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 تشكرات

 اهـــــــــــــــــــــــــم الذي وهبنا إيــــــــــــــــــم و نصيب العلــــــــــــــــــــة القلـــــــــــــمـــــره على نعــــــــــــــــــــــإن احلمد هلل حنمده و نشك
نجين مثرة جمهودان، فله احلمد حىت يرضى و له احلمد إذا لما كان هلذا العمل أن ينجز و لواله ما كنا  فلواله

 رضي.
 ألستاذ املشرف الدكتور* لعروس العريب * على مساعدته و توجيهاتهأتقدم بفائق الشكر و التقدير إىل ا

 .و نصائحه القيمة طيلة هذا البحث
، األستاذ: حممد ميهوب حثــــــــناقشة هذا البلوا مـــــــــــــــــجنة املناقشة الذين قبــــــــــضاء لـــــــــكر مجيع أعـــــوأش

أستاذة حماضرة ، شورـــــــــــــــــــتاذة: سامية مزعــــــــــــــــــاش عيــــــــواألس  1ف أستاذ جبامعة فرحات عباس سطي، زروق
و  1امعة قسنطينة جبأستاذ ، واألساتـــــــــــــذة الكـــــــــــــــرام: حسني غـــــــــــروشة  1 أ جبامعة فرحات عباس سطيف

أستاذ حماضر أ جبامعة ، مولود غضباناألســــــــتاذ  و 1أستاذ جبامعة قسنطينة ، قاسم شاوشور الـــــــــدين ـــــــــــــــــــــن
 . املسيلة

والسيدة:  السيدة: سيليين حفصة، السيدة: بوسواليم نواللشكر اخلاص إىل األساتذة الكرام كما أتقدم اب
عدات املقدمة و الدعم املعنوي والسيد: سيليين عالوة على كل املساعريف فوزية و السيدة  مسرية سعيدي

 ث.ــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــإلجناز هذا الب
خري   النصائح النرية فجزاهم هللا كل  و األساتذة الذين قدموا يد املساعدة و الزميالت وأشكر مجيع الزمالء

 و بركة.

 

 

 

 

 

 



 

 

 امللخص
 امللوثة لستة عينات من غذاء الدواجن، مت جلبها منتناولت هذه الدراسة عزل و تشخيص الفطرايت و اخلمائر 

و أمكن حتديد أهم األجناس الفطرية امللوثة مع نسب تلويثها  اجملمع الشرقي للدواجن ابلعلمة، والية سطيف.
 Aspergillusيليه فطر عزلة(  44) %74.58 لوث بأكرب نسبة ت Penicilliumلكل عينة، حيث شكل فطر 

)عزلة   %1.70ب  Rhizopusعزلة( و أخريا فطر  2) Trichoderma 3.39% فطر مثعزلة(،  12) 20.34%
كأحد أهم  Aspergillus flavusومن خالل االختبار البيولوجي للفطرايت املعزولة مت حتديد فطر  واحدة(.

beta -محض إضافة إىل  2Bو  1Bالفطرايت امللوثة حيث بينت النتائج قدرته على إنتاج سم األفالتوكسني 

cyclopiazonique  .و أوضحت التجارب املخربية للمكافحة البيولوجية لفطر A. flavus ابستعمال بكترياي
Bacillus megaterium  40.75فعالية كبرية على الوسط الصلب، حيث ثبطت منو الفطر بنسب تراوحت بني    

خالل أتثري الرشاحة البكتريية غ من 0.83غ إىل 1.25، كما اخنفض الوزن اجلاف للميسيليوم من   %47.56و 
على منوه، وهذا اعتمادا على عدة آليات للمكافحة كإنتاج اإلنزميات احملللة اليت مت الكشف عنها يف هذه 

  Pichia anomala.أما مخرية   ,Protéase Amylase, Chitinase, Cellulaseالدراسة، و املتمثلة يف إنزميات: 

، حيث تراوحت نسبة  2Lا على تثبيط الفطر عالية هي األخرى خاصة العزلة ، فكانت قدرهت 2L و L 1عزلتيها و
، يف حني كان أتثري املركبات  PDAعلى التوايل على وسط   %77.78و 72.22بني  A. flavus تثبيطهما لفطر 

اوحت الطيارة الضد فطرية املنتجة من طرف اخلمرية فعاال من خالل خفض النمو القطري للفطر بنسب تثبيط تر 
يف هذه الدراسة قدرة عزليت اخلمرية  أيضا كما سجل.   L 2ابلنسبة ل % 60.75و   L 1ابلنسبة ل   %61.90بني 

        L 2و السموم القاتلة لدى العزلة   Amylase Chitinase،Cellulaseعلى إنتاج اإلنزميات احملللة، خاصة منها: 

مقارنة مع   %71.57يت كانت بنسبة كبرية لديها، إذ وصلت إىل و تبني ذلك من خالل قياس النشاطية القاتلة ال
1 L  أما مكافحة فطر،  %14.18ب A flavus  مباشرة داخل املخازن املصغرة (silo-mini  لغذاء الدواجن )

خالل فرتة احلضن  2L  فقد كانت جيدة حيث اخنفض منو الفطر بدرجة ملحوظة مع العزلة  P. anomalaخبمرية
 يوم، مقارنة مع الشاهد. 12البالغة 

 Aspergillus flavus ،Bacillus megaterium ،Pichiaغذاء الدواجن، املكافحة البيولوجية، الكلمات املفتاحية: 
anomala .  

 

 

 

 

 



 

 

Résumé  
Dans cette étude, on a isolé et identifié des champignons et des levures contaminants 

l'alimentation de la volaille du Groupe Avicole de l’Est )ENAP( –El-Eulma, Sétif. Les plus 

importantes espèces fongiques contaminantes identifiées sont: Pénicillium qui a été retrouvé 

avec un taux de 74,58% (44 isolats), suivie par Aspergillus avec 20,34% (12 isolats), puis 

Trichoderma avec 3,39% (deux isolats), le plus faible taux  a été enregistré avec Rhizopus 1,70% 

où on n’a identifié qu’un seul isolat. À partir des tests biologiques un isolat d’Aspergillus flavus a 

été identifié comme un des plus importants contaminants et a  montré sa capacité à produire de 

l'aflatoxine B1 et B2 ainsi que de la bêta-cyclopiazonique. Des expériences de lutte biologique 

menées in vitro, ont montré que la bactérie Bacillus megaterium était très efficace dans 

l’inhibition de la croissance d‘A. flavus sur milieu solide avec des taux de croissance fongiques  

variant de 40,75% à 47,56%. D’autre part, le filtrat bactérien a influencé la croissance, où l’on a 

observé une diminution du poids sec du mycélium qui est passé  de 1,25 g à 0,83 g. Ces activités  

peuvent être le résultat de plusieurs mécanismes de contrôle tels que la production d'enzymes 

hydrolytiques produites par la bactérie telles que: Protéase Amylase, Chitinase et Cellulase. La 

capacité inhibitrice des isolats de la levure Pichia anomala (L1 et L2),  a été  très élevé 

particulièrement L2, avec des taux d'inhibition allant de 72,22 à 77,78% suxicivement sur PDA, 

alors que les composés volatils produits par les levures ont inhibé le champignon avec 61,90% 

pour L1 et 60,75% pour L2. Les  levures aussi ont produits des enzymes telles que: l’Amylase, la 

Chitinase, la cellulase ; et des toxines particulièrement mortels par  L2. Ceci est  montré par la 

mesure de la réactivité létale qui était importante  par L2, qui a atteint 71,57% par rapport à L1 

Avec 14,18% seulement. Le contrôle biologique d‘A. flavus lors de l’emmagasinage )mini-silo) 

par la levure était non négligeable, où une diminution importante de la croissance  fongique est 

obtenue lors d’une co-culture de 12 jours avec L2, par rapport au témoin. 

Mots Clés: l'aliment de la volaille, Lutte biologique, Aspergillus flavus, Bacillus megaterium, 

Pichia anomala. 



 

 

Abstract 

This study dealt with isolation and diagnosis of contaminants of Poultry feed from the Eastern 

Poultry Group (ENAP) El-Eulma Sétif. The most important species of fungal contaminants are 

identified: Penicillium which was found with a rate of 74.58% (44 isolates), followed by 

Aspergillus with 20.34% (12 isolates), Trichoderma with 3.39% (two isolates) and finally the 

lowest rate (1.7%) was obtained with Rhizopus (one isolate). Aspergillus flavus has been 

identified as one of the most important fungal fungi. The results showed its ability to produce 

aflatoxin B1 and B2 as well as beta cyclopiazone. In vitro, biological control experiments shown 

that Bacillus megaterium is very effective in inhibiting the growth of A. flavus on solid medium 

with and  growth rate ranging from 40.75% to 47.56%. On the other hand, the bacterial filtrate 

influenced mycelium growth, which decreases its weight from 1.25 g to 0.83 g. These activities 

may be the result of several mechanisms as production of hydrolytic enzymes such as: Protease 

Amylase, Chitinase and Cellulase. Another group of contaminants were identified as two 

mating types of Pichia anomala (L1 and L2). The inhibitory capacity of these isolates was very 

high, particularly L2. This latter inhibited A. flavus with a rate ranging from 72, 22 to 77, 78% 

on PDA, whereas the volatile compounds inhibited the fungus with 61, 90% for L1 and 60,75% 

for L2. Yeasts also produce amylase, chitinase, cellulase; and particularly killer toxins produced 

by L2. This is shown by the measurement of the steady state reactivity which was important for 

L2, which reaches 71.57% compared to L1 with only 14,18%. The biological control of 

Aspergillus flavus during storage by yeasts was not negligible, where the fungal growth decline 

during the 12-days of co-culture with L2, compared to the control. 

Keywords: Poultry feeds, Biological control, Aspergillus flavus, Bacillus megaterium, Pichia 

anomala 
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 املقدمة
ث ترتاوح نسبة التكلفة ما متثل األعالف أكثر العناصر كلفة يف مشاريع اإلنتاج احليواين بكل أنواعه، حي

لذا فحماية األعالف من الفساد مهمة صعبة ، (2014، رشا حممد امليهي) التكلفة الكلية. من %70 -60بني 

 ومواصفاهتا ابلنظر إىل صعوبة التغلب على أسباب الفساد. للحفاظ على جودهتا

تتكون من خليط من احلبوب وتعترب أعالف الدواجن من أهم وسائل نقل املسببات املرضية، حيث أهنا 

       سواء بشكلها املباشر كالذرة و الشعري أو بعد تصنيعها كمخلفات، إضافة إىل بعض املواد األخرى كالفيتامينات 

األمالح املعدنية املضافة لتحسني القيمة الغذائية هلا، فهي بذلك تكون معرضة للتلوث ابلكائنات والربوتينات و 

 كان ذلك يف احلقل أو أثناء التخزين.احلية املختلفة، سواء  

تبقى حيث تستمر يف تطورها يف احلبوب و تشكل الفطرايت املمرضة نسبة كبرية من هذه امللواثت،  و

موم الفطرية يف احلبوب داخلها دون أن تظهر خارجيا على سطحها، لكنها حتدث تغريات داخلية كإنتاج الس

 و تلوثها أثناء قل إضافة إىل ظروف نقلهائية أثناء تواجدها يف احليرتبط تلوث احلبوب ابلظروف البياملخزنة.و 

تسبب نوع فطري  50وفرة األوكسجني. فهناك أكثر من عوامل درجة احلرارة و الرطوبة و  التخزين، حتت أتثري

 (ABO-SHAMA ،2015)  وم الفطريةــــــــــــــنوع من السم 350احليوان، تفرز حوايل مشاكل صحية كبرية لإلنسان و 

الزيرالينون، اليت تتميز بكوهنا عالية الثباتية ال ميكن حتطيمها األفالتوكسني و األوكراتوكسني و  اليت من أمهها : مسومو 

احليوان، حيث تتجمع يف جسم احليوان هبا ميكن أن تكون مضرة لإلنسان و حراراي، مما يعين أن احلبوب امللوثة 

اللحوم والبيض، كما تسبب كذلك ه ملختلف منتجات الدواجن واحلليب و ستهالكلتنتقل إىل اإلنسان عن طريق ا

ألعضاء إضافة إىل التأثري على ا أتثريات مرضية خطرية للدواجن )سرطان الكبد، ضعف النمو و اخلصوبة.......(

 كبرية.  ابلتايل خسائر اقتصاديةمما يؤثر على اإلنتاجية لديها، و الرئتني، احليوية للدواجن كالكبد والطحال و 
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أتثرياهتا السلبية اخلطرية على صحة فطرايت امللوثة ألعالف الدواجن ومن هنا ندرك األمهية اليت تشكلها ال

كري يف إجياد طرق مكافحة انجحة وفعالة لتجنب الدواجن و اإلنسان بدرجة أكرب. لذا كان من الضروري التف

 ة امللوثة هلا.احلد من التأثريات اخلطرية للسموم الفطريتلوث األعالف و 

ات دقيقة حية مضادة كالبكترياي ( ابستعمال كائنBiological Controlطرحت آلية املكافحة البيولوجية )

غري مكلفة مقارنة مع اراي، كوهنا غري ملوثة للبيئة و جتتبدو مشجعة جدا كحل بديل بيئيا و الفطرايت، اليت و 

 املبيدات الكيميائية واألمحاض العضوية.

تشخيص الفطرايت امللوثة لغذاء الدواجن لعينات جلبت من اجملمع الشرقي اولت هذه الدراسة، عزل و ا فقد تنلذ

املتواجد ابلعلمة، والية سطيف، مث اختبار األجناس الفطرية املعزولة بيولوجيا ( وحدة تغذية األنعام)للدواجن 

هذا ابستعمال مكافحتها بيولوجيا و  مث رزهام السموم الفطرية اليت تفلكشف عن أهاو لتحديد أهم الفطرايت امللوثة 

 Pichiaكذلك استعمال مخريةبعض أهم آليات املكافحة لديها، و مع دراسة   Bacillus megateriumبكترياي

 anomala  عزليت(1L 2وLاملعزول )ات اليت تطبقهاــــــاولة معرفة أهم اآلليــــــــحمن يف املكافحة و ــــــة من غذاء الدواجـــــ 

لتحديد  نــــــــــذاء الدواجــــــــــــغرة لغــــــــــازن مصــــــــــــل خمـــــــــــاشرة داخـــــحة الفطر مث تطبيقها مع الفطر امللوث مبــــيف مكاف

  طر.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف يطـــــــيتها يف تثبــــــــمدى فعال
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 تلوث األعالف ابلفطرايت –1

ميثل العلف أكثر العناصر كلفة يف مشاريع اإلنتاج احليواين بكل أنواعه، حيث ترتاوح نسبة التكلفة مابني 
60-70  من التكلفة الكلية، وقد يبدو أن محاية األعالف من الفساد تتمثل يف احملافظة على جودة ومواصفات

هذه العملية تعترب من الصعوبة مبكان نظرا لصعوبة التغلب على أسباب  األعالف من احلصاد حىت التغذية، إال أن
الفساد. عادة ما تشجع الظروف البيئية اليت ختزن فيها األعالف منو وتكاثر الفطرايت، كما أن احتواء األعالف 

مما يعين أن  (2014، رشا حممد امليهي)على مواد خمتلفة كاملعادن والفيتامينات يشجع منو أغلب الكائنات احلية 
، و سعدية ايسر احلبوري ABO-SHAMA ،2015)غذاء الدواجن يشكل بيئة جيدة لنمو الفطرايت وتكاثرها 

2006.) 

يسبب تلوث غذاء الدواجن ابلفطرايت خسائر كبرية على الغذاء وأتثريات سلبية على صحة وإنتاج 
-ABO)لغذاء واملنتجات الزراعية نوع فطري يعترب كملوث طبيعي ل 100.000الدواجن، فهناك أكثر من 

SHAMA ،2015)  ات انتشارا يف األعالف جند أجناس ــــــــــــأكثر الفطري من بنيوAspergillus  وFusarium       
، 2006وآخرون،  Okoli، 2015وآخرون،  Rhizopus (Stuperو  Mucorإىل  إضافة Penicilliumو 

Dalcero  1997وآخرون. ) 

  Aspergillus رالتلوث بفط -1-1

يف الطبيعة بشكل كبري، مسببة تلوث احملاصيل قبل عملية  Aspergillusشر األنواع التابعة جلنس تتن
من  Aspergillusاحلصاد أو أثناء التخزين، واليت من أمهها: الذرة، الشعري، الفول السوداين، وغريها، ويعد فطر 

وآخرون،  (Rosa الغذاء والتأثري على صحة احليوان أكثر الفطرايت سيطرة يف فساد األعالف وخفض نوعية
(، ابعتبار أعالف الدواجن بيئة جيدة لنمو الفطر وتكوين السموم، 2011و حممد عبد العباس و آخرون، 2006

الستهالك اآلدمي، فعادة ما يضاف إليها بقااي حماصيل أو حبوب غري صاحلة لخاصة وأن تركيبها حيتوي على 
قيمتها الغذائية مثل الربوتينات والفيتامينات واألمالح املعدنية أو إضافة دم جمفف أو  بعض املواد لتحسني

 مسحوق مسك.

