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المخزنة  السوري صناف القمح أبعض  فيكمية األفالتوكسينات   تقدير
 الصوامع البيتونية ب

 *(1)محمد دوش الدعيمس
، الهيئة العامة للبحوث حماةمركز البحوث العلمية الزراعية بشعبة تكنولوجيا األغذية،  (.  1)

 سورية. ، حماةالعلمية الزراعية، 
 ( maldaames@yahoo.com اللكتروني:. البريد امحمد الدعيمس) * للمراسلة: 

 3/09/2020تاريخ القبول:    13/08/2020تاريخ االستالم: 

 : الملخص
 بعدددص افدددنال القمددد  الادددور  ودددي كميدددة األوكتوكادددينا   تقدددد رتحدددر  و هددددل البحددد   لددد  

لمدة ثكثدة اودوا   )دوكما(ة وي الصوامع البيتوني ةواقعيتحت ظرول تخزين  ،طر  الالقاسي و 
اثندددام ومليدددا  اليدددرام ودددي مركدددز  2011ُاخدددذ  ويندددا  القمددد  بعدددد حصددداد موسددد   ،متتاليدددة

 قمددد  قاسدددي درجدددة ثانيدددة فددوامع قلعدددة المعدددي  )ويندددا  اليددداهد( تددد  ور هددا حاددد  الصدددن 
بخليددة كبيددرة سددعة  ةولدد  حددد كددص فددن  خددز  (، 4/2( وقمدد  يددر  درجددة ثانيددة )س2/2)س

سدددحبت العيندددا  للتحليدددص  ،(8شدددا ( )6)شدددا ودومدددا( قمددد  قاسدددي ) (65كادددادا)يدددن،  1200
تددد   .ويندددة/52/بمجمدددول كلدددي خدددكت وتدددرة التخدددزين )كدددص ثكثددة اشدددهر( غ 50المخبددر  زدددو   

زينددددت النتدددداين خلددددو وينددددا  القمدددد   .(HPLCتقددددد ر كميددددة االوكتوكاددددينا  الكليددددة بطريقددددة )
كميددددا  مددددن  ظهددددر مددددن األوكتوكاددددينا  بعددددد الحصدددداد مباشددددرة، القاسددددي والطددددر   الاددددور  
تخدددزين. اسدددتمر  كميدددا  األوكتوكادددينا  بالزيدددادة مدددن الشدددهر اوكادددينا  بعدددد تادددعة األوكت

نهايدة التجربدة ز ،باسدتمرار التخدزين 0.05وند ماتوى داللدة زين األفنال وبفروقا  معنوية  
، ثددد  جزمبدددالبليو   (1.895ppb) 6لصدددن  شدددا وددي اوكتوكادددينا  مدددن األكميدددة اكبدددر كانددت 

للصدددددن   ( 1.452ppb)للصدددددن  دومدددددا،  (1.524ppb)و (1.685ppb)8للصدددددن  شدددددا 
 .65كااد ا

 .HPLC ،الاور   القم األوكتوكاينا ، تخزين   الكلمات المفتاحية:
   المقدمة:

تاب   و لبعص انوال الفطور التي تتواجد وي الطبيعة،  سامة  ثانوية  استقكب  با   ركم  Mycotoxinsالامو  الفطرية    دتع
والحيوا ، لإلناا   االناا     هاير تأث يرتبط  و   امراضًا  منها  ب ول   ووامص  الامو   عدة  الت و نول  العمر،  و الجنس،  و ،  غذيةمدة 

المعديةوكذلك تفيي  لكحوت،  ا إدما   و  الكبد والكل     وي  رييايتؤثر بيكص    ،(Fun S. Chu, 2004)   واألوبئة  األمراض 
الع االناا    صبي والجها   الفطرية  ليات    .بجا   سامةكلها  الماتقلبا   ال  ياتخلص  حي   ، مواد  الحيوية معمنها   ادا  

(2004  Ligon,)،  ا نوال من الفطرينتيجة لنمو ونياط ا  بدرجا  مختلفةو   القم  للتلوث زهذه الامو محصوت     تعرض ،
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 اثنام تخزينها نتيجةوي الحبوب  الامو  الفطرية تنتنوكذلك  ،1988زك ين دوالر لعا  5خااير كندا وامريكا زد   قدر حي  
وانوالل اجناس  اهمها  نياط  الفطرية  الفلورا   Aspergillus.Fusarium, Penicillium,  (Al-Defiery and  :من 

Merjan, 2015).   

