
 2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 

47 
 

 Triticumدراسة تأثیر ظروف الخزن في أعداد وأنواع الفطریات المصاحبة للحنطة الناعمة 
aestivum L. 

  نعمة حسین درویش الجبوري،  محسن علي أحمد الجنابي
  ، تكریت ، العراق جامعة تكریت،  كلیة الزراعة

Drmuhsin_aljanabi@yahoo.com 
niama_51@yahoo.com 

  الملخص
) بهدف معرفة تأثیر ظروف الخزن(الرطوبة ومدة الخزن)، 2007- 2006نفذت هذه الدراسة في مختبرات كلیة الزراعة جامعة تكریت بین عامي (

وصوًال إلى تحدید ظروف الخزن األمین، وتالفي التلف   .Triticum aestivum Lلحبوب الحنطة الناعمةفي أعداد وأنواع الفطریات المصاحبة 
)  180و  120و  60زنیة (خ%) لثالث مدد 16و  14و  12و  10مستویات رطوبة المعامالت ( ألربع الذي قد یحصل لها أثناء الخزن یومًا

) في تنفیذ هذه R.C.B.Dالعشوائیة الكاملة ( نفذت التجربة بتصمیم القطاعات ، °)م 28(درجة حرارة بالنایلون المحكم  من أكیاسووضعت في 
 ،.Aspergillus sp.، Penicillium spللمقارنة بین المتوسطات، وتم تشخیص أنواع الفطریات العائدة الجناس  )Duncan )15 الدراسة وطریقة

Fusarium sp.، Alternaria sp. ، Rhizopus sp. ، Mucor sp.، Geotricum sp.،  .وPhytophthorn sp لم المصاحبة للحبوب ،
عند  .Aspergillus spوحظت زیادة معنویة ألجناس الفطر ول %)12%و10تظهر فروق معنویة بین جمیع المعامالت عند مستویي الرطوبة(

، بینما لوحظت زیادة معنویة عالیة ألجن120%) ومدة الخزن (14توى الرطوبة (سم   .Aspergillus sp.، Penicillium sp  اس الفطریات) یومًا
 ،Fusarium sp.  وAlternaria sp. ولجمیع مدد الخزن، ولم تظهر تأثیرات معنویة لمدد الخزن على أعداد 16توى الرطوبة (سعند م (%

  وأنواع الفطریات في هذه الدراسة. 
  المقدمة

تعــــد الحنطــــة المحصــــول األســـــاس لغــــذاء اإلنســــان، إذ تــــدل الدراســـــات 
األثریــة علــى أنهــا كانــت المحصــول الزراعــي المهــم آلالف الســنین، ولقــد 
وجدت دالئل كثیرة تشـیر إلـى أنهـا كانـت مزروعـة أو نامیـة بصـورة بریـة 
فـــي بـــالد مـــا بـــین النهـــرین وهـــي تمثـــل اآلن أجـــزاء مـــن العـــراق وســـوریا 

ن مــدة اســتیطان اإلنســان القــدیم تتــراوح مــن ( ٕ یــران، وا ٕ ) 16-10وتركیــا وا
)، 2ة مضــت، وقــد بــدأ اإلنســان بإنتــاج غذائــه منــذ ذلــك الحــین(ألــف ســن

ــــة  ن عملیــــة خــــزن الحبــــوب تعــــد مــــن أهــــم العملیــــات المتممــــة والمكمل ٕ وا
لعملیات تسویقها وتصـنیعها بصـورة عامـة، فعملیـات الخـزن غیـر الجیـدة 

ـــر مـــن ( ـــى أكث ) فـــي 50%تســـبب خســـارة فادحـــة فـــي الحبـــوب تصـــل إل
لخـــــزن الحبـــــوب أو البـــــذور هـــــو )، والســـــبب الـــــرئیس 7بعـــــض الـــــدول، (

تــــوفیر الظــــروف المالئمــــة بالحفــــاظ علــــى خصائصــــها الوظیفیــــة، وذلــــك 
 لخزنهــا، فقــد تتلــف عنــد عــدم تــوفر هــذه الظــروف خــالل عــدة ســاعات،