اليت مت عزهلا، كانت حتت ظروف ختزين غري مالئمة، أين النشاط املائي  Aspergillusإن أكثر أنواع 
ز وتسمح ابلنمو النوعي لفطر م، فهذه الظروف حتف°35-19وجمال حراري واسع يرتاوح بني  0.9-0.8يرتاوح بني 
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A.flavus أكرب مقارنة مع ابقي الفطرايت األخرى، فهذا الفطر من أكثر األنواع انتشارا وتلواث للمنتجات  بدرجة
ويرجع  ،الربازيل، األرجنتني، اسبانيا، غاان، ايطاليا، ابكستان وحىت اجلزائر مناطق خمتلفة من العامل مثل:الزراعية يف 

 .(2014وآخرون ،  (Iheanacho انت اليت تدخل يف تكوين األعالفر احلبوب أكثر املكو هذا إىل اعتبا

 السموم الفطرية يف األعالف -2

 تعريف -2-1  

 السموم الفطرية هي مركبات أيضية اثنوية، تنتجها جمموعة من الفطرايت عند منوها على بيئة مناسبة هلا
تركيبها اجلزيئي من املكوانت اليت تدفع اجلسم  إىل تكوين أجسام وهي نشطة بيولوجيا غري انتيجينية مبعىن خلو 

فهناك أكثر .(2014، رشا حممد امليهي)مضادة هلا، أغلبها سام لإلنسان واحليوان والنبات والكائنات احلية الدقيقة 
 Aflatoxin  ، Ochratoxin ،Fumonisin  ،Vomitoxinصها أمهها: ـــــــــــــطري مت تشخيـــــــــــــم فــــــــــوع ســــن 400من 

 .(Broomhead  ،2008 و Chi) Zearalenone و

 تصل السموم الفطرية إىل طعام اإلنسان واحليوان، سواء عن طريق تلوث الغذاء ابلفطر املفرز هلذه
رتة التخزين. أو أثناء النقل أو خالل فالسموم، ويسمى هذا ابلتلوث املباشر، أو أثناء مراحل اإلنتاج املختلفة 

                      2014 وآخرون، Parvizويسبب وجودها يف الغذاء مشاكل صحية كبرية لإلنسان واحليوان )
 (.2016و آخرون،  Ghaemmaghamiو 

 الفطريةالعوامل املؤثرة على إنتاج السموم  -2-2

 ية منها: هناك عوامل وراثية تتعلق ابلفطر وساللته وقدرته املرضية، وعوامل بيئ  

 احملتوى الغذائي للمادة اليت ينمو عليها الفطر. -

 الرطوبة النسبية للوسط. -

 درجة حرارة الوسط. -

 2COحمتوى الوسط من غاز األكسجني و  -

 .(2014،  رشا حممد امليهي)التلف امليكانيكي للحبوب الذي يسهل اإلصابة ابلفطر وإنتاج السم.  -
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 سم األفالتوكسني -2-3

وكسني على املواد الغذائية املتمثلة يف حبوب الذرة والقمح واألرز، حيث أهنا من أكثر يتكون سم األفالت
املواد املشجعة إلنتاج السموم الفطرية، مقارنة مع املواد ذات احملتوى الزييت مثل الفول السوداين وفول الصواي. 

 برتاكيز مرتفعة A. parasiticusو  A. flavusو يعد األفالتوكسني من أخطر السموم الفطرية، ينتجه فطري : 
 30( وهو FAO) و الزراعة غالبا ما تتجاوز احلد األقصى املسموح به والذي أقرته منظمة األغذية

 (.2010، انهد حممد ونيفني عبد الغين)ميكروغرام/كلغ 

 راألكث 1B، 1Gويعترب  1B  ،2B  ،1G ، 2Gأنواع رئيسية وهي: أفالتوكسني  4يوجد األفالتوكسني يف 
يظهر يف حليب األبقار خاصة اليت تتغذى على أعالف  1B وهو مستقلب من 1M، كما يوجد سم مسية

و   Anwar، 2009و  Bidasse ،1992 ،Salwaو  yem-Chang ;2014وآخرون،   1B  (Parvizملوثة بسم 
Morrison  ،2017وآخرون.) 

 ري األفالتوكسني على صحة الدواجنأتث -1–3–2

الدواجن ابألفالتوكسني، ويعترب الدجاج البياض األكثر حتمال لألفالتوكسني على  تتأثر مجيع أنواع
الكتاكيت الصغرية، وتتفاوت درجة حساسيتها حلاالت التسمم ابألفالتوكسني، إذ ترتاوح قيم اجلرعات 

ثر أتثرا ويعد الكبد األك ،ملغ/كلغ من وزن اجلسم تبعا لنوع احليوان 17.9 – 0.3بني  (DL50 )النصف مميتة 
فقد أثبتت التجارب حدوث تلف للكبد مع تكتالت دهنية وتضخم القنوات املرارية لكال من الدجاج والبط، 
وبّينت دراسات أخرى أن لسم األفالتوكسني أتثري على الطحال والكلى والرئتني، حيث حيدث هلم نزيف 

 (.Hagler ،   1998و  Whithowوبقع دموية، هذا وقد أمجعت كل األحباث على حدوث سرطان الكبد. )

 ختتلف أشكال التسمم الفطري عند الدواجن حسب نوعية السموم وتركيزها يف األعالف فمنها:

: حيدث عند تناول الدواجن أعالف ذات تراكيز عالية من السموم فيظهر عليها الضعف  التسمم احلاد -
 واخلمول ونفش الريش واصفرار الوجه.

ناول الدواجن أعالف ملوثة بسموم فطرية ذات تركيز منخفض، وهذا النوع حيدث عند ت التسمم املزمن: -
 التالية:من التسمم له أمهية اقتصادية كبرية ويسبب األعراض 
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 التهاابت ابألمعاء واسهاالت خمتلفة الشدة. •

 اخنفاض أوزان الدجاج نتيجة فقد الشهية. •

 رداءة نوع اللحم. •

 ر.اخنفاض إنتاج البيض مع ارتفاع نسبة الكس •

 ظهور نزيف دموي بشكل بقع محراء وأحياان كدمات زرقاء منتشرة يف عضالت اجلسم وحتت اجللد. •

األمحاض )اخنفاض نسبة التفريخ واإلخصاب وصغر حجم البيض، بسبب سوء امتصاص املواد الغذائية   •
 (1شكل ). (2014رشا حممد امليهي، )األمينية والفيتامينات(. 

 

 .(2014)رشا حممد امليهي،  رضية املتسببة عن سم األفالتوكسنيبعض األعراض امل(: 1شكل )

 توكسنيالتحكم يف سم األفال - 2-3-2
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هبدف التقليل من التعرض لسم األفالتوكسني، تقوم اهليئات واملنظمات املسؤولة عن سالمة األغذية 
تفادي تلوث األغذية هبذه بفحص األغذية اليت تعترب مصدرا هلذا السم للتأكد من سالمتها، وألنه ال ميكن 

 Food and Agriculture Organisationالسموم، حىت ابستخدام التقنيات العالية يف التصنيع الغذائي، مسحت 

)(FDA وجود مستوايت حمددة من مسوم االفالتوكسني يف األغذية، وأثبتت ب)FAO(  من غذاء العامل  % 25أن
وهو احلد األقصى  ppb 20قبولة عن هذا السم يف األغذية هي ملوث بسموم األفالتوكسني وأن املستوايت امل

 (.2007وآخرون،  Oshoو  Pleadin ،2015 )املسموح به من السم. 

 ري يف األعالفءات الوقائية ملكافحة التسمم الفطاإلجرا  -3

 ختزين األعالف يف صوامع تتوفر فيها الشروط املناسبة من حرارة ورطوبة وهتوية. -

امع األعالف ألشعة الشمس املباشرة وختزين كميات من العلف تكفي لالستهالك ملدة تعرض صو جتنب  -
 قصرية.

 غسل وتعقيم دوري للمعالف واملساقي وصوامع التخزين. -

حممد عبد العباس و آخرون، )مصانع العلف مثل األمحاض العضوية.استخدام مضادات الفطرايت يف  -
2011.) 

 املكافحة البيولوجية  -4 

املكافحة البيولوجية منذ قرن واحد، وكان الرتكيز منصبا على احلشرات حىت وقت قريب، وتعترب بدأ علم 

من األسباب الرئيسية لذلك، أن اإلستفادة ا يف جمال السيطرة على اآلفات، و من أكثر الطرق تقدم كواحدةحاليا  

  الكائن املضاد لهل من الكائن املمرض و البيولوجية والبيئية لكالقصوى منها تعتمد على اإلملام اجليد ابملعلومات 

ة البيولوجية من ابحث املكافحتعدد تعريف قد . و (Lumsden ،1989و  Whipps) ضمن النظام البيئي الزراعي

من  نشاطيته املسببة للمرضخفض تركيز لقاح الكائن املمرض، و :"ها على أهناعرّفBaker (1987 ) إىل آخر، فـــــــ

 ،El-Ghaouthو  Wilsonمبشاركة النبات العائل دون تدخل اإلنسان" )أكثر، و  طرف كائن حي مضاد أو
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كائن أو كائنات حية دقيقة ملقاومة   استعمال( فقد عرفها على  أهنا:"1993(. أما وصفي عماد الدين )1993

 طفيل، ملنع حدوث املرض أو خفضه كلما أمكن ذلك، ويقاوم الطفيل قبل حدوث اإلصابة أو بعدها".

ادات املرض إىل املكافحة البيولوجية تتم بطرق متنوعة ففي بعض احلاالت تضاف مضهنا يتضح أن من 

املضادات، فمعظم الطرق تتضمن املكافحة اليت ى حنو البيئة مبا يالئم التضاد و يف حاالت أخر النظام الزراعي و 

أن البيئة األرضية أكثر ثباات  ذلك توجه خلفض املرض االبتدائي الذي حيدث بواسطة املمرضات اليت تسكن الرتبة،

قد بذلت جمهودات منذ الثمانينات يف اجتاه املكافحة البيولوجية عما كان يف الوقت ل اجنرافا من البيئة اهلوائية. و أقو 

املتكرر للمبيدات الفطرية يف مكافحة الدائم و  االستعمالالتخلي عن  ابلنظر إىل األثر اإلجيايب هلا فإنالسابق.

احلاجة إىل إجياد ( و 1998و آخرون،  Bartagnolli). أصبح  واضحا يف السنوات األخرية ألمراض النباتيةخمتلف ا

تأثري السليب على صحة من جهة، إضافة إىل ال تطور سالالت مقاومةديلة ابت ضروراي، خاصة مع ظهور و طرق ب

تشكل هذه املبيدات و  (Sharifazizi،2017و  2000و آخرون،  El-Ghaouth) .بيئته من جهة أخرىاملستهلك و 

لذا وجدت  (.El- Ghaouth ،1993  وWilson). ع األخطار اليت هتدد صحة اإلنسانمن جممو  %60ما نسبته 

ـــــــــــــل كأسلوب جديد ميكن االعتماد عليه يف مكافحة اآلفات مع أقل تقدير من املشاك  املكافحة البيولوجية طرق

اخلمائر ئنات حية دقيقة كعوامل مكافحة، واليت تشمل الفطرايت والبكترياي و هذا ابستعمال كاو األضرار، و 

عاليتها على اخلمائر فى احلقل، بينما سجلت البكترياي و (.حيث كانت الفطرايت أكثر فعالية على مستو 1جدول )

اخلمائر على  و النمو حتت ظروف قاسية وقدرة البكترياي هذا ما يدل على قدرة الفطرايت علىالثمار بعد جنيها، و 

 (.2000 و آخرون، El- Ghaouth) .النمو اجليد يف حميط غين ابملواد الغذائية داخل جروح الثمار الناضجة

 



 مراجعة املصادر
 

9 

 

 (: أهم الكائنات الدقيقة املمرضة وأنواع الكائنات املضادة هلا 1جدول )
 (.Jeffries، 1993و  Komenو ظروف التطبيق )

 التطبيق املضاد املمرض  الفاكهة 

البكترياي -1  

 Alternaria citri الليمون
Geotrichum candidum 
Penicillium digitatum 

Bacillus subtilus خمربي 

 Monilinia fruticola اخلوخ
Colletotrichum 
gloeosporoides 

B. subtilus B3  خمربي 

 Monilinia fruticola الكرز
Alternaria alternata 

B. subtilus 
Enterobacter aerogenes 

 خمربي
 خمربي

 خمربي P. expansum Pseudomonas cepacia التفاح

 Botrytis cinerea P. syringae التفاح و اإلجاص
Acremonium breve 

 خمربي
 خمربي

اخلمائر -2  

 P. digitatum الليمون
P. italicum 

 Geotrichum candidum 

Candida guilliermondii خمربي 

  التفاح
Botrytis cinerea 

C. guilliermondii 
Cryptococcus laurentii 

 خمربي
 خمربي

الفطرايت -3  

 حقلي Monilinia loxa Penicillium frequentans اخلوخ

 حقلي   P. funiculosum P. funiculosum األانانس

 حقلي .Botrytis cinerea Trichoderma sp الفراولة
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فائقة على مراقبة خمتلف األمراض اليت تصيب النبات سواء يف احلقل قد أثبتت املكافحة البيولوجية قدرة و 

ابستعمال   فاشلة على مستوى احلقل، لكنو خمرباي ة التقنية انجح كانت  البدايةختزينه. ففي  احملصول و أو بعد جين

املنتج والعامل بني النبات والعوامل البيئية واحملصول خمتلف التفاعالت احلاصلة  ابستيعابكائنات مضادة فعالة، و 

(. ومن بني اآلليات املمكنة Jeffries ،1998و  Swadling) .الكائن املضاد، أمكن مراقبة املرض حقليااملمرض و 

لى الغذاء التنافس ع التطفل احملللة،إنتاج اإلنزميات  جند:املضاد ائن املمرض و املستعملة يف التضاد احلاصل بني الك

 (.Janisiewicz ، 2001) .ةاملكان و إنتاج املضادات احليويو 

توسيع جمال نشاطيته من حتسني فعالية العامل املضاد و هبدف تطوير نظام املكافحة البيولوجية ال بد 

 مواد غذائية تنشط منو املضاد  كاستعمالبتطوير طرق تطبيقه يف جماالت خمتلفة  

ض املواد النرتوجينية كاألمحاض كإضافة بع  (Kuykendall ،1998و  Boland) .تقلل منه لدى العامل املمرضو 

املركبات املضادة للفطرايت كما حتسن من إنتاج الكتلة احليوية و  ، اليتL. prolineو  L. Asparagineاألمينية مثل 

اللذان يدخالن يف املكافحة ، Trichoderma sppو . Gliocladium virensهو احلال ابلنسبة للفطرين 

ووجد أبن إضافة  ،(Janisiewicz، 1994) .وجودة يف الرتبة الزراعية اخلصبةالبيولوجية للكائنات املمرضة امل

 Penicilliumفض إنتاش أبواغ ومنو أنبوب اإلنبات لدى فطري ختيد من فعالية اخلمائر املضادة و الكالسيوم تز 

expansum  وBotrytis cinerea طرف هاذين . كما يثبط أيضا نشاطية اإلنزميات احملللة للبكتني املنتجة من

  (.Janisiewicz ،1998و  1995و آخرون،  Wisnieweskiالفطريني )
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 عزل عوامل املكافحة البيولوجية -4-1

الثمار املخزنة، متلك و من الرتبة وخمتلف أجزاء النبات  وجد أن العديد من الكائنات احلية املضادة املعزولة

 (. Yourman ،1991و  Janisiewicz ) خمتلف الفواكهيب قدرة كبرية على مراقبة أمراض مابعد احلصاد اليت تص

وفطرايت  غرام سالب و مخائر غرام موجب و هي كائنات خمتلفة التصنيف، تضم إىل  جماميع خمتلفة تشمل بكتريايو 

ات ــــــــــــــــــــمتلك جمال حمصور الفعالية، فبعضها يكون فعاال ضد بعض املمرضخيطية، واليت تطبق آليات أتثري خمتلفة و 

قد مت عزل البعض من هذه العوامل و  (.Janisiewicz ،1994البعض اآلخر أقل ختصصا )وعلى العديد من املواد و 

الثمار أشجار التفاح، على مستوى احلقل و مثار وبراعم و  من على أوراق Pseudomonas spp. بكتريايمثل 

 Botorytisالرمادي  العفنو  Penicillicum expansumاملخزنة، واليت استعملت يف مكافحة العفن األزرق 

cinerea (Janisiewicz  وRoitman ،1988 و ) بكتريايP.fluorescens  فاكهة و   املعزولة من أوراق و أزهار

فقد عزلت من جذور نبات القمح  Bacillus pumillus(، بينما بكترياي Jeffries ،1996و  Swadlingالفراولة )

(Milus  وRothrock، 1997أم .)ي ـــــــــــــت مخريتــــــــــــــــــــــــائر فقد عزلــــــــــــــا اخلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــPichia guilliermondii      

 Candida(. بينما مخرية Wilson،1990وChalutz) .الليمون من سطح فاكهة Debaryomyces hansenii و

oleophila ا من على سطح مثار الطماطمفقد مت عزهل. (Wisniewski  ،1995و آخرون)  على مستوى جروح و

بعد  Botrytis cinereaم، حيث تساهم يف محاية مثار التفاح من عفن °18و  4فاكهة التفاح عند درجيت حرارة 

امل و من بني اخلصائص الواجب توفرها يف الع (.Wilson ،1994و  Mercierيوم من ختزينها ) 30إىل  23

 جيدة ما يلي: املقاوم، للحصول على مكافحة بيولوجية

 الفعالية عند الرتاكيز املنخفضة. •

 الثبات الوراثي. •



 مراجعة املصادر
 

12 

 

 الفعالية ضد عدد كبري من املسببات املرضية. •
 سهولة النمو على وسط بسيط. •

 لفرتة طويلة. اسهولة بقاءه •

 عدم إنتاج مستقلبات مضرة بصحة املستهلك. •

 ة.مقاومة املبيدات احلشري •

 مع املعامالت التجارية السارية. االنسجام •

 (.Arras ،1993و  2013، و آخرون Sharma)عدم التطفل على النبات العائل. •

املمرض ابملرحلة اليت يوجد فيها هذا األخري، لذا فاختيار ادم احلادث بني العامل املقاوم و كما يتأثر التص

 (. 2 )جدول( Zamir ،1997العامل املمرض )  العامل املقاوم يكون حسب املرحلة اليت يوجد فيها
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 (.Zamir ،1997(: بعض العوامل املقاومة و املرحلة اليت يتأثر فيها العامل املمرض  )2جدول )
 املرحلة اليت يتأثر فيها استمرار منو الفطر املمرض لعوامل البيولوجية املقاومةا 

Conithrium minitans 

Gliocladium virens 

Sporidesmium sclerotivorum 

Ta laromyces flavus 

Trichoderma spp. 

 
 

 مرحلة التكاثر
 

C. minitans 

G. virens 

S. sclerotivorum 

T. flavus 

Trichoderma spp. 

 

 اإلنبات و العدوى
 

Epicoccum purpurascens 

Rhizoctonia 

Trichoderma harzianum 

 
 التموقع على مستوى األنسجة

 

Ampelomyces quisqualis 

Tilletriopsis spp. 