اكثر من1961 ألوت مرة وا   Aflatoxinsوروت األوكتوكاينا    نفوق  الرومي خكت    100  بعد  الديك  ال  يير من 
الامو .  بمواد ولفية ملوثة زتها  تغذ  اب   ب  اسبول، الكلما    Aflatoxins   اشت  مصطلوقد  هذه  من ثكثة مقايع من 

ولها .  تعني سمو   toxinsوالكحقة    flavusمن النول وكووس    "fla"و  Aspergilliusمن الجنس اسبرجلس    "A"التالية:  
وB1اهمها    كيميايي  ك ر م  17اكثر من  ،B2و  ،G1و  ،G2،  وM1  ،وM2  (Wood, 1989.)   الدولية    توبين الوكالة 

  .B (2002  IARC,)و Aكونها ووامص مارينة من الفئتين  ،تناوت اغذية ملوثة بالامو  الفطرية ةر و ألبحاث الاريا  خط
وطر   نياط  سمو     Fusarium  graminearumيعتبر  ون  نتاج  ماؤواًل  القم   محصوت    التريكوثياينا  ول  

(Trichothecenes )  (2006  Vogelgsang et al.,.)  خرى التي  نتن ون  مجمووة من الفطور األظرول نمو  تعاور  ت
ثانوية سامة نياط    نيايها ماتقلبا   دوت  حدد     .Fusarium graminearum  (2006  Milles et al.,)وطر  مع 

 µg/kg  1250بـ  (  DON) ثاني اكايد النيفالينو     كمية،  (EC,2005)  2005  لعا  //856التعليما  رق     اإلتحاد األوربي
ول     (DON, ZEN, FUM, T-2, HT-2)سمو  التريكوثياينا    تادرجوكذلك  لحبوب القم  التي تخز  لفترة قصيرة.  

الامو    الواسع  الفطرية  قايمة  النتيارها  لتعليما الخطرة  لاكمة    ووقًا  العلمية   2007)  (,SCS  2003) ألغذية  االلجنة 

Edwards et al.,).   زيئيةتتأثر ووامص  بعدة  الامو   لهذه  الحيو   التخلي   بو   ،وملية  الكذلك  للخكيا  الحالة  فيزيولوجية 
ويها، و  الهدمي  النياط  الوراثياكال   ووامص داخلية تتعل  بوماتوى  التطور  وقدرتها ول    ،لاكال   لهذه   الفطر، منها 

الفلور و الامو ،     نتاج مع  التخزين  الموجودة  ةكروبييالم  االتفاوص  وسط  من  ،  وي  الناتجة  الامو   كمية  ر  وط ومثك 
Aspergillus Flavus  الناتجة من    اكبر من قوة الاكلة الموجودة وقدرتها و ،  Aspergillus parasticusوطر  الكمية 

 ،(et al.,2006  Zvicevicius)  الامو    نتاجدرة ول   ا ق  Aspergillus Flavus%    60حيث أن    ،الامو    نتاجول   
حت    زوسط  العيش  تاتطيع  لكنها  هوايية  جباريًا،  الفطور  واألوكاجينمن    %0.5تعد  اوكايد %  60،  ثاني  غا   من 

كمية الامو  الفطرية المفر ة ززيادة نابة الحبوب  وي  يادة  هامًا  دورًا    الحالة الفيزيايية والميكانيكية للحبوبتلع     ،الكربو  
واليواي  األجرا   و يادة  حيريًا  والمصابة  الغريبة،  المكاورة  حبوب  والمواد  مع  تخزينها ومغربلة    سليمة  قم    مقارنة  ت  

