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. لبعض المصانع الميبية عـــزل و تعريف أجناس الفطــريات المصاحبة لحبوب القمح المستورد
 

، 1عمي مختار الجربي ،2الزوى عمر ، الطاهر1نجاح عمر الفيتوري
جامعة سبها - كمية العموم الهندسية والتقنية- قسم الصناعات الغذائية .1

جامعة طرابمس – كمية الزراعة - قسم عموم أألغذية  .2
 

المســـتخمص 
من  (T. durm)والصمب (T.aestivum) عينة من حبوب القمح الطري 25استيدف البحث عزل و تعريف لبعض أنواع الفطريات المصاحبة من

 أجناس 6 وجود نتائج العزل ، و أظيرت المنطقة الجنوبية والشرقية و الغربيةمن  (2013يوليو – يونيو )بعض المطاحن الميبية خالل شيري 
  و PDAغير المعقمة باستخدام األوساط الغذائيةومن ىيبو كموريت الصوديوم % 1منالفطريات لحبوب القمح الطري و الصمبو المعقمة سطحيًا بـ

DRBCوكان أكثر الفطريات شيوعًا ىو فطر Aspergillus  spp.و يميو % 29.50 بنسبة والذي تم عزلو
  بنسبةRhizopusوفطر% 18.13بنسبة Mucor و فطر% 23.25بنسبة Alternaria ثم  فطر%21.06بنسبة.Penicilliumsppفطر

 أنواع من الفطريات وىي 4 عزلة والتي كانت تتبع 60و أظيرت نتائج االختبارات التشخيصية لعدد %. 0.77بنسبة Fusariumو فطر% 5.54
:Aspergillusflavus ، A. clavatus ،A. niger  ، Penicillium olivicolor والمتوقع أن أغمب ىذه الفطريات مفرزة لمسموم الفطرية،
  وبقية الفطريات األخرى التي تم .Aspergillussppبعدم وجود فروق معنوية لجنس % 1وأثبتت نتائج التحميل اإلحصائيعند مستوى إحتمالية .

 10جم و لو/م.ت. و2.0 10لوبمغ المتوسط العام لمعدد الكمي لنفس الفطريات في المناطق قيد الدراسة عزليا من حبوب القمح ، أيضًا 
وبينت نتائج التحميل اإلحصائي وجود  في القمح الطري والصمب عمى التوالي، جم/م.ت. و102.78لو و جم/م.ت.و102.10لوو جم  /م.ت.و2.85

% . 1فروق معنوية بين متوسطات العدد الكمي لمفطريات بين صنفي القمح لممناطق وذلك عند مستوى احتمالية 
 

. القمح ، الفطريات: الكممات الدالة 
 

المقـــــــــدمــــة  
% 40-25وعالميًا أشارت الدراسات أن نسبة (Deibel and Swanson, 2001) لسكان العالم الحبوب و منتجاتيا تشكل الموارد الغذائية اليامة

 تقديرات  مع  تتطابق  ىذه النسبة   (EL-Khouryand Atoui ,2010) من السموم الفطرية متغيرة  بمستويات    سنويا تتموث من الحبوب
من المستيمك اليومي لإلنسان من ىذه % 50و أن (2012)و آخرون Batool ، (2013) وآخرون Majeed(FAO)منظمة الغذاء و الزراعة 

و يمكن أن يحدث ىذا التموث في الحقل و أثناء التخزين ال سيما البمدان ذات  (2009)و أخرون Vegaالحبوب و منتجاتيا مموثة بالسموم الفطرية
( . 2007)و أخرون Nguyenالظروف المناخية الحارة و الرطبة

 الزراعي إلنتاج تقميال إلى مما يؤدي إنباتيا  نسبة  وتقميل الحبوب  حيوية عمى  لتأثيرىا  كبيرة  إقتصادية  خسائر  الفطريات  ىذه تسبب كما
( . 2012)الجوىري  السموم إنتاج عمىPenicillumوAspergillus   لفطريات   التابعة  مثل عنداستخدام