Sporothrix flocculosa 

 
 النمو و التبوغ
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 جيةإستعمال البكترياي يف املكافحة البيولو  -4-2
 فعالة يف مكافحة أمراض النبات واحملاصيل الزراعية للبكترياي دور هام يف جمال املكافحة البيولوجية، لكوهنا

ا ـــــــــــــللمضادات احليوية وقدرهتا التنافسية على الغذاء و املكان إضافة إىل سهولة أتقلمهتكمن أمهيتها يف إنتاجها و 

حيث استعملت  ابهتمام خاص مقارنة مع غرام سالب غرام موجبة بكتريايقد حضيت (. و Zamir ،1997منوها )و 

 .Eاملمثل يف النوع  Enterobaterو  Bacillusو  Pseudomonasعدة أجناس بكتريية يف هذا اجملال أمهها: 

coloacae  يف مكافحة أمراض نباتية خمتلفة أمهها: أمراض سقوط البادرات(damping-off)  املتسببة عن

التعفن اجلذري املتسبب عن ، و Sclerothium rolfsii  و R. solaniو  .Pythium sppالفطرايت 

Aphanomyces euteiches  و Fusarium oxysporumو Thielaviopsis basicola وقد كان من السهل .

دة املرض أو زايدة منو البذور، مما أدى إىل خفض شاملعاجلة ابملسح أو رش الرتبة و  تطبيقها سواء كانتتنميتها و 

داخل البيوت البالستيكية، مما أدى إىل واخليار، يف احلقل و الكرافس على البصل والطماطم و  قد طبقتالنبات. و 

 (.Zamir ،1997) .%18 إرتفاع املردود بنسبة

مكوانت  استعمالهي قادرة على كثرية تدخل يف جمال املكافحة، و   أنواعا Pseudomonasيضم جنس 

 .P. فقد استعمل النوع nitriteإىل  nitrateالكاربوهيدرات، كما تستطيع حتويل الرتبة كمصدر للنرتوجني والطاقة و 

cepacia محايتها من اإلصابة ابلعفن الرمادي املتسبب ر التفاح واإلجاص و التفاح يف مراقبة مثا املعزول من أوراق

 Pyrrolnitrinهذا من خالل إفرازها ملادة و ، Penicillium expansumالعفن األزرق و  Botrytis cinereaعن 

كذلك   (. و1995و آخرون،  Rosalesملغ/ل ) 10ذات النشاط التثبيطي القوي على منو الفطرين عند الرتكيز 

ملغ/ل  8ز عند الرتكي Alternaria kikuchaianaالذي يقوم بتثبيط منو الفطر  Altericidinد احليوي املضا

(Janisiewicz  وMarchi ،1992.) 
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 Fusariumأوراق الذرة و فطر   على Biopolaris maydisيف مراقبة فطر  P. cepaciaكما استعملت 

oxysporum  ي يسببه فطر يف خفض مرض التقرح الذعلى نبات البصل، وColletotrichum bagenarium  يف

(. يف حني Jeffries، 1993 وKoomen) Alternaria solaniمرض احلنطة لدى الطماطم املتسبب عن اخليار، و 

طم قبل عند معاملة بذور نبات الطما %15يف خفض نسبة التعفن الطري بنسبة  P. putida  متكنت بكترياي

، الذي خيفض من إستقالب Pseudobacinمن خالل إنتاجها للمضاد احليوي هذا زرعها ابملعلق البكتريي و 

 (.Janisiewicz، 1996) .الغلوكوز بدرجة كبرية لدى الفطر املمرض

 B. cinerea يف مراقبة فطري  P .syringaeفعالية النوع  Marchi (1992)و  Janisiewiczو قد كشف 

P.expansum  املسبب لتعفنات اإلجاص و( التفاحanisiewiczJ، 2001 ) 8 10×  5.4توصل إىل أن تركيز و CFU 

 -100ترياي جتاراي حتت إسم ـــــــــــــقد مت تسويق هذه البكرين. و ـــــــــــــــ/ ملل لكال الفط بوغ 104و ــــــــــــــملل تثبط من /

Biosave 110وBiosave- ان اليت تصيبها )ـــــــــــــــــــــارية ضد خمتلف األعفــــــــــــــــــه التجــــــــــــــــــواكـــــملعاجلة الفEl- Ghaouth 

 Colletotrichumإنتاش أبواغ فطر فقد استعمل يف تثبيط منو و  P. fluorescens  النوعأما  (.2000آخرون، و 

glocospoides 20لى من ـل إىل أعــــــعلى وسط مستخلص الشعري، بنسبة تص%. (Koomenو Jeffries، 1993.) 

 2.4 من خالل إنتاجها ملستقلبات خارج خلوية مضادة تتمثل يف زادت من إنتاجهوحسنت من منو نبات القمح و 

diacetyl - Phloroglucinol  مضادات حيوية أخرى منها وPyoluteorin ( Swadling وJeffries ،1998؛ 

Schniderبينما استعملت بكترياي  (.2000آخرون،  وEnterobacter cloacae ر ـــــــــهة اخلوخ من فطـــــــيف محاية فاك

R.solani حتليلها يف الوسطهيفاته و  رتاقطريق إخ عن .Koomen) ، 1997). 
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 يف املكافحة البيولوجية Bacillusاستعمال اجلنس  -4-2-1

 B. subtilis، خاصة النوع Bacillusمن بني األجناس البكتريية املستعملة يف جمال املكافحة البيولوجية، جنس    

بعض و  للتعفن البين الذي يصيب الفواكه ، املسبب Monilinia fructicolaالذي أستعمل يف مقاومة فطر 

أن هذه البكترياي  ميكنها خاصة و  ( ،1994و آخرون،  (Uromyces phaeseoli Gregoryفطرايت الصدأ مثل 

سهلة اإلستعمال و التطبيق. كما وجد أن مجيع املعاجلات اليت  اإلستقرار يف الرتبة على شكل أبواغ، مما جيعلها

 (Asaka ض األمراحة ـــــــــــــمتت سواء إبستعمال املعلق اخللوي أو املستخلص البكتريي، كانت كلها انجحة يف مكاف

ايتها من إىل مح يؤدي B. subtilisاملشمش بعد اجلين مبعلق بكترياي (. كما أن معاملة مثار اخلوخ و Shoda ،1996 و

 (.1997)الزمييت،  Nactria galligena يقلل إصابة ندب أوراق التفاح ابلفطراإلصابة ابلعفن البين و 

    Alternaria oradicinaو  Fusarium spp.و  Rhizoctonia solaniة ــــــــات املمرضـــــإضافة إىل منع تطور الفطري 

(. إضافة إىل إفرازها لبعض املستقلبات األخرى مثل Bochow، 1996و  Dolejو مسببات التعفن لدى احلبوب )

للمضاد احليوي اطية العالية ضد ممرضات النبات و ذات النش Fungymycinو  Plipastantinالبيبتيدات الدهنية و 

Iturin A (Koomen ،1997 .) أما النوعB. cereus جه فيمتاز آبلية أخرى يف املكافحة البيولوجية من حيث إنتا

تستعمل هذه البكترياي يف )سكر أميين(. و  Kanosamine)بيبتيد( و  A Zwittermicinللمضادات احليوية مثل:

يف محاية نبات الربسيم من بصفة خاصة ، و  (Oomycetesمكافحة األمراض اليت تسببها الفطرايت البيضية )

إضافة إىل الفول  P. nicotianaeفطر نبات التبغ من ، و  Rhytophtora medicaginisالذبول املتسبب عن فطر 

وجودة على مستوى . كما تسبب تغريات عميقة على الفلورا البكتريية املSclerotinia minorالسوداين من فطر 

 .جذور فول الصواي
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عن طريق رفع درجة األس اهليدروجيين لوسط  B. cinereaفكان تثبيطها لنمو فطر  B. pumilus أما

مستقلبات مسية هلا أتثريات قاتلة على بعض و  إىل إنتاجها لعوامل مضادة للفطرايت إضافة،8.5-8إىل  6النمو من 

 (.Jeffries، 1998و  Swadling) األنواع الفطرية أثناء  اإلنتاش البوغي

 Bacillusآليات املكافحة البيولوجية لدى جنس  -4-2-2 

آليات أتثري خمتلفة، منها  الستعمالهات، يف خفض املرض و حتسني منو النب Bacillusتكمن فعالية اجلنس 

إضافة إىل اإلجنذاب  اإلنزميات احملللةو  املضادات احليويةالنشطة، كديد من املستقلبات احليوية و إنتاجه للع

     ةـــــــــــــــــــنشاط البكترياي اجلذريالذي يعرقل دخول العامل املمرض ويزيد من منو و التنافس على الغذاء، الكيميائي و 

(. كما متتاز Zamir ،1997) .حيافظ على كثافتها البيولوجية املناسبة، مما يزيد من نشاطيتها ضد األمراضو 

عند  اثبتة متكنها من العيش ملرحلة أطولو عالية  رهتا على تكوين أبواغ ذات مقاومةالبكترياي التابعة هلذا اجلنس بقد

 (.1994و آخرون،  Suh - Silo) .ريةتطبيقها يف احلقل أين تكون الظروف البيئية متغ

 إنتاج املضادات احليوية -أ

هي تلعب دورا كبريا يف وقاية خمتلف املنتوجات من ج املضادات احليوية يف الطبيعة و تنتشر ظاهرة إنتا 

 ايةاألمراض اليت تصيبها، فهي إحدى آليات  املكافحة البيولوجية املهمة اليت تستعملها الكائنات املضادة يف مح

يف  penicillineنوع مثل  1600تنتج الفطرايت حوايل  (.1991و آخرون،  Wilson).النبات من املسببات املرضية

     Streptomyces (Botton، الذي تنتجه Tetracyclineنوع مثل  3000حوايل  Actinomycetesحني تنتج 

مضادا  66اليت تنتج حوايل  Bacillusع نوع من بينها أنوا  500بينما تنتج البكترياي حوايل (. 1990 آخرون، و

 حيواي خمتلفا أغلبها عبارة عن متعدد البيبتيدات.
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داخل الكائن  الذي يظهر خاصية التضاد ،Baciméthrineاملضاد احليوي  Bacillus megateriumينتج النوع 

ثبت دورها الفعال يف  (. بينما تنتج األنواع األخرى مضادات حيوية خمتلفة،Zalta ،1973و  Asselineauاحلي )

 (.3.جدول رقم )االمراض النباتيةمقاومة بعض 

رة، حيث تؤثر على مراكز تكوينه وهي يكون أتثري املضادات احليوية على تركيب الربوتني مباشو 

  ،ARNmبـ  ARNtحتريفها، مما مينع تثبيت احلمض النووي  عرقلة قراءة الشفرة الوراثية و تؤدي إىلالريبوزومات.و 

ج أمحاض آمينية إضافية غري مناسبة يف الربوتني املصنع، الذي يعطي بروتني مشوه ال يواكب الوظائف احليوية فينت

 ، ADNللكائن الدقيق. كما تؤثر أيضا على تضاعف االمحاض النووية عن طريق تشكيل جسور بني سلسليت 

 (.Mossel ،1989و  Leclerc) .مانعة بذلك هجرهتا عند اإلنقسام اخللوي

 اإلجنذاب الكيميائي  -ب

أظهرت الكائنات احلية الدقيقة آلية أخرى يف املكافحة البيولوجية، تتمثل يف اإلجنذاب الكيميائي    

(Chemotactic) جلذور النباتية االعضوية املفرزة من طرف البذور و ، الذي يسمح للبكترياي املتحركة حنو املواد

من أهم البكترياي اليت درست يف هذا النطاق ساللة و . رض اليت تصيبهامحايتها من مسببات املابلتموضع حوهلا و 

B. megaterium B 153-2-2  املقاومة طبيعيا لـRifampicin  تتسبب و  مركزة حول بذور نبات فول الصواي،املتو

لة يف األمحاض املتمث يف محايتها من املمرضات اليت تصيبها. كما تبدي هذه البكترياي جتاواب هاما مع مفرزات البذرة

قد وجد أن هذه الساللة تنجذب حنو البذور أكثر منها حنو مفرزات كرايت.و الساآلمينية واألمحاض العضوية و 

إضافة إىل بعض االمحاض العطرية ، malatاجلذور، كون البذور حتتوي على كميات مهمة من األمحاض اآلمينية و 

 و درجة حرارة مثلى  7و  6يرتاوح بني  pHحيدث هذا اإلجنذاب يف جمال من والفالفونيدات و 
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  Bacillus (: بعض املضادات احليوية املنتجة من طرف أنواع اجلنس 3جدول )
( Assilineau و Zalta ،1973 ؛Asaka  وShoda  ،1996 ؛Silo-Suh 1998آخرون،  و.) 

 الصيغة الكيميائية املضاد احليوي البكترياي
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  امــــــــــــــيائي هـذاب كيمـــــــالبذور لبدأ إجنغ /ملل من تركيز مفرزات اجلذور و مل 0.03يتطلب م. و  °30 -م  °25من 

ملغ /ملل  0.5اللذان يتطلبان تركيز  P. putidaو  Pseudomonos fluorescensهو تركيز منخفض ابملقارنة مع و 

(Zheng  وSinclair  ،b9619.)  2-2ة ــــــــــــــــمن أهم املستقبالت الكيميائية لساللو-B 153 مستقبل ،Serine        

تكون متحركة  B 153-2-2 ( أن اخلالاي األصلية لـ 1996) Sinclairو  Zhengو قد أثبتت دراسة  .Aspartateو

يبدأ إنتاج  بوغ يف مرحلة الثبات، أينالتائيا يف املرحلة اللوغاريتمية، ولكنها تتوقف عن احلركة و تنجذب كيميو 

يميائي مرتفع قدرة على احلركة، وهذه أظهرت متغريات هذه الساللة اليت متلك إجنذاب كاملضادات احليوية، و 

 .R.solaniاملنافسة ضد فطر القدرات يف اإلجنذاب واحلركة ينتج عنها التبوغ و 

 إنتاج اإلنزميات احملللة -جـ 

ة الدقيقة املختلفة إنزميات خلوية حمللة تستعملها كآليات مقاومة ضد الكائنات احلية تفرز الكائنات احلي   

احلساسة هلا. حيث تتعرض الفطرايت املمرضة إىل حتلل إنزميي ميس خاصة جدارها اخللوي املتكون أساسا من 

، إضافة إىل كميات  Endochitinaseاملفرزة إلنزميات  B.megateriumاملقاوم من طرف  R.solaniالكتني، كفطر 

 Lipaseإنزميات خارج خلوية نشطة مثل و  Phospholipase و  Endoproteinaseو  DNaseكبرية نسبيا من 

Glucanase  و Protease ( Bertagnolli 1996، و آخرون.) 
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 املكافحة البيولوجيةيف  ستعمال اخلمائرا -4-3

 تعريف اخلمائر -4-3-1

واة، وحيدة اخللية مبعىن أن جسم الفطر عبارة عن خلية واحدة عكس األعفان اخلمائر فطرايت حقيقية الن  

اليت يتكون جسمها من ميسليوم، مما جيعل نسبة السطح كبرية، وابلتايل يسمح هلا بنشاط حيوي أعلى عّما لو  

 (.2001، )عمرو عبد الرمحان .كانت يف صورة ميسليوم

اء والرتبة، وابلرغم من أهنا ملوثة لألغذية إال أهنا ال تشكل خطرا عزلت اخلمائر من بيئات خمتلفة كاملاء واهلو 

 ،Cryptococcus neoformansو  Candida. albicansعلى الصحة العمومية ابستثناء البعض منها كالنوعني : 

 Saccharomycesابإلضافة إىل ذلك فهي تدخل يف عدة صناعات غذائية وبيوتكنولوجية مثل مخرية اخلبز 

cerevisiae. Begum) و Parveen ،2010.) 

  الصفات العامة للخمائر -4-3-2

تكون مستعمرات معظم اخلمائر حديثة العمر والنامية على البيئات الصلبة ذات قوام لزج ولون أبيض أو  

ي كرميي أو ملونة، وبزايدة العمر تتغري فتصبح جافة أو جمعدة، أتخذ خالاي اخلمائر أشكاال متعددة أمهها: الكرو 

ميكرون وعادة ما  8-5والبيضوي واملستطيل، إضافة إىل الشكل الكمثري وشكل الليمون، يرتاوح حجمها ما بني 

تكون اخلالاي منفردة أو مزدوجة أو تكون تراكيب متعددة اخلالاي مثل سالسل، فتسمى هبيفات كاذبة 

(Pseudohyphes ،2015و عبري هاشم،  2001( . )عمرو عبد الرمحان.) 

( كما تتكاثر جنسيا عندما تكون Buddingر مجيع اخلمائر الجنسيا، والذي يتم عادة عن طريق التربعم )تتكاث

الظروف البيئية غري مالئمة، فتتوقف اخلمرية عن التكاثر الالجنسي ويصبح تكاثرها جنسي، ويقتصر هذا النوع 

 (Larpent ، 1997) .من التكاثر على بعض اخلمائر
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 مل مكافحة بيولوجيةمائر كعوااخل -4-3-3

تطورت طرق املكافحة البيولوجية ضد منو الفطرايت املمرضة ابستعمال الكائنات احلية الدقيقة املثبطة 

لنموها يف العديد من البلدان يف العامل، كالوالايت املتحدة األمريكية واجنلرتا، ملعاجلة األمراض اليت تصيب حماصيل 

اخلمائر من أهم الكائنات املستعملة يف املكافحة لقدرهتا على النمو السريع اخلضر والفواكه بعد جنيها، وتعترب 

والتأقلم مع احمليط، فبإمكاهنا أن تبقى نشطة ملدة طويلة حتت ظروف بيئية متغرية من االس اهليدروجيين والنشاط 

ابستعمال عّدة آليات املائي وكمية حمدودة من الغذاء، إضافة إىل قدرهتا على احلد من منو الفطرايت املمرضة 

 Hermandez-Mentiel، 2016وآخرون،  Medina-Cordova ،2008وآخرون،  Pimenta) .للمكافحة

( يبنّي أهم 4وقد استعملت اخلمائر يف هذا اجملال لتحسني املنتوج الزراعي، واجلدول رقم ). (2012، وآخرون

وعلى العموم فإن ا بعد اجلين للعديد من الفواكه.اخلمائر املستعملة يف املكافحة البيولوجية، خاصة ضد أمراض م

اغلب اخلمائر املستعملة يف املكافحة مت عزهلا من األجزاء اهلوائية للنبااتت كاألوراق واإلزهار والثمار، إضافة إىل 

( يوضح أهم اخلمائر 5( واجلدول رقم )2010وآخرون،  Hernandez-Montiel) .اجلذور وكذلك الرتبة واملاء

 ة واملصادر املختلفة اليت عزلت منها.املضاد

احنصر استعمال اخلمائر يف مكافحة العديد من األمراض خاصة تلك املتعلقة مبحاصيل اخلضر والفواكه بعد و 

اجلين، مقارنة مع تطبيقها أثناء التخزين. واستعملت العديد من أنواع اخلمائر كعوامل مكافحة فعالة ضد العديد 

املسبب للعفن األخضر على فاكهة  C. aleophilaخبمرية  Botrytis cinereaطر من األمراض، كمكافحة ف

، Farrag و Ziedan) .على التفاح واالجاص P. expansumضد فطر  C. sakeالتفاح، واستعمال مخرية 

2011.)  
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 (2014وآخرون،  Talibi( : أهم اخلمائر املستعملة يف املكافحة البيولوجية )4جدول  )

 آلية التفاعـــــــــــــــل العامل املمرض ضادةاخلمائر امل
 

Pichia guilliermondi 
Botrys cinera 

Penicillium expansum 

P. italicum 

 التنافس على الغذاء واملكان. -
 التطفل -

 
P.anomala 

 
P. digitatum 

 حتريض املقاومة لدى النبات. -
 التنافس على الغذاء واملكان. -

Debaryomyces hansenii 
 
 

P. digitatum 
 
 

حتريض  –التطفل  –التنافس  -
 املقاومة لدى النبات.

