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 المصاحبة لبذور البطيخ، دوار الشمس والقرع  تحديد الفطور

 من محافظتي صنعاء والحديدة في اليمن 

 (1)وريهان جميل الفائق *(1)العريقي شوقي ناشر سيف

   .اليمن صنعاء، جامعة صنعاء، واألغذية والبيئة، قسم وقاية النبات، كلية الزراعة (.1)
 ( dr.ariqi@yahoo.com البريد اإللكتروني:شوقي ناشر سيف العريقي،د. )* للمراسلة : 

 2022/ 03/ 8 تاريخ القبول:     20/12/2021الم: ت تاريخ االس

 الملخص 

الملوثة لبذور الزعقة )بذور البطيخ، دوار الشمس   الفطورالكشف عن أنواع  إلى  الدراسة    هدفت 
جنس من جميع عينات البذور المختبرة. من   12في    تتبع  الفطورنوع من    20والقرع(. عزل  

ظهورا الفطرية  األنواع  أكثر  أن  وجد  أخرى،   و   Aspergillus  ينلجنسل  تتبع  ⸗ناحية 
Penicilliumن  ، وعلى وجه الخصوص النوعيAspergillus flavus    وAspergillus 

niger  تكرارا لألجناس  ⸗األكثر  التابعة  لألنواع  ومتوسط  عالي  حضور  هناك  كان   .
Fusarium،  Mucor    وRhizopus    على الوسط الغذائيPDA  .أن بذور البطيخ،    وبالتالي

بالفطريات    دوار الشمس والقرع المستهلكة كتسالي في الجمهورية اليمنية ملوثة بنسبة عالية
اللذان وجدا    Aspergillus nigerو    Aspergillus flavus، النوعين  ⸗السامة، وخصوصا

 في هذه الدراسة 
 Fusariumو  Aspergillus ،Penicilliumاليمن، الزعقة،  الكلمات المفتاحية:

 المقدمة:  
 Cucurbitaوالقرع )   (.Helianthus annuus L(، دوار الشمس ).Citrullus lanatus Thunbبذور البطيخ )  تعد

pepo L.  من البذور الشائعة االستهالك من قبل الجمهور اليمني بالغين كانوا أو أطفال وخصوصا عند أوقات التسالي )
وفي عموم محافظات الجمهورية. تسمى بذور التسالي في اليمن بالزعقة ولها مسميات محلية في دول أخرى مثل الفصفص  

ل الخليج العربي واللب في مصر. تستهلك الزعقة في اليمن بعد عملية التحميص الحراري والبعض يستهلكها بدون  في دو 
تحميص مثل بذور دوار الشمس والقرع. تختلف عادة تناول الزعقة بين المستهلكين، منهم من يفصصها بأسنان القواطع حبة  

يبدأ عملية التفصيص داخل الفم بطريقته التي إلفها فيستهلك اللب تلو األخرى والبعض اآلخر يضع كمية منها داخل فمه ل
 ويتخلص من القشور دفعة واحدة.

(.  Jarvis, 1971النقل )القرع، البطيخ، الفستق، دوار الشمس وغيرها( بالفطريات قبل وأثناء فترة الحصاد )  بذارتصاب   
الفطريات المنتجة لألفالتوكسين وبالتالي تلوثها به )الجبوري  الكثير من المحاصيل الزراعية تعد أوساط غذائية مالئمة لنمو  

(. تصيب فطريات الحقل الحبوب المتكونة على النباتات وأيضا بعد حصادها ولكن قبل التخزين ومن ذلك  1998،  وكركز
يات ، وخالل فترة التخزين يتوقف نشاط فطر Fusariumو    Alternaria  ،Cladosporiumالفطريات التابعة لألجناس  

الحقل نتيجة عدم توفر الرطوبة العالية الالزمة لنموها ليبدأ نمو فطريات التخزين على الحبوب المخزنة ومعظمها يستطيع  

mailto:dr.ariqi@yahoo.com
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، كما Fusariumو    Aspergillus  ،Penicilliumالنمو دون توفر رطوبة عالية ومن ذلك الفطريات التابعة لألجناس  
، فعندما تبدأ فطريات التخزين نشاطها ترتفع درجة حرارة البذور للبذار طوبي  يتوقف نمو فطريات التخزين على المحتوى الر 

(.   2000،  وميخائيل  Sinha, 1990  ;  Agarwal and Jemes, 1997)  Mucorالمخزنة وتظهر بعض الفطريات مثل  
الحقل لعدة أسابيع ر فول الصويا التي نضجت في الجو الرطب وبقيت في  اأن بذ  Nedrew and Harman, (1980وجد )

ر التي نضجت في الجو  ا %، بينما البذ50ر أقل من  ابعد النضج تعرضت بذرها لفطريات عديدة وانخفضت نسبة إنبات البذ
  البذار أن مدى إصابة    Hyde, (1950الجاف كانت مرتفعة الحيوية وتحمل عدد قليل من األنواع الفطرية. كما وجدت )

بشدة بالفطريات   البذاريئية لمكان إنتاجها، فاألماكن ذات الرطوبة العالية ترتفع إصابة  بالفطريات يتوقف على الظروف الب
الفطريات وعلى فترة الحضانة    أبواغوتقل اإلصابة بدرجة كبيرة في األماكن الجافة. قد تؤثر درجات حرارة الجو على إنبات  

(. تجد الفطريات بيئة مالئمة للنمو في المناطق 2000،  ميخائيل الفطر على سطح العائل )  أبواغبين حدوث العدوى وظهور  
ر  االرتفاع درجتي الحرارة والرطوبة بها، وهذه الظروف تساعد على إنتاج السموم الفطرية في البذ  ⸗الحارة وشبه الحارة نظرا