 و الخمائر عمى الحبوب ، و تنقسم الفطريات الخيطية التي تنمو عمى الحبوب المخزنة إلى   الخيطية  الفطريات  نوعًا من150ىناك أكثر من 
 ، و  .Penicilliumspp و.Aspergillussppقسمين اعتمادًا عمى طبيعة إصابتيا ، و ىي فطريات الحقل و فطريات التخزين ، و من بينيا 

أغمب ىذه الفطريات تنتج السموم الفطرية بتراكيزات عالية ، و بسبب إمكانيتيا عمى العيش في بيئات متنوعة و مختمفة ، و في الغالب فإن بعض 
 ( . (2008  و أخرون   Ribaىذه الفطريات يستطيع أن يغزو األنسجة النباتية قبل الحصاد و عند التخزين 

  و التي Storage fungiالتخزين   و فطرياتField fungiالحقل  فطريات ىي الفطريات من بنوعين لإلصابة عرضة تكون الزراعية والمحاصيل
 .Fusariumsppأجناس  ىال فطريات  أىميا أجناس  و تشمل عدة تخزينالحقل  Seed borne fungiلمبذور  مصاحبة تكون

،Aspergillusspp. وPenicilliumspp. Belkacem-Hanfi( 2013 .)

من أىم األجناس الفطرية التي ChaetomiumوCladosporium , Rhizopus , Aspergillus , Fusarium , Alternariaوتعتبر فطريات
فراز سموم فطرية ىو أكثر تواجدًا .Aspergillus sppجنس ،حيث أن  (2012)و أخرون Kumarليا القدرة عمى النمو عمى الحبوب واألغذية وا 
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 أمكن الكشف عنيما في الحقل و التربة و Fusarium و Alternariaكما أن جنسي  (2006)و آخرون Hajjajiفي المنتجات المغربية المخزنة 
( . 2003)  و آخرون Maganكذلك في حالة التخزين 

 سواء في الحقل أو مكان التخزين   النشطة الفطرية وانتشار الجراثيم  زيادة المسؤولة عن  لحيويةل االعوام من يعد الحشرية اإلصابة وجود أن كما
Majeed ( . 2013) وآخرون

-FusariumCairns و Alternariaضخامة التموث ما بعد الحصاد لحبوب القمح بفطريات جنس  (2004) و آخرون Kosiakكذلك أوضح 
Fuller و من المعروف أن عدم التيوية و ارتفاع درجة الحرارة يشجع عمى نمو فطريات التخزين مثل  (2005) و آخرون ،Aspergillus  

في أبحاثيم أن أكثر الفطريات  (1990)  و آخرون Abdel-Hafez،  و أكده   (2010)و آخرون Ribaو ىذا ما أوضحو  Penicilliumو
 .Alternaria altrnata  ، Aspergillus flavus ، A. fumigates ، A. niger ، A. ochraceus ، Aانتشارًا في القمح بعد الحصاد 

sydowii ، A. terreus ، PenicilliumsppوFusariumspp. . 

  مصابة كانت الحبوب أن القصيم في من حبوب مستوردة المزروع  القمح  منحقل 65 عند مسح Al-Rokibah (1996)كما وجد
و عند فحصو لمحبوب المستوردة ..Helminthosporium spp   و.spp. Alternaria Aspergillus spp.  ، Fusarium sspبفطريات
 .spp.Alternariaشيوعًا  الفطريات أكثر وكان الفطريات بنفس مصابة وجدىا

المصاحبة  الرئيسية بنجالديش أن الفطريات في القمح المصاحبة لبذور الفطريات عمى لمتعرف دراسة  فيMalaker and Mian(2002)و الحظ 
 وجدت والذرة والشعير القمح المصاحبة لحبوب الفطريات أن (2011) الصفار  ، و أشار.Alternaria alternate, Fusarium spp ىي 
في حبوب القمح انتشارا الفطريات أكثر منAlternaria , Fusarium الفطرية   لألجناس نسبية بكثافة  أكثر انت ينك الداخل ، فيح من ًً

