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 من الفول السوداني  زين في بذور صنفينخالتعزل وتعريف فطريات 

(Arachis hypogea L.)  السموم  إفرازواختبار قابليتها على 

 (2*)زهرة ابراهيم الجاليو  (1)ماجدة يونس القاضي

 .ليبيا ،البيضاء ،سم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة عمر المختار(. ق1)
 (.zahra.Ibrahim@omu.edu.ly)*للمراسلة: د. زهرة ابراهيم الجالي. البريد اإللكتروني: 

 21/05/2020تاريخ القبول:    31/03/2020تاريخ االستالم: 

 الملخص
بهدف عزل  جامعة عمر المختار، ب أمراض النباتبمعمل  2019 -2018في سنة جريت الدراسة أ  

باستخدام طريقة الورق   (Virginia، وLandracesوتعريف الفطريات على صنفين من الفول السوداني )
نتاج السموم إعن قدرة الفطريات المعزولة على  لى الكشف إ ، باإلضافة PSA جاراآلطباق أالنشاف، و 

. شملت الفطريات المعزولة   YEA، و PSA ،CEAوساط الصلبة األمونيا في تحت بخار األ
Aspergillus flavus، A. niger ،A. terreus ، Cladosporium cladosporioides ،

Fusarium sp.و ،Penicillium italicum  .  كان الفطرA. niger  30بنسبة  ترددا   األنواعاكثر  %
يات في حين كانت الفطر  P. italicum % للفطر15و   A. flavus% للفطر 29نسبة ب متبوعا  

مع طريقة ورق   مقارنة   جاراآلطباق أ للفطريات بطريقة  كبرالعدد األتم تسجيل . قلها ترددا  أ خرى األ
حدوث نتائج السموم وكشفت  .بالبذور الصغيرة مقارنة  أكثر عرضة للتلوث البذور الكبيرة  كانت . النشاف

مناسبا   PSAالوسط كان لة، و ئالصبغات بكثافات مختلفة بعد التعرض لألمونيا السا ألوان تغير في 
 . P. italicumو A. nigerو  A. flavusالفطريات  إلنتاج السموم بواسطة

 ليبيا.الفول السوداني، ، نتاج السمومإاختبارات التحضين، فطريات تخزين،  مفتاحية:الكلمات ال
: المقدمة  

ويستهلك على نحو  هام اقتصاديا  وهو ، (Fabaceae) البقولية فصيلةلل يتبعمحصول  (.Arachis hypogea Lالسوداني ) الفول
  1800بإنتاجية بلغت  ا  هكتار  10000محافظة على مساحة  22، يزرع في ليبيا في جزاء مختلفة من العالمأو  ليبياواسع بين الناس في 

. تستعمل قشوره نسان والحيوانالمكمل لغذاء اإل 2Bويدخل في تركيب  Bو، Aفيتامينات و تحتوى بذوره على البروتين،  هكتار./كغ
مواد التجميل، وزيوت و نه في صناعة الصابون، مالزيت المستخرج يدخل و . و محمص او م حّلىأؤكل اللب خام كوقود، في حين ي  

   . ( ; 2018Rami et al., 2015الوكيل، التشحيم )
نواع فطريات أن تهاجم أويحدث  ،ثناء التداول وفي المخزن أو بعد الحصاد، أذور إما قبل ن تتعرض البذور لتلوث بفطريات البأيمكن 

التدهور وانخفاض قيمتها و في التعفن،  بذور الفول السوداني وتكون سببا   Fusariumو Aspergillus  ،Penicilliumجناس تابعة لأل
 .A. flavus    ،Aنواع  وجود األ  لىإ  Mohammed and Chala, (2014)راها  جأشارت دراسة  أحيث  ،  (Richard, 2007)  الغذائية
niger  ،A. ochraceus  ،A. parasiticus  نواع أوPenicillium spp.  في عينات من بذور الفول السوداني في الحقل وتلك
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نواع أيادة لى سإ البذور في الفول السوداني الخام عفانأ عن فطريات  Tobin-West (2018) المخزونة لدى المزارعين، هذا وكشف
Aspergillus spp.   بـ متبوعاFusarium spp  ثم ،Penicillium spp. ،Mucor spp. وRhizopus spp.  قل  أوالتي كانت