م المفر ة خكت   ،تماثلةبيروط  الفطرية  الامو   التخزين وكمية  قبص  بالفطور  الحبوب  تلوث  نابة  زين  توجد وكقة  كذلك 
الحبوب   وي  الكيميايية  المركبا   او  الماتقلبا   بعص  وجود  حي   التخزين.  قبص  تعقيمها  ت   حبوب  مع  مقارنة  التخزين 

وجود مجمووة سمو  التريكوثياينا  يااه  ززيادة  نتاج    حي المخزنة  ؤثر ول  ماار التخلي  الحيو  للامو  الفطرية،  
المخزنة   الحبوب  وي  ال يادة  تؤد    .(,Kang and Buchenauer  2002)األوكتوكاينا   ال     للحبوب  ماييالمحتوى 

المفر ة الامو   كمية  وي  محتوى    . يادة  الفطور  مازين    13%-20مازين    ماييوتفعص  تتراوح  نابية  وريوبة   %95-

حي  تزداد   ،س 24-35 ˚تفعص الفطور درجا  حرارة تتراوح مازين  و وي نياط الفطور    درجا  الحرارة  ؤثرت،  %70%
دورًا كبيرًا تلع   حموضة الوسط  تغيرا  درجة    ا   .هذا المجات من درجا  الحرارةزقدرة الفطور ول   ورا  الامو  الفطرية  

 ,.Marei et al)حا  دراسا     حامعية الاقرب  ل     حموضة   درجةتفعص الفطور  و وي كمية الامو  الفطرية المفر ة،  
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التي  تؤثر  كذلك    .(2016 الغذايية  الفطتالمادة  القم  يعتبر  ،  الفطرية  للامو   الحيو    التخلي ول     اقدرتهب  رو نمو وليها 
المخزنة بالصوامع   الفطرية  ،طور وليهاالفوتنيط    تنمونيوية    ةمادوالدقي   الامو   لنياط  ،وتنتن  انوال ود دة من    نتيجة 

الفطرية    .Aspergillus.Penicillium,  (2014  Bosly and Kawanna,)  اهمها  الفطور الامو   لخطورة  ول   نظرًا 
االناا  والحيوا  القم     تخلي وإمكانية    ،فحة  الامو  ول  حبوب  البيتونية، الاور   وإنتاج هذه  الصوامع  وي  المخزنة 

مخزنة وي الصوامع  طر   القم   الوفنفين    القاسي  من القم   فنفين  ول اينا   لتحر  وجود االوكتوكدراسة  هذه التمت  
 البيتونية.

 هدف البحث:
، تحت ظرول تخزين 2011القاسي والطر  موس   تقد ر كمية األوكتوكاينا  وي بعص افنال القم  الاور  تحر  و   -

منتصد  حتد  مخزندًا مخزو  فوامع قلعة المعدي   ، حي  بقي كامصلمدة ثكثة اووا  متتالية واقعية وي الصوامع البيتونية
 .2014وا  

المفر ة خكت التخدزين مدن خدكت  األوكتوكاينا افنال القم  الاور  المدروسة لزيادة كمية وتحليص التبا ن زين    ةسادر   -
  الدراسة االحصايية لهذه النتاين.

   ه:قائوطر البحث مواد 
   مكان تنفيذ البحث: –1

خز  القم    ،وهي فوامع زيتونية  امع قلعة المعي  التابعة لليركة العامة الستثمار فوامع الحبوبت  اختيار وحدة فو 
لمدة    ،ة ين كك ول  حد  1200خكيا كبيرة سعة    القاسي والطر  وي ويها  المخزو   للظرول  ينت  سنوا   اربع وبقي  جة 

اسطوانية اليكص كبيرة  خكيا    6ك يع   زلوك، كص زلو   14، مؤلفة من 35.4وخط ورض  36.4تقع ول  خط يوت    ،األمنية
التي تعتمد نظا  الجودة العالمي    الصوامعمن    وهي،  ةخكيا وسطي  3نجمية وفغيرة  خلية    2ين و  1200  -1100سعتها  