 ,flavusAspergillus Fusarium moniliforme, Alternaria, Ulocladiumىي   العينات لجميع الخارج الحبوب من افي انتشارً  الفطريات
A. niger, Rhizopus, Penicillium 

 
 عينة من القمح الجزائري المستخدم لإلستيالك (85)عند عزل و تعريف األجناس الفطرية لعدد  (2008) و آخرون Ribaأيضًا كشف الباحث

قبل الحصاد و أثناء التخزين في الصوامع وخالل عمميات التصنيع ، حيث أظيرت النتائج أن جنس : البشري جمعت خالل مراحل مختمفة 
Aspergillus ىو السائد بنسبة عالية(A.flavus , A.niger A.versicolor , )  و فطريات أخرى معزولة كانت من األنواع

(A.alliaceusA.ochraceus , A.carbonrius , A.terreus  A.fumigatus , A.candidus , Penicillium ,  و كانت مستويات تواجد
،  و أثناء التخزين وجدت مستويات عالية من Aspergillus أقل معنويًا من جنس  Fusarium , Alternaria ,Mucorأجناس كاًل من
Aspergillus ( . 84-66) بنسبة%

 ، .Penicilliumspp%42)أن النسبة المئوية لمفطريات السائدة في القمح كانت  (2009) و آخرون  Roigeو أوضح الباحث
27%Fusariumspp.25و%Alternariaspp. . ) 

درس التنوع البيولوجي لمفطريات ما بعد الحصاد لحبوب القمح الصمب و القمح المخزن في  Belkacem-Hanfi( 2013)وفيدراسة حديثة لمباحث 
 عينة في خمسة مناطق مختمفة بتونس بعد تنميتيا عمى 127الصوامع و التحقق من التغيرات خالل موسم زراعة القمح وفترة التخزين في دراستو لـ 

% Alternaria ، 19% 28) عزلة تتمثمفي6035 أيام ، أظيرت نتائج عزل الفطريات أن 7 م ولمدة 28 عمى درجة حرارة  PDAوسط 
Fuzarium ، 19%  Penicillium 14 %Aspergillus ، 8 %Mucor 7و %Rhizopus  ) 

 عينة لحبوب القمح المخزن في الصوامع في إيران ، أن 34لعدد  عند تحديد مدى التموث الفطري (2013) و آخرون  Joshaghani أيضًا ذكر 
% Alternaria spp. ، 21.4 %Aspergillus niger ، 17.8 %Fusarium spp. ، 10.7% 26الفطريات المعزولة األكثر شيوعًا ىي 

Aspergillus flavus ، 10.7 %Cladosporium spp. ، 8.9 %Penicillium spp. 3.5و %Rhizopus spp. . 

  تكون األكثر شيوعًا بعد Penicilliumو Aspergillus  وAlternaria altrnata حيث أظيرت العديد من الدراسات في مختمف البمدان أن
 و التي تعتبر من فطريات التخزين  في حبوب القمح المخزن في إيطاليا و كندا و اليابانPenicillium  وAspergillusالحصاد ، كما أنو وجد 

، و عندالكشف عن الفمورا الفطرية في حبوب القمح المخزنة في اليند  وجد إصابتيا باألجناس المعروفة بإفراز السموم الفطرية عند التخزين 
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 و Alternaria altrnata ، 10.5 %A. fumigates ، 8.3 %A. niger ، 3.8 %Penicillium citrinum Mathew% 16.4الفطرية 
( . 2011)آخرون 

َأدى القمق المتزايد بشأن سالمة الغذاء في العالم عمى التركيز عمى سالمة المنتجات الغذائية وخاصة الحبوب و ذلك قبل تصدير السمع الغذائية 
في بعض  المستوردة الناتجة من الحبوب ، وقـــــد ُأجـــريت ىــــــــذه الدراسة بيــــــدف عــــــزل وتعريف الفطريات المصاحبة لحبوب القمح الصمب و الطري

