي قـد تعطـي لـه    % 10نسبة

%  3بنـسبة   .Rhizopus sppاألفضلية في المنافسة الحيوية مع بقية الفطريات والسيادة عليها ، يليه الفطـر  

هو   .Aspergillus sppن إن الفطر في دراسته على بذور الرقي م) Chiejian) 2006وهذا يتفق مع ذكره 

، أمـا الفطـر    .Rhizopus spp من ثم يليـه الفطـر   A. nigerاألكثر شيوعاً في البذور وخصوصاً النوع 

Pythium spp.   زل بنسبةوقد ذكر%.  2فقد عBoughalleb و El-Mahgoub) 2006 (  أن نبات الرقـي

إذ يسببان مرض تعفن وذبـول    .Rhizopus sppطروالف .Pythium sppيكون أكثر حساسية لإلصابة بالفطر

  .الجذور للنبات 
  

   الفطريات المعزولة من عينة بذور الرقـي  :2جــدول ال

  الفطريات المعزولة  معاملة البذور  
النسبة المئوية 

  *للعزل

   A.  niger 6%  

Penicillium   spp.  2%  البذور محمصة  
Roasted Seeds 

Rhizoctonia   spp.  4%  

Aspergillus   spp.  3%  

   A.  niger  10%  

  Pythium    spp.  2%  
  البذور مخزونة
Stored Seeds  

Rhizopus   spp.  3%  

  .النسبة المكملة للنسبة المئوية للعزل هي نسبة البذور الخالية من اإلصابة الفطرية *
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قد كانت خالية من اإلصابات الفطرية  المحمصة ف)Cucurbita pepo) Squash seedsأما بذور القرع 

إذ لم يعزل منها أي جنس فطري، وهذا قد يعود إلى ظروف التخزين الـصحيحة أو إلـى عمليـة التملـيح                      

والتحميص في المعمل والتي قد تتسبب في تقليل نسبة الفطريات المصاحبة للبذور أو أنها غير مصابة أصالً                 

إذ وجـد   ) 3الجدول ،   ( وجدت ثالث أجناس فطرية مصاحبة لبذورها        أما في العينة المخزونة فقد    . من الحقل 

مـن  ) Albina) 2005 و Vitaوهذا يتفق مع ما وجده % 43مصاحباً للبذور بنسبة   .Rhizopus sppالفطر 

ـُزل منها الفطـر    فقــط ، كمـا    .Rhizopus sppأن عينة بذور القرع التي ُأجريت عليـها الدراسـة ع

ـُزل الفطر  قد يعود السبب إلى أن نبات القرع من النباتات ، و%2بنسبة  مـن العينة  .Rhizoctonia sppع

 Fusarium الـذي يسـببه كـل من الفطرRoot rot diseaseالتي غالباً ما تصاب بمرض تعفن الجـذور 

spp. والفطرRhizoctonia spp.    مما يسـبب خسائر كبيرة فـي محصول هـذا النبات حسـب مـا ذكـره

Fantino 1989( وجماعته ( وCelar) 2000 .( كما أشارNawar) 2007 ( إلى أن الفطـر Rhizoctonia 

spp.                   هو من أخطر الفطريات على نبات القرع في المملكة العربية السعودية إذ عزل من الجـذور وبنـسبة 

ول به من التربة ، وهذا قد يعود إلى إصابة المحص% 3بنسبة فقد عزل .Cheatomium spp عالية، أما الفطر

 .Rhizoctonia sppإلى مجموعة من الفطريات الموجودة في التربة ومنهـا الفطـر  ) Olsen ) 1999إذ أشار
وذكر بأنها خطيرة وممرضة للكثير من المحاصيل الزراعية المنتجـة للحبـوب    .Cheatomium sppوالفطر