وخــالل  )،17ذلــك حفــظ مــادة التكــاثر فیهــا خــالل مــدة الخــزن، ()، و 19(
امــــل مــــدة التخــــزین تتــــدهور البــــذور، وال یمكــــن إیقــــاف هــــذا التــــدهور بع

الوقــت، وكــذلك الفقــد فــي اإلنبــات، ولكــن یمكــن إبطاؤهمــا بتــوفیر شــروط 
التخــزین المالئمــة. وان أهــم عــاملین مــن عوامــل البیئــة التــي تــؤثر علــى 

  ).15بة الرطوبة ودرجة الحرارة،(تدهور الحبوب هما نس
تتعـــــرض الحبـــــوب عنـــــد اســــــتمرار تـــــوفر الحـــــرارة والرطوبـــــة لإلصــــــابة  

بالفطریـــات واالعفــــان ســــواء فـــي الحقــــول أثنــــاء مراحـــل نضــــجها أو فــــي 
المخــازن التــي تعتبــر مصــدر التلــوث والبیئــة المناســبة لنموهــا والتــي مــن 

)، Aspergillus sp. ) ،27 و   .Penicillium spأهمهـا جنسـي 
ــــأتي خطــــر إصــــابة الحبــــوب ب الفطریــــات مــــن النــــاحیتین اإلقتصــــادیة وی

 )،13والبشـــریة وذلـــك مـــن خـــالل إتالفهـــا لمكونـــات الحبـــة مـــن ناحیـــة، (
)، ومــن الناحیــة األخــرى إنتاجهــا مــواد ســامة ضــارة بصــحة اإلنســان 5و(

) أن تواجــد 25)، ذكــر (1)، (18والحیــوان التــي تصــل بــه حــد المــوت، (
ظـــروف الجفـــاف  فطریـــات الحبـــوب یحـــدث بســـبب انتشـــارها الواســـع فـــي

الشـدید، والتـي تتمثـل شـدتها بالمشــاكل المتعلقـة بمراحـل مـا قبـل الحصــاد 
ومصاحبة هذه الفطریات للحبوب إلى المخازن، ومـا یـنجم عـن ذلـك مـن 

نتاج سموم في هذه المواقع، ٕ وقـد یصـعب   تعـداد األضـرار التـي  تلوث وا
ولكــن  تحــدثها اإلصــابات الفطریــة علــى الحبــوب وذلــك لتشــعبها وكثرتهــا

  -هذه األضرار بما یلي:حصر  یمكن
خفض نسبة اإلنبات للحبوب بنسبة متفاوتة كلیًا أو جزئیًا  .1

 ).33( اإلصابة،حسب شدة 

ظهور رائحة غیر مرغوب فیها في الحبوب المصابة  .2
  ).10(، وانخفاض جودتها

أو  وتغیر لون الجنین تغیر لون الحبوب إلى اللون األسمر .3
 ). 25)، و(18( الحبة بأكملها إلى اللون األسود،

للحبوب المصابة بالفطریات خفض نسبة المادة الجافة  .4
 ). 28(و،)20(،)14()،6(

 ). 29تشجیع اإلصابة بالحشرات، ( .5

)، 3إنتاج مواد سامة ضارة بصحة اإلنسان والحیوان، ( .6
 .)32(و)، 24()، 22(

في  ∗انسیابیتهاتكتل الحبوب وما یصاحب ذلك من مشاكل  .7
 ).30أثناء النواقل، (

عدم صالحیة الحبوب المصابة بالفطریات كغذاء لإلنسان أو  .8
 ).1حتى للحیوان، (

                                                 
اإلنسیابیة ھي صفة الحبوب عند تحركھا،إذ أعتبرت الحبوب من  ∗

  ).semi fluidالنواحي الفیزیاویة أثناء تحركھا مواد شبھ سائلة (
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 .)23تقلیل عمر البذور، ( .9

)، أن جمیــع المـواد األولیــة الخــام التـي ســیكون مصــیرها إمــا 1وقـد أشــار(
ـــف الحیـــواني ال تنجـــو مـــن التعـــرض فـــي  إلنتـــاج الغـــذاء البشـــري أو العل