الصوامع   وي  الحبوب  التخزين وحفظ  تعليما   والمراقبة من خكت  التخزين  اال زو (w1-09-B)وي  ول  شهادة  حايزة   ،
متكامص لتيغيص كامص الصوامع ازتداًم من ومليا   وهو نظا  تيغيص    (PLC)  مجهزه زنظا وهي    ،2004منذ وا     9001

 ومليا  التهوية. –القراما  الحرارية للخكيا  –التهوية  –التعقي    –الغربلة  -االستك  
نت خز من ث  و ، مرة واحدة(غ لكص خلية تخزين من الخكيا األربع، وكص ثكثة اشهر 50زو   )ت  تجهيز العينا  للتحليص  -

 ورل حماة. –مخازر المؤساة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب زراد خاص لهذا الغرض بوي  هذه العينا 
 دمي .  –خافة زها ون يري  شركة العظ  ت  تأمين األومدة المناعية والايرنكا  ال -
 مااكن زر ة(. -التموين )دمي ت  العمص ول  تقد ر كمية االوكتوكاينا  وي المخبر المركز  لو ارة  -
   المادة النباتية: –2
وي شهر حزيرا  موس     ، خزنت الكمية (8شا ( و)6طر  )شا ال  الاور    دوما( والقم و)  (65كاادا)القاسي  الاور   لقم   ا

 . اسطوانية اليكصكبيرة  وي فوامع زيتونيةسايبة حبوب )دوكما(  ،وي مركز حبوب فوامع قلعة المعي  2011
   ق العمل:طرائ –3
موس   اُ  حصاد  بعد  القم   وينا   الياهد(    2011خذ   )وينا   المعي   قلعة  فوامع  حبوب  مركز  وي  ثنام  امباشرة 

األ لهذه  اليرام  الصن ومليا   حا   ور ها  ت   والتي  ثانية  قماح  درجة  قاسي  ثانية  2/2)س  قم   درجة  ير   وقم    )
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قم  قاسي  )  ( 65كاادا)خز  كص فن     حي (  4/2)س )6شا )-دوما(  قم  ير  8شا (   1200بخلية كبيرة سعة    ( 
كبيرة االوت،  ،  ين/خلية  البلوك  وي  خكيا  اربع  تخزين  المخزنة  ت   الكميا   بطاقا    4320وكانت  حا   )دوكما(  ين 
وند   الصوامعاالخكيا  التخزين،    ت ،  مين خز   مكا   وي  البيئية  القراما   كاوة  تركي تاجيص  حااس    /12/  من خكت 

وي  وول  ارتفاوا  مختلفة /  خافة لهذه التجربة،  لكص خلية    /3داخص خكيا التخزين /  X-DM7 195  Sfero.CDنول
ارتفال  وسطووي    –   1ارتفال  الخلية ول     اسفص الخلية و   – 15  الخلية ول   ارتفال  اول   قرامة    تعمص ول    / 30  ول  

بمكا  والريوبة  الحرارة  ودرجا   الخلية،  داخص  للهوام  النابية  الخلية  الريوبة  داخص  الحااسا     .تواجدها  هذه  ت  وفص 
الخكيا المخصصة    تثبتو   ،(1×4بكازك  كهربايية رباعية ) الحااسا  اول   لهذه  القرامة    لوحة لتخزين ضمن  لشاشا  

حي   1 -4 ألربعة من  الص  األسفص قراما  الحااسا  وي اسفص الخكيا ا  ،زثكثة ففول  لهذه الغاية  تفممخافة  
ييير   (3الرق  )، و دوماييير للخلية المخز  ويها فن     ( 2الرق  )و ،  65كااداير للخلية المخز  ويها فن   يي  (1الرق  ) 

فن    ويها  المخز   )  6شا للخلية  فن   (4الرق   ويها  المخز   للخلية  لقراما   8شا   ييير  ييير  األوسط  والص    .
 ااسا  وي اول  الخكيا األربعة. الحااسا  وي وسط الخكيا األربعة، والص  األول  ييير لقراما  الح