 على البذور.  ظهورا  
الناتجة  Aflatoxins  ، مثللفطرية التي تنتجها تلك الفطرياتتلوثها بالسموم اصابتها بفطريات التخزين خطر إ تواجه البذور بعد 

تنتج بواسطة   fumonsins، وdeoxynivalenol ،Zearalenone ،T-2 toxin، أما سموم الــAspergillusالجنس نواع أبواسطة 
 PR toxin (Whitlow andو Patulinسموم  Penicilliumنواع الفطرية التابعة للجنس ، في حين تفرز األFusariumنواع الجنس أ

Hagler, 2007) تأثيراتهابسبب نسان والحيوان صحة اإلكله فطريات التخزين المنتجة للسموم من خطورة على لما تش نظرا  ، و 
( Virginiaو Landracesالصنفين )بذور جريت هذه الدراسة بهدف تحديد فطريات أ   ،سمومها عبر السلسلة الغذائية نتقالاو المسرطنة 

 نتاج السموم.إوكشف قدرتها على المتداولة في ليبيا، الفول السوداني من 
 مواد البحث وطرائقه:

 عزل الفطريات:
صنف ال بذوره صغيرة، و  Landracesصنف الوهما في ليبيا،  محليا   والمباعة  ،استخدم في هذه الدراسة صنفان من بذور الفول السوداني

Virginia  .عزلت الفطريات باستخدام:و بذوره كبيرة 
  طريقة الورق النشاف:

وراق  أ 3طباق بتري حاوية على أ% في 10تركيز  HCOI هيبوكلوريت الصوديوم بمحلول لبذور بعد تعقيمها سطحيا   5عدد  زرع
 يام. أ 7لمدة   ºم 25درجة حرارة في ضنت ح  و ، ، ومعقمة كغرفة رطبةمبللة بالماء (Whatman No.1نشاف )
  :جاراآلطباق أطريقة 

مرات  3وغسلها  بعد تعقيمها سطحيا  PSA (Potato Sucrose Agar )البطاطس والسكروز  آجار بذرة/ طبق على وسط 5تم زراعة 
 السابقة وتم حساب تكرار الفطر بالمعادلة:  حصت البذور في الطرق ضنت كما سبق. ف  بالماء المعقم وتجفيفها. ح  

 100[ × للبذور المختبرة الكلي  عددالو النوع/ أتكرار الفطر )%(= ]عدد عزالت الجنس 
المدعم بالمضاد الحيوي  PSA إلى طبق مباشرة   هأخذ جزء من العفن بواسطة إبرة تلقيح معقمة ون قلب ةعلى حد رعت الفطريات كل  ز   

streptomycin sulphate (0.3 غ/)م2±  23، وح ضنت األطباق في درجة حرارة لترº .  المزارع الفطريةبعد التحضين، ف حصت 
الحافة، طبيعة النمو وإنتاج الصبغات. إلجراء التعريف تم تحميل جزء من النمو الفطري و من حيث اللون،  والمستعمرة بالجراثيم، النامية

بواغ  الكونيدية ألوا البوغيمثل الحامل  الشكليةعلى شرائح زجاجية مغطاة بفيلم رقيق من صبغة أزرق اللكتوفينول لدراسة الصفات 
(Conidia ف حصت الشرائح تحت المجهر .)وباستخدام الشريحة الميكرومترية أ خذت قياسات الرأس الكونيدي، الحامل  ،الضوئي

 CMI, 1966 ; Ellis,  1997 ; Barnettصفت بدقة استنادا  على المراجع المعتمدة )وو  ، بوغة( 40)واغ البوغي، الفياليدات، واألب
and Hunter, 1998)) . 