 ,Fusarium  (Agarwal and Jemesو    Aspergillus  ،Penicilliumألنواع محددة من الفطريات التابعة لألجناس  

ر الزعقة )القرع، البطيخ ودوار الشمس(، فقد  ا(. العديد من الباحثين درسوا مصاحبة الفطريات لبذ2000،  وميخائيل  1997
 Cucurbita pepoر القرع )اجنس من بذ  40نوع من الفطريات ينتمون إلى    Summiaya, et al., (2013  79عزل ) 

L.  المأخوذة من مناطق عدة تابعة إلقليم بيشاور، وكانت النسبة العالية ألنواع الفطريات المعزولة تنتمي )Aspergillus 
 Helianthusر دوا ر الشمس )اأنواع فطرية من بذ  El-Wakil, (2014  10. وعزل )Chaetomiumثم    Rhizopusيليها  

annuus L.  الفطريات تلك  ومن   )Aspergillus flavus  ،Aspergillus niger  ،Penicillium digitatum   و
Fusarium oxysporumفيما عزل ، (Abdullah and Al-Mosawi, (2010  9    أنواع للجنسAspergillus    ومن

ر دوار الشمس، وكانت األنواع الفطرية األكثر امن بذ Penicilliumأنواع للجنس  4، و Aspergillus flavusذلك النوع 
Fusarium و  ochraceus Aspergillus ،terreus Aspergillus ،oxysporum Fusariumنات في العي  ⸗تكرارا

solani. ( الفطريات تكرارا   ,2016al etFarag) ,.ووجد  أكثر  الفطرين    ⸗أن  البطيخ  بذور  و    solani Fusariumفي 
Aspergillus niger  ( سبع أجناس فطرية كانت مصاحبة لبذور النقل )زهرة الشمس، الرقي، جوز  2017)  كاظم. وعزل

عين الجمل، القرع وبذور فستق الحقل( والتي كانت معدة لالستهالك البشري، إذ كان أعالها نسبة في العزل هو الفطر  
Rhizopus spp. 52 يليه الفطر %Aspergillus spp. 17.%  
درجة مئوية وأن يكون    30% ودرجة حرارة  85يلزم توفر رطوبة نسبية في المخزن    Aspergillus flavusلحدوث اإلصابة  

ساعة من مهاجمتها بالفطر،  24بعد  البذار %، تحت هذه الظروف تنتج األفالتوكسينات في 18المحتوى الرطوبي للحبوب 
ال تتحطم السموم الفطرية بدرجة  (.  2000،  يلوميخائ  Reddy, 1992يوم )  16ويصل أعلى تركيز لألفالتوكسينات بعد  

الغذاء والبذ(، فFAO, 2012الحرارة المستعملة لطهي الطعام ) المنتجة للسموم اينتج عن استهالك  الملوث بالفطريات  ر 
سرطان الكبد والكلى، ويعد ذلك من    وءصحية شديدة لها عالقة كبيرة بإحداث الطفرات ونش  ⸗وخصوصا األفالتوكسين أخطارا

 ,Collee, et al., 1996  ;  Agarwal and Jemes, 1997  ;  Ushaمشاكل التلوث الغذائي المهمة واحداث التسممات )

et al., 2017  ;  Rasha and Amal, 2021  تظهر مركبات األفالتوكسين سميتها نتيجة وجودها في الغذاء بتركيزات .)
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جزء في المليون يمكن أن تسبب موت للدواجن،    50  –  15صغيرة تصل إلى أجزاء في البليون، فالجرعات التي تتراوح بين  
وفي بعض  B1ئيسي للسم ، ويعتبر الكبد هو الهدف الر B1وأكثرها سمية وقدرة على إظهار تشوهات سرطانية هو المركب 

الظروف يصيب الكلى، وتؤثر األفالتوكسينات على الكفاءة الجنسية لحيوانات التجارب، وذلك بتداخلها في انتظام التوازن  
الهرموني لالستروجين واالندروجين والبروجسيترون لإلناث، وتأثيرها أيضا على كفاءة غدة البروستات للذكور وفي حيوية  

 Anderson, et al., 1975  ;  Stoloff, 1980  ;  Michail, et al., 1994  ;  Agarwl andة المفرزة )الحيوانات المنوي

Jenes, 1997  ;  FAO, 2012  جزء في البليون من األفالتوكسينات آمنة    20( .وتعتبر األطعمة التي تحتوي على أقل من
 .)/www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation(وفقا لهيئة الغذاء والدواء األمريكية  البشري لالستهالك 

التابعة لألجناس المنتجة للسموم والفطريات األخرى المصاحبة لبذور    هدفت الدراسة إلى عزل وتشخيص األنواع الفطرية 
 الزعقة )بذور البطيخ، بذور دوار الشمس وبذور القرع( والمأخوذة من محالت بيع التسالي في محافظتي صنعاء والحديدة.