قت ما، خالل عملیات تداولها لإلصابة بالفطریات المنتشرة فـي البیئـة، و 
وان نـوع  الفطــر وشــدة اإلصــابة بــه یكونــان عــاملین أساســیین فــي تحدیــد 

  وجود السم الفطري أو غیابه من تلك المادة.
  المواد وطرائق البحث

تـــم الحصــــول علــــى حبــــوب الحنطــــة الناعمــــة صــــنف (العــــراق) كنمــــاذج 
راسـة مــن معمـل تنقیــة البـذور فــي تكریـت، التــابع لــدائرة إلغـراض هــذه الد

البحوث الزراعیة/ مركز تكنولوجیـا البـذور فـي وزارة العلـوم والتكنولوجیـا، 
وهـــو صـــنف جدیــــد مســـجل ومعتمــــد مـــن قبـــل اللجنــــة الوطنیـــة لتســــجیل 

)، إنتـــــاج الموســـــم الزراعـــــي 1999) منـــــذ عـــــام (8األصـــــناف العراقیـــــة(
الرطــــوبي للنمـــاذج قیــــد الدراســـة بجهــــاز )، وتـــم تقــــدیر المحتـــوى 2006(

)، وكمــــــا فــــــي 919) الكنــــــدي المنشــــــأ طــــــراز (Motomcoموتومكــــــو (
الطریقــة المعتمــدة الــواردة فــي الــدلیل التنظیمــي لعمــل مختبــرات المؤسســة 

ــــي أشــــار إلیهــــا حســــین 4العامــــة للحبــــوب والمنشــــآت التابعــــة لهــــا ( ) الت
علــــى المحتویــــات )، واتبعـــت طریقــــة التعــــدیل البــــارد فــــي الحصــــول 11(

 التـــي أشـــار إلیهـــا  16%) و 14و  12 و 10الرطوبیـــة المطلوبـــة (
Soder )34 ،( وذلك بمزج الماء مع الحبوب ببطؤ، والسـماح لـه بالنفـاذ

مــن كــل محتــوى رطــوبي  وتــم توزیــع النمــاذجداخــل مكونــات الحبــة كلهــا، 
منها بأكیاس النـایلون المحكـم ، ثـم خزنـت النمـاذج فـي حاضـنات بـثالث 

،180، و120، 60لمـــــدة(1) مئویــــة،28كــــررات علـــــى درجـــــة (م  ) یومـــــًا
،60وأخــذت بعــدها نمــاذج الفحــص كــل ( َ ◌ واختبــر تــأثیر ظــروف  ) یومــًا

علــى مكونــات الحبــة، أخــذت  الخــزن علــى الحبــوب لــثالث مــدد خزنیــه،
) غرامات من كل معاملة خزن ومحتـوى رطـوبي وتـم زراعتهـا علـى 10(

 Malt،( (Potato Dextrose Agar)كــل مــن األوســاط الزرعیــة

Extract Agar)و ،(Agar Rose  Bengal (  المجهـزة مباشـرة مـن
) األمریكیــة ولــثالث مكــررات، وباســتخدام طریقــة صــب Oxoidشــركة (

)، وتـم 16التـي أشـار إلیهـا (  (Pour plates technique)األطبــاق 
، ثـم أخـذت القـراءات ) أیـام7مئویـة لمـدة ( 28الحضن على درجة حرارة 

ألعــداد الفطریـــات باســتخدام جهـــاز العــداد البكتیـــري وتــم تصـــنیف أنـــواع 
)، وتـــــم تحلیـــــل 21األعفـــــان المعزولـــــة باســـــتخدام المفتـــــاح التصـــــنیفي (

ـــــًا  ـــــاین وفق ـــــل التب ـــــات للصـــــفات المدروســـــة إحصـــــائیًا بطریقـــــة تحلی البیان
) للتجــارب العاملیــة، R.C.B.Dلتصــمیم القطاعــات العشــوائیة الكاملــة (

) متعــــدد 15، وأســــتخدم اختبــــار (SASرنــــامج اإلحصــــائي باســــتخدام الب
المــدى لتمییــز المتوســطات المختلفــة للمعــامالت، وعنــد مســتوى احتمــال 

(p<0.05).  
  