 باستخدام محلول األمونيا: نتاج السمومإاختبار القدرة على 
جوز  آجارمستخلص  ، PSAوساط الزرع أعلى  A. flavus ،A. niger  ،Penicillium italicum تكررا   كثراألن ميت الفطريات 

يام. ق لبت األطباق أ 7لمدة YSA (Yeast Sucrose Agar )جاراآلمستخلص الخميرة و و  CEA (Coconut Extract Agar) الهند
ساعة في درجة   24ركت لمدة % وت  25تركيز  Ammonium hydroxideمونيوم األمل هيدروكسيد  01وأ ضيف في غطاء كل طبق 

ورت لتوثيق قواعدهاالفطريات من  مزارعحصت . ف  (ºم 25) المعملحرارة  كدليل    إلى األحمر القاتم أو األحمر الوردي تغير اللون ، وص 
 . (Saito and Machida, 1999) نتاج السمومإعلى 
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 :حصائيالتحليل اإل
ستة   شمل، والعامل الثاني صنافاأل ضمول من عاملين: العامل األ نفذت التجربة باستخدام التصميم العشوائي التام في تجربة عاملية

مستوى معنوية  عند LSDاختبار و  Co statحصائي باستخدام برنامج قبل التحليل اإل نواع من الفطريات. النسب المئوية حولت زاويا  أ
(P ≤  0.05للمقارنة بين متوسطات المعاملت ). 

 :النتائج والمناقشة
 Penicilliumو  Aspergillus    ،Cladosporium    ،Fusariumجناس  أربعة  أتسجيل  ظهرت نتائج العزل من بذور الفول السوداني  أ
 Penicilliumو،  .A. flavus  ،A. niger  ،A. terreus  ،Cladosporium cladosporioides  ،Fusarium spتبعها ستة أنواع   

italicum  (1 شكلال .) جناس نواع الفطرية التابعة لألدراسات عديدة وجود األسجلتAspergillus spp. ،Fusarium spp ،
Penicillium spp على بذور الفول السوداني (Syed et al., 2013; Salau, et al., 2017 ; Tobin-West, et al., 

2018 .) 

 
: تعضيات الفطر  PSA ،C: مزرعة الفطر على الوسط B: نمو الفطر من البذور، A. الفطريات المعزولة من بذور الفول السوداني. 1الشكل 

 (.  40xتحت الُمجهر )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بذور الفول السوداني. . الصفات المزرعية والمجهرية للفطريات المعزولة من  1الجدول 

 الصفات المجهرية  الصفات المزرعية  نوع الفطر 

A. flavus   مم(، والرأس كبير كروي  0.9الحامل الكونيدي منتصب، خشن، طويل )النمو في البداية أبيض، الحقاً يصبح أخضر
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ليموني وكريمي من الخلف في اتجاه 

 القاعدة.

(μ400-300( والسالميات مرتبة في صفين، الفياليدات )μ3  ×7 ،)

 ( μ5-3.5واألبواغ كروية إلى بيضاوية ملساء بقطر)

A. niger 

ً يصبح أسود   النمو في البداية أبيض، الحقا

بسبب سرعة التبوغ. يتلون باألصفر  

 انب القاعدة. الشاحب من ج

-μ800( والرأس كروي كبير )μ3-1.5الحامل الكونيدي طويل منتصب )

(، واألبواغ μ2  ×5.5(، والذنيبات مرتبة في صفين، الفياليدات )750

 (.  μ9- 2.5بيضاوية سميكة الجدار داكنة اللون )

A. terreus 

النمو في البداية أبيض، الحقاً يصبح طوبي  

مع أصفر  مشوب بصفرة )لون القرفة( 

 شاحب من الخلف 

( منتصب والرأس  μ200-100الحامل الكونيدي قصير ناعم شفاف )

( والسالميات مرتبة في صفين، μ20-10الكونيدي على شكل القبة )

 ( μ2-1.5(، واألبواغ كروية إلى إهليجية شفافة )μ2  ×5.5الفياليدات )

C. 

cladosporioides 

مخملية  المزرعة بطيئة النمو خضراء 

زيتونية بسبب غزارة التبوغ. الحواف  

بيضاء متموجة.  ينتج صبغات داكنة سوداء  

 من القاعدة.