)مرت  خذ ا دورية  األاقراما   وي  المحيط   للهوام  النابية  والريوبة  الحرارة  لدرجا   األربع،    سبول(  التخزين  داخص خكيا 
ثكثة   )كص  ربعية  متوسطا   ث   متوسطا  شهرية ومن  ال   الاختبارا   اخذ     ،شهر(اوحولت  للحبوب   ريوبيالمحتوى 

ورغ القم  من  العينا  من الصوامع البيتونية ول  اليكص التالي:    تسحبخكت مدة التخزين،    شهرا  ثةثك  بيكص دور  كص
حي  ت  تدوير مخزو  الخلية نفاه )سح  من األسفص ،  دقيقة لكص خلية  45-60ولمدة  ول  خط الاح  الافلي    ةالخلي

األول (   العينا   وتعبئة من  الخكيا  سحبت  اسفص  الاح   بمعدت  اثنام مر من خط  القم   دقاي . 500ور  غ كص خمس 
لداللة   تالعينا  بأكياس نا لو  ورقم   عبأ  ،كغ لكص خلية  10  –  5للحصوت ول  وينة      وجزاالماحوبة  العينا     تجمع

العينا  الماحوبة    كذلك جزا  ول  تاريخ سحبها ورق  الخلية ونول القم  )دونت كص هذه المكحظا  وي دوتر خاص(،
افنال قم /    /4وينة  /52/. بمجمول كلي  كافية لتحليص ثكث مكررا   غ50للتحليص المخبر  زو      للحصوت ول  وينة

ووقًا  افنال/    4ودد مرا  سح  وينا  خكت مدة التخزين )كص ثكثة اشهر(، مع وينا  الياهد/ /12/ قاسي وير  ×  
 .(EEC, 2006)لد

الكلية   االوكتوكاينا   كمية  تقد ر  ول   العمص  العينا     (،G2  و  ،B1  ،B2 ،  G1)ت   البح  وي  هذا  وي  الماحوبة 
لد    ( HPLC)يريقة  استخدا   ب الخافة بطريقة تقد ر    3353المواففة القياسية الاورية  وكذلك    (AOAC, 1995)ووقًا 

 ،  االوكتوكاينا 
 دمي .  -ت  العمص وي المخبر المركز  لو ارة التجارة الداخلية وحماية الماتهلك، مااكن زر ة -
 لتحليل االحصائي: ا - 4
 باستخدا   ،قطاوا  ويوايية كاملة  زتصمي  كتجربة الناتجة  القراما مكررا   ومتوسط    للنتاين الحصاييا تحليصال  جرام ت 

معنو     لتحد د   (spss)حصاييالا تحليصال  زرنامن وي   LSDاقص ورق  األفنال  زين متوسطا   الفروق  معنوية  لمعروة 
 .  المدروسةاألفنال  لدراسة التبا ن زين Duncanواتبعت باختبار،  5%معنوية ماتوى  وند محتواها من األوكتوكاينا 
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 النتائج والمناقشة: -5
ت  تاجيص هذه المعطيا   األربعة،    البيتونيةالتخزين  من خكت رفد الظرول البيئية المحيطة بحبوب القم  داخص خكيا  

الخلية،    ول  ثكثة في  الريو مستويات  القم  )درجا  حرارة +  لحبوب  المايي  المحتوى  الخكيا+  داخص  للهوام  النابية  بة 
حفاظا ول  المخزو ،    ، حي  تبين تماثص ظرول التخزين داخص الخكيا، وذلك لتماثص اإلجراما  الوقايية المتخذةالمخزنة(

حظنا  يادة الريوبة  ال  بعد تحويص هذه القراما  الدورية ال  متوسطا  حاازية شهرية ومن ث  متوسطا  حاازية ربعية،
التخزين، باستمرار  من  للهوام  اول     النابية  وي  تزداد  الخلية، حي   واسفص  الخلية  اول   زين  النابة  هذه  اختكل  كذلك 