القرع، بذور البطيخ وبذور دوار الشمس( من محالت بيع التسالي في    جمعت عينات الزعقة )بذور  البحث وطرائقه: واد  م  
بحاث التابع  (، نقلت العينات إلى معمل األ1أكياس حرارية شفافة من أمانة العاصمة )صنعاء( ومحافظة والحديدة جدول )

 حبة لبذور الزعقة. ، جامعة صنعاء، لغرض عزل الفطريات المصاواألغذية والبيئة  لقسم وقاية النبات، كلية الزراعة
دقائق، غسلت العينات مرتين بالماء المعقم، ثم جففت بالمناديل   3% لمدة  75في كحول المثيل    ⸗عقمت بذور الزعقة سطحيا

سم( تحتوي على الوسط الغذائي آجار البطاطس المغذي  9ر لكل طبق من أطباق بتري )ابذ  10الورقية المعقمة. وزعت  
(PDA  )2  % جزء بالمليون(. حضنت األطباق على درجة حرارة    100المضاد الحيوي استربتوميسين بمقدار )مضاف أليه

 أيام. 7درجة مئوية ولمدة  22 – 20
 (: يوضح اسم العينة ونوعها ومكان الجمع والمنشأ 1جدول )ال

 المنشأ مكان الجمع نوعها  رمز العينة

 حضرموت –اليمن  أمانة العاصمة )صنعاء(  بذور البطيخ   1

 السودان  أمانة العاصمة )صنعاء(  بذور دوار اشمس  2

 بالد الروس –اليمن  أمانة العاصمة )صنعاء(  بذور القرع   3

 حضرموت –اليمن  الحديدة بذور البطيخ  4

 السودان  الحديدة بذور دوار اشمس  5

 بالد الروس –اليمن  الحديدة بذور القرع  6

الفطريات على المشاهدة البصرية للنموات الفطرية على أطباق بتري وعلى الفحص المجهري. كانت متابعة أعتمد في تعريف  
بالنسبة للمشاهدة البصرية. واستخدم الفحص المجهري للفطريات النامية لغرض   ⸗نمو الفطريات وظهور المستعمرات يوميا

 (.  Olga, 2003Mathur, andو  Tsuneo, 2002لتوصيات )  ⸗التعرف عليها وفقا
 للمعادلة التالية:  ⸗النسبة المئوية لظهور الفطريات وفقا حسبت

 النسبة المئوية للظهور =  
 :والمناقشة التائج

 ( جدول  في  النتائج  )2أوضحت  والشكل  تواجد    –  1(  ، Aspergillus flavus  ،Aspergillus niger  الفطورب( 
Aspergillus terreus    وFusarium oxysporum  ر البطيخ المحمصة وغير المعقمة والمعدة لالستهالك البشري  افي بذ

   Aspergillus niger  ،Aspergillus terreus،  Penicillium digitatum  الفطورفي عينات صنعاء، في حين عزلت  

 100عدد مرات ظهور الفطر يف البذور × 

 عدد العينات الكلي

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/
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ر المعقم  ابحرارة التحميص، حتى البذ  الفطورمن عينات الحديدة بنسبة منخفضة. لم تتأثر تلك    Penicillium italicum و
لعينات صنعاء والحديدة وبنسبة   Fusariumو    Aspergillus  ،Penicilliumالتابعة لألجناس    الفطورمنها أظهرت بعض  

(  1998،  وكركزلما ذكره )الجبوري    ⸗تصنف على أنها فطريات تخزين ومنتجة للسموم وفقا  الفطورمنخفضة إال أن تلك  
(. ال تتأثر سموم الفطريات بالحرارة المرتفعة 2000،  وميخائيل  Sinha, 1990  ;  Agarwal and Jemes, 1997وكذلك )

(FAO, 2012فكيف بد ،)  رجة حرارة تحميص بذور الزعقة والتي ال ترقى لمستوى درجة حرارة طهي الطعام عالوة لفقدان
التجانس الحراري في بذور الزعقة المحمصة، أي أن حرارة التحميص تخفض من كثافة الفطريات المصاحبة لبذور الزعقة  

المتأثرة بحرارة التحميص أو التي لم تتأثر كمادة خطيرة مؤثرة على    ⸗وال تقتلها ويبقى السم المنتج من قبل الفطريات سواء
 المستهلك لبذور الزعقة من البالغين واألطفال مع تكرار استهالك تلك البذور. 

في أمانة العاصمة ومدينة الحديدة مع مالحظات   Citrullus lanatusالبطيخ  المعزولة في عينة  الفطور(: يبين 2جدول )ال
 جناس واألنواع الفطرية. الظهور لأل

 

 معاملة البذور

 مدينة الحديدة  أمانة العاصمة )صنعاء(

 

 الفطر المعزول

مالحظات  

 الظهور

النسبة 

المئوية 

 للظهور

 

 الفطر المعزول

مالحظات  

 الظهور

النسبة 

المئوية 

 للظهور

 

 

 

 

 محمص

 

 

 معقم 

 

Pe. digitatum  1.6 منخفض Pe. italicum  3.3 منخفض 

Cl. herbarum  1.6 منخفض As. niger  3.3 منخفض 

- - - Fu. oxysporum  1.6 منخفض 

- - - Cu. palescens  1.6 منخفض 

 

غير 

 معقم 

As. flavus  6.6 متوسط As. niger   3.3 منخفض 

As. niger   13 متوسط As. terreus  3.3 منخفض 

As.  terreus  3.3 منخفض Pe. digitatum   1.6 منخفض 

Fu. oxysporum  3.3 منخفض Pe. italicum  3.3 منخفض 

 

 

 

 

 غير  

 محمص 

 

 

 

 معقم 

As. flavus   1.6 منخفض As. niger  23 عالي 

As. niger  95 عالي Pe. italicum   8.3 متوسط 

As. versicolor  8.3 متوسط Cy. floridanum  33 عالي 

Rh. stolonifer  38 عالي Cu. pallescens   15 متوسط 

Penicillium sp.  1.6 منخفض Verticillium sp.  3.3 منخفض 

Alternaria solani  1.6 منخفض - - - 

 

غير 

 معقم 

As. flavus   27 عالي As. niger  80 عالي 

As. niger  23 عالي Cu. pallescens  11 متوسط 

 As. versicolor  45 عالي Cy. floridanum  33 عالي 

Rh. stolonifer   40 عالي Verticillium sp.  1.6 منخفض 

Alternaria solani  1.6 منخفض - - - 

As =Aspergillus, Cl = Cladosporium, Cu = Curvularia, Cy = Cylindrocladium, Fu = Fusarium,  
Pe = Penicillium, Rh = Rhizopus 