، واألبواغ μ90الحامل الكونيدي متفرع مقسم منتصب بطول يفوق 

صغيرة في سالسل متفرعة بكل اإلتجاهات بيضاوية الشكل تشبه حبة 

 μ16-3ليتين بأبعاد )القمح زيتونية داكنة اللون مكونة من خلية واحدة أوخ

 ×4 -2 .) 

Fusarium sp.  النمو أبيض قطني غزير 
الخيوط مقسمة، يكون نوعين من األبواغ الصغيرة غير مقسمة، والكبيرة 

 (. μ4-6  ×18-25خاليا ) 3-2منحنية قليالً ومقسمة من

P. italicum  

النمو في البداية ابيض يتحول إلى اللون  

المخملي مع غزارة األخضر الباهت 

 ، وأصفر من جانب القاعدة. التبوغ

حامل كونيدي أملس مقسم شفاف وسميك، يحمل فريعات أحادية الصف،  

تحمل سالميات بيضاوية طويلة تترتب عليها األبواغ في سالسل بيضاوية  

 (. μ2.9 ×1.7الشكل أحادية الخلية )

تم  كبر للفطرياتالعدد األ. جاراآلطباق أكل االختبارين، الورق النشاف، و ن التعفن بالفطريات ظهر في أثبتت اختبارات التحضين أ
عن الورق النشاف في   جاراآلطباق أتفوق طريقة  أثبتت خرى عديدةأ . دراسات بالورق النشاف مقارنة   جاراآلطباق أتسجيله بطريقة 
ن  ألى إ يعود السبب   (. Embaby and Abdel-Galel, 2014 ; Al-Amodi, 2016 ; Aslam, et al., 2017عزل الفطريات )

  (.Jkncc, 1998بوغ )اسعة من الفطريات وانخفاض التالوسط يمتاز بتركيبته البسيطة وقدرته على تشجيع النمو الميسليومي لتشكيلة و 
، في   P. italicum% للفطر 15و   A. flavus% للفطر 29% و21بـــ % متبوعا  30% و25كثر تكرارأ A. nigerسجل الفطر 

 Penicillium، و.Aspergillus spp. ،Fusarium sppن أدراسات عديدة ثبتت أ. (3و 2 ينجدولال)  التواليكل االختبارين على 
spp.  على البذور المخزونة  وتكررا   كثر الفطريات شيوعا  أمن  (Youssef et al., 2008 ; Syed et al., 2013 ; Aslam et 

al., 2017.)   
نتيجة مطابقة ذكرها ، جاراآلالنشاف أكثر من أطباق  الورق ظهر على  .Fusarium sp الفطر نأ  يتضح (2)الجدول  من النتائج

Gachomo, et al., (2014)  على الفول السوداني، كما أوردهاDawar et al., (2015)    على بذور اللوبيا، ويعزى ذلك إلى أن
 Domsch, et al., 1980 ;Niaz andمن الفطريات المحللة للسليلوز والتي تعمل على الورق النشاف ) Fusariumالفطر 

Dawar, 2009  إلى بيئة تضاد أو منافسة بين الفطريات على المادة المغذية ) جاراآل(، في حين تحول وسطNiaz and Dawar, 
 لى نوع الفطر المعزول. إن كفاءة طريقة العزل تعود أ   El-Gali (2003) حيث ذكر(، 2009

 
 
 
 

 النشاف . نوع وتكرار فطريات البذور المرافقة للصنفين المدروسين  من الفول السوداني بطريقة الورق  2الجدول 

 الصنف 

 نوع الفطر 

LSD5% A. 

flavus 

A. 

niger 

A. 

terreus 

C. 

cladosporioides 

Fusarium 

sp. 