كذلك  ، و باستمرار  من التخزين و يادة المحتوى المايي للحبوب المخزنة الخلية بفصص اليتام، واسفص الخلية بفصص الصيف.
 .  1)باليكص رق  ) كما هو مبينس º  28زين اول  مندرجا  حرارة التخ
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 .باستمرار زمن التخزين يوضح تغيرات الظروف البيئية المحيطة بحبوب القمح داخل خاليا التخزين .(1الشكل ) 

( واثنا  قم  ير  دوماو)  (65كاادا)قاسي  اظهر وحص وينا  الياهد وهي اربعة افنال من القم  الاور  اثنا  قم   
وكتوكاينا   األ  اية كمية من  ود  وجودلكص فن ،  وبثكثة مكررا     2011/6/15الماحوبة زتاريخ    (8شا  )( و6شا   )

بطريقة  ضمن الكي   اآلدام  مجات  والية  الكمي  ويهاليعود  وهذا    ،HPLC  التقد ر  التي  نمو  البيئية  القم    لظرول 
وارتفال درجا  الحرارة   خكت مراحص نعن وحصاد محصوت القم ،  ةلجوية وي سوريالريوبة ا وي  انخفاض  من  ،  الاور  

لما دو    القم   المايي لحبوب  المحتوى  القراما     %،13التي تعمص ول  خفص  المخزنة بالصوامع وبينت  الحبوب  خلو 
، حي  ت  كي   6  شا الصن  وداالبيتونية من األوكتوكاينا  خكت التخزين لثكثة اشهر، وستة اشهر، وتاعة اشهر  

كميا  متوسطا  الالجدوت المذكور   بين   ذ  (،  1كما هو مبين بالجدوت رق  )(،  ppb 0.122)قدر  زد  كمية اوكتوكاينا 
  6المدروسة، حي  اكبر كمية كانت للصن  شا القم   من األوكتوكاينا  بعد وا  من التخزين وي جميع افنال  المقدرة  

(0.146 ppbويعود ذلك الس ،)وطر    انوال منالمناسبة لنمو    ليةالعا  تمرار درجا  حرارة التخزينAspergillius   القادرة
من   التخزين  حرارة  درجة  تراوحت  حي   البيتونية،  الصوامع  وي  التخزين  بظرول  األوكتوكاينا     -س  º28ول   ورا  

º30  س، وهذه الحرارة مثالية لنمو ونياط وطرAspergillius    ول  التخلي  الحيو  للامو  وهذا  تواو   العالية  ذا  القدرة
( الزيادة    .(,Bosly and Kawanna  2014مع  المفر ة  استمر   األوكتوكاينا   زتاريخبكمية  الماحوبة  العينا     وي 

زين  ،(>P  0.05معنوية)ماتوى    ندووبفروقا  معنوية    2012/12/15العينا  الماحوبة زتاريخ    وي وكذلك    ،2012/9/15
 كااد  األفنال  مقارنة مع  ،  (0.192ppb)  6شا لصن   كمية االوكتوكاينا  المفر ة بابزيادة  بو   ،ةخزنافنال القم  الم
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65  (0.167ppb  ،)  دوما(0.152ppb)،  شا ا  و نكحظ    ،(0.167ppb)  8لصن   )كذلك  رق   الجدوت  الزيادة  (  1من 
ب األوكتوكاينا متوسطا   المعنوية  زالقم   فنال  ا   ول    الناتجة  كمية    ، 2013/6/15  ،2013/3/15تاريخ  المخزنة 

بالعينا  الماحوبة قبص ذلك وو  ،2013/12/15،  2013/9/15 المقدرة  رغ    ،(>P  0.05معنوية)ماتوى    ندون الكميا  
الظرول   كاوة  بالصوامع  التخزين  توور  القم   الجيدة  ول   األوكتوكاينا   من  كميا    Al-Defiery and)ظهر  

Merjan, 2015)  . ماتوى    ند وة  خزنزين افنال القم  الموية  فروقا  معنال  هذهو(0.05معنوية  P<)  ،  رغ  تماثص ظرول
والزمن، الطريقة  حي   من  شا حي     التخزين  الصن   األوكتوكاينا   6تفوق    ، (0.462ppb)  ،(0.245ppb)  بكمية 