  .ه الفطرياتنبات مصاب بهذ) 530(ومحاصيل الخضراوات إذ تم تشخيص ما يقارب 
  

  الفطريات المعزولة من عينة بذور القـرع  : 3جدول ال

  الفطريات المعزولة  معاملة البذور
النسبة المئوية 

  *للعزل 

  البذور محمصة
Roasted Seeds 

No Isolated Fungi _  

  Chaetomium  spp.  3%  

Rhizoctonia  spp.   2%  
  البذور مخزونة
Stored Seeds  

Rhizopus   spp.  43%  
  .النسبة المكملة للنسبة المئوية للعزل هي نسبة البذور الخالية من اإلصابة الفطرية *
   

المحمصة فقد عـزل منهـا   ) Arachis hypogaea )Peanuts seedsوفيما يتعلق ببذور فسـتق الحقل 

 A. niger   ، Fusarium spp. ،Penicillium spp.  Rhizopusهـي) 4الجـدول ، (أربع أجناس فطرية 

spp.   على التوالي ، وهذا يعود إلى إصـابتها فـي الحقـل بهـذه              % ) 29،  % 4،  % 2،  % 10(وبنسـبة
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أن هذه الفطريات تم عزلها من تربة فستق الحقل، وهذا يتفق مـع مـا               ) Diener) 1973إذ ذكر   . الفطريات

 .Aذور فستق الحقل ومنها الذي أشار إلى وجود عدة أجناس فطرية في ب) 1986( وجماعته Sanchisوجده 

niger وAlternaria spp. وFusarium spp. و Penicillium spp..   

كانت مـصاحبة لبـذور    .Penicillium sppو .Fusarium sppأن الفطريات) 1988(كما وجد احمد 

  الذي كان بنسب أعلـى ، مـن جهـة أخـرى      .Aspergillus sppفستق الحقل بنسب واطئة باستثناء الفطر

) Albina) 2005 و Vitaتتفق مع ما أشار إليه  .Rhizopus sppو A. nigerسبة عزل كل من الفطرين فإن ن

  والفطـر  A. nigerبأن بذور فستق الحقل التي كانت معدة لالسـتهالك البـشري كانـت مـصابة بـالفطر     

Rhizopus spp. بنسب عاليةو.  

   .Alternaria sppس فطريـة هـي   أما بذور فستق الحقل المخزونة فقد عزلـت منهـا ثـالث أجنـا    
على التوالي وهذا قد يعود إلى إصابتها % 48، % 2، % 3وبنسب  .Rhizopus spp و .Aspergillus sppو

ــار   ــل أوالً ، إذ أش ــه Mehdiبالحق ــن   ) 2000( وجماعت ــضالً ع ــات ف ــذه الفطري ــى أن ه   إل

Fusarium spp. و Penicillium spp.وRhizopus spp. ووجد . موجودة في التربةهي من الفطريات الAl-

Wakil و Al-Metwally )2001 (أن الفطرAspergillus spp. والفطرAlternaria spp.  من بين الفطريات

 جنساً فطرياً كانت مصاحبة لبذور 14أن ) 2004( وجماعته  Rasheedوذكر. المصاحبة لبذور فستق الحقل

  . .Alternaria sppو  A. niger  و.Aspergillus sppفستق الحقل منها 
  

  الفطريات المعزولة من عينة بذور فستق الحـقل: 4الجدول 

  *النسبة المئوية للعزل  الفطريات المعزولة  معاملة البذور

  A.  niger 10%  

  Fusarium  spp.  2%  

Penicillium  spp.  4%  

  البذور محمصة
Roasted Seeds 

Rhizopus   spp.  29%  

Atrenaria   spp.  3%  

Aspergillus   spp.  2%  

  Chaetomium  spp.  2%  

  البذور مخزونة
Stored Seeds  

Rhizopus   spp.  48%  
  .النسبة المكملة للنسبة المئوية للعزل هي نسبة البذور الخالية من اإلصابة الفطرية *
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لخمس   G25%N و MEA و CYAأظهرت نتائج االختبارات التشخيصية باستخدام األوساط الزرعية       