. مصانع طحن الحبوب الميبية 

المواد و طرق البحث  - 

 :  جمع العينات- 

 T.aestivum و القمح الطري Triticum durmالقمح الصمب – استخدمت في ىذه الدراسة عينات من حبوب القمح بنوعيو 

، من المنطقة  ( 2013يوليو – يونيو ) و ذلك خالل شــيري ( مصانع ومطاحن9) عينة من بعض مطاحن ومصانع مختمفة في ليبيا 25وتم جمع 
 . جرام لكل عينة0002الجنوبية والشرقية والغربية بواقع

تم تنظيف العينات و ذلك بالتخمص من الحبوب الضامرة و . ُأخذت العينات بطريقة عشوائية و تم حفظ العينات مبردة حتى وصوليا إلى المختبر
معقمة و ُأرفق مع كل عينة نموذج دًون فيو المعمومات المتوفرة  (فالكون)المكسرة و الشوائب ، و وضعت العينات المأخوذة في أكياس بالستيكية 

. م إلى نياية مدة الدراسة  ◦4تم حفظ األكياس المحتوية عمى العينات عمى درجة حرارة .عن العينة مع إعطاء رقم خاص لكل عينة 
 

   (العزل المباشر)لعينات حبوب القمح الصمب و الطري  عزل و تشخيص الفطريات المصاحبة- 

 Sodiumلتقنية العزل المباشر ، و فييا تم غمر حبوب القمح الصمب و الطري في محمول  (Pitt and Hocking, 1997)تم استخدام طريقة 
hypochlorite(Naocl) لغرض التعقيم السطحي لمحبوب لمدة دقيقتين و غسمت ثالث مرات بالماء المقطر المعقم بطريقة الرج و % 1 بتركيز

 .جففت باستخدام ورقتي ترشيح معقم إلزالة اثر ىيبوكموريت الصوديوم و الماء الزائد 

محتوية عمى  ( سم8.5)كذلك أستخدمت في ىذه الطريقة حبوب القمح غير المعاممة بـ ىيبو كموريت الصوديوم ، إذ نقمت كالىما إلى أطباق بتري 
البيئة و بواقع عشرة حبات لمطبق الواحد بشكل منتظم و ذلك باستخدام ممقط معقم و بعمل ثالث مكررات لمنوعين و باستخدام نوعين من بيئات 

والمضاف لكمييما المضاد الحيوي dichloran rose bengal agar (DRBA)  وpotato dextrose agar(PDA) العزل
Chloromphinicol لتر و ذلك لمنع نمو البكتريا/ ممجرام250 بتركيز  .

 
سجمت النتائج ًذلك بحساب نسبة  أيام أو لحين ظيور النمو الفطري مع فحصيا دوريًا ، و 7-5لمدة م◦25درجة حرارة عمى حضنت األطباق 

. و غيرالمعقمة المعقمة حبوب اإلصابة لم

بعد ترك األطباق في التحضين و تتبع ظيور النموات الفطرية ثم إعادة عزل كل فطر عمى حده في طبق مفرد في المركز المحتوي عمى الوسط 
 تحت شروط التعقيم ، و التحضين كما في الخطوة cork borer مم بواسطة ناقل معدني 5  و ثم أخذ قرص واحد فقط بقطر PDAالغذائي 

.  السابقة و ذلك لغرض تنميتيا و الحصول عمى مزارع نقية من الفطريات المعزولة 
 

:           العـــد الكمــي لمفطريات لحبوب القمح الصمب و الطــــري - 
:  لمعزل و التي كانت كاآلتي (Riba,2008) في ىذه العممية تم إتباع طريقة 

 و خمطو جيدا %0.1 بتركيز pepton water مل من 90 جم من مسحوق عينة حبوب القمح الصمب أو الطري و ُأضيف ليا 10تم وزن 
 مل من 1و منو تم نقل  (1:10) دقيقة ، و ىذا سيكون تخفيف15 لمدة rpm دورة في الدقيقة 100 عمى سرعة shakerباستخدام جياز ىزاز 