Canida famata 

C.guilliermondi 

C.aleophila 

C.sake 

P. digitatum - التنافس على الغذاء واملكان 
 

Rodotorule glutins P.expansum 
B.cinera 

 املنافسة على الغذاء واملكان -

Cryptococcus laurentié P.italicum - املنافسة على الغذاء واملكان 

Kloeckera apiculata P.italicum - املنافسة على الغذاء واملكان 

Wickerhamomyces 

anomalus 

P. digitatum - املنافسة على الغذاء واملكان 
 إنتاج مضادات حيوية -
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 (2013وآخرون،  Liu) البيولوجية ( : مصادر أهم اخلمائر املستعملة يف املكافحة5جدول )

 اخلمائر املضادة املصدر

 ح الفواكه والطماطمسط
Candina oleophila 

Metschnikouria fructicola 

 Pichia guilliermondii الليمون

 C. saitoana الربتقال

 التفاح

C. ciferrii (283) 

C. sake (CPA-1) 

Cryptococcus laurentii 

Rhodotorula glutinis 

 P.membranaefaciens              اخلوخ

 R. glutinis Y-44 أوراق الطماطم

 Kloeckora apiculata 34-9 جذور الليمون

 Leucosporidium scotti (A+17) الرتبة

 Rhodosporidium paludigenium ماء البحر

Debaryomyces hansenii 
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يصيب الطماطم يف مكافحة العفن احلبييب الذي  Ampelomyces quisqualis  وكذلك تطبيق مخرية

خفض حّدة املرض على  S. schoenu. واستطاعت مخرية B.cinerea (Zamir ،1997)واملتسبب عن فطر 

 خ/ملل. 810وهذا عند تركيز  P.digitatumضد فطر  % 86.8الربتقال بنسبة 

          رـــــــــــــــــــــفطبقت هي األخرى يف مكافحة العديد من الفطرايت املمرضة كفط D. hanseniiأما مخرية 

P. italicum  وهذا بعد أسبوعني من  % 80على مثار الربتقال املخزنة، حيث خفضت نسبة اإلصابة ابلفطر إىل ،

( فتوصل إىل 2016وآخرون ) Medina-cordovaأما  (.2010وآخرون،  Hernandez – Montiel) .التخزين

ربعة فطرايت ملوثة حلبوب الذرة واملتمثلة يف: يف مكافحة أ (BCS 003عزلة ) D. hanseniiإثبات قدرة 

Fusarium proliferatum  ،Aspergillus sp  ،Mucor aranelloides  وF. subglutimans  حيث استطاعت ،

وهذا عند اختبارها على الوسط  % 97.2 – 98.3خفض النمو الفطري للميسيليوم خمرباي بنسب تراوحت بني 

أعطت نتائج جيدة يف مكافحة الفطرايت املمرضة، كالنوعني  ،Pichiaابعة جلنس وابلنسبة للخمائر الت .الصلب

P. anomala  وP. membranifaciens  ضد فطرB. cinera  وهذا على جروح مثار التفاح إضافة إىل فطري

Rhizoctonia solani  وOphiostosna ulmi. ( Santosومخرية  2004آخرون،  و )P. albicans  ضد مرض

     املمرض لقصب السكر مبصر  Cercospora beticola( املتسبب عن Powdery midewالدقيقي ) البياض

(Zeidan  وFarrag ،2011 أما مخرية )Cryptococcus laurentii  فأثبتت فعاليتها يف مكافحة فطري

P.digitatum   وP. expansum  على  % 90 -80على جروح فاكهة الربتقال حيث خفضت نسبة االصابة بـ

وآخرون،  Mekbibو  2003وآخرون،  Xiao-Dong Zheng)  .يوم من التخزين 30م ملدة °7درجة حرارة 

2011.) 
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 آليات املكافحة البيولوجية لدى اخلمائر -4-3-4

 ملرضمسببات اأثبتت العديد من الدراسات األدوار الفعالة اليت تقوم هبا اخلمائر املضادة يف مكافحه 

أهم هذه  من ،املرضتستطيع من خالهلا احلد من شده  ةآليات مكافح ةعتماد على عداملختلفة وهذا ابال

 .القاتلة السمومو إنتاج التطفل ،اآلليات املطبقة جند التنافس على الغذاء و املكان إنتاج اإلنزميات احملللة 

 التنافس على الغذاء واملكان -أ

جل املنافسة على املواد الغذائية خاصة أكافحة من قيقة على هذه اآللية يف املدتعتمد الكائنات احلية ال

يعد التنافس على الغذاء أكثر أمهية من التنافس  Janiseiwiz (1994،)إذا وجدت بكميات حمدودة، فحسب 

 Nunes)  .على املكان خاصة على مصدر الكربون العضوي الذي يعد عامال مهما لنشاط الكائنات احلية

 .(2009وآخرون، 

، خاصة  اخلمائر والفطرايت على مستوى موضع اإلصابة بني التنافس ةد من األحباث ظاهر وبينت العدي

تنافس العديد من املمرضات الفطرية خاصة على مستوى موضع  D. hansenii، فخمرية  ساعة األوىل 24خالل 

 .Pومخرييت  (2016وآخرون،  Parveen) .P. digitatumاإلصابة يف الفواكه، كما هو احلال يف التفاح ضد فطر 

guilliermondii  وP. aleophila  ضد فطرB. cinerea. (Mercier      وWilson  ،1994  وSpadaro  و

Droby ،2015). 

  إنتاج اإلنزميات احملللة -ب

نشاطية العوامل املمرضة  تنتج العديد من اخلمائر املضادة جمموعة من اإلنزميات، ثبتت فعالتها يف احلد من

،  Pichia anomalaاملفرزة من طرف مخائر  chitinase  ،Cellulase  ،Lipase  ،Glucanase إنزمياتأمهها 
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D.hansenii ،Rhodotorula glutinis  وغريها. حيث تعمل هذه اإلنزميات على حتليل اجلدار اخللوي للفطرايت

 (.2013وآخرون،  Liu) .بدرجة أكرب

 التطفل -جــ

وآخرون  Wisniewski ملكافحة البيولوجية ضد الفطرايت، فحسب يعد التطفل لدى اخلمائر من آليات ا

( فإن التطفل حيدث عن طريق ارتباط اخلمرية مع هيفا الفطر املمرض بواسطة مستقبالت موجودة على 1991)

 .D واثبت ذلك عن طريق ارتباط مخرية carbo hydrate biding proteinسطح اخلالاي، شخصت على أهنا 

hansenii ا الفطر هيف علىB.cinerea .يف التفاح 

 (killer toxinإنتاج السموم القاتلة ) -د

كيلو دالتون (   30-10السموم القاتلة عبارة عن بروتينات أو غليكوبروتينات ذات وزن جزيئي منخفض )  

 ،1Kاملفرزة لسموم  .cerevisiae Sلدى مخرية  1963عام  Bevanو  Makowerاكتشفت ألول مرة من طرف 

2K،  3K  28وK  ضد عدد من العزالت التابعة لنفس النوع. (Benjara  ،2014 حاليا سجلت نشاطية هذه .)

  Candidaجنس من اخلمائر البازيدية واالسكية مثل :  20نوع اتبعة لـ  100السموم لدى أكثر من 

Cryptococcus ،Debaryomyces، Kluyveromyces، Pichia ،Rhodotorula وغريها. (Marquina         

 (.2016وآخرون،  Banjaraو  Kordowska ،2015و  Wojicikو  2002، و آخرون

مير التأثري البيولوجي هلذه اخلمائر مبرحلتني ، تتمثل املرحلة االوىل يف تثبيت السم على اجلدار اخللوي 

         B(1.6) glucane  ،monoproteinللخالاي املستهدفة عن طريق مستقبالت خاصة بكل سم عبارة عن 

(. تتبع بعد ذلك ابرتباط السم مع الغشاء اخللوي حمدثة تغري  2004وآخرون،  Santos) .residus de chitineو 

، إضافة إىل  ATP ( و K+كبري يف وظيفته عن طريق تشكيل قنوات عربه ، تتسبب يف تسرب أيوانت البواتسيوم )
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 3-2مما يتسبب يف موت اخلالاي بعد  HPلنهاية ينخفض تثبيط إنتاج بعض الربوتينات واألمحاض النووية، ويف ا

 ساعات من التماس مع السم.

 Pبقدرة عالية يف إنتاج السموم القاتلة على غرار مخرية  Pichiaمتتاز اخلمائر التابعة جلنس و 

.membranifaciens  د من كيلو داتون، له أتثري فعال على العدي  18اليت ثبت انتاجها لسم قاتل ذو وزن جزيئي

 (.2004وآخرون،  Santos) .HP  =4,8م و °20اخلمائر والفطرايت ويكون نشط على درجة حرارة 

أجناس اتبعة خلمائر  10نوع مرضي يضم  19فثبت إنتاجها للسموم القاتلة ضد  P. anomalaأما 

Candida ،Clavispora ،Cryptococcus ،Filobasidiella ،Issatchenkia ،Kluyvermocyes ،Pichia ،

Saccharomyces  ،Stephanoascus و Trichosporon م°37 وهذا عند درجة حرارة.) Buzzini و Martini ،

2001.) 
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 قاملواد و الطر 

  جلب العينات -1

وحدة أغذية  -عينات من الغذاء املوجه لتغذية الدواجن من اجملمع الشرقي للدواجن   06جلبت 
  وتتعلق بنوعني من الغذاء : 2005  سنة ،شرق والية سطيف ، خالل شهر أفريل مبدينة العلمة -األنعام

 .    االستهالكالغذاء املوجه لدجاج  -

 .البياضالغذاء املوجه لدجاج  -

 يف مرحلة النمو. االستهالكغذاء موجه لدجاج  :(1)العينة 

 يف أوائل مرحلة الرتبية. االستهالكغذاء موجه لدجاج  :(2)العينة 

 يف هناية مرحلة الرتبية. االستهالكغذاء موجه لدجاج  (:3) العينة

 .البياضغذاء موجه لدجاج  (:4)العينة 

 لدجاج البياض املنتج.ء موجه غذا (:5)العينة 

 (1) ملحق أسبوع. 18إىل  8من  بياضه لفرخهغذاء موجه  (:6)العينة 

 ظروف التخزين 1-1

ة الشمس و األمطار، أين نسبة الرطوبة املسموح هبا أخذت العينات من صوامع التخزين احملمية من أشع  

 صلية )الصوامع موجودة يف اخلالء(أما درجة احلرارة فهي ختضع لدرجة احلرارة الف ،% 13يف املواد املنتهية ال تفوت 

مت قياس نسبة الرطوبة و درجة احلرارة للعينات مباشرة بعد أشهر يف أحسن األحوال.  6و مدة التخزين التفوت 

 م( حلني خضوعها للدراسة.°4وصوهلا إىل املخترب، مث حفظت داخل الثالجة )

 

 



 املواد والطرق
 

  30 

 

 عزل و تشخيص الفطرايت -2

 العزل -2-1

ملل، مع  500غ من كل عينة يف حوجلة سعتها 10( لعزل الفطرايت امللوثة ،بوضع 6خضعت العينات )

ك احلوجالت يف درجة حرارة املخرب ملدة بعدها ترت  )وزن/حجم(  %0.1ملل من املاء البيبتوين  املعقم  90إضافة 

ملل من كل ختفيف  0.1ليتم مسح  4-10دقيقة  مث ترج جيدا يف جهاز الرج، لتجرى  ختافيف عشارية  حىت  30

 . Potato Dextrose Agar (PDA)على وسط  

 أايم بثالث مكررات لكل ختفيف. 7م ملدة °28حتضن األطباق على درجة حرارة 

لفطرايت املتواجدة ، حبساب  عدد املستعمرات النامية بكل ختفيف مث جترى عملية الزرع املتكرر يتم تقدير عدد ا

 على األطباق لتنقية العزالت النامية.

 تشخيص الفطرايت املعزولة -2-2

 حتديد األجناس -2-2-1

الفحص اجملهري  مت التعرف على األجناس الفطرية املعزولة ابالعتماد على املميزات املظهرية للمستعمرة و

 (.1983و آخرون )Pitt ( و 1990و آخرون ) Botton انطالقا من مفاتيح تصنيف الفطرايت لكل من

 *املميزات املظهرية :

 لون املستعمرة الفطرية و خلفيتها و تغري اللون. -

 معدل منو املستعمرة: سريع، معتدل، بطيء، أو بطيء جدا. -

 ملتوي،انعم،متني أو مرن....الرتكيب السطحي للمستعمرة: مستوي،جمعد، -
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 الرائحة: كريهة، عطرية أو تفتقد مليزة الرائحة. -

 إفراز قطرات سائلة و ابلتايل تكون املستعمرة هوائية النمو. -

 * املميزات اجملهرية :

ميزة اخليط الفطري )اهليفا( املغمور يف الوسط : وجود اللون أو غيابه، مقسم أو غري مقسم و مميزاته  -
 الشكلية.

 ألبواغ : لوهنا، حجمها و شكلها املظهري.  ا -

   وجود األجسام احلجرية أو عدم وجودها. -

 حتديد األنواع -2-2-2

 :ابلتشخيص وهي اصةعلى  األوساط  اخل ابالعتماد  Penicillium وAspergillus  مت حتديد أنواع

GzapekYeast Agar (CYA)   و Malt Extract Agar (MEA)  وGlycérol Nitrate Agar (G25N)  واليت

و آخرون Pitt ) م.°37م و°25وم °5درجة حرارة احلضن و هي : لدرجة األوىل على تركيب الوسط  و تعتمد اب

1983.) 

 أايم من احلضن وذلك مبراعاة الصفات التالية:                   7متت معاينة املستعمرات النامية بعد 
 قطر املستعمرة. -

 الصفات املظهرية. -

 اجملهرية.الصفات  -

م فتالحظ مباشرة يف الطبق ابستعمال املكربة يف حني °5أما املستعمرات الصغرية اليت منت على درجة حرارة 

 م ابلعني اجملردة فقط، من حيث لون و شكل املستعمرة.°37تفحص املستعمرات النامية على درجة 
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 Penicillium و   Aspergillusلعزالتاإلختبار البيولوجي  -3 

         Aspergillus  هذا االختبار ابلدرجة األوىل إىل الكشف األويل عن قدرة عزالت فطري  يهدف

( على Penicillium citrinumاتبعة لفطر  11و   Aspergillus flavusعزالت اتبعة للجنس  8) Penicillium و

 Bacillus subtilus, E .coli (ATCC25922),إفراز مستقلبات اثنوية مثبطة لنمو البكترياي املختربة و هي : 

.Pseudomonas sp. (ATCC 27853), Staphylococcus sp. (ATCC 25932) 

أايم يف حني مت تنشيط  7م ملدة °28على درجة حرارة   PDAزرعت العزالت الفطرية على وسط   

ملل من املعلق البكتريي  0.1م. بعد ذلك ينشر °37ساعة على  24البكترياي املختربة يف املرق املغذي حبضنها ملدة 

نقاط متباعدة  3توضع يف طرية، و ملم من حواف مزرعة كل عزلة ف 5أقراص بقطر  3على الوسط املغذي مث أتخذ 

مبكررين لكل عزلة. حتضن األطباق على درجة حرارة على هيئة مثلث متساوي األضالع و  عن بعضها البعض

 ساعة. 48م ملدة 37°

 حيدد التثبيط كما يلي:س قطر هالة التثبيط و احلضن، يقا بعد انتهاء فرتة

  ملم. 14 -8تثبيط ضعيف إذا كان حمصورا بني 

   ملم. 20 -14 إذا كان حمصورا بنيمتوسط   تثبيط

 (Mazza،1983 ملم. ) 20تثبيط عايل إذا كان أكرب من أو يساوي 

 على إنتاج السموم الفطرية  A. flavus إختبار قدرة عزلة -4

اليت  ستعملة يف االختبار البيولوجي و اليت ثبت تثبيطها للبكترياي امل  A. flavus( من فطر (A 13اختريت عزلة 
 ومت الكشف عن إنتاج السموم الفطرية بطريقتني مها: ملم 20كان قطر تثبيطها للبكترياي أكرب من 
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 الكشف يف األوساط السائلة. -
 الكشف يف الوسط الصلب. -

 الكشف يف األوساط السائلة -4-1

 ملل بقرص فطري 250املوجود يف حوجالت سعتها  Yeast Extract Sucrose (YES)ملل من وسط  50تلقح   

 12م ملدة °28يف درجة حرارة  PDAعلى وسط  واملنماة   A. flavusملم من حواف مستعمرات عزلة  3قطره 