 %( 5%(، منخفض الظهور )أقل من 5% وأكثر من 20فأكثر(، متوسط الظهور )أقل من  % 20عالي الظهور )
تنوع   الفطر    الفطورازداد  ذلك  ومن  ظهورها  نسبة  وارتفع  المعقمة  وغير  منها  المعقمة  المحمصة  غير  العينات  في 

Aspergillus niger    لعينات الحديدة غير المعقمة، وكانت  80معقمة و% لعينات صنعاء ال95الذي بلغ نسبة ظهوره %
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% لكل منها، تتفق هذه النتيجة مع 23نسبة ظهوره متوسطة في عينات صنعاء غير المعقمة وعينات الحديدة المعقمة بلغت  
( من أن فطريات التخزين مثل تلك التابعة  2000،  وميخائيل  Agarwal and Jemes, 1997و    Hyde, 1950دراسة )

ر بها في األماكن ذات الحرارة والرطوبة المرتفعة، وتساعد هذه  اترتفع إصابة البذ  Penicilliumو  Aspergillusألجناس  
الفطر في بذور البطيخ    ⸗أن أكثر الفطريات تكرارا   ,2016al etFarag) ,.الظروف على إنتاج السموم الفطرية. وقد بين )

Aspergillus niger  عزل الفطر .Aspergillus flavus   من عينات صنعاء غير المحمصة المعقمة بنسبة منخفضة
من عينات    Aspergillus versicolor%، كما عزل الفطر  27% وارتفعت نسبته في العينات غير المعقمة إلى  1.6قدرها  

%. كان مصاحبة األنواع  45في العينات غير المعقمة إلى    % وارتفعت نسبته8.3صنعاء المعقمة بنسبة متوسطة قدرها  
للجنس   النوع    Penicilliumالتابعة  نسبته   والذي بلغت  Penicillium italicumلعينات صنعاء والحديدة ضعيفا عدا 

في   Fusarium% في عينات الحديدة غير المحمصة والمعقمة، واألضعف من ذلك مصاحبة األنواع التابعة للجنس  8.3
 كل العينات. 
المعقمة بنسبة    .Rhizopus spعزل الفطر   % على  40% و38من عينات صنعاء غير المحمصة المعقمة منها وغير 

الفطر إلى  البيئة مقارنة ببقية    التوالي، ربما دل ارتفاع نسبة هذا    كاظمالمعزولة، هذا ما أكده    الفطورانتشاره الواسع في 
للجنسين   2017) التابعة  الفطريات  أن   )Aspergillus    وRhizopus  لبذ المعدة  اهي األعلى نسبة ومصاحبة  النقل  ر 

 لالستهالك البشري. 
العديد من الفطريات األخرى كان لها حضور في بذور الزعقة المجموعة من صنعاء والحديدة ولكنها تتبع فطريات الحقل 
وربما غيرت من صفات اللب المستهلك كصفات الطعم والشكل إال أنه لم يعرف عنها فطريات سامة، ومن تلك الفطريات  

Verticillium ،Alternaria  و Curvularia  . 
يكون  لبذ  قد  الخارجي  طبيعيااالمظهر  البشري  لالستهالك  المعدة  الزعقة  من    ⸗ر  عالية  بمستويات  ملوثة  كانت  ولو  حتى 

الفطريات السامة وغير السامة، والتي قد تزدهر في ظروف النقل والتخزين السيئة، وربما شعر المتسلي بالزعقة بذلك التلوث  
تمرون  األطفال ال يبالون بالطعم المتغير ويس  ⸗من خالل الطعم المختلف عن اللب الطبيعي للزعقة، وغالب المتسلين وخصوصا

ر الملوثة  افي تفصيص الزعقة، حيث تتسلل األفالتوكسين والتي تعتبر من أخطر السموم إلى اجسام من يتناول تلك البذ
خفية، ويظهر خطرها عندما تتراكم في الجسم، فتتأثر األعضاء الحيوية خاصة الكبد، كم يتأثر المخ والكلى والجهاز العصبي  

 1996al etCollee,   ;  Agarwal and ,.)ا تركز السم في الجسم، هذا ما أثبتته دراسة  وقد تودي بحياة االنسان إذ   ⸗نسبيا

Jemes, 1997  ;  Usha, et al., 2017  ;  Rasha and Amal, 2021ر الملوثة بالفطريات ا( من أن استهالك الغذاء والبذ
صحية شديدة لها عالقة كبيرة بإحداث الطفرات ونشؤ سرطان    ⸗األفالتوكسين ينتج عنه أخطارا  ⸗المنتجة للسموم وخصوصا

 الكبد والكلى. 
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دوار الشمس( المالمسة للوسط الغذائي دكستروز   -البطيخ، ج -القرع، ب  -ر الزعقة )أا: المستعمرات الفطرية على بذ(1)شكل ال
 أيام  10درجة مئوية ولمدة   22 – 20تتراوح من (، عند درجة حرارة PDAالبطاطس )

(1= Aspergillus flavus, 2= Aspergillus fumigatus, 3= Aspergillus niger, 4= Aspergillus ochraceus, 

5= Aspergillus terreus, 6= Fusarium oxysporum) 

النتائج في جدول ) ر دوار الشمس  افي بذ  Aspergillusالتابعة للجنس    الفطور( إلى غياب  ج  –  1( والشكل )3تشير 
المحمص المعقم وغير المعقم لعينات صنعاء، بينما ظهرت ثالثة أنواع من عينات الحديدة المحمص غير المعقم وكان أهمها  