  

  النتائج والمناقشة
 .الفطــــر مســــتعمراتدراســــة تــــأثیر مســــتوى الرطوبــــة فــــي أعــــداد 

Aspergillus sp  

الرطوبة ) إلى أن مستوى 4تحلیل التباین (وجدول ) 1یشیر الجدول (
)، حیثُ ظهرت P<0.05قد أثرت معنویًا على أعداد هذا الفطر عند (

و  14و  12فروق معنویة بین المعامالت عند مستویات الرطوبة (
%)، فیما لم تظهر فروق معنویة بین المعاملتین عند مستویي 16

%)، وقد أعطت المعاملة عند مستوى الرطوبة 12و  10الرطوبة (
) 80678هذا الفطر، إذ بلغت ( مستعمرات ألعداد%) أعلى قیمة 16(

مستعمرة / غرام حبوب، فیما أعطت المعاملة عند مستوى الرطوبة 
) مستعمرة / غرام حبوب، مما یدل 24300%) أقل قیمة بلغت (12(

الفطر،  هذا مستعمرات أعدادعلى تأثیر مستوى الرطوبة على زیادة 
  ).32و( (27)وقد أشار إلى مثل هذه النتیجة 

الفطر  مستعمرات دراسة تأثیر مستوى الرطوبة في أعداد 
Penicillium sp.  
) أن الرطوبة قد أثرت 4تحلیل التباین ( وجدول )1یتضح من الجدول (

)، فقد ظهرت فروق P<0.05معنویُا على أعداد هذا الفطر عند (
و  14و  12معنویة فیها في المعامالت عند مستویات الرطوبة (

حین لم تظهر فروق معنویة للمعاملة عند مستوى الرطوبة %)، في 16
%)، وقد سجلت 10%) مع المعاملة عند مستوى الرطوبة (12(

هذا  مستعمرات %) أعلى قیمة ألعداد16المعاملة عند مستوى رطوبة (
) مستعمرة / غرام حبوب، فیما سجلت 82689الفطر حیثُ بلغت (

) 14411مة له إذ بلغت (%) أقل قی10المعاملة عند مستوى رطوبة (
مستعمرة / غرام من الحبوب، ویستنتج من ذلك أن زیادة أعداد هذا 
الفطر تتناسب إیجابیًا مع إرتفاع المستوى الرطوبي لهذه الحبوب، وقد 

   .)6) و(8أشار إلى مثل هذه النتیجة(
  .Fusarium spلفطر دراسة تأثیر الرطوبة في أعداد مستعمرات ا

) أن تأثیر الرطوبة عند 4تحلیل التباین (وجدول  )1یبین الجدول (
)P<0.05( 

َ معنویًا عند المعاملة ذات مستوى الرطوبة ( %) مع بقیة 16كان
%)، وقد سجلت 14و  12و  10المعامالت عندَ مستویات الرطوبة (

هذه المعاملة أعلى قیمة لعدد المستعمرات لهذا الفطر حیثُ بلغت 
، في حین سجلت المعاملة عند ) مستعمرة / غرام حبوب82456(

%) أقل قیمة ألعداد المستعمرات له إذ بلغت 14مستوى الرطوبة (
) مستعمرة / غرام حبوب، وقد اتفقت هذه النتائج مع ما 16876(

  ). 30وجده(
   .Alternaria spلفطردراسة تأثیر الرطوبة في أعداد مستعمرات ا

أن تأثیر الرطوبة ) 4تحلیل التباین (وجدول ) 1یظهر من الجدول (
َ معنویًا في المعامالت عند P<0.05عند ( ) على أعداد هذا الفطر كان

%)، ولم تختلف المعاملة عند 16و  14و  12مستویات الرطوبة (
%)، 12%) عن المعاملة عند مستوى الرطوبة (10مستوى الرطوبة (

في حین اختلفت المعامالت الثالث عند مستویات الرطوبة أعاله فیما 
، وقد سجلت المعاملة عند مستوى الرطوبة (ب %) أعلى 16ینها معنویًا

) مستعمرة / 83078قیمة ألعداد مستعمرات هذا الفطر، حیثُ بلغت (
%) 14غرام حبوب، في حین سجلت المعاملة عند مستوى الرطوبة (
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مما یدل على  ) مستعمرة / غرام حبوب،18211أقل قیمة إذ بلغت (
للرطوبة غلى نمو وتزاید أعداد مستعمرات تشجیع المستوى العالي 