(0.603ppb)  1.142) وppb .التوالي ول   المدروسةول     (  االفنال  لألحيا  ،بقية  نياط  لوجود  يعود  الدقيقة  وذلك  م 
 . (Marei et al., 2016) ول  حبوب القم  المخزنة وي الصوامع ومن زينها الفطور القادرة ول  تخلي  األوكتوكاينا 

 .حسب تاريخ سحب العينةالمخزنة في الصوامع القمح أصناف في  كمية األفالتوكسيناتمتوسط  .(1الجدول )
 ( ppbة )كمية األفالتوكسينات مقدرمتوسط مكررات  المعاملة

 تاريخ

سحب  

 العينة

حزيران 

2011 

  ايلول

2011 

  1كانون

2011 

  اذار

2012 

حزيرا

ن 

2012 

  ايلول

2012 

  1كانون

2012 

  اذار

2013 

حزيرا

ن 

2013 

  ايلول

2013 

  1كانون

2013 

  اذار

2014 

حزيرا

ن 

2014 

 N.D N.D N.D N.D 0.132a 0.133a 0.167a 0.221a 0.425a 0.624a 0.885a 1.221a 1.452a 65أكساد 

 N.D N.D N.D N.D 0.116a 0.116a 0.152a 0.210a 0.422a 0.636a 0.936a 1.229a 1.524a دوما 

 N.D N.D N.D 6شام
0.12

2c 
0.146c 0.186c 0.192c 0.245c 0.462c 0.603c 1.142c 1.445c 1.895c 

 N.D N.D N.D N.D 8شام
0.128

b 

0.138

b 

0.167

b 

0.241

b 

0.475

b 

0.648

b 

0.993

b 

1.345

b 

1.685

b 

N.D No Detection  خارج حدود الكي  الكمي للجها  بطريقةHPLC. 
 %  5وند معنوية القي  المتبووة بأحرل متيازهة اوقيًا ال  وجد زينها ورق معنو  كص قيمة بالجدوت متوسط لثكثة مكررا ، و 

 
تي  يعود الستمرار الظرول البيئية ال  2014/3/15زتاريخ    العينا  الماحوبةكميا  األوكتوكاينا  الناتجة وي   يادة      

خكت    ، وكذلك ارتفال درجا  حرارة خكيا التخزيننمو ونياط الفطور القادرة ول  التخلي  الحيو  لهذه الامو ز  ساهمت
مع   وهذا  تواو   النتاين  هذه  ال   ادى  التجربة  و Zvicevicius et al.,2006)هذه  من   ا كميالكانت  (،  المقدرة 

المدروسة    ول   األوكتوكاينا  القم   التجربة  افنال  نهاية  شا  ل (  1.895ppb)وي  التخزين    6لصن   وترة  نهاية  وي 
مع )  مقارنة  االخرى  للصن   كااد  1.452ppbاالفنال  و)65(   ،1.524ppb(و دوما،  للصن    )1.685ppb  )

 . (1بين الجدوت رق  ) كماهو م  8للصن  شا  
من  قة و من التخزين لهذه األفنال،  ي  تماثص ير غزهذا البح ، ر     خزنةمالالقم  الاور   افنال  التبا ن زين  ت  دراسة  

  ) ( حي  نكحظ ود  وجود وروقا  معنوية زين فنفي القم  القاسي 2كما هو مبين بالجدوت رق  ) Duncanخكت اختبار
د ماتوى داللة  ون(  8شا )، زينما توجد وروق زين هذ ن الصنفين والصن   0.05وند ماتوى داللة    (دوما) و  (65 كااد
من    (6شا )والصن   من جهة  (  8شا )و  (دوما)و  (65 كااد  )زين هذه االفنال الثكثة    وتوجد وروقا  معنوية  .0.05