قدره    Aspergillus cumulatesالفطر   للجنس 23بمتوسط  تابعة  فطرية  أنواع  ثالثة  تواجدت  أخرى،  ناحية  من   .%
Aspergillus  لمحمص والمعقم المأخوذة من صنعاء وكان أهمها الفطر  في عينات دوار الشمس غير اAspergillus 

flavus    في حين لم تعزل من العينات غير المعقمة. تتعارض هذه النتيجة مع نتائج  33بمتوسط قدره ،%Abdullah and 

Al-Mosawi, (2010)    وEl-Wakil, (2014)  مس وكان أهمها ر دوار الشاالذين عزلوا العديد من األنواع الفطرية من بذ
انخفاض الرطوبة فيها ثم عملية التحميص   ⸗. إن ظروف صنعاء المناخية وخصوصاAspergillusالتابعة للجنس    الفطريات

 ر. اعلى البذ الفطرياتالحراري لعينات دوار الشمس قد أسهمت في تقليل أعداد 
ير المحمص المعقم وغير المعقم في عينات في عينات دوار الشمس غ  Aspergillusالتابعة للجنس    الفطرياتازداد تنوع  

األنواع   عزل  تم  نسبتها.  وارتفعت   Aspergillus cumulates  ،Aspergillus flavus  ،Aspergillusالحديدة 

fumigatus ،Aspergillus niger و Aspergillus terreus 65%، 53%، 23ر المعقمة بنسبة امن البذ%  ، 
في أمانة العاصمة ومدينة الحديدة مع   Helianthus annuusدوار الشمس  المعزولة في عينة  الفطور(: يبين 3جدول )ال

 مالحظات الظهور لألجناس واألنواع الفطرية. 
 

 معاملة البذور

 مدينة الحديدة  أمانة العاصمة )صنعاء(

 

 الفطر المعزول 

مالحظات  

 الظهور 

النسبة 

المئوية 

 للظهور 

 

 الفطر المعزول 

مالحظات  

 الظهور 

النسبة 

المئوية 

 للظهور 

 

 

 محمص

 

 

 معقم 

 

Pe. digitatum  1.6 منخفض As. cumulates  3 منخفض 

Pe. italicum  3 منخفض - - - 

Cl. herbarum  1.6 منخفض - - - 

Rhi. solani  1.6 منخفض - - - 

غير 

 معقم 

Mucor hiemalis  5 متوسط As. flavus   5 متوسط 

Rh. stolonifer   50 عالي As. niger  3 منخفض 

 

 

 

 

 غير  

 

 

 

 معقم 

As. flavus   33 عالي As. cumulates  23 عالي 

As. cumulates  6.6 متوسط As. flavus   53 عالي 

Pe. digitatum   8 متوسط As. fumigatus  65 عالي 

Mucor hiemalis  48 عالي As. niger   1.6 منخفض 

Rh. stolonifer  10 متوسط As. terreus  6.6 متوسط 

 ج

3 

2 

5 
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 ب
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 5 متوسط  .Phoma sp 3 منخفض  Rhi. solani محمص 

 

 

غير 

 معقم 

Pe. digitatum  3 منخفض As. cumulates  6.6 متوسط 

Mucor hiemalis  16 متوسط As. flavus  41 عالي 

 Rh. stolonifer   76 عالي As. fumigatus  25 عالي 

- - - As. terreus  11.6 متوسط 

- - - Phoma sp.  5 متوسط 

 - - - Rh. stolonifer  47 عالي 
As = Aspergillus, Cl = Cladosporium, Pe = Penicillium, Rh = Rhizopus, Rhi = Rhizoctonia 

 %(5%(، منخفض الظهور )أقل من 5% وأكثر من 20فأكثر(، متوسط الظهور )أقل من %  20عالي الظهور )

 Aspergillus cumulates  ،Aspergillus flavus  ،Aspergillus% على التوالي، بينما عزلت األنواع  6.6% و  1.6

fumigatus  و  Aspergillus terreus  على التوالي.  11.6% و  25%،  41%،  6.6ر غير المعقمة بنسبة  امن البذ %
( من أن الفطريات تجد بيئة مالئمة للنمو  2000)،  وميخائيل  Agarwal and Jemes, (1997)تتفق هذه النتيجة مع إفادة  

 Abdullahنتائج    مع  ⸗الرتفاع درجتي الحرارة والرطوبة. وتتفق هذه النتيجة أيضا  ⸗في المناطق الحارة وشبه الحارة نظرا

and Al-Mosawi, (2010)    وEl-Wakil, (2014)    ر دوار الشمس ومن  امتنوعة من بذ  فطور حيث تمكنوا من عزل
في عينات   Aspergillus flavus. إن ظهور الفطر  Aspergillus nigerوالفطر    Aspergillus flavusذلك الفطر  

 ,Reddy% على التوالي يتوافق مع دراسة  41% و  53بلغت  الحديدة غير المحمص المعقم وغير المعقم بنسب عالية  

ساعة ويصل أعلى تركيز   24( من أن هذا الفطر ينتج سموم األفالتوكسين في الحبوب بعد  2000)،  وميخائيل  (1992)
  درجة مئوية، وهذه الظروف المناخية تتميز بها   30% ودرجة الحرارة  85يوم عندما تكون رطوبة المخزن    16للسموم بعد  

ر دوار الشمس غير المحمص في اليمن له تأثيراته السلبية  ا مدينة الحديدة المحاذية لساحل البحر األحمر. إن عادة التسلي ببذ
نظرا والبالغين  األطفال  من  المستهلكين  صحة  للبذ  ⸗على  للسموم  المنتجة  الفطريات  الفطر  المصاحبة  ذلك  ومن  ر 