 (.1977، و آخرون Masimangoو  1966، وآخرون Davisمكررات. ) 3يوم مبعدل 

 ستخالصاإل-

للرشاحة املوجودة يضاف ( و Wathman N° 1بعد انتهاء فرتة احلضن، يرشح الوسط عرب ورق ترشيح )

 10يرج اخلليط بعد ذلك جيدا ملدة  ،ابلكلوروفورمملل( من  50ملل ما يعادل حجمها ) 250يف حوجلة سعتها 

 يرتك حىت تنفصل املرحلتني.دقائق ،مث يفرغ يف حوجلة ترسيب و 

حلة املذيب )املوجودة يف األسفل( يف حوجلة جديدة، يف حني ختضع املرحلة املائية تسرتجع مر 

احملتوي على الكربيتات  Wathman N° 42لالستخالص مرة اثنية بنفس الطريقة. ميرر املستخلص عرب ورق 

 Rota الدوراين )( إلزالة املاء املتبقي، يركز بعدها املستخلص بواسطة جهاز التبخريanydryde 4SO2Naالالمائية )

vapeur م، يسرتجع بعدها انتج التبخري يف أانبيب مع الغسل اجليد جلدران كرة التبخري °40( على درجة حرارة

، وآخرون Davisم حلني االستعمال.)°4ملل(. حتفظ األانبيب يف الظالم على درجة حرارة 1ابلكلوروفورم )

1987.) 
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 ( CCM) الفصل بكروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة-

ميكرولرت من انتج التبخري على خط االنطالق الومهي يف ألواح مت تنشيطها مسبقا على درجة  20يوضع حجم   

 1AFBموم القياسية: أفالتوكسني ـــــميكرولرت من الس 5ط توضع ـــــــــــة، وعلى نفس اخلـــــــــدقيق 30م ملدة °110حرارة 

 TFE (V/V/V )6 :3 :1:Formique acid  acetate d :Ethyl Tuluene وفق نظام املذيبات العضوية: 2AFBو 

 الكشف يف األوساط الصلبة -4-2

على  A. flavusهي طريقة اقتصادية لدراسة السموم املفرزة من العزالت الفطرية املنتجة للسموم، حيث زرع   

ملم من وسط املزرعة  4قطره  أايم. بعدها يتم أخذ قرص فطري 7م ملدة °28( الصلب، وينمى على YESوسط )

مث توضع  ( 2:1الفطرية، و توضع مباشرة على لوحة السيليس بعد أن يبلل بقطرة من خليط: كلوروفورم: ميثانول )

مباشرة على لوحة السيليس مع الضغط بلطف حىت ينتشر السائل داخل السيليس حبيث ال يتجاوز قطر البقعة 

  (Filtenberg( )ح/ح/ح(T F E) :1/4/5ام املذيبات ــــــها عرب نظـــــــــــــــــم حتليلـــــسم، ترتك البقعة لتجف مث يت 0.6

 (.Frisvad  ،1983و

 الكشف -

مع السموم القياسية، يستعمل الكاشف  fRمعامل اإلنسياب البقع و مقارنتها من حيث اللون و بعد تعيني    

 .دقائق 10م ملدة °110ك يف احلاضنة على درجة حرارة ، لرش األلواح مث توضع بعد ذل% 4SO2H 50  الكيميائي

Scott)   ،1972و آخرون; Hadidane ،1985و آخرون; Patterson ،1986، ) رئي ـــــوء املــــــــــــــــد يف الضـــــمث تشاه

 fRاب تدون مجيع املعلومات عن معامل اإلنسياننو مرت، و  365حتت األشعة الفوق بنفسجية عند طول املوجة و 
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املعطيات وم القياسية املستخدمة و تقارن مع السمالبقع و تغرياهتا اللونية قبل وبعد املعاملة الكيميائية، و  وعدد

 املرجعية.

  A. flavusاملكافحة البيولوجية لفطر  -5

 Bacillus megateriumاملكافحة ابستعمال بكترياي  -5-1

 عزلة البكترياي املضادة -5-1-1

املعزولة من التفاح يف دراسة سابقة على مستوى  خمرب   B. megateriumبكترياي مت احلصول على 
تماد على اخلصائص حيث مت تشخيصها ابالع -1-امليكروبيولوجيا التطبيقية جامعة فرحات عباس سطيف 

 . البيوكيميائيةاملورفولوجية و 

      ، PDAالوسط الزراعي يف مدى قدرهتا على تثبيط الفطر على  B. megateriumاختربت بكترياي  

أايم  7زرعها مع الفطر مث حضنها ملدة م و °28ساعة على درجة حرارة  48ذلك بتنميتها يف املرق املغذي ملدة و 

 م وفق طريقتني مها:°28على درجة حرارة 

 Arras (1993)طريقة  -أ

من  l 20ت األطباق بـمن البكترياي الضد على شكل خطني متقاطعني يف أطباق برتي بعد ذلك حقن l 20زرع 

سم عن كل ذراع من أذرع التقاطع  3بوغ/ملل يف أربع نقاط تبعد مسافة  104ذو تركيز   A.flavus معلق بوغي لفطر

 (.2مرات. )شكل  3مكررات، و أعيدت التجربة  6البكتريية و مبعدل 

 (1991و آخرون ) Vincentطريقة   -ب

 48خلية/ ملل(، مث حتضن ملدة  910) من املعلق البكتريي l 20ـب مت يف هذه الطريقة ختطيط نصف طبق برتي

 A.flavus ملم مأخوذ من حافة مستعمرة الفطر  5م، بعدها يتم زرع قرص فطري قطره °28ساعة على درجة حرارة 
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أايم حتت  7سم من املنطقة البكتريية، حتضن األطباق ملدة  3أايم يف النصف اآلخر من الطبق و على بعد  7عمرها 

  .(3مرات )شكل  3مكررات، أعيدت التجربة  6مبعدل م، و °28درجة حرارة 
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 قياس درجة التثبيط  •

أايم، بقياس أبعاد  7( بعد 1991و آخرون ) Vincent( و 1993) Arrasقيست نسبة التثبيط يف طريقيت 

 املستعمرات الفطرية حسب العالقة:

 /ش. X 100ت(  -نسبة التثبيط = )ش 

 لشاهد للمستعمرات غري اخلاضعة للتثبيط.ش: معدل قطر ا

 ت: معدل قطر املستعمرات الفطرية اخلاضعة للتثبيط .

 لى منو الفطر بطريقة الوزن اجلافإختبار أتثري الرشاحة البكتريية ع -5-1-2

املغذي  يف املرقB. megaterium  (، حيث منيت بكترياي1998و آخرون ) Krebsاتبع يف هذا اإلختبار طريقة 

م، مث عرض املعلق البكتريي للطرد املركزي قصد التخلص من اخلالاي البكتريية، أخذ °28أايم على درجة  5دة مل

ميكرون لنتحصل على  0,2( قطر مساماته Thomaper Menbanfilterاجلزء الطايف ورشح عرب ورق الرتشيح )

حوجلة زجاجية معمقة سعتها  12 ، يوز ع عربCell Free Extracts (CFE)مستخلص بكتريي خايل من اخلالاي 

فطر  من حافة مستعمرة ملم 5مث تلقح كل حوجلة بقرص فطري قطره  حوجلة،  ملل لكل 25ملل مبعدل  100

A.flavus  استعمل كشاهد الوسط السائل أايم، و  7عمرهاPDB (Potato Dextrose Broth) حضنت مجيع ،

 مكررات. 3سا لكل  72لوزن اجلاف للميسليوم كل أايم، ليتم قياس ا 9م ملدة °28احلوجالت على درجة 

 

 



 املواد والطرق
 

  38 

 

 B.megateriumتقدير آليات املكافحة البيولوجية لبكترياي  -5-1-3

أخضعت  ، A. flavusضد فطر B. megateriumهبدف الكشف عن آليات املكافحة املمكنة اليت تستعملها   

 البكترياي لبعض االختبارات و املتمثلة يف :

 (Hydrogen Cyanideسيانيد اهليدروجني ) إختبار إنتاج محض -أ

 4.4( مضاف إليه Trypticase Soy Agar) TSAسا على وسط  24عمرها  B. megateriumمت زرع بكترياي    

مث  Acide picrique 5%من جهة، ومن جهة أخرى يرش قرص من ورق ترشيح مبحلول  glycineغ/ل من 

من الداخل، يغلق الطبق بعدها جيدا بغالف الربافني مث  TSAيوضع على غطاء طبق برتي احملتوي على وسط 

أايم. تغري لون ورق الرتشيح من األصفر إىل البين الداكن دليل على إنتاج محض  5ملدة  م°28حيضن على درجة 

HCN (Prashar  ،2013وآخرون.) 

 (3NHإختبار إنتاج األمونيا ) -ب

مث  B.megaterium من ملل 0.1( ب: Peptone Waterملل من الوسط السائل للماء البيبتوين ) 10يلقح    

. تغري Nesslerملل من كاشف  0.5سا، بعد مرور فرتة احلضن، يضاف  72 -48ملدة  م°30حيضن على درجة 

 3NH (Cappuccino ،2010.)لون الوسط إىل اللون األصفرأو البين دليل على إنتاج 

 إنتاج اإلنزميات احملللة اختبار -جـ

 Protease إنتاج إنزمي*

غ/ل من حليب منزوع الدسم، يلقح 5مضاف إليه  Gelose Nutritive (GN)مت إجراء اإلختبار على وسط    

 م°30مث حتضن على  ٬(spotسا على شكل بقع متباعدة ) 24عمرها  B.megateriumميكرولرت من  5الوسط ب 

 (.Prashar ،2013املستعمرات البكتريية )بظهور منطقة شفافة حول  Proteaseسا، ليسجل إنتاج إنزمي  48ملدة 
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 Chitinaseإنتاج إنزمي * 

 (1991) وآخرون Renwichإبتباع طريقة  B. megateriumمن طرف  Chitinaseمت اختبار إنتاج إنزمي 

على شكل بقع متباعدة عن بعضها  Chitinaseسا على وسط إنتاج إنزمي  24من بكترياي عمرها  10µlحيث زرع 

 (Lugol)أايم. بعد مرور فرتة احلضن يغمر الوسط مبحلول الليغول  5م ملدة °30حضنها على درجة البعض ليتم 

 ظهور منطقة شفافة حول املستعمرات البكتريية دليل على إنتاج اإلنزمي.

 Amylaseإنتاج إنزمي *

ليه مضاف إ GNالذي مت على وسط ( إلجراء هذا اإلختبار و 2003وآخرون ) Amoozagarاتبعت طريقة 

 5ملدة  م°30من البكترياي على شكل بقع متباعدة، مث حضنت على  10µlمن النشاء )وزن/حجم(. زرع  1%

، ظهور منطقة شفافة حول املستعمرات البكتريية دليل Lugol  أايم، بعد مرور فرتة احلضن،تغمر األطباق مبحلول

 .Amylase  على إنتاج إنزمي

 Cellulaseإنتاج إنزمي *

من البكترياي على شكل بقع  10µlبتلقيح الوسط ب   Cellulaseختبار على وسط إنتاج مت إجراء اإل

، ظهور منطقة Lugol أايم. بعد احلضن تغمر األطباق مبحلول 5ملدة  م°30متباعدة، مث حتضن األطباق على 

 .شفافة حول املستعمرات دليل على إنتاج البكترياي لإلنزمي املخترب
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 Pichia anomalaولوجية ابستعمال مخرية املكافحة البي -5-2

 P. anomalaمخرية عزل و تشخيص  -5-2-1

 خلصائصعلى ا ابالعتمادمتت تنقيتها و تشخيصها  و من عينات غذاء الدواجن P. anomalaعزلت مخرية 

واجملهرية هرية دراسة صفات اخلمرية على مرحلتني ، من الناحية املظ أجريتحيث  البيوكيميائية اجملهرية واملظهرية و 

 .API bio شرحية . ومن الناحية البيوكيميائية ابستخدامHocking (1983)و  Pitt حسب كل من

 كال من الصفات التالية :و اجملهرية  مشلت الدراسة املظهرية 

، حيث PDAاحلقيقي أو الكاذب، بتنميتها على وسط  مليسيليومادراسة قدرة اخلمرية على تشكيل  -

أايم على  7شكل خطني متوازيني، ووضع يف هناية كل خط ساترة معقمة و حضنت ملدة  زرعت اخلمرية على

. بعدها تفحص العينات جمهراي حتت الساترة من حيث التربعم و شكل اخللية و شكل امليسيليوم إذا كان م25°

 حقيقي أو كاذب.

 دراسة الصفات املظهرية ملستعمرات اخلمرية من حيث الشكل و اللون. -

ائلة ـــــــــابيب مــــيف أن PDA درة اخلمرية على تشكيل األبواغ اجلنسية، حيث زرعت اخلمرية على وسطدراسة ق -

يوم من حيث  21و 14-7-3و درست قدرة اخلمرية على تشكل األبواغ جمهراي بعد  م°25و حضنت على 

 العدد و الشكل ووجودها داخل الكيس األسكي أو خارجه.

ى استعمال مصادر تعتمد على قدرة اخلمرية عل اليت  API bioة فأجريت حسب طريقة أما الصفات البيوكيميائي

من معلق  ميكرو لرت 100يف حفر خاصة يضاف إليها  APIموزعة على شرحية  نرتوجنيالخمتلفة من الكاربون و 

 ساعة. 72-48اخلمرية مث تغلق الشرحية و حتضن ملدة 
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 P. anomalaالتشخيص اجلزيئي خلمرية  -5-2-2

جبامعة املنار  Microbiologie et Molécules Bioactiveمتت عملية التشخيص اجلزيئي على مستوى خمرب 
 بتونس، وفق العمليات التالية:

 ADNاستخالص احلمض النووي  -أ

 اتبعت يف هذه العملية اخلطوات التالية:

 .حتضري احملاليل املستعملة يف االستخالص و مها حملويل التحليل و املعايرة -1

 1.5ذات حجم  Eppendorfميكرو لرت من حملول التحليل ذو اللون الشفاف داخل أانبيب  500يوضع   -2
مع احمللول  من مزرعة فتية للخمرية، مث يتم سحقها جيدا  املأخوذة P. anomalaملل و يضاف إليها مخرية 

 دقائق يف درجة حرارة املخرب. 10ترتك لرتاتح مدة ابستعمال عود خشيب و 

ميزج جيدا مع يف جهاز الرج مث يعرض للطرد لول املعايرة أستات البواتسيوم و ملل من حم150 يضاف  -3
 دورة/ دقيقة. 12000املركزي بسرعة 

يرج عكسيا و   Eppendorfيوضع داخل ميكرو لرت من اجلزء الطايف و  600أيخذ بواسطة ماصة حوايل  -4
 مرات. 10حوايل 

 دقائق. 5قيقة.ملدة دورة/ د 12000يعرض للطرد املركزي بسرعة  -5

 على ورق الرتشيح. ADNجيفف اجلزء الراسب الذي حيوى يتم التخلص من اجلزء الطايف و  -6

 12000( ويعرض للطرد املركزي على  %70ميكرو لرت من اإليثانول ) 300يضاف إليه بعد ذلك حوايل  -7
(، مث haute)املدخنة اخلالراسب دجيفف اجلزء يتم التخلص من اجلزء الطايف و دقائق. 5دورة/ دقيقة.ملدة 

 .8ذو درجة محوضة تعادل  Tris-EDTA (TE)ميكرو لرت من  50-40يضاف إليه 

 م.°37يوضع يف محام مائي ملدة ساعة على درجة حرارة  -8

 م حلني اإلستعمال.°20-حيفظ على درجة حرارة  -9
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 Polymerase Chain Reaction (PCR) بتقنية ADNتضخيم  -ب

 (2011و آخرون ) Taoاملستخلص، ابالعتماد على طريقة  ADNلتضخيم  PCRاستخدمت تقنية 
لتتبع بعدها ITS4 (Internal Transcribed Spacer )و  ITS1حيث استخدمت زوجني من البادائت مها: 

 .ADN( لفحص نواتج تضخيم Electrophorèseبعملية الرتحيل الكهرابئي )

 Séquençageحتديد التسلسل اجلزيئي    -جـ

 يدحدلعزالت املرجعية لتل احلمض النووي قورن معو  P. anomalaخلمرية  PCRاجلزيئي لنواتج  حدد التسلسل

 BLAST.  (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov) نسبة التشابه ابالعتماد على برانمج 

 على الوسط الصلبP.  anomalaابستعمال مخرية  A. flavusتثبيط فطر  -5-2-3

 )عزلة P. anomalaمن معلق مخرية  ميكرو لرت 100مبسح  A. flavusمت إجراء إختبار تثبيط اخلمرية لفطر 

1L  2وL)  خ/ملل على سطح وسط  810برتكيزPDA من  ميكرو لرت 10، وترتك لتجف مث يوضع يف مركز الطبق

مكررات لكل عزلة. حتضن األطباق على درجة حرارة  3بوغ/ملل،مبعدل  610برتكيز  flavus. Aمعلق بوغي لفطر 

 تقدر نسبة التثبيط وفق العالقة:مخرية،ليتم قياس قطر منو الفطر و مع الشاهد دون  أايم، 7ملدة  م28°

 /ش. X 100ت(  -نسبة التثبيط = )ش 

 ش: معدل قطر الشاهد للمستعمرات غري اخلاضعة للتثبيط.  

 ية اخلاضعة للتثبيط.       ت: معدل قطر املستعمرات الفطر   

 

 

 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
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 .Aعلى منو  P. anomalaاملفرزة من طرف  اتــــــــــاملضادة للفطري ارةــــــــثري املركبات الطيأت اختبار -5-2-4
flavus  

، حبيث يلقح الطبق العلوي ، متقابلنيPDA استعمل يف هذه التجربة طبقي برتي حيتواين على وسط

( 2Lو  1Lمن معلق اخلمرية )عزلة  ميكرو لرت 100، يف حني يتم نشر  A. flavusطر ملم لف 5بقرص فطري قطره 

حيكم إغالقهما لصاق الطبقني فوق بعضهما البعض و خ/ملل على الطبق السفلي، بعدما جيف يتم إ 810برتكيز 

ة التثبيط حسب تقدر نسبأايم مع الشاهد دون مخرية، و  7م ملدة °28بشريط من الربافني، مث حتضن األطباق على 

 العالقة السابقة.