P. 

italicum 



 

El-Kadi  and El-Gali – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(3): 392-400 June 2020 
 

 2020 يونيو / حزيران 400-392(: 3)7 السورية للبحوث الزراعية المجلة   – والجالي  القاضي 396

Landraces 14 16 0 0 0 14 
0.96*** 

Virginia 28 34 0 0 16 16 

LSD5% 0.4***       

  15 8 0 0 25 21 المتوسط 

LSD 5% 0.7***       

 
 جار اآل. نوع وتكرار فطريات البذور المرافقة للصنفين المدروسين من الفول السوداني بطريقة أطباق 3الجدول 

 الصنف 

 نوع الفطر 

LSD5% A. flavus A. 

niger 

A. 

terreus 

C. 

cladosporioides  

Fusarium 

sp. 

P. 

italicum 

Landraces 30 20 0 2 0 10 
1.9*** 

Virginia 28 40 4 4 6 20 

LSD5% 0.8***       

  15 3 3 2 30 29 المتوسط 

LSD 5% 1.4***       

 Ibam andن نسب تكرار الفطريات اختلفت باختلف الصنف المدروس. نتائج مماثلة تحصل عليها أ يتضح  (3و 2ين )من الجدول
Egwu, (2011) (2016)و Al-Amodi,  لى  إ األصناف بين البوغية ولة اختلف الحم يعزى السوداني. صناف مختلفة للفول أعلى

لى صفات إو ربما تعود أ(، Mixcon and Rogers, 1973سلمة الغلف الخارجي وبالتالي عدم تمكن الفطر من دخول البذرة )
ندوسبرم صناف ذات اإلكثر مما تفعل األأ لألنسجةزوه غرم الطري تساعد على دخول الفطر و ندوسبذات اإل فاألصنافالصنف نفسه، 

أو   رسندوسبرم السكري وينحاإل نواع ذاتيزيد في األ شيجين النمو المأ(، كما  Priyadarshini and Tulpule, 1978الصلب )
القادرة على   بذور بعض المحاصيل  ن ألى إ باإلضافة (، Bhatangar et al., 1992وسبرم النشوي )دننواع ذات اإلفي األ يتناقص

 (. El-Gali, 2003صابة تكون فتحة النقير فيها كبيرة ومفتوحة )نواع القابلة لل بفتحة نقير صغيرة ومغلقة بعكس األالمقاومة تمتاز 
ذو البذور الصغيرة.  Landracesبالصنف  ذو البذور الكبيرة  مقارنة   Virginiaفي الصنف   كبر وتكرارها مرتفعا  أعدد الفطريات كان 

لى حجم البذرة إبر في البذور الكبيرة كعدد الفطريات األربما يعود .  Tobin-West et al., (2018)تيجة مماثلة تحصل عليهان
و بسبب الرطوبة المرتفعة ونسبة الدهون العالية فيها ( أOlayinka et al., 2016)ات يكبر تتعايش فيه الفطر أ والذي يشكل حيزا  

(Atasie et al., 2009 .) 
بين الفطريات ونسب تكرارها في  يضا  أصناف، و معنوية في الحمل الجرثومي بين األلى وجود فروق إنتائج التحليل االحصائي أشارت 

 الصنف وكذلك عند التداخل بين الصنف والفطر المعزول.
نتاج إلها القدرة على  نأجربة فراز السموم ظهر خلل التإعلى  P. italicumو A. flavus ،A. nigerنواع األوعند الكشف عن قدرة 
بعد التعرض لبخار األمونيا مقارنة  باللون  والذي ظهر في تغيير لون قواعدها  YEAو PSA ،CEAوساط األ السموم عند نموها على

 .  (2في الشاهد قبل التعرض للبخار )الشكل 
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 : بعد التعرض  B: قبل التعرض، A. تغير لون قاعدة المزرعة الفطرية لالستدالل على وجود السموم بعد التعرض لبخار األمونيا. 2الشكل 