Aspergillus flavus    البذالمنتج بهذه  التسلي  استمرار  ومع  عرضة  الألفالتوكسين،  شأنه  من  طويله  لمدة  الملوثة  ر 
األطفال لمضاعفات كبيرة قد تلحق بهم، أبرزها التقزم، نقص الوزن، ضعف الجهاز المناعي، وكل    ⸗المستهلكين وخصوصا

محمص والملوثة بالفطريات المنتجة ر دوار الشمس غير الاهذه األعراض مشاهدة كثيرة في أطفال اليمن. إن استهالك بذ
للسموم هي أحد أسباب معاناة الكثير من اليمنيين من أمراض الكبد والكلى كون هذين العضوين هم الهدف األول لسموم 

 Collee, et al., (1996)  ;  Agarwalاألفالتوكسين والتي تؤثر تأثير سلبي على عمل خالياهم، وقد أوضحت دراسات 

and Jemes, (1997)  ;  Usha, et al., (2017)  ;  Rasha and Amal, (2021)    من أن سموم األفالتوكسين لها عالقة
  ;  Anderson, et al., (1975)  ;  Stoloff, (1980)سرطان الكبد والكلى، وتفيد دراسات    وءكبيرة بإحداث الطفرات ونش

Michail, et al., (1994)  ;  Agarwl and Jenes, (1997)  ;  FAO, (2012)    أن مركبات األفالتوكسين تظهر سميتها
 نتيجة وجودها في الغذاء حتى وإن كانت بتركيزات صغيرة. 

ر بهذا افي عينات دوار الشمس المأخوذة من صنعاء والحديدة ربما يعود إلى عدم إصابة البذ  Fusariumإن غياب الفطر 
الحصاد، وقد أشار   فترة  الحقل وأثناء  في  الجبوري و   Jarvis, (1971)الفطر  بذ1998)،  كركزو  أن  النقل تصاب  ا(  ر 

 .  Fusariumالتابعة للجنس  الفطوربالفطريات قبل وأثناء فترة الحصاد ومن ذلك  



 2023شباط /فبراير  452-441(: 1) 10المجلة السورية للبحوث الزراعية  -  ي والفائققالعري

El-Ariqi and Al-Fa’aq – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 10(1): 441-452 February 2023 

448 

في عينات الحديدة وظهورها في عينات صنعاء المحمصة وغير المحمصة    Penicilliumالتابعة للجنس    الفطرياتإن غياب  
هذه الفطريات أثناء النقل والتسويق، وقدرة هذه الفطريات على النمو دون توفر    بأبواغس  ر دوار الشماربما يعود إلى تلوث بذ

 رطوبة عالية مثل تلك الظروف التي يتميز بها مناخ صنعاء. 
ر القرع المحمص المعقم، فبينما تم  االمعزولة من بذ  الفطرياتأ( انخفاض تنوع    –  1( والشكل )4تظهر النتائج في جدول )

 Fusarium  و  Aspergillus niger،  Penicillium italicumعزل ثالثة أنواع فطرية تخزينية من عينات صنعاء وهي  

oxysporum    على التوالي، لم يعزل من عينات الحديدة إال الفطر  1.6% و  6%،  5بنسبة %Mucor    بنسبة عالية بلغت
عند ارتفاع حرارة البذور وهو ما يتناسب مع مناخ مدينة الحديدة.    ⸗ شائعة الحضور خصوصا% وهو من الفطريات ال45

الفطريات وتحسنت نسبتها في عينات القرع المحمص غير المعقم وخصوصا في عينات صنعاء، فقد عزل    ⸗ تحسن تنوع 
%. تم عزل نوعين  9إلى    Aspergillus niger% وارتفعت نسبة الفطر  51بنسبة بلغت    Aspergillus flavusالفطر  

  Aspergillus terreusو    Aspergillus flavusمن عينات الحديدة هم    Aspergillusمن الفطريات التابعة للجنس  
%. وجدت فطريات أخرى مصاحبة لبذور القرع المحمص غير المعقم والمأخوذة من صنعاء وهي  1.6بنسبة منخفضة بلغت  

للجنس   التابعة  التخزين  فطريات  النوعين  Penicilliumمن  فقد عزل   ،Penicillium digitatum    وPenicillium 

italicum  3بنسبة منخفضة بلغت.%   
وخفضت نسبتها في عينات بذور القرع المحمص المأخوذة من صنعاء والحديدة.   الفطورلى تنوع  إن عملية التعقيم قد أثرت ع

إن تحسن تنوع الفطريات وتحسن نسبتها في عينات القرع المحمص غير المعقم مؤشر كبير على أن درجة حرارة التحميص 
ية التحميص محسوبة الزمن حتى ال يتم حرق لب  كون عمل على حيوية الفطريات المصاحبة لبذور القرع  ⸗كليا  ⸗ال تؤثر تأثيرا

التسالي، ومع استمرار عملية التقليب للبذور تصبح درجة حرارة البذور غير متكافئة، وعلى ذلك ال تتأثر الفطريات المصاحبة 
ال تتأثر بدرجة    الفطورمن أن سموم    FAO, (2012)للبذور وال سمومها بدرجة حرارة التحميص وتتفق هذه النتيجة مع إفادة  

ر  ار القرع المحمص المعقم وغير المعقم يدل على أن تلوث تلك البذاالحقل والتخزين على بذ   فطورحرارة الطهي. إن ظهور  
 Jarvis, 1971  ;  Sinha, 1990  ;  Agarwal and)قد حدث قبل وأثناء فترة الحصاد وهو ما يتفق مع نتائج    بالفطور