 لإلنزميات احملللة P. anomalaإنتاج مخرية  اختبار -5-2-5

Chitinase, Protéase ,لإلنزميات احملللة   2Lو  1L عزلةanomala .Pاجري اختبار قدرة إنتاج مخرية 

Cellulase, Amylase بنفس الطريقة اليت استعملت مع بكترياي  B.megaterium.سابقا 

  flavus. Aعلى فطر 2Lو  1L عزلة .anomala Pالتأثري التثبيطي للسموم القاتلة خلمرية  -5-2-6

 Agar Blue Méthylèneعلى وسط  2Lو  1L عزلةP. anomalaجتربة إنتاج السموم القاتلة من طرف  أجريت    

(MBA) 4.5محوضة  درجة ذو. 

بوغ/ملل، ميزج احملتوى  410برتكيز  A. flavus بفطروسط ليلقح ال م°45بعد تعقيم الوسط، يربد إىل درجة حرارة 

على شكل  P. anomalaبلطف مث يوزع داخل أطباق برتي معقمة، بعدها يلقح كل طبق مبستعمرة من مخرية  

 (.2005وآخرون،  Lillbroساعة.) 72م ملدة °25ثالث بقع متباعدة عن بعضها البعض، لتحضن األطباق على 

 موم القاتلة من طرف اخلمرية بظهور منطقة تثبيط شفافة حول اخلمرية.يتم تسجيل إنتاج الس
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  .flavus A على فطر 2Lو  1L عزلة anomala Pichiaتقدير نشاطية السموم القاتلة خلمرية  -5-2-7

Yeast Peptone Dextrose (YPD )ملل على وسط /خ 710برتكيز  2Lو  1L عزلةanomala .P مخريةتزرع 

ساعة.بعد احلضن تفصل خالاي اخلمرية ابلطرد  96ملدة  م°20مث حتضن على درجة حرارة  pH =4السائل ذو 

القسم األول يعقم على درجة حرارة  يقسم إىل قسمني،دقائق. أيخذ اجلزء الطايف و  10دورة ملدة  10.000املركزي 

اهد بعد أن يلقح مبعلق يستعمل كشلقاتلة املنتجة من طرف اخلمرية و م ملدة ساعة لغرض ختريب السموم ا100°

أما القسم الثاين فيلقح هو اآلخر ابملعلق البوغي للفطر،مث حتضن األوساط على درجة  .بوغ/ملل 610بوغي للفطر 

 Ullivarriني )ــــــــــــــــاننو مرت بعد احلضن لكال العز لت 600ساعة، لتقاس االمتصاصية الضوئية عند  48ملد ة  م20°

 (.2014، و آخرون

 در نشاطية السموم القاتلة وفق املعادلة:تق

 (xA /cA  *100) -100النشاطية القاتلة = 

                xA .امتصاصية اجلزء الطايف املعامل : 

                cA .امتصاصية الشاهد : 

 .P ( ابستعمال مخرية mini siloداخل املخازن املصغرة ) A. flavus  مكافحة  فطر -5-2-8
aanomal1 عزلةL  2وL. 

مت   ،يف أماكن ختزين غذاء الدواجن A. flavus و تثبيطها لفطر  P. anomalaهبدف إظهار مدى أتثري مخرية     

بوغ/ملل على التوايل. متت التجربة داخل  410خ/ملل و 510الفطر برتكيزضري معلق بوغي لكل من اخلمرية و حت

اجن املعقم يف كل أنبوب مث غ من غذاء الدو  10  ، يوضع(4كل) ش سم 1.2قطرها سم و  15أانبيب اختبار طوهلا 

يف آن واحد، حيث يضاف كل منهما  .anomala P خلية/غ من مخرية  510و  A. flavusبوغ/غ من  410ب يلقح 
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خالاي اخلمرية. تغلق األانبيب بسدادة التوزيع اجليد لألبواغ الفطرية و مع التحريك بغرض  على شكل قطرات،

 مترر خالهلا إبرة معقمة لتسريب اهلواء داخل األانبيب.قمة مالئمة لفوهة األانبيب و ة معمطاطي

من جهة أخرى تلقح عينات من األانبيب ابملعلق البوغي للفطر فقط لتستعمل كشاهد.حتضن مجيع 

امية عمرات الن،ليتم تقدير عدد املست م°28يوم على درجة حرارة  12مكررات لكل معاملة( ملدة  3األانبيب )

ملل من املاء املقطر  9غ من العينات ووضعها يف 1سا، وذلك أبخذ  48غ( كل /UFCالفطر)ابلنسبة للخمرية و 

 (.2005، و آخرون Druofors). 4-10املعقم، لتجرى سلسلة من التخافيف العشارية إىل غاية 

 

A. flavus ملكافحة فطر (Mini-siloاملخازن املصغرة )نظام (: جتربة 4شكل )            
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 النتائج  

 نتائج العزل و التشخيص -1

عزلة فطرية عزلت انطالقا  59(، أنه من بني 5الشكل )( و 6لوحظ من خالل النتائج املبينة يف اجلدول )

 من ستة عينات من غذاء الدواجن، اليت جلبت من اجملمع الشرقي لغذاء األنعام ابلعلمة، والية سطيف، مثل فطر

Penicillium  عزلة( ليليه فطر 44)  %74.58أكرب نسبة تثبيط ب  Aspergillus عزلة(، مث فطر  12) %20.34ب

Trichoderma  عزلة( و أخريا فطر  2) %3.39بRhizopus  عزلة واحدة(. %1.70ب( 

 ي:توزعت نسب الفطرايت التابعة لألجناس الفطرية املعزولة حسب كل عينة من العينات املدروسة كما يل  

 .Pعلى األنواع الفطرية التالية:  موزعة %75من حيث نسب التلوث ب  Penicillium سيطر فيها فطر( 1العينة )

 purpurogenum 25ب% ،P. citrinum  و   % 12.5 بPenicillium sp. ليليه فطري  %37.50 ب ،A. glocus   

 ب Penicillium فكانت فيها سيطرة فطر (2العينة )أما  ، %12.50: ببنسبة متعادلة قدرت  Trichodermaو 

 ,P. variable, P. citreonigrum و P. citrinum  (30% )، موزعة على األنواع الفطرية التالية :   60%

Penicillium sp مقارنة مع ابقي األنواع الفطرية األخرى املمثلة يف فطري   ،%10 بA. flavus   وA. niger  

 Penicilliumحيث كانت سيادة فطر (، 3العينة )النتيجة أيضا سجلت مع  لكل منهما. نفس  %20بنسبة 

لكل   %20 ب P. citreonigrumو    P. citrinum، موزعة على األنواع :   %80 بث قدرت و واضحة بنسبة تل

 الذي كانت نسبة تلوثه يف هذه العينة  A. flavus و هذا مقارنة مع فطر  %40  ب Penicillium sp منهما و.

 5املالحظ أيضا يف هذه العينة تسجيل اقل عدد من العزالت الفطرية املعزولة و املقدرة ب، و  %20مقدرة ب 

 عزالت فقط مقارنة مع ابقي العينات األخرى.
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      .(: النسب املئوية للعزالت الفطرية املعزولة من عينات غذاء الدواجن 6)  جدول 

 
 (: توزع النسب املئوية لألجناس الفطرية امللوثة لعينات غذاء الدواجن.5الشكل )              

  

 النسبة املئوية            Rolative Density (RD) n= 59   العزالت  الفطرية        

Penicillium 44 74.58% 

Aspergillus 12 20.34% 

Trichoderma 2 3.39% 

Rhizopus 1 1.70% 
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بنسبة  (4العينة )واضحة يف  Aspergillus فطركانت سيطرة   (،3) و (2)و  (1)وعلى العكس من العينة 

  A. nigerو     %36.36عزالت و نسبة تلوث وصلت إىل  4 ــــــــــب  A. flavusيف فطري  ممثلة  %45تلوث فاقت 

نواع التابعة ، وهذا دائما مقارنة مع ابقي العزالت الفطرية األخرى املمثلة يف األ %9.09)عزلة واحدة( بنسبة تلوث 

بنسبة تلوث    P. citrinumو  P. oxalicum, P. orralicum, P. janezewskii: و هي  Penicilliumجلنس 

 .  %18.18 ب  .Penicillium spو  9%

عزلة،  19فبينت أكرب عددمن العزالت الفطرية املعزولة ب  (5للعينة )أما نتائج العزل و التشخيص 

أنواع  6موزعة على   %89بنسبة تلوث فاقت  Penicillium  مقارنة مع ابقي العينات األخرى، سيطر فيها فطر

 P. chrysosenum (10.52%)، P. crustosum (5.26%)، P. janezewskii (5.26%)يف:  فطرية خمتلفة ممثلة

P. citreonigrum (15.78%،) P. citrinum   (21.05%)  و Penicillium sp.  (31.57% يلي بعد ذلك ، )

لكل منهما. و يف األخري أظهرت نتائج   %5.26بنسبة تلوث قدرت ب ، .Rhizopus spو   A.flavusفطري 

أما  %16.66بعزلة واحدة فقط و بنسبة تلوث وصلت إىل  Trichoderma  ، ظهورللعينة السادسةالعزل 

 .P. citrinum  ، Pموزعة على األنواع :  (%3.33)ت عزال 5 مبجموع Penicillium السيطرة فكانت لفطر

variable     و P. vridicatum لفطر  %33.33 لكل عزلة و  %16.66 بنسبة Penicillium sp. .( 6شكل.) 
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 عزولة.امل بداللة الفطرايت(  6E5, E4, E3, E2, E1, E :نسبة التلوث لعينات غذاء الدواجن )(6شكل )
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  Aspergillus flavusتشخيص فطر  -1-1

–PDAالتشخيص ) ابالعتماد على الصفات املظهرية على أوساط Aspergillus flavus شخص فطر  

CYA-MEA-G25N( و يف درجات حرارة خمتلفة )م( املعتمدة من طرف °37م و °25م, °5Pitt وHocking 

ون األبواغ جملهرية عن طريق حتديد شكل و ل(. ابإلضافة إىل الصفات ا7وجدول 8 -(ب) 7(.)شكل1985)

احلوامل الكونيدية،حيث تصطف األبواغ يف أعمدة خضراء داكنة فوق صفني من الذنيبات الكوندية ،الذنيبات و 

أما األبواغ  (. (أ) 6واليت تتوضع على الرأس البوغي ذو الشكل الكروي ) شكل (،Phialides)نفس األبعاد ذات

 ساء ذات لون اخضر.الشكل ملفتكون كروية 

 اإلختبار البيولوجي -1-2

على منو البكترياي   Penicillium citrinumالبيولوجي عدم أتثري عزالت فطر  االختبارتبني من خالل 

ملم، يف حني كان أتثري  20املختربة حيث أعطت تثبيطا متوسطا، فمعظم العزالت كان التثبيط فيها أقل من 

املختربة، إذ لوحظ تثبيطا متوسطا للعزالت  باينا على منو البكتريايمت Aspergillus flavusعزالت فطر 

ملم(، أما العزلة الوحيدة اليت كان تثبيطها واضحا و قواي  19-14( و الذي تراوح بني )7،8،10،11،12،14،16)

 (.8ملم(.)جدول  29-22)حيث تراوح ما بني  A13فكانت العزلة 

  الكشف عن السموم الفطرية -1-3

و اليت كان قطر تثبيطها على البكترياي املختربة يف االختبار  A. flavusمن فطر   A13العزلة  اختريت

السائل و الصلب، مث  YESهذا على وسطي تبار الكشف عن السموم الفطرية، و ملم الخ 20البيولوجي أكرب من 

 .لرقيقةكروماتوغرافيا الطبقة اائل وقرص من الوسط الصلب بواسطة  فحص مستخلص الوسط الس
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 .A. flavusو املظهري )ب( لفطر  40Xبتكبري (: الشكل اجملهري )أ(7شكل )                  

 أ

 ب
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على درجات حرارة و  التشخيص النامية على أوساط  A. flavus  اخلصائص املزرعية لعزلة (:7)جدول 

 بعد أسبوع من احلضن. لفةخمت

 اخلصائص املزرعية قطر املستعمرة درجة احلضن الوسط
 
 

PDA 
 
 

 
 م5°

 
 م25°

 
- 

 
 ملم 50

 

 
 ال يوجد منو -

 
مستعمرة حبيبية ذات لون أخضر داكن يف  -

 املركز مث أخضر زيتوين فأبيض على احلواف.

 
 

CYA 

 
 م 5°

 م25°
 
 م37°

 
- 

 ملم 50-70
 

 ملم 90

 
 ال يوجد منو -
مرة حبيبية ذات لون أخضر يف املركز مث مستع -

أبيض صويف ، مغطاة حببيبات صفراء و 
 اخللفية صفراء.

منو سريع، مستعمرة ذات مركز مرتفع ذو لون  -
أخضر داكن، مع وجود أجسام حجرية 

  سوداء و خلفية رمادية جمعدة.

 
 

MEA 

 
 م5°

 
 م25°

 
 
 م37°

 
- 
 

 ملم 50
 

 
 ملم 35

    
 ال يوجد منو.   -    

 
مستعمرة مسطحة صوفية حبيبية، ذات لون  -

أخضر زيتوين و حواف بيضاء، خلفية بيضاء 
 مصفرة.

مستعمرة حبيبية خضراء داكنة، ذات سطح  -
 مرتفع مع وجود أجسام حجرية بنية اللون.

 
 

G25N 
 
  

 

 
 م5°          

 
 م25°         

      
 م37°         

 

 
- 
 
 ملم30

                
 ملم 25

 

 
 يوجد منو. ال -
مستعمرة قليلة النمو، ذات سطح صويف حبييب  -

أصفر و مركز خمضر داكن مرتفع و اخللفية 
 صفراء.

 
مستعمرة خضراء مصفرة صوفية حمببة،مرتفعة املركز  -

 و اخللفية صفراء بنية جمعدة.
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 النامية على أوساط تشخيص خمتلفة.  A. flavus (: مستعمرات فطر8)شكل

 PDAم ° 25 :(د)    -  CYAم ° 25 :(ج)  -    MEAم ° 25 :(ب)  -   MEAم ° 37 :(أ) 
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 على البكترياي املختربة يف االختبار البيولوجي.  A.flavusقطر هالة التثبيط لعزالت  (:8(جدول

 A. flavus B.subtilis  عزالت
E. coli 

ATCC25922 
Staphylococcus 

ATCC25923 
Pseudomonas 
ATCC27853 

A7         -  14mm - - 

A8         
-  18mm - - 

A10         
-  14mm - - 

A11         
-  19mm - - 

A12         17mm 
-  - - 

A13         22mm 29mm - - 

A14         18mm 17mm - - 

A16         19mm - - - 

 

و قبل و بعد املعاملة الكيميائية  (اننو مرت 365شوهدت األلواح يف الضوء املرئي و حتت األشعة الفوق بنفسجية )

و هذا يف نظام  2Bو 1Bو متت مقارنة البقع مع السموم القياسية األفالتوكسني  ، SO2H 4%50ابلكاشف 

  .( الذي يسمح ابلفصل اجليد للسموم الفطريةT E F  ،6  :3  :1)اهلجرة
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و يظهر  2Bو  1B فالتوكسني من النوع( منتجة لسموم األ A 13) A.flavusيتبني من خالل النتائج أن عزلة    

على التوايل  0.32و 0.40معامل انسياب ة ببقعتني ذات لون أزرق بنفسجي و ذلك يف مستخلص وسط زرع العزل

  (.9( ) اجلدول رقم   T E Fيف نظام اهلجرة )

 ، مت الكشف عن بعض السموم الفطرية األخرى، وهذا 2Bو  1Bابإلضافة إىل مسوم األفالتوكسني 

بعد املعاملة الكيميائية، حيث لوحظت ظرية املتعلقة مبعامل اإلنسياب ولون البقع قبل و ابالعتماد على املعطيات الن

 Sterigmatocystin. (Pattersonون مشتق ـــــــــــــــل أن تكــــــــــــ( واليت حيتم0.83ل انسياب )ـــــــــــــــــــــبقعة كبرية ذات معام

اليت مت تشخيصها على أهنا ( و 0.74(، كما مت الكشف عن بقعة أخرى مبعامل انسياب أقل )1986و آخرون، 

 . beta-cyclopiazoniqueمحض 

 .A(: التغريات اللونية و اإلشعاعية ملكوانت مستخلص وسط زرع مستخلص  اخلمرية لعزلة9جدول )

flavus  ( بكروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة يف نظام اهلجرةT:E: F). 