وىكذا إلى أن يتم الحصول عمى محمولمخفف بنسبة  (1:100) مل من الماء المقطر المعقم ليصبح 9المعمق إلى أنبوب يحتوي عمى 
(1:10000 ) 
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المحضر سابقًا في (DRBA)الغذائي  ونشر عمى سطح الوسط (Micropipette)باستخدامماصة دقيقة معقمة  مل من كل تخفيف 0.1تم اخذ 
و بواقع ثالث مكررات لكل تخفيف و ُحضنت (L) بشكل حرف (Spreader)باستخدام قضيب بالستيكي معقم  ، وتوزع عمى السطح أطباق بتري

 . أيام 7م لمدة 25oعمى درجة حرارة 
 

تشخيـص الفطــريات المعــزولة        - 
 و Czapek Yeast  Capek extract Agar( (CYA  ُشخصت العزالت باستخدام نوعين من األوساط الزراعية األساسية لمتشخيص ىي

Potato dextrose Agar(PDA)(pitt and Hocking ,1997) 
 

: الدراســـــــة المظهرية - 
. (Samson, 2010 )في المزرعة الفطرية و الطرق المعتمدة  (شكل ، حجم ، لون و قوام)اعتمدت الدراسة المظيرية عمى المشاىدة العينية 

 الصمب المحضر داخل طبق بتري ، CYA)) مم من مزرعة الفطر تحت شروط التعقيم و زرعت في مركز الوسط الغذائي 5تم أخذ قرص بقطر 
. م◦25ثم حضنت لمدة ثالثة أيام عمى درجة حرارة 

 
 :الدراســــــــة المجهـــرية  -

المجيزة و تم وضعيا عمى شريحة زجاجية نظيفة تحت شروط Lacto phenol Cotton Blueُأجريت الدراسة المجيرية باستخدام قطرة من صبغة 
و غطيت needl التعقيم تنقل إلييا مسحة فطرية و ذلك بأخذ جزء من الغزل الفطري من محيط العزالت الفطرية النامية باستخدام إبرة معقمة 

الشريحة  و تم فحصيا تحت الميكروسكوب لمتعرف عمى نوع الفطريات النامية و ذلك اعتمادًا عمى شكل التراكيب الجرثومية ، الجراثيم ، الحوامل 
 slantثم حفظت العزالت بعد تنميتيا عمى وسط أجار البطاطس و الدكستروز المائل  . (Samson, 2010)الجرثومية و الخيوط الفطرية 

PDA))  حيث ثم تشخيص العزالت الفطرية في جامعة أسيوطبمركز . م◦5 و حفظت عمى درجة حرارة 3 سم25داخل زجاجات صغيرة سعة
 Pitt، Link ،Desmazieres مصر و ذلك حسب المفاتيح التصنيفية لـ  – كمية العموم /الفطريات

 
 : التحميل اإلحصائي  -

متعدد الحدود لعزل المتوسطات في حالة وجود فروق معنوية في جدول تحميل التباين عند مستوى (Duncan, 1955)استخدم احتبار دنكن 
% . 1احتمالية 

 
النتائج والمناقشة   -

: تم عـــزل و تشخيـص الفطـريات المصاحبة لحبـــوب القمح الصمب و الطـري لبعض المصانع في ليبيا 
 

ُصممت ىذه التجربة لدراسة المحتوى الفطري و عزل وتشخيص الفطريات المصاحبة و المموثة لحبوب القمح الصمب و الطري المستوردة في بعض 
-90) مطاحنحيث أظيرت النتائج أن النسبة المئوية لإلصابة في حبوب القمح الطري و الصمب تراوحت بين 9المصانع الميبية المجمعة من 

100 . )%
 أجناس من الفطريات من حبوب القمح الطري و الصمب لمعينات المعقمة سطحيًا و غير المعقمة 6أنو تم عزل  (1)وقد بينت نتائج الجدول 

: و ىي  DRBC  و PDAباستخدام األوساط الغذائية
Aspergillus spp. ، Penicillium spp. ، Alternaria ، Mucor ، Rhizopusو Fusarium 