أشار إلى مثل هذه  ) درجة مئویة، وقد28تحت درجة حرارة ( الفطریات
 ). 7) و(5النتائج (

 دراسة تأثیر الرطوبة في أعداد مستعمرات بقیة الفطریات   

ـــین مـــن الجـــدول ( ـــاین (1یتب ) وجـــود فـــروق معنویـــة عنـــد 4) تحلیـــل التب
)P<0.05مالت ولجمیــــع مســــتویات الرطوبــــة، وقــــد ) بــــین جمیــــع المعــــا

ــــة ( ــــوب المخزون ــــي الحب ــــات ف ــــل هــــذه الفطری ــــى وجــــود مث ) 5أشــــارت إل
 ).23و(

ْ  28وبة على أعداد مستعمرات الفطریات في حبوب الحنطة المخزونة على درجة حرارة  وجدول ) تأثیر نسبة الرط 1جدول (    م

نسبة 
  الرطوبة 

% 

عدد مستعمرات 
الفطر 

Aspergillus sp. 
 / غرام حبوب

عدد مستعمرات 
الفطر 

penicillium sp. 
 / غرام حبوب

عدد مستعمرات 
 Fusariumالفطر 

sp. غرام حبوب / 

عدد مستعمرات 
الفطر 

Alternaria sp. 
 / غرام حبوب

عدد مستعمرات 
بقیة الفطریات / 
 غرام حبوب

10 24500 c 14411 c 19811 b 30267 b 13222  

12 24300 c 15778 c 20133 b 30378 b 15678  

14 65844 b 30533 b 16867 b 18211 c 13244  

16 80678 a 82689 a 82456 a 83078 a 16200  

c-a   االحرف المختلفة في العمود الواحد تعني وجود فروقات معنویة عند :(p < 0.05)   
  

  دراسة تأثیر مدة الخزن في أعداد مستعمرات الفطریات 
) عدم تأثیر مدة الخزن 4لیل التباین (وجدول تح) 2یتأكد من الجدول (

)، إذ لم تظهر فروق P<0.05الفطریات عند ( مستعمرات على أعداد

معنویة بین المعامالت لمدد الخزن الثالث على أعداد المستعمرات 
نشاط الفطریات یتأثر  وقد یعزى السبب إلى أنلكافة أنواع الفطریات، 

  ).7بمستوى الرطوبة كثیرًا دون مدة الخزن یؤید ذلك ما أشار إلیه(
  

ْ  28) تأثیر مدة الخزن على أعداد مستعمرات الفطریات في حبوب الحنطة المخزونة على درجة حرارة 2جدول (    م

مدة 
الخزن 
 (یوم)

عدد مستعمرات 
الفطر 

Aspergillus sp. 
 / غرام حبوب

عدد مستعمرات الفطر 
penicillium sp.  /

 غرام حبوب

عدد مستعمرات 
 Fusariumالفطر 

sp. غرام حبوب / 

عدد مستعمرات الفطر 
Alternaria sp.  /

 غرام حبوب

عدد مستعمرات بقیة 
الفطریات / غرام 

 حبوب

60  50075a  35383a  34617a  40608a  13675a  

120  47325a  36392a  34742a  40392a  14883a  

180  49092a  35783a  35092a  40450a  15200a 

 . (p < 0.05)األحرف المتشابهة في العمود الواحد تعني عدم وجود فروقات معنویة عند     
 

دراسة تأثیر التداخل بین مستوى الرطوبة ومدة الخزن في أعداد 
   sp. Aspergillusالفطرمستعمرات 

ُشیر الجدول ( ) أن الرطوبة ومدة الخزن 4) وملحق تحلیل التباین (3ی
) في أعداد مستعمرات هذا الفطر، إذ لم P<0.05قد أثرتا معنویًا عند (

و  10تظهر فروق معنویة بین المعامالت عند مستویي الرطوبة (
%) ولمدد الخزن الثالث ولكنها اختلفت معنویًا مع جمیع 12