 

   بعد املعاملة لون البقع

H2SO4 50% :  ب

UV365 nm   حتت

 لون البقع حتت أشعة

UV 356 nm 

                 لون البقع يف الضوء
 املرئي

 معامل اإلنسياب
 Rf 

عدد 
 البقع

      1       0.41             - أزرق بين       أصفر

      2       0.32             - أزرق بين       أصفر

      3       0.83             - بين          أصفر بين

      4       0.74             - أصفر بين       أصفر بين
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  B.megateriumابستعمالA. flavus  لفطر املكافحة البيولوجية -2

 على الوسط الصلب A. flavusعلى منو   B.megaterium أتثري -2-1

Arras (1993 )بطريقتني خمتلفتني، طريقة  B.megateriumخمرباي ببكترياي  A. flavusمتت مكافحة فطر    

 .Aمن املعلق البوغي لفطر  20µlب  PDA،اعتمدت الطريقة األوىل على حقن وسط  Vincent(1991)وطريقة 

flavus (410 حيث لوحظ التأثري التثبيطي الواضح للعزلة البكتريية على النمو القطري للف ،)طر مقارنة مع بوغ/ملل

ملم مقارنة  26.66الشاهد، ويتضح ذلك من خالل قياس متوسط قطر املستعمرات الفطرية املثبطة والذي قدر ب 

 (.-ب -9)الشكل  %40.75أايم من احلضن، بنسبة تثبيط بلغت  7ملم بعد  45مع الشاهد 

ايم يف نصف مساحة الطبق، أ 7 عمرهاA. flavus فطرأما الطريقة الثانية، فتم فيها وضع قرص من مزرعة 

يف النصف اآلخر من الطبق،مث حتضن على درجة حرارة  B.megateriumمن البكترياي املضادة  20µlوختطيط 

( التأثري التثبيطي الفعال للبكترياي على النمو القطري -أ -9أايم، سجل من خالل الشكل ) 7م ملدة 28°

 .  %47.56ملم،حيث بلغت نسبة التثبيط  22ىل ملم إ 41للفطر،إذ اخنفض قطر مستعمرة الفطر من 

 ريية على الوزن اجلاف للميسيليومأتثري الرشاحة البكت -2-2

يتبني من خالل نتائج دراسة أتثري الرشاحة البكتريية على الوزن اجلاف للغزل الفطري،أن أتثريها كان واضحا    

من احلضن لوحظ التأثري الفعال للرشاحة، أين  ساعة األوىل 72أايم، فابتداء من  9على مدى فرتة احلضن البالغة 

أايم من  6غ( مث بدأ التأثري يزداد فعالية بعد  3.30الشاهد ) غ مقارنة مع 1.25بلغ الوزن اجلاف أقصاه ب 

غ  0.83أايم من احلضن مبعدل  9غ ليبلغ أدانه بعد  0.98احلضن، لينخفض الوزن اجلاف للغزل الفطري إىل 

 (10غ. )الشكل 2.37مع الشاهد  ةـــــــــــــمقارن
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 A. flavus  على فطر  B.megaterium( : التأثري التثبيطي لبكترياي 9)شكل 

 Vincentطريقة  :ب()  Arrasطريقة     :(أ) 

 أ

 ب
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 . للرشاحة البكتريية على الوزن اجلاف للميسيليوم (: التأثري التثبيطي10)الشكل 
  B.megateriumات املكافحة البيولوجية لبكترياي تقدير آلي -2-3

، أن هذه األخرية غري قادرة  B.megateriumأوضحت نتائج دراسة بعض آليات املكافحة البيولوجية لدى 

 picniqueعلى إنتاج محض السيانيد، حيث مل يسجل تغري اللون األصفر لورق الرتشيح املرشوش مبحلول محض 

( حيث كانت النتيجة سلبية ،إذ مل 3NHإنتاج األمونيا ) الختباركن.وكذلك احلال ابلنسبة إىل اللون البين الدا  5%

بينما سجل قدرة البكترياي على إنتاج .Nesslerيتغري لون وسط املاء البيبتوين إىل اللون األصفر بعد إضافة كاشف 

، حيث لوحظ تشكل منطقة شفافة   Protéase ،Amylase Chitinase،Cellulaseاإلنزميات احملللة املتمثلة يف :

 ،Cellulase،  Chitinase حول املستعمرات البكتريية بعد غمر األطباق مبحلول الليغول،هذا ابلنسبة إلنزميات :

Amylase ، أما ابلنسبة إلنزميProtéase  فسجل تشكل منطقة شفافة حول البكترياي النامية على وسط إختبار

وقد اختلف معدل قطر منطقة إنتاج اإلنزميات من إنزمي آلخر، حيث سجل  .(11)شكل. Protéase إنتاج إنزمي

 Amylaseملم ليليه إنزمي  37.75 ــــــــــــــــب Cellulaseملم، مث إنزمي  41.75 بـــــــ  Chitinase أكرب معدل لدى إنزمي

 ملم.10 ــــــــــــــب  Protéaseملم و أخريا إنزمي  11بـــــــــ
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 B.megaterium(:  إنتاج اإلنزميات احملللة لبكترياي 11ل)شك

 Cellulase :د()     Chitinase :ج()    Amylase :ب()      Protease :(أ) 
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 2Lو  1Lعزلة  Pichia anomalaاملكافحة البيولوجية ابستعمال مخرية  -3

 P. anomalaمخرية تشخيص  -3-1

 Pichiaعينات غذاء الدواجن أن اخلمرية املعزولة هي مخرية :  بينت اختبارات تشخيص اخلمرية املعزولة من 

anomala اجملهرية، ،ظهرت املستعمرات دائرية الشكل كرميية اللون لكال العزلتني .فاستنادا إىل الصفات املظهرية و

دها أبواغ أسكية دائرية الشكل تراوح عداسطواين مع تشكل ميسيليوم كاذب و ( أما شكل اخلالاي فكان 12)شكل

 API bioشرحية  ابستعمالأما نتائج اإلختبارات البيوكيميائية  بوغ يف كل كيس لدى كلتا العزلتني. 4-1ما بني 

استعمال مصادر خمتلفة من الكاربون   قادرة على P. anomala( فأوضحت أن مخرية : 10) املوضحة يف اجلدول

 لفة من النرتوجني كاألمحاض االمينية :مصادر خمتو  D-Glucose ،D-Saccharose ،L-Arabinoseكسكرايت:

Arginine وOmithine  ،.أتكد تشخيص اخلمرية من خالل التشخيص اجلزيئي بعد وإضافة إىل بعض الكحوالت

 (.13شكل). PCRحتديد التسلسل اجلزيئي لنواتج 

    

 م YPD (28° )على وسط  (2Lو  1L).anomala Pمستعمرات عزليت مخرية  : (12)شكل 
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 API bioحسب شرحية  (2L و 1L) P. anomalaالبيوكيميائي خلمرية  (: نتائج اإلختبار10جدول )

 

 

L2 L1  

+ + Urease 

- - Tryptophane desamiranase 

- - Indole 

- - Acetoine 

- - D-Glucose 

+ + D-Saccharose 

+ - L-Arabinose 

+ + Gelatinase 

- - Manitol 

- - Inositol 

- - Sorbitol 

- - L-rhamnose 

- - D-Melibiose 

+ + Anygdaline 

- - B-Galactosidase 

+ + Arginine dihydrolase 

- - Lysine decarboxylase 

+ + Omithine decarboxylase 

+ + Citrate 

- - S2H 
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Pichia anomala E7A  Numéro d’accession  FJ713067.1 

Similarité 99%  

 

Query  1    TTGCGCNNCGATAAACCTTACACACATTGTCTAGtttttttGAACTTTGCTTTGGGTGGT  60 

            ||||||  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  15   TTGCGCGGCGATAAACCTTACACACATTGTCTAGTTTTTTTGAACTTTGCTTTGGGTGGT  74 

 

Query  61   GAGCCTGGCTTACTGCCCAAAGGTCTAAACACAttttttttAATGTTAAAACCTTTAACC  120 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  75   GAGCCTGGCTTACTGCCCAAAGGTCTAAACACATTTTTTTTAATGTTAAAACCTTTAACC  134 

 

Query  121  AATAGTCATGAAAATTTTTAACAAAAATTAAAATCTTCAAAACTTTCAACAACGGATCTC  180 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  135  AATAGTCATGAAAATTTTTAACAAAAATTAAAATCTTCAAAACTTTCAACAACGGATCTC  194 

 

Query  181  TTGGTTCTCGCAACGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTATTGTGAATTGCAGATT  240 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  195  TTGGTTCTCGCAACGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTATTGTGAATTGCAGATT  254 

 

Query  241  TTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCACCCTCTGGTATTCCAGAGGGTATGC  300 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  255  TTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCACCCTCTGGTATTCCAGAGGGTATGC  314 

 

Query  301  CTGTTTGAGCGTCATTTCTCTCTCAAACCTTCGGGTTTGGTATTGAGTGATACTCTGTCA  360 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  315  CTGTTTGAGCGTCATTTCTCTCTCAAACCTTCGGGTTTGGTATTGAGTGATACTCTGTCA  374 

 

Query  361  AGGGTTAACTTGAAATATTGACTTAGCAAGAGTGTACTAATAAGCAGTCTTTCTGAAATA  420 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  375  AGGGTTAACTTGAAATATTGACTTAGCAAGAGTGTACTAATAAGCAGTCTTTCTGAAATA  434 

 

Query  421  ATGTATTAGGTTCTTCCAACTCGTTATATCAGCTAGGCAGGTTTAGAAGTATTTTAGGCT  480 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  435  ATGTATTAGGTTCTTCCAACTCGTTATATCAGCTAGGCAGGTTTAGAAGTATTTTAGGCT  494 

 

Query  481  CGGCTTAACAACAATAAACTAAAAGTTTGACCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAAC  540 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  495  CGGCTTAACAACAATAAACTAAAAGTTTGACCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAAC  554 

 

Query  541  TTAAGCATATCAATAAAGCGGAGG  564 

            |||||||||||||||| ||||||| 

Sbjct  555  TTAAGCATATCAATAA-GCGGAGG  577 

 

  E7APichia anomala مع العزلة املرجعية   L2 للعزلة (: التسلسل اجلزيئي 13شكل)

 ( FJ713067.1 )رقم التسلسل 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/FJ713067.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=14&RID=ZWSH1WE3014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/FJ713067.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=14&RID=ZWSH1WE3014
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 الوسط الصلب علىP. anomalaابستعمال مخرية  A. flavusتثبيط فطر  -3-2

 100و ذلك مبسح  PDAعلى وسط  2Lو  1Lعزلة   .anomala P خبمرية A. flavus فطرمتت جتربة تثبيط         

 610ميكرولرت من املعلق البوغي للفطر ) 10خ/ملل على سطح الوسط مث يلقح 810معلق اخلمرية ميكرولرت من 

م، لوحظ التأثري التثبيطي الفعال لعزليت اخلمرية °28أايم على درجة حرارة  7بعد فرتة احلضن البالغة بوغ/ملل( و 

اليت وصلت نسبة التثبيط لديها إىل  (،14)شكل 2Lعلى النمو القطري للفطر مقارنة مع الشاهد، خاصة مع العزلة 

املعامل مقارنة  A. flavusإذ اخنفض معدل النمو القطري لفطر  %72.22املقدرة ب  1Lمقارنة مع العزلة  % 77.78

 (.15)شكل 1Lملم مع العزلة  25و إىل  2Lملم مع العزلة  20ملم إىل  90مع الشاهد من 

  A. flavusعلى فطر  P. anomalaمن طرف  أتثري املركبات الطيارة الضد فطرية املفرزة -3-3

املركبات الطيارة الضد نتيجة فعالية A. flavus ( تثبيط النمو القطري لفطر16لوحظ من خالل الشكل )    

 %61.90ط إىل ـــــــــت نسبة التثبيــــحيث وصل 2Lأو  1Lسواء ابلنسبة للعزلة  .anomala Pرف ـــــــــــــفطرية املفرزة من ط

إىل  A. flavu  لفطرسجل فرق معنوي بني العزلتني ، إذ اخنفض معدل النمو القطري على الرتتيب، و  %60.95و 

 7( بعد % 71.66هذا مقارنة مع الشاهد )و  2Lملم ابلنسبة للعزلة   27.33و إىل   1Lملم ابلنسبة للعزلة 26.66

 .م°28أايم من احلضن على 
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 على الوسط الصلب.(2Lو  anomala P. ( )1Lبعزليت مخرية  A. flavusلفطر التأثري التثبيطي (: 14شكل )
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 الصلب.على الوسط   P. anomala خبمرية A.flavus(: تثبيط النمو القطري لفطر 15)شكل 
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لفطر على النمو القطري      P. anomalaمن طرف :  التأثري التثبيطي للمركبات الطيارة املفرزة (16)شكل 

A.flavus 
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  لإلنزيمات المحللة P. anomalaإختبار إنتاج مخرية  -3-4

قادرة على  2Lو  1Lعزلة   .anomala P خبمرية أوضحت النتائج املتحصل عليها يف هذا اإلختبار، أن  

اليت من بينها إنزميات البيولوجية لدى اخلمائر و  كافحةإنتاج بعض اإلنزميات احملللة اليت تدخل ضمن آليات امل

،Amylase Chitinase،Cellulase  على عكس إنزمي ،Protéase  الذي سجل غياب إنتاجه من طرف كلتا

العزلتني. كما سجل أيضا تباين واضح يف قطر إنتاج اإلنزميات املختربة بني العزلتني، حيث كان هناك فرق معنوي  

 1Lملم مقارنة مع  40.00ب  2Lلدى العزلة  Cellulaseني، إذ سجل أكرب قطر إنتاج إلنزمي كبري جدا بني العزلت

ملم(، أما إنزمي 14.75) 2Lمقارنة مع  1Lملم عند  22بقطر إنتاج فاق  Chitinaseملم(، ليليه إنزمي  30.75)

Amylase 6.0إلنزميني السابقني ب فسجل إنتاجه أيضا لدى كلتا العزلتني لكن بقطر إنتاج منخفض مقارنة مع ا 

 .(18) الشكلو  (17) لشكلا  .2Lملم لدى  3.33و  1Lملم لدى 

 تقدير النشاطية القاتلة للسموم  -3-5

    1Lعزلة   .anomala Pيتبني التأثري الواضح خلمرية ( ،19)من خالل النتائج املتحصل عليها يف الشكل 

بني العز لتني حيث كانت نسبة النشاطية القاتلة للعزلة  إذ سجل فرق معنوي كبري،  A. flavusمنو  فطرعلى  2Lو

2L  1مقارنة مع العزلة   %71كبرية جدا على الفطر، إذ اخنفض منوه بنسبة فاقتL  اليت وصلت فيها نسبة

 يتضح هذا أكثر من خالل جتربة التأثري التثبيطي للسموم القاتلة على منو فطرو   .%14.18النشاطية القاتلة إىل 

A. flavus  على وسطMBA  سجلت  (20). فمن خالل الشكل 4أس هيدروجيين و  م°20عند درجة حرارة

اليت  1Lمما يدل على إنتاجها للسموم القاتلة مقارنة مع العزلة  2Lهالة تثبيط شفافة حول مستعمرة اخلمرية عزلة 

 مل يسجل فيها ظهور هالة التثبيط.
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 (2Lو  1L) عزلة ..anomala Pخلمرية  ات احملللةإنتاج اإلنزمي( : 17شكل )               

  Chitinase L1: (ج)  Cellulase L1: (ب)   Amylase L1: (أ)                        
 Chitinase L2: (و)  Cellulase L2: (ه)   Amylase L2: (د)                        
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 .P. anomalaنتاج اإلنزميات احملللة املنتجة من طرف عزليت مخرية إل يقطر املعدل ال(: 18شكل )
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 .A. flavus ضد فطر  P. anomala  (: النشاطية القاتلة خلمرية19شكل )
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 على وسط .flavus A منو فطرغلى   2Lو  1Lللعزلتني  التثبيطي للسموم القاتلة  ( :   التأثري20شكل )

MBA  و م°20عند درجة حرارةH= 4p 

 Pichia anomala2L1, Lداخل املخازن املصغرة ابستعمال مخرية  A. flavus فطرتثبيط  -3-6

يف خفض   2L فعالية العزلة A. flavusملكافحة ( 21 )الشكلبينت نتائج جتربة نظام املخازن املصغرة   

بداية التجربة ليبدأ يف االرتفاع تدرجييا بعد اليوم الرابع ، حيث كان منو الفطر منعدم عند  1Lمنو الفطر مقارنة مع 

يوم. أما الشاهد  12لكنه بقي منخفضا مقارنة مع الشاهد طول فرتة احلضن البالغة  ( ،يوم 12حىت هناية احلضن )

و ابلنسبة  رتفاع تدرجييا حىت هناية احلضن.فقد اخنفض منوه قليال يف بداية التجربة حىت اليوم الثامن ليبدأ يف اإل

حيث استطاعت خفض منو الفطر مع بداية التجربة حىت  2Lفكان أتثريها منخفض قليال مقارنة مع    1Lللعزلة

اليوم الثامن لتنخفض فعاليتها قليال عند اليوم العاشر لكن سرعان ما يعود أتثريها مرة أخرى على منو الفطر الذي 

 من احلضن. 12ينخفض عند اليوم 
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L1, L2Pichia anomala يف غياب و وجود عزليت مخرية A.flavus  شكل )21(: منو فطر   
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 شةاملناق

يسبب تلوث غذاء الدواجن ابلفطرايت خسائر كبرية على الغذاء، كما يؤثر على صحة و إنتاج 

املنتوجات الزراعية. فغذاء الدواجن عية للغذاء و طري تعد كملواثت طبيألف نوع ف 100الدواجن، فهناك أكثر من 

يعد وسط مالئم لنقل أنواع عديدة من الكائنات احلية أبرزها األنواع الفطرية املمرضة، خاصة وأن الكثري منها 

ن إنتاج مسومها الفطرية هذا ما ميكنها مبة داخل احلبوب أثناء التخزين، و ميكنه التأقلم مع النسب املنخفضة للرطو 

 ( ينتج عنها ضعف املناعة و مقاومةMycotoxicosisاليت تسبب يف حدوث عدة أمراض للدواجن )ضارة و ال

األمراض املعدية، مما يتسبب يف مشاكل صحية عويصة )التقيؤ، أمل يف البطن، تشنجات، أتثريات سرطانية، نقص 

 .اخنفاض يف اإلنتاجيةضافة إىل خسائر اقتصادية كبرية و الشهية و غريها ( إ

 العزل و التشخيص -1

 لفطرايت امللوثة لغذاءاتشخيص خالل عزل و من  أوضحت النتائج اليت توصلنا إليها يف هذه الدراسة  

الرتاكيب التكاثرية )األبواغ( إضافة طرايت املعزولة، كالغزل الفطري و إجراء الفحص اجملهري لرتاكيب الفو  الدواجن

املعزولة تضم إىل الرتكيب السطحي، أن الفطرايت ون واخللفية و ستعمرات الفطرية من حيث اللإىل مواصفات امل

،  Penicillium ,Aspergilus, Trichoderma,Rhizopusالتخزين املمثلة يف األجناس الفطرية: فطرايت احلقل و 

اجن احلبوب اليت تدخل يف تركيب األعالف املوجهة لتغذية الدو لوث العديد من املواد الزراعية و اليت تتسبب يف تو 

أكرب نسبة تلوث  Penicilliumالشعري وغريها من املواد األخرى. وقد مثل فطر مثل: الذرة، القمح، فول الصواي و 

الذي   %20.3بنسبة  Aspergilus ، حيث كانت سيطرته واضحة يف مجيع العينات الستة، مث فطر %74فاقت 

 و Rhizopusأما فطري    %45جتاوزت  بنسبة  A. flavusظهر بقوة يف العينة اخلامسة ممثال يف النوع 

Trichoderma  على التوايل.  %3.39و   %1.70فكانت نسبة تلوثهما يف عينات غذاء الدواجن 
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قد يرجع سبب هذا االختالف يف نسب التلوث إىل مصدر املكوانت الداخلة يف تركيب العينات أي و 

جهة أخرى إىل ظروف ختزين هذه املواد ابعتبار أن  الذرة، هذا من جهة ومندر املادة األولية كحبوب القمح و مص

 رطوبة.ن درجة حرارة و معرضة للظروف املناخية املتغرية موامع ختزينها موجودة يف اخلالء و ص

بينت معظم األحباث أن أغلب الفطرايت امللوثة لغذاء الدواجن تنتمي يف معظمها إىل األجناس الفطرية و 

Penicillium, Aspergilus,   وFusarium ففي حمافظة الدراق مبصر عزل الباحث ،ABO-SHAMA (2015) 

 Penicilliumري ـــــــــــــــــــــــــر فيها فطــــــــــــــم ، سيط°37م و°25على درجة حرارة و  PDAمثانية أجناس فطرية على وسط 

من خالل  (2010ن )آخرو و  SALEEMIنفس النتيجة توصل إليها من حيث نسبة التلوث، و  Aspergillus و

ابألرجنتني  (1997آخرون )و  Dalceroتان وــــــــــــــن بباكســــــــعينة من أعالف الدواج 119الدراسة اليت قاموا هبا على

 (2007وآخرون ) Simas( بنيجرياي، إضافة إىل 2006وآخرون ) Okoliو  (2013آخرون )و  Chuwangكال من و 

 ،Rosa  دا نسبة تلوث كبرية لغذاء الدواجن بفطري اللذين وج (2006آخرون )وPenicillium و Aspergillus 

 ابلربازيل.