 
 أنواع من فطريات 4 عزلة وكانت تتبع 41 لعدد (PDA) و CYA))أظيرت نتائج اإلختبارات التشخيصية لمفطرياتباستخدام األوساط الزراعية 

Aspergillus spp. و Pencillium spp. وىي : A. flavus ، A. clavatus ، P. olivicolorوA. niger. يوضح اشـكال صور  (2)الشكل
. بعض الفطريات المصاحبة و التي تم عزليا من حبوب القمح الطري و الصمب 

،  .Aspergillusspp % 29.50بّينت أن متوسط النسبة المئوية لألجناس الفطرية المعزولة من حبوب القمح كانت (1)و النتائج المبينة بالجدول 
21.06 % Penicilliumspp. ،23.25 % Alternaria ،2.176% A. niger ،18.13 % Mucor ،5.54 % Rhizopus  0.77و % 

Fusarium .
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  و باقي الفطريات األخرى المعزولة من حبوب القمح .Aspergillus sppو أوضحت نتائج التحميل اإلحصائي وجود فروق معنوية بين فطر
% . 1الطري  والصمب عند مستوى احتمالية 

 و Alzwei و ىذا يتفق مع ما أشار إليو .Aspergillus sppأظيرت النتائج من الجداول السابقة أن الفطريات المعزولة و األكثر شيوعًا كانت
ىوالسائدبنسبةعاليةفي أصناف مختمفة من القمح المحمي المستخدم في صناعة األغذية و خاصة أن spp. Aspergillusأنجنس (2006)آخرون 

 تستطيع النمو و انتاج السموم الفطرية في وجود محتوى رطوبي منخفض ،يميو ُعزل Aspergillusبعض أنواع 
   .FusariumوA. niger،Rhizopus واألجناس األخرى و التي كانت بنسب أقل ىي .PenicilliumsppتمAlternariaفطر

  Ribaلمقمح المخزن بالصوامع ، أيضًا وجد Belkacem-Hanfi(2013)حيث توافقت ىذه النتائج مع ما ذكره عدة باحثون آخرونمنيم
أغمب  كانتspp.Mucor   و .Aspergillusspp.،Fusariumspp.،Penicilliumspp.،Alternariasppأن األجناس الفطرية (2008)

. الفطريات المعزولة من القمح الجزائري 
و التي توضح بأن الفطريات المعزولة األكثر  (2013) و آخرون  Joshaghaniأيضًا تشابيت نتائج ىذه الدراسة مع النتائج التي حصل عمييا

 ، Alternaria spp. ، 21.4%Aspergillus niger ، 17.8%Fusariumspp. ، 10.7%Aspergillus flavus% 26شيوعًا ىي 
10.7%Cladosporiumspp. ، 8.9%Penicilliumspp.3.5و%Rhizopusspp..  لحبوب القمح اإليراني المخزن في الصوامع . 

كما أظيرت النتائج أيضًا . اوضحت نتائج التحميل اإلحصائي بعدم وجود فروق معنوية لمفطريات المعزولة بين صنفي القمح الطري و الصمب 
% . 1عدم وجود فروق معنوية ليذه الفطريات في المنطقة الجنوبية و بقية المناطق وذلك عند مستوى احتمالية 

ومن ناحية دراسة تأثير التعقيم السطحي لحبوب القمح عمى نسبة عزل الفطريات المصاحبة لحبوب القمح الطري و الصمب ، أوضحت نتائج 
لمحبوب المعقمة وغير المعقمة و % 14.26 ، 14.43و % 14.31 ، 14.39أن متوسط النسبة المئوية لعزل الفطريات قد بمغ  (2)الجدول 

.  عمى التوالي PDA وDRBC الفطريات المنماة عمى بيئة

  ، .Aspergillus spp. ،   Penicillium sppفأنو قد تبين أن التعقيم السطحي لحبوب القمح ليس لو ثأتير كبير عمى األجناس الفطرية  
Alternaria  ، A. niger ،  Rhizopus ،  Mucor وFusarium  إذ تعتبر معظم الفطريات التي تم عزليا فطريات داخمية و خارجية محممة
و أوضحت نتائج التحميل اإلحصائي عدم وجود فروق معنوية لمفطريات التي تم عزليا من حبوب القمح المعاممة بالتعقيم السطحي . عمى الحبوب