%) ولمدد الخزن الثالث، 16و  14المعامالت عند مستویي الرطوبة (
لة عند مستوى التي لم تظهر فیما بینها فروق معنویة إال في المعام

) یومًا التي اختلفت معنویًا مع 120%) ومدة الخزن (14الرطوبة (
%) ولمدد الخزن الثالث، 16باقي المعامالت عند مستوى الرطوبة (

) یومًا 180%) ومدة الخزن (16وقد سجلت المعاملة عند الرطوبة (

) 81700أعلى قیمة ألعداد مستعمرات هذا الفطر حیثُ بلغت (
رام حبوب، فیما سجلت المعاملة عند مستوى الرطوبة مستعمرة / غ

) 22133) یومًا أقل قیمة حیثُ بلغت (180%) ومدة الخزن (12(
مما یدل على تزاید أعداد مستعمرات هذا  مستعمرة / غرام حبوب،

 )26(وقد أشار إلى مثل هذه النتائج الفطر بزیادة الرطوبة ومدة الخزن،
  .)27و(

ین مستوى الرطوبة ومدة الخزن في أعداد دراسة تأثیر التداخل ب
   .Penicillium sp لفطرمستعمرات ا

) إلى أن مستوى الرطوبة 4) وملحق تحلیل التباین (3یشیر الجدول (
) على أعداد المستعمرات P<0.05ومدة الخزن قد أثرتا معنویًا عند (

و  60و  120%) ولمدد الخزن الثالث (16لهذا الفطر عند الرطوبة (



 2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 

50 
 

، حیثُ اختلفت معنویًا مع بقیة المعامالت لمستویات  )180 یومًا
، التي لم 14و  12و  10الرطوبة ( %) ولمدد الخزن الثالث أیضًا

تختلف معنویًا فیما بینها، كما لم تختلف المعامالت عند مستوى 
%) ولمدد الخزن الثالث معنویًا عن بعضها. وقد سجلت 16الرطوبة (

) یومًا أعلى 180%) ومدة الخزن (16بة (المعاملة عند مستوى الرطو 
) مستعمرة / 83800قیمة ألعداد مستعمرات هذا الفطر حیثُ بلغت (

%) 12غرام حبوب، في حین سجلت المعاملة عند مستوى الرطوبة (
) مستعمرة 14067) یومًا أقل قیمة لها حیثُ بلغت (180ومدة الخزن (

)، وتوصل 24جده (/ غرام حبوب، وقد قاربت هذه النتیجة مع ما و 
 ).27إلیها (

   .Fusarium spلفطرا مستعمراتدراسة التأثیر في أعداد 
أن مستوى الرطوبة ) 4وملحق تحلیل التباین () 3یتأكد من الجدول (

على أعداد المستعمرات  )P<0.05عند (ومدة الخزن قد أثرتا معنویا 
%) ولمدد الخزن 16لهذا الفطر في المعامالت عند مستوى الرطوبة (

، ولم تظهر فروق معنویة بین 180و  120و  60الثالث ( ) یومًا
%) ولمدد الخزن 14و  12و  10المعامالت عند مستویات الرطوبة (

، وقد سجلت المعاملة عند مستوى الرطوبة (  %) ومدة16الثالث أیضًا
) یومًا أعلى قیمة ألعداد مستعمرات الفطر إذ بلغت 180الخزن (

) مستعمرة/غرام حبوب، في حین سجلت المعاملة عند مستوى 83033(
) یومًا أقل قیمة ألعداد الفطر 120%) ومدة الخزن (14الرطوبة (

) مستعمرة/غرام حبوب، وقد أشار إلى مثل هذه 16467حیث بلغت (
 . )30(و  )8(النتائج 

 الفطرمستعمرات اسة تأثیر مستوى الرطوبة ومدة الخزن في أعداد در 
Alternaria sp.   