فقد سجل عزهلما من عينات أعالف الدواجن ابلعراق  Trichodermaو  Rhizopusأما فطري 

نسبة  Rhizopus كما شكل أيضا فطر،  عينة 45على  Shareef (2010)اليت قام هبا الباحث  حسب الدراسة

 2008-2007ها بصربيا ما بني عامي ــــــــــــيف عينات الدواجن اليت متت دراست % 62.68-40بني  تلوث تراوحت

(Krnjaja  ،و يف نيجرياي و 2011و آخرون .) حسب النتائج اليت توصل إليهاO scho  ( فإن فطر 2007آخرون )و

Rhizopus  قارنة مع فطري عينة من غذاء الدواجن م 50على   %44سجل أكرب نسبة تلوث قدرت ب

A.flavus (40%)  42و %) Fuzarium spp.). 
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 الدراسة السمية -2

تتعرض معظم أنواع احليواانت حلاالت التسمم األفالتوكسني، خاصة الدواجن مسببة أتثريات مرضية شديدة   

لسموم يف اخلطورة، مما يؤثر على القدرة اإلنتاجية للحيواانت مسببة خسائر اقتصادية كبرية. إذ تتواجد هذه ا

أعالف الدواجن كوهنا أوساطا مالئمة لنمو األعفان املنتجة هلذه السموم، السيما عند توفر الظروف املالئمة 

 لذلك، كاحلرارة و الرطوبة.

مو املنتج هلذا السم و قدرته على الن A. flavusمن أهم أسباب ارتفاع نسبة األفالتوكسني هو انتشار فطر 

أنه من فطرايت التخزين اليت تستطيع النمو على احملاصيل اجلافة يف مدى رطويب صة و يف ظروف بيئية خمتلفة، خا

على ــــــــــــوم الفطرية اخلطرية و العديد من السم A. flavusمن النوع  Aspergillus. تفرز عزالت %18-13يرتاوح بني 

 رأسها األفالتوكسينات.

املدروسة، إذ تبينت قدرته ينات غذاء الدواجن من عA. flavus فمن خالل هذه الدراسة مت عزل فطر 

، cyclopiazonique-beta محضو Sterigmatocystinمشتق إضافة إىل  2Bو  1Bعلى إنتاج مسوم األفالتوكسني 

قد توافقت هذه النتائج مع العديد من األحباث اليت متت على غذاء الدواجن، فمعظمها أكدت تلوث أعالف و 

عينة من غذاء  42( على 2011آخرون )دراسة قام هبا حممد عبد العباس و ، ففي الدواجن بسم األفالتوكسني

أين تراوحت   (% 92.85عينة ) 39تبني حدوث التسمم األفالتوكسني على   ELISAابستخدام تقنية الدواجن و 

ـــــــــذية ألغاحملددة من قبل منظمة اميكروغرام/ كلغ وجتاوزت احلدود املسموح هبا و  140.3-0.5كمية السم مابني 

 (. %19.9عينات ) 7( يف FDAاألدوية األمريكية )و 

وصلت كمية على تلوث غذاء الدواجن ، و  A.flavus( فقد أكدا سيطرة فطر 2005) Sinhaو  Karkiأما 

، يف حني كان املعدل األقصى املسموح به يف غذاء الدواجن ppb 6334إىل  املنتجة من طرفه 1Bسم األفالتوكسني 
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1100 ppb 1األفالتوكسني  تراوحت كمية. وB ة قام هبا ـــــــــــــيف عينات  غذاء الدواجن يف دراسDelcero    آخرون و

( أبن تراكيز السموم اليت مت 2010)  Sharreefابلعراق أظهر اننو غرام/غ. و  197-17( ابألرجنتني ما بني 1997)

ميكرو غرام/ كلغ من سم  179و برتكيز  % 91.1عينة من أعالف الدواجن وجدت بنسبة  45الكشف عنها يف 

عينة من حبوب الذرة بعد  18( على 1997آخرون )و   Setamouاألفالتوكسني. أما األحباث اليت قام هبا 

من العينات  % 30حصادها و اليت تدخل ضمن تركيب أعالف الدواجن، فبينت وجود سم األفالتوكسني على 

أعالف الدواجن من عينة  45( أنه من بني 2017و آخرون ) Krnjajaووجد  .A. flavusاملدروسة امللوثة بفطر 

  % Penicillium, 53.33 % Aspergillus, 44.44وم مثل  ـــــمنها ملوثة ابلفطرايت املنتجة للسم %26.67هناك 

 ppb 2.685لسم األفالتوكسني مبتوسط  A. flavus أتكد أيضا إنتاج عزالت من . و % Fusarium 73.33 و

 (.2014و آخرون ) Vanesaعينة من أعالف الدواجن حسب  44ضمن 

لذا فالكشف املبكر عن تلوث األعالف بسموم األفالتوكسني من األمور املهمة ، عن طريق استخدام 

 تثبيط النموو  التلوث ل مستوىطرق الكشف الدقيقة ذات احلساسية العالية، الختاذ اإلجراءات الالزمة لتقلي

  % 25.5-20ال يتجاوز حمتوى الرطوبة للحبوب الداخلة يف تكوين أعالف الدواجن أثناء حصادها  حبيث الفطري

)حممد عبد  .ختزينهايومني قبل نقلها و خالل  %15.5مث العمل على جتفيفها لتقليل احملتوى الرطويب إىل أقل من 

 (.2011العباس و آخرون، 
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  A.flavusلفطر  املكافحة البيولوجية -3

  B.megaterium  فحة البيولوجية ابستعمال بكترياياملكا -3-1

 Pseudomonas و Bacillusتعترب البكترياي عامال مهما يف جمال املكافحة البيولوجية، خاصة منها جنسي 

(Leoon  2009آخرون،و.)  تضم بكتريايBacillus  مثل رات ــــــــــــــحة احلشـــــــــــــل بعضها يف مكافــــــــــــكثرية يدخأنواعا

B. thuringinisis ( الواسع االستعمال يف هذا اجملال، من خالل إنتاجها لبعض الربوتينات البلوريةd-

endotoxineاتودا ـــــــــــــواع من احلشرات، مثل: النيمــــــــــــــ( اليت هلا نشاطية خاصة يف ختريب اخلالاي املعوية لبعض األن

ذات النشاطية  B. cereus، أمهها نمو الفطريالبعض األنواع األخرى يف تثبيط  . بينما يدخلProtozoairesو

  Silo-suh و Boyer، 1996و  Huاصة )ــــــــــــــــة خــــــــــــبصف (Oomycetesات البيضية )ــــــــالعالية يف تثبيط منو الفطري

      Fusarium solaniضد الفطر املمرض  chitinaseإنتاجها لبعض اإلنزميات احملللة كإنزمي ( و 1998آخرون، و 

(El-hamshary وKhttab ،2008 يضاف أيضا النوع ،)B. subtilis  املستعمل يف مكافحة املعزول من الرتبة و

، ويف تثبيط  Fusariumو  Phytophtora Alternariaبعض األمراض اليت تصيب الفواكه، املتسببة عن فطرايت 

(، إضافة إىل فعاليتها 2004و آخرون،  Toure)  .املسبب للعفن الرمادي للتفاح %70بنسبة  Botrytisمنو فطر 

على مستوى احلقل  %74املمرضة بنسبة  Uromyces appendiculatusو  Sclerotium rolfsii يف تثبيط فطرايت

(Nalisha بينما أثبتت بكترياي 2006، آخرون و ،)B.brevis ب عن طريق ضد العفن الرمادي للكرن فعاليتها

املتميزة بسرعة  B.megaterium(. أما بكترياي Jefferies ،1998و  Swadling) gramicidin Sإفرازها ملركب 

النمو و التبوغ خاصة على مستوى املنطقة اجلذرية، فقد تبني من خالل هذه الدراسة فعاليتها يف تثبيط منو فطر 

A.flavus  خمرباي على الوسط الصلبPDA،  47.56و   %40.75فيض منوه بنسب تراوحت بني أدت إىل ختو%  

 طريـــــــــــــذلك عند اختبارها بطرق خمتلفة. حيث لوحظ أن هذه البكترياي تؤثر بصفة جيدة سواء على منو الغزل الفو 
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( أو على األبواغ الفطرية عند زرع 1991آخرون )و  Vincentيف حالة زرع الفطر على شكل قرص، كما يف طريقة 

البكترياي على الفطر لعدة و قد يعزى أتثري  Arras (1993.)ر على هيئة معلق بوغي كما يف طريقة الفط

ابملواد الغذائية املختلفة، إضافة إىل إنتاج  PDAهذا ابلنظر إىل غىن وسط التضاد عوامل،كاملنافسة على الغذاء و 

 البكترياي ملواد أيضية مضادة و فعالة.

و الفطر قد ـــــــــــــط التضاد إال أن منـــــــــــالفطر يف وساس بني البكترياي و ــــــأو مت ابلرغم من عدم حدوث اتصالو 

ط وثبطت منو ـــــــــــــمضادة، انتشرت عرب آجار الوس هذا ما يدل على أن البكترياي منتجة ملواد أيضيةط، و ــــــــــثب

ضد فطر  Bacillusخالل دراستهم على بعض عزالت من  (1997) آخرونو  Landaهذا ما أشار إليه الفطر، و 

Fusarium oxysporum.f.sp.ciceris أن عوامل املكافحة البيولوجية التابعة جلنس ، خاصة وBacillus  تتميز

 Kongحيث بني  A.flavusإبفرازها لعدد من املضادات احليوية النشطة متس عددا من الفطرايت، على غرار فطر 

املعزولة من البحر األصفر شرق الصني على تثبيط الفطر على  B. megateriumبكترياي  ( قدرة2010و آخرون )

الذي أرجع سبب هذا التثبيط إىل إفراز البكترياي لعدد من املواد السمية املرتاكمة يف الوسط، أو إىل و  PDAوسط 

 Salmonillaا ضد بكترياي ، الذي ثبتت جناعته أيضBacimithrineإنتاجها للمضادات احليوية كاملضاد احليوي 

typhimurium وStaphylococcus aureus  أين عزل من بكترياي ،B. megaterium  املعزولة من  19عزلة

 (.2009و آخرون ) Khalilخملفات اخلضر املتخمرة حسب 

 .Aمت التوصل أيضا يف هذه الدراسة إىل مدى أتثري الرشاحة البكتريية على منو العزل الفطري لفطر 

flavus  أايم من احلضن وهذا من خالل  6أايم. أين كانت فعاليتها كبرية بعد  9على مدى فرتة احلضن البالغة

قياس الوزن اجلاف للميسيليوم، مما يدل على إنتاجها ملستقلبات مثبطة خارج خلوية يف الوسط املرشح، أثرت على  

النتيجة مع تلك املتحصل عليها من طرف كمية الغزل الفطري للفطر مقارنة مع الشاهد. وقد توافقت هذه 



 املناقشة

 

77 

 

Swadling  وJefferies (1998 ابستخدامهما للرشاحة البكتريية لعزلة )B. pumilus   ضد فطرBotrytis 

cenerea.   كما وصلت نسبة تثبيط فطرR. solani  بعد إضافة رشاحة بكترياي   %93.3إىلB. megaterium 

 .B(. و اعطى استعمال رشاحة بكترياي 1996و آخرون،  Bertagnolliإىل وسط النمو ) B 153-2-2 عزلة

subtilis  فطرفعالية جيدة يف كبح حدة مرض سقوط البادرات لنبات الطماطم املتسبب عن  R. solani 

(Fiddaman  وRossal ،1993.) 

 2Lو  1L عزلة  .anomala P املكافحة البيولوجية ابستعمال مخرية -3-2

ات املستعملة يف املكافحة البيولوجية، لقدرهتا على النمو السريع و التأقلم مع تعد اخلمائر من أهم الكائن

إضافة  عدم إنتاجها لألبواغمن الغذاء و كمية حمدودة ة طويلة حتت ظروف بيئية متغرية و احمليط و البقاء نشطة ملد

 ية. إىل قدرهتا على تثبيط منو الطرايت املمرضة ابستعمال عدة آليات للمكافحة البيولوج

رنة مع تطبيقها أثناء الفواكه، مقاما بعد اجلين للعديد من اخلضر و  طبقت اخلمائر بدرجة كبرية ضد أمراض

استعملت العديد منها كعوامل مكافحة فعالة ضد العديد من األمراض الفطرية املتسببة عن فطرايت التخزين، و 

Botrytis cinerea  وPenicillium sp. الليمون.، اإلجاص، الفراولة و وخاليت تصيب التفاح، اخل 

 Candidaخالل السنوات األخرية مت تطوير العديد من هذه اخلمائر الستعماهلا كمبيدات بيولوجية، كخمرييت و 

oleophila  وC.sake  املتداولة جتاراي حتت اسمBioNext  وCandifruit التوايل.لى ع 

، الذي يضم العديد من Pichiaوجية جند جنس و من بني أهم األجناس املستعملة يف املكافحة البيول

 P. membranifaciensاألنواع اليت اثبتت جناعة و فعالة يف تثبيط منو أهم الفطرايت املمرضة، و اليت أبرزها مخرية 
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ضد مرض البياض  P.albicansمخرية . و (2004آخرون،و  Santosعلى جروح مثار التفاح ) B. cinereaضد فطر 

 (.Farrag، 2011و  Zeidan) .املمرض لنبات قصب السكر مبصر Cercospora bitcolaعن الدقيقي املتسبب 

 حيث مت،  A. flavusفعاليتها يف مكافحة فطر  P. anomalaمن خالل هذه الدراسة أثبتت مخرية     

رية ــــــــــــــــــــــــــملظهص اــــــــــشخصت ابالعتماد على اخلصائمن عينات غذاء الدواجن و  2Lو  1Lعزل عزلتني من اخلمرية 

خمرباي على الوسط  A. flavusتبينت قدرهتا على تثبيط منو ، و  P. anomalaلى أهنا اجملهرية والبيوكيميائية عو 

خاصة ابلنسبة للعزلة  % 77.78و % 72.22حيث استطاعت ختفيض منوه بنسب تراوحت ما بني  PDAالصلب 

2L خالل مكافحة عدة فطرايت ممرضة ابستعمال  وقد وجد نفس التأثري التثبيطيD. hansenii  اليت استطاعت

قد يفسر أتثري اخلمرية على كبح منو و  ،% 98.3ختفيض معظم هذه الفطرايت بنسب تثبيط وصلت إىل أكثر من 

ئر يف اليت تعد من أهم اآلليات اليت تستخدمها اخلمال أبرزها: املنافسة على الغذاء واملكان و الفطر لعدة عوام

هذا ما أشار يعد عامال مهما لنشاط اخلمائر، و الذي  املكافحة البيولوجية، خاصة على مصادر الكربون العضوي

على  P. roqueforti   طرـــــــضد ف  P. anomala J121( من خالل جتاربه على 2005) Druveforsإليه الباحث 

 Pو  P. guilliermondii( ابلنسبة خلمرييت 2015) Drobyو   Spadaroكذا الباحثني حبوب الذرة املخزنة، و 

.aliophila  ضد فطرB. cinerea . 

على إنتاج مركبات طيارة   2Lو  1Lعزلة  P. anomalaكما أتكد أيضا يف هذه الدراسة، قدرة مخرية    

حبسث خفضت منوه القطري من  A. flavusمضادة للفطرايت كانت اها فعالية مهمة جدا يف كبح منو فطر 

أتكد العديد من و .%61.90و   %60.95ملم، بنسبة تثبيط تراوحت بني  26.66ملم )الشاهد( إىل  71.66

الدراسات على إنتاج اخلمائر هلذا النوع من املركبات الطيارة اليت يتم إمتصاصها عرب الغشاء اخللوي للفطرايت 

اش األبواغ لدى العديد من الفطرايت املعزولة من إنتبت أتثريها على منو امليسيليوم و حمدثة خلال يف نفاذيته. كما ث
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( أن اخلمائر التابعة لـ 2005و آخرون ) Masoudووجد  (.2016و آخرون،  Medina) .أغذية متنوعة

Sacharomycetales  :2منتجة ملركبات طيارة متمثلة يف phenyl acetate, acetate, ethyl acetate, isobutyl 

acetate, isoamyl acetate. ثبت تثبيطها لنمو عزالت ،Aspergillus ومن بني اآلليات اليت تعتمدها اخلمائر  .

 Liu).أيضا يف املكافحة البيولوجية، إنتاج اإلنزميات احملللة النشطة يف حتليل اجلدار اخللوي للفطرايت بدرجة كبرية

 Amylaseميات حمللة، أمهها: يف إنتاج عدة إنز  P. anomala (.وأكدت هذه الدراسة قدرة مخرية2013، آخرونو 

Chitinase