% . 1أو غير المعقمة عند مستوى احتمالية 
  DRBC  وPDAو ربما يرجع ىذا التباين البسيط في نتائج عزل الفطريات من حبوب القمح بسبب ظروف التعقيم السطحي و الزرع عمى بيئتي 

ىيبوكموريت الصوديوم أكثر مالئمة لعزل الفطريات مقارنة مع العزل عمي  % 1 و التعقيم السطحي لمحبوب بمحمول DRBC، حيث وجد أن بيئة
و أخرون أن متوسط القيم المتحصل عمييا لمعد الكمي لمفطريات بتقنية الزرع المباشر و التخفيف  (,Cabanas 2008) ، فيحينأشار PDAبيئة 

( . (Malt extract agarMEAكان أعمى من متوسطالقيم المتحصل عمييا عمى بيئة  DRBC  وDYSGعمى بيئة 
 

 : DRBCالعدد الكمي لمفطريات لحبوب القمح الطري و الصمب عمى بيئة 
/ م .ت.و2.85  و2.0أن المتوسط العام لموغاريتم العدد الكمي لمفطريات في المناطق قيد الدراسة قد  بمغ  (3) أوضحت النتائج المبينة بالجدول 

.   في القمح الصمب عمى التوالي جم/ م .ت. و2.78و2.10و جم  لمقمح الطري عمى التوالي 
 650لعدد  Berghofer(2003)إذ تعتبر ىذه النتائج التي تم التوصل إلييا في ىذه الدراسة قريبة من نتائج دراسات آخرى من بينيا دراسة قام بيا

أن Riba (2008)،وقد وجد (جم/ م .ت. و3 إلى 2) مطاحن حيث بمغ لوغاريتم العدد الكمي لمفطريات مابين 9 القمح األسترالي من منعينة 
و اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة (جم/ م .ت. و3.106 إلى 2.439)لوغاريتم العدد الكمي لمفطريات لحبوب القمح الجزائري المخزن تراوح بين 

 2.96 إلى 1.60)تراوح بين DRBC كان لوغاريتم العد الكمي لمفطريات في دقيق القمح عمى بيئة في أسبانيا و  Cabanas( 2008)قام بيا 
 . (جم/ م .ت. و2.48)و بمتوسط  (جم/ م .ت.و
 

أن لوغاريتم العدد الكمي لمفطريات و الخمائر لحبوب القمح العضوية في المجر قبل النقع و بعد النقع في الماء  (2012(وآخرون Pelesو أشار
. جرام عمى التوالي /م .ت. و4.0- 3.5 كان بمتوسط DRBC ساعة ، يوم ، يومين ، ثالث أيام و الزرع عمى بيئة 12المعقم ولمدة 

و بالنظر إلى نتائج التحميل اإلحصائي تبين وجود فروق معنوية بين متوسطات العدد الكمي لمفطريات بين صنفي القمح الطري و الصمب لممناطق 
 % .1وذلك عند مستوى احتمالية 
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 أيام 7 بعد التحضين لمدة  (DRBC) و ((PDAنمو الفطريات المصاحبة لعينات حبوب القمح الطري والصمب المنماة عمى بيئة  (1)شـــــكل 
  م25̊عمى درجة حرارة 

 

 

  

 

الفطريات المصاحبة و المموثة لعينات حبوب القمح الصمب و الطري  (2)شـــــكل 
 

 

 قمح طري قمح طري

 

 قمح صلب

 

 قمح صلب

 

Aspergillus spp.   

 

Pencillium spp. 