 (. 2كما هو مبين بالجدوت رق  ) ،0.05وند ماتوى داللة  جهة اخرى 
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 . القمح المدروسة صنافمن أ  صنفلكل المفرزة كمية االفالتوكسينات  اتمتوسطبين  ( الفروقات المعنوية2الجدول )
 ( ppbكمية االفالتوكسينات ) التباين بين أصناف القمح المدروسة 

Eksad65 a260.5 

Doma 0.542a 

Sham8 b820.5 

Sham6 c400.6 

 %  5ال  وجد زينها ورق معنو  ول  ماتوى داللةوموديًا القي  المتبووة بأحرل متيازهة 

  االستنتاجات:
مدن األوكتوكادينا  بعدد  (6شدا )والصدن  ( 8شدا )،(دوما)،(65 كااد )القم  الاور  افنال  وينا خلو  نتاين  الزينت    -

 بعد ستة اشهر من التخزين.و  2011موس   الحصاد مباشرة
وددي نيدداط الاددكال  الفطريددة القددادرة ولدد  التخليدد   اً همددم اً الظددرول البيئيددة المحيطددة بددالحبوب خددكت التخددزين دور  تلعبدد -

والريوبددة الناددبية داخددص امدداكن رغدد  انخفدداض المحتددوى المددايي للقمدد  المخددز   ،الحددرارة درجددا  صوفدداً الحيددو  للاددمو ، وخ
 .شهر من التخزين، واستمر  هذه الزيادة باستمرار  من التخزينا، وظهر  كميا  األوكتوكاينا  بعد تاعة التخزين

 الكاملة المواففا  الدولية لحبوب القم ود اقص من حدالاور  القم  وينا  افنال وي   األوكتوكاينا  ةكمي  بقيت -
 (5 ppb.)   كانتو(1.895ppb)  6للصن  شا.  

 التوصيات: 
مندددع تدددأثير الظدددرول الجويدددة المحيطدددة ولددد  الحبدددوب ل ،الصدددوامعالموجدددودة ودددي خدمدددة المخدددزو  وسدددايص ال اودددةسدددتخدا  كا -

نمدددو وطدددور ل تفاديددداً  ،بوب داخدددص امددداكن التخدددزينالريوبدددة النادددبية للهدددوام المحدديط بدددالحدرجدددا  الحدددرارة و المخزنددة وخصوفدددا 
 .القادرة ول  التخلي  الحيو  لهذه الامو  التخزين

الخددتكل ظددرول االناددا ، وكددذلك ولدد  فددحة  األوكتوكاددينا خطددورة لاسددتمرار األبحدداث العلميددة ولدد  هددذا الموضددول، -
وايعدا عامدة لتجدارة وتخدزين وتصدنيع الحبدوب، حا  يرق التخزين المتبعة وي المؤسادة ال،  بو بالح  هالمحيطة زهذالتخزين  

  .وي سورية ومناي  اليرق األوسطحبوب لااالستهكك  الرتفال معدت 
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Abstract: 

This research was carried out to investigate and estimate aflatoxins in 

hard and soft Syrian wheat, under realistic storage conditions in 

concrete silos (Dokma) for three consecutive years. Wheat samples 

were taken after harvesting in 2011 during purchases in Silos Center 

of Qal'at al-Madiq. The standard samples were classified into two 

species: hard wheat (grade 2) (S2/) 2) and soft wheat (grade 2) (S4/2). 

Each wheat species was stored separately in a large cell of 1200 tons. 

The wheat species included Exsad 65, Duma (a hard wheat), Sham 6 

and Sham 8. A sample of 50 gm was used in experiment (every three 

months) with a total 52 sample. The aflatoxins were analysed via 

HPLC. The results showed that samples of hard and soft Syrian wheat 

were free of aflatoxins (after harvest). After 9 months of storage the 

aflatoxins were detected and continuo to increase significantly (p< 

0.05) for all wheat species. At the final storage period the species 

Sham 6 recorded high level of aflatotoxins (1.895ppb) followed by 

Sham 8 (1.685ppb), Douma (1.5246ppb) and Exsad 65(1.452ppb). 

Key words: Aflatoxins, Wheat Storage, Syrian wheat, HPLC. 

 