Jemes, 1997  إلفادة )الجبوري   ⸗المنتجة لألفالتوكسين وفقا  الفطورر تعد أوساط غذائية لنمو  اإن البذ(، و 2000،  وميخائيل
 (.1998، كركزو 

ر القرع غير المحمص المعقم وغير المعقم من عينات صنعاء والحديدة عند  االتخزين المصاحبة لبذ  فطور تم عزل العديد من  
القرع، ففي بذاجراء اختبار تحليل بذإ المعقم تم عزل  ا ر  القرع  و    Aspergillus niger  ،Penicillium digitatumر 

Penicillium italicum    في عينات الحديدة المعقم، حيث    الفطور% على التوالي. ازداد تنوع  23% و  13%،  6بنسبة
  Aspergillus fumigatusو    Aspergillus flavusكان أهمها    Aspergillusتم عزل أربعة أنواع فطرية تتبع الجنس  

من عينات صنعاء   Aspergillus flavus% على التوالي. من ناحية أخرى، تم عزل الفطر  33% و  40بنسب عالية بلغت  
% لعينة الحديدة، 68% لعينة صنعاء و  60والحديدة غير المحمص وغير المعقم ولوحظ ارتفاع نسبة هذا الفطر حيث بلغت  

الفطر   إن   %.1.6وكانت نسبته منخفضة بلغت    ⸗ نات صنعاء والحديدة أيضامن عي  Aspergillus ochraceusوعزل 
ر بفطريات  اوارتفاع نسبتها في عينات القرع غير المحمص المعقم وغير المعقم يعزز حقيقة تلوث البذ  الفطورالزيادة في تنوع  
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التابعة لألجناس   الفطورالحقل والتخزين بعد الحصاد وقبل التخزين، وخالل فترة التخزين يبدأ نشاط فطريات التخزين ومن ذلك  
Aspergillus  ،Penicillium    وFusarium  ( نتيجة  مع  النتيجة  هذه   Sinha, 1990  ;  Agarwal andوتتوافق 

Jemes, 1997 2000، وميخائيل .) 
في أمانة العاصمة ومدينة الحديدة مع مالحظات   Cucurbita pepoالقرع  المعزولة في عينة  فطورال(: يبين 4جدول )ال

 الظهور لألجناس واألنواع الفطرية. 
 مدينة الحديدة  أمانة العاصمة )صنعاء( معاملة البذور

 

 الفطر المعزول

مالحظات  

 الظهور

النسبة 

المئوية 

 للظهور

 

 الفطر المعزول

مالحظات  

 الظهور

النسبة 

المئوية 

 للظهور

 

 

 

 

 محمص

 

 معقم 

 

As. niger  5 متوسط Mucor hiemalis  45 عالي 

Pe. italicum    6 متوسط - - - 

Fu. oxysporum  1.6 منخفض - - - 

 

غير 

 معقم 

As. flavus   51 عالي As. flavus  1.6 منخفض 

As. niger  9 متوسط As. terreus  1.6 منخفض 

Pe. digitatum   3 منخفض Mucor hiemalis  68 عالي 

Pe. italicum  3 منخفض - - - 

Rhi. solani  5 متوسط - - - 

 

 

 

 

 غير  

 محمص 

 

 

 

 معقم 

As. niger   6 متوسط As. flavus  40 عالي 

Pe. digitatum   13 متوسط As. fumigatus   33 عالي 

Pe. italicum  23 عالي As. terreus  3 منخفض 

- - - As. versicolor   3 منخفض 

- - - Pe. italicum   1.6 منخفض 

- - - Mucor hiemalis   27 عالي 

 

غير 

 معقم 

As. flavus   60 عالي As. flavus   68 عالي 

As. niger  8 متوسط As. fumigatus  15 متوسط 

 As. ochraceus  1.6 منخفض As. niger  1.6 منخفض 

Pe. digitatum   1.6 منخفض As. ochraceus   1.6 منخفض 

Pe. italicum  1.6 منخفض Pe. digitatum   3 منخفض 

Fu. oxysporum  3 منخفض Pe. italicum  1.6 منخفض 

Rhi. solani  1.6 منخفض Mucor hiemalis  45 عالي 

- - - Rhi. solani  1.6 منخفض 

As =Aspergillus, Fu  = Fusarium, Pe = Penicillium, Rhi = Rhizoctonia 
 %( 5%(، منخفض الظهور )أقل من 5% وأكثر من 20فأكثر(، متوسط الظهور )أقل من %  20عالي الظهور )

 ,.Summiaya, et alمن عينات صنعاء والحديدة تنسجم مع نتيجة    Aspergillusالتابعة    الفطرياتإن عزل العديد من 

ر القرع المأخوذة من عدة مناطق في أقليم بيشاور  االمعزولة من بذ  الفطور الذين وجدوا أن النسبة العالية ألنواع    (2013)
في عينات الحديدة   Aspergillus fumigatusوالفطر    Aspergillus flavus. إن ظهور الفطر  Aspergillusتنتمي  

في عينات صنعاء والحديدة غير المحمص    Aspergillus flavusغير المحمص والمعقم وبنسبة عالية وارتفاع نسبة الفطر  
ر كانت مناسبة للفطر وتحت هذه  اوغير المعقم مؤشر على أن الظروف الحرارية والرطوبة النسبية والمحتوى الرطوبي للبذ

ر الملوثة بالفطريات ا(. إن التسلي بالبذ2000، وميخائيل  Reddy, 1992إلفادة ) ⸗توكسينات الفطر وفقاالظروف تنتج أفال
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  ⸗سرطان الكبد والكلى وفقا  وءالمنتجة للسموم له عواقب صحية سيئة على المستهلك تظهر من خالل إحداث الطفرات ونش
 ,Collee, et al., 1996  ;  Agarwal and Jemes, 1997  ;  Usha, et al., 2017  ;  Rasha and Amalإلفادة )