) أن الرطوبة ومدة 4) وملحق تحلیل التباین (3یتضح من الجدول (
) على هذه الصفة عند مستوى P<0.05الخزن قد أثرتا معنویًا عند (

%) ولمدد الخزن الثالث، التي لم تختلف فیما بینها 16الرطوبة (
، لكنها اختلفت معنویًا عن باقي المعامالت عند مستویات  معنویًا

%) ولمدد الخزن الثالث أیضًا التي لم 14و  12و  10الرطوبة (
. وقد أعطت المعاملة عند مستوى الرطوبة  تختلف فیما بینها معنویًا

) یومًا أعلى قیمة لعدد مستعمرات هذا 180%) ومدة الخزن (16(
) مستعمرة / غرام حبوب، في حین سجلت 83333الفطر حیثُ بلغت (

) یومًا أقل 120%) ومدة الخزن (14المعاملة عند مستوى الرطوبة (
) غرام / مستعمرة حبوب، قد أشار إلى مثل 17600قیمة لها بلغت (

 ).30هذه النتائج (

 بقیةمستعمرات دراسة تأثیر مستوى الرطوبة ومدة الخزن في أعداد 
 الفطریات 

) عدم ظهور فروق 4) وملحق تحلیل التباین (3ول (یبدو من الجد
معنویة بین هذه المعامالت عند مختلف مستویات الرطوبة ولمدد 

)، وقد أشار إلى وجود مثل هذه P<0.05الخزن الثالث عند (
، وذكرا ان الفطریات التي تكون أكثر سیادة هي )24) و(6الفطریات (

   .Penicillium spو sp. Aspergillus تلك التي تعود إلى اجناس
  

ْ 28رجة حرارةفي حبوب الحنطة المخزونة على د  ) تأثیر التداخل بین نسبة الرطوبة ومدة الخزن على أعداد المستعمرات للفطریات 3جدول (   م

  نسبة الرطوبة
% 

  مدة الخزن
 یوم

عدد مستعمرات الفطر 
Aspergillus sp.  غرام /
 حبوب

عدد مستعمرات الفطر 
penicillium sp.  غرام /
 حبوب

عدد مستعمرات الفطر 
Fusarium sp.  /
 غرام حبوب

عدد مستعمرات الفطر 
Alternaria sp.  غرام /
 حبوب

عدد مستعمرات بقیة 
الفطریات / غرام 

 حبوب

10% 60 25600 c 14567 b 19567 b 30467 b 13033 a 

10% 120 25533 c 14433 b 19433 b 30267 b 13500 a 

10% 180 22367 c 14233 b 20433 b 30067 b 13133 a 

12% 60 25267 c 14433 b 19767 b 30033 b 13333 a 

12% 120 25500 c 18833 b 20367 b 31000 b 16867 a 

12% 180 22133 c 14067 b 20267 b 30100 b 16833 a 

14% 60 69200 ab 31167 b 17500 b 18733 b 13700 a 

14% 120 58167 b 29400 b 16467 b 17600 b 12967 a 

14% 180 70167 ab 31033 b 16633 b 18300 b 13067 a 

16% 60 80233 a 81367 a 81633 a 83200 a 14633 a 

16% 120 80100 a 82900 a 82700 a 82700 a 16200 a 

16% 180 81700 a 83800 a 83033 a 83333 a 17767 a 

c-a   االحرف المختلفة في العمود الواحد تعني وجود فروقات معنویة عند :(p < 0.05) .  
  

  ) تحلیل التباین للصفات المدروسة لدراسة الصفات النوعیة متمثلة بمتوسط المربعات4جدول (
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 d.f. Aspergillus sp.  Penicillium 
sp. Fusarium sp. Alternaria sp. Other 

 11090277.78 63255833 35810833 133364444 192105278 2 المكررات

 22369907.41 7550523333* 9097299630* 9254005463* 7492326204* 3 مستویات الرطوبة

 7771944.44 150833 727500 3093611 23301111 2 فترات الخزن

 4204907.41 719722* 998241* 5814325* 44414815* 6 رطوبة * فترة الخزن

Error  22 92488005 82246869 28415682 65914015 9347247.5 

  (P<0.05)العالمة (*) تدل على وجود فروق معنویة عند 
  المصادر

) 1998إبراهیم، إسماعیل خلیل و كركز محمد ثلج الجبوري ( .1
الفطریة أثارها ومخاطرها،مركز إباء لألبحاث  السموم 

  الزراعیة، بغداد.
) إنتاج المحاصیل الحقلیة، 1987األنصاري، مجید محسن ( .2

 دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل.