 .Aو A. parasiticus أن الفطريـات ) 5الجـدول ،  (، إذ يوضـح  .Aspergillus sppعزالت تابعة للفطـر 

terreus وEmercilla spp. (Teleomorphs)   ــسبة ــة وبن ــي المخزون ــذور الرق ــصاحبة لب ــت م   كان

ـ ) (Chatterjee et al., 1990لكل منها ، وهذا قد يعود إلى إصـابتها فـي الحقـل إذ أشـار     %  1   ى أن إل

   A. sydowii موجود بشكل طبيعي ضـمن فطريـات التربـة ، كمـا وجـد الفطـر      A. parasiticusالفطر

  %  1مصاحباً لبـذور فـستق الحقـل المخزونـة وبنـسبة      ) Neosartorya spp. )Teleomorphsوالفطر 

  .لكل منهما

بـأن جميـع    فقـد أظهـرت النتـائج     (AFPA)استكماالً لتشخيص هذه العزالت الخمسة على الوسط     

   Pittالفطريات المعزولة من المكسرات المذكورة آنفاً غير منتجة لألفالتوكسين وهذا يتفق مـع مـا وجـده                  

في أن الفطر المزروع على هـذا الوسط إذا كان منتج لألفالتوكسين فانه يظهر لـون               ) Hocking) 1997 و

أو المستعمرة في حين ال يظهر هـذا   في خلفية الوسط Bright Orange - Yellowبرتقالي ـ مصفر براق  

  .اللون إذا كان الفطر غير منتج لألفالتوكسين

  

   المعزولة مـن النُّقَـل واختبـار إنتاجهـا لألفالتوكـسين علـى       .Aspergillus sppأنواع الفطر: 5جدولال

  (AFPA)وسط 

  *إنتاج األفالتوكسين   مصدر العزل  .Aspergillus sppنوع الفطر

Aspergillus parasiticus   ـ (   )مخزونة(بذور الرقـي(  

Emercilla  spp.   ـ (   )مخزونة(بذور الرقـي(  

Aspergillus terreus   ـ (   )مخزونة(بذور الرقـي(  

Aspergillus sydowii    ـ (   )مخزونة(بذور فستق الحقل(  

Neosartorya  spp.   ـ (   )مخزونة(بذور فستق الحقل (  

  غير منتج لألفالتوكسين ) -( ، منتج لألفالتوكسين * ( + ) 

  

   وعدم وجود أنواعه المنتجة لألفالتوكـسين  .Aspergillus sppإن النسب الواطئة للعزل بالنسبة للفطر

ضمن الفطريات المصاحبة لبذور العينـات قيـد الدراسـة وبـشكليها       A. parasiticus و A. flavusمثل 

   وجـود المنافـسة الحيويـة مـع الفطريـات األخـرى إذ            المخزون والمحمص قد يعود ألسباب عديدة منها      

   يظهـران منافـسة حيويـة    A. niger و.Fusarium sppأن الفطـرين  ) 1980( وآخرون Wicklowذكر 

 إلـى أن الفطريـات      )1994( وآخـرون    Faragكمـا وأشـار     . شديدة ضد الفطريات المنتجة لألفالتوكسين    
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Alternaria spp.  و  A. niger و Rhizopus spp.        لهـا القـدرة علـى تقليـل نـسبة اإلصـابة بـالفطر   

A. flavus    نتَج من قبله ، كما أن تطبيق اإلرشادات الزراعية بشكل صـحيح علـىوتحطيم األفالتوكسين الم  

  المحصول في الحقل وأثناء عملية الحصاد وبعدها ، وحتى ظروف التخزين تلعب دوراً مهمـاً فـي التقليـل                   

  طريـات بـشكل عــام والمنتــجة لألفـالتوكـسين منهـا بـشكـل خـاص                أو عـدم اإلصـابة بالف   

   ) .1998إبراهيم و الجبوري ، ( 
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