البالغين من الرجال والمصابين بتضخم البروستاتا يستهلكون   ⸗ر القرع في اليمن وخصوصاا(. إن الكثير من مستهلكي بذ2021
 Aspergillus المنتجة لألفالتوكسين ومن ذلك الفطر  بالفطورر القرع غير المحمص وغير المعقم السليمة منها والملوثة  ابذ

flavus    الفطر لألوكراتوكسين ومن ذلك  المنتجة  للتسمم  Aspergillus ochraceusأو  المستهلكين  ، من شأنه تعرض 
وإن كانت تركيزاتها قليلة فيترتب عن ذلك زيادة تضخم البروستاتا والتأثير السلبي على الكفاءة الجنسية للذكور    الفطوربسموم  

 ;  ,1975al etAnderson,  ; Stoloff, 1980 ; ., 1994al etMichail ,.)إلفادة  ⸗وظهور سرطان الكبد والكلي وفقا
Agarwl and Jenes, 1997  ;  FAO, 2012  وحيث أن سموم األفالتوكسين تتحمل الحرارة العالية والكيماويات فإن .)

ن أخطارها وجب على المستهلك ر الزعقة )البطيخ، دوار الشمس والقرع( بهذه السموم، وللحد مامن الصعب تالفي تلوث بذ
ر المتغير طعمه ثم المضمضة ار السليمة، وإفراغ الفم من لب البذار ذات المظهر المغاير للبذا ر التخلص من البذالتلك البذ

ر في ظروف جافة جيدة التهوية  ار التسلية )الزعقة( أن يخزنوا تلك البذامرات عدة. إن من واجب المنتجين والمستوردين لبذ
ر بشكل كامل عند مالحظة  ا، والتخلص من البذبالفطرياتر  اتعرضها للرطوبة، وضرورة تعزيز جهود مكافحة تلوث البذ  وعدم 
 عليها.  الفطرياتنمو 

%، وكذلك عزل النوعان  3من عينات صنعاء غير المحمص وغير المعقم بنسبة  Fusarium oxysporumعزل الفطر  
Penicillium digitatum    وPenicillium italicum    من عينات صنعاء والحديدة وكانت نسبتهما منخفضة. وجدت

 Mucorوهو من فطريات الحقل، وتكرر ظهور الفطر    Rhizoctoniaر القرع ومن ذلك الفطر  اأخرى مصاحبة لبذ  فطور
 في عينات الحديدة المحمص وغير المحمص المعقم وغير المعقم وبنسبة عالية.

الغذاء والدواء األمريكية ) المنتجة للسموم هو  FDAتعتبر هيئة  التلوث بالفطريات  ( أن الحد اآلمن لالستهالك في نسب 
في المليار( من األفالتوكسين آمنة الستهالك    ⸗)جزء  ppb  20ر، وتعتبر أن األطعمة التي تحتوي على أقل من  ا% في البذ14

(. إن  /www.fda.gov/Food/GuidanceRegulationاألنسان وما يزيد عن ذلك فهو يشكل خطورة على األنسان )
ر السليمة والملوثة بالفطريات على حد سواء، وقد تكون  ا األطفال يتناولون البذ  ⸗نيين وخصوصاالمستهلكين للزعقة من اليم

وعلى ذلك يزداد تركيز سموم األفالتوكسين مرة بعد أخرى   ⸗ر الزعقة يومياا%، وعادة التسلي ببذ14نسب التلوث أعلى من  
أحد العوامل المسببة لضعف أطفال اليمن وتقزمهم والنقص  ، وهذه السموم هي  بالفطرياتفي خاليا المستهلكين للزعقة الملوثة  

في أوزانهم وضعف مناعتهم، وتتأثر كذلك الكبد والكلى والرئة والبروستاتا بمستوى ارتفاع تركيز السم مع زيادة استهالك 
ألمريكية، ولكن بمدى تكرار السامة، اذن العبرة ليست بالحد اآلمن الذي حددته هيئة الغذاء والدواء ا  بالفطرياتالزعقة الملوثة  

تعرض الجسم لتلك السموم وتراكمها في خاليا الجسم، وهذا التكرار مشاهد لدى مستهلكي الزعقة من البالغين واألطفال في  
ر الزعقة كون  ار التسلية وخطورة سمومها المفرزة في لب بذاالمصاحبة لبذ بالفطوراليمن، ويعزز هذا التراكم جهل المتسلين 

ر الزعقة كون  احد دول العالم النامية وأغلب مواطنيها من ذوي الدخل المحدود والذين يستهلكون كميات كبيرة من بذاليمن أ
 سعرها مالئم للمتسلين.

  

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/
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Abstract:  
This study aimed to detect the types of fungi contaminated for Za’aqa 

seeds (watermelon, sunflower and pumpkin seeds). The seeds were 

associated with 20 species of fungi belonging to 12 genera. However, 

the most dominant fungi were the species of Aspergillus and 

Penicillium, especially Aspergillus flavus and Aspergillus niger species 

were the most frequent. Also, Fusarium, Mucor and Rhizopus were 

recovered in high or medium incidences on PDA medium. In 

conclusion, the seeds of watermelon, sunflower and pumpkin 

consumed at entertainment in Yemen Republic are highly, 

contaminated with toxigenic fungi, especially Aspergillus flavus and 

Aspergillus niger species, which were found in this study. 

Keywords:  Yemen, Za’aqa, Aspergillus, Penicillium and Fusarium 
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