Alternaria spp. A. niger 
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النسبة المئويةلألجناس الفطرية المعزولة من حبوب القمح الطري و الصمب المستوردة من بعض المصانع الميبية  (1)جدول 

( (P ≤ 0.01المتوسطات التي تشترك في حرف واحد عمى األقل اليوجد بينيا فروق معنوية عند مستوى 

 
 PDA و DRBCالنسبة المئوية لمفطريات المعزولة من حبوب القمح المعقمة وغير المعقمة والمنماة عمى بيئة (2)جدول 

((P ≤ 0.01المتوسطات التي تشترك في حرف واحد عمى األقل اليوجد بينيا فروق معنوية عند مستوى 

المتوسطات العامة ألعداد الفطريات في القمح الطري و الصمب المستوردلبعض المصانع الميبية (3)جدول   

(جم/م.ت. و 10لو)نــــوع القمـــح المنطقة   
 B 2.0 قمــــح طــــري الجنوبية
 A 2.85 قمــــح طــــري الشرقية
 A  2.57 قمــــح طــــري الغربية

 B    2.10 قمــــح صمـــبالشرقية 

 A 2.78 قمــــح صمـــبالغربية 

 
( (P ≤ 0.01المتوسطات التي تشترك في حرف واحد عمى األقل اليوجد بينيا فروق معنوية عند مستوى 

 

 

 

 

لمعزل%  الفطرية  المعزولة  
Aspergillus spp. 29.50 A 
Penicillium spp. 21.06 CB 
Alternaria spp. 23.25 B 
Aspergillus niger 2.18 ED 
Mucor spp. 18.13 C 
Rhizopus spp. 5.54 D 
Fuzarium spp. 0.77 E 

 
 
لمعزل % 

متوسط الفطريات المعزولة من 
حبوب القمح المعقمة سطحيا 

متوسط الفطريات المعزولة من 
حبوب القمح غير المعقمة  

متوسط الفطريات 
المنماة عمى بيئة 

DRBC 

متوسط الفطريات 
 المنماة عمى بيئة 

PDA 
14.39 A 14.31 A 14.43 A 14.26 A 
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:  الخــــــالصة

القمح   ىذه الدراسة تسمط الضوء عمى عزل وتعريف الفطريات المصاحبة لحبوب القمح، و أظيرت النتائج المتحصل عمييا في ىذه الدراسة تموث 
 بالمقارنة مع األجناس الفطرية األخرى سواًء في حبوب القمح الطري أو الصمب ، و .Aspergillussppبنسبة عالية منالفطريات و خاصة جنس 

أن ذلك قد يرجع إلى الظروف المناخية في الحقل أو عند التخزين في الصوامع ، مما يسمح بنمو الفطريات وأفرازىا لمسمومالفطرية لذلك ينبغي أن 
 .يؤخذ في االعتبار المزيد من أجراء البحوث لتقييم مستوياتالسموم الفطرية في القمح وتقييم الخطر المحتمل و تأثيره عمى صحة اإلنسان 
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Abstract 

The aim of the study was to isolate and identify of some types of fungi associated with a samples of 25 

varieties of imported wheat grains    (Soft,T.aestivum) and (Hard,T. durm) of some Libyan factories during the 

months (June-July 2013) from the southern , eastern  and West region. The isolation results showed the presence 

of  6 species of fungi for soft and hard wheat grain for  sterile surface with 1% of sodium hypochlorite and non-

sterile surface using PDA and DRBC media. The Aspergillus spp. was predominant fungi isolated by 29.50% 

followed by Penicillium spp. by 21.06%, Alternaria by 23.25% ,Mucor by18.13% , Rhizopus by 5.54% , 

Fusarium 0.77%. Four types of fungi were identified: Aspergillus flavus, A. clavatus, A. niger, 

Penicilliumolivicolor  from  60 isolations . Most of these fungi may produce mycotoxins.  The statistical results 

showed the level of (p≤0.01) were no significant differences for the genus Aspergillus spp. and the other fungi 

that have been isolated. Also the general average of the total account number of the fungi in the regions of these 

study log102.0 , 2.85 CFU g
-1

 and log10 2.10, 2.78 CFU g
-1

 . And the results showed there were significant 

differences between the mean total number of fungi between the varieties of wheat regions and that at the level 

of (p≤0.01).  

 
 
 
 