) دراسة مقاومة بعض 2006الجبوري، محمد جمیل سعدون ( .3
نتاج  ٕ أصناف المحاصیل المخزونة لنمو بعض الفطریات وا

  السموم، رسالة ماجستیر، جامعة الموصل.
مي لعمل مختبرات المؤسسة العامة للحبوب الدلیل التنظی .4

) مسودة المواصفات القیاسیة رقم 1984والمنشات التابعة لها (
) قسم السیطرة النوعیة، المؤسسة العامة للحبوب، وزارة 1989(

  التجارة.
) تأثیر درجة حرارة الخزن 2002الراوي، أحمد رجب محمد ( .5

الحقل،  ورطوبة البذور ومدة الخزن في حیویة بذور فستق
السلجم وزهرة الشمس، رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة، جامعة 

  االنبار.
) التغیرات الحاصلة 1997الزبیدي، إیمان خلیل عبد الكریم ( .6

رسالة  أثناء الخزن، ) .Oryza sativa L(في بذور الرز
  ماجستیر، كلیة الزراعة،جامعةبغداد.

ب، ) تكنولوجیا الحبو 1983السعیدي، محمد عبد عیسى ( .7
 مدیریة مطبعة جامعة الموصل.

) مبادئ 1990العاني، فائز عزیز وأمین سلیمان بدوي ( .8
  اإلحیاء المهجریة، دار الحكمة للطباعة

)، النشرة 2004اللجنة الوطنیة لتسجیل األصناف الزراعیة ( .9
  .3السنویة لألصناف المسجلة والمعتمدة في العراق العدد

د القادر محمد، وزكي الیونس، عبد الحمید احمد، ومحفوظ عب .10
)، محاصیل الحبوب مدیریة دار الكتب 1987عبد الیاس (

  للطباعة والنشر، جامعة الموصل.
)، الطرق المعملیة الحدیثة 2004حسین، كمال رشدي فؤاد ( .11

  لتقییم الحبوب ومنتجاتها، دار الكتب للنشر والتوزیع، القاهرة.

ل الحبوب، ) تكنولوجیا بذور محاصی1975فتزرایتزر، والترب ( .12
منظمة الغذاء والزراعة لألمم المتحدة، دار الجیل  للطباعة 

  الفجالة، جمهوریة مصر العربیة. -قصر اللؤلؤ 14
13. Bodine, A. B. and D. R. Mertens. (1983), 

Toxicology, metabolism, and physiological 
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U.L.Diener, R.L.Asquith, and J.W.Dickens 
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17. Justice, O.L. and L.N. Bass, (1978), Principles 
and Practice of Seed Storage, Agriculture 
Handbook, No. 506, U.S.D.A., Washington. 

18. Kent, N. L. (1975) Technology of Cereals with 
Special Reference to Wheat, 2nd  edition, 
Pergamon  International Library, London, U.K. 
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Abstract 
This study was carried out at the Collage of Agriculture, Tikrit University from July 2006 to July 2007, to 
investigate the effect of storage conditions of bread wheat Triticum aestivum L. on number and kinds of molds 
aiming at supplementing some information regarding optimum safe storage conditions of wheat, A factorial 
experiment in R.C.B.D was applied, four moisture contents levels (10%,12%, 14%, and 16%) MC, and three 
storage periods  (60, 120, and 180) days, stored in tightly polyethylene bags, with three replicates. Duncan 
Multiple new Range Test(14) at (p <0.05)  was used  for treatments means comparisons. Results obtained 
showed non- significant (p <0.05) differences between all treatments at (10%, and 12%) MC, , while there was a 
significant differences between treatments stored at (14%,&16%) MC showed appearance of some species of 
Aspergillus sp. , Penicillium sp. , Fusrium sp. , Alternaria sp. , and rarely of   Rhizopus sp. , Mucor sp. , 
Geotricum sp. , & Phytophthron sp., which exsisted naturally during harvested wheat . Regarding to the 
Aspergillus sp. There was a significant increasing in the numbers at (14%) MC, at (180) days of storage. At 
(16%) MC significant increasing has been found in  Aspergillus sp., Penicillium sp. , Fusarium sp. , and 
Alternaria sp. for all periods of storage, while non-significant differences were noticed for the periods of storage 
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