كثرها أ  PSAالوسط ( اختلف قدرة الفطريات على انتاج السم حسب الوسط المستخدم، فكان 4تبين من النتائج الموضحة في الجدول )
، ثم جاء وسط (2 شكلالالوردي )األحمر أو  القاتم حمرلى اللون األإ الفطرية  المزارعر لون قواعد السموم بسبب تغيتاج نملئمة إل

CEA  ثانيا ، وأخيرا  إنتاج السموم على الوسطYEA .   وسط نتاج السموم على إلى قدرة فطريات التخزين على إشارت أنتائج مماثلة
قد يعزى سبب اختلف قدرة الفطريات في انتاج (.  2009خرون،  آصالح و ) لخميرة والسكروزالبطاطس أكثر من وسط مستخلص ا آجار

السموم حسب األوساط المستخدمة إلى طبيعة المواد التي يتكون منها الوسط والتي تساعد على إنتاج السم. كما اتفقت هذه النتائج مع 
تلفة على قابلية الفطر على إنتاج األفلتوكسين ووجد أن الفطريات التي  ( الذي درس تأثير األوساط الغذائية المخ2006ما وجده عبود )

 .CEAو PDAمتباينة على الوسطين  ألوانلها القدرة على إنتاج السم أعطت كشفا  موجبا  ودرجات 
 . كشف قابلية الفطريات على إنتاج السم في الوسط الصلب مختبريا  4الجدول 

 نوع الوسط                    

 نوع الفطر               
PSA CEA YSA 

A. flavus  +++وردي غامق+++  وردي++   أحمر وردي 

A. niger  +++بني مصفر+++  - أحمر قاتم 

P. italicum  +++اصفر+  وردي فاتح+ وردي غامق 

 السم معتدلة، +: قابلية الفطر على انتاج السم قليلة +++: قابلية الفطر على انتاج السم عالية، ++: قابلية الفطر على انتاج 

 : عدم قابلية الفطر على انتاج السم -

 ات:االستنتاج
من فطريات التخزين المنتجة للسموم على   نواعا  أ ن( يحملVirginiaو Landracesن كل صنفي الفول السوداني )أ ثبتت الدراسةأ

البذور وكانت ، جاراآلطباق أفطريات تم عزله على كبر للالعدد األ . P. italicumو A. flavus  ،A. nigerالوسط الصلب شملت 
 الكبيرة أكثر عرضة للتلوث مقارنة  بالبذور الصغيرة.

 االخالقيات البحثية:
كما أن جميع البيانات والصور أصيلة وليست الثاني، شراف الباحث إوتحت األول، هذا البحث جزء من رسالة ماجستير للباحث 

 مقتبسة. 
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Abstract 

In the present study, seeds of tow groundnut varieties viz. Landraces (local vs.) 

and Virginia were collected from different market places of El-Beida city, 

Libya, and seed mycoflora was isolated by standard blotter paper method and 

agar plate method, then identified and addition to be checked for toxin 

production on PSA, CMA and YSA solid media. The identified fungal isolates 

included Aspergillus flavus, A. niger, A. terreus, Cldosporium cladospoirides, 

Fusarium sp. and Penicillium italicum. Data revealed that both varieties were 

affected by the fungal species however, 30 % of A. niger on agar plate method 

and 25 % on standard blotter paper, while A. terreus had the least percent 

incidence of up to 2% on agar plate method. Large seeds were more prone to 

fungal contamination than small seeds and higher numbers of fungi were 

isolated on agar plate method used as compared to standard blotter paper 

method. Results of the ability of fungal isolates for secretion toxins after 

exposure to liquid ammonia were recorded that color changed in pigment with 

different intensities, and PSA medium was suitable for toxin secretion by A. 

flavus, A. niger and P. italicum.  
Keywords: Storage fungi, Incubation tests, Toxins secretion, Peanut, Libya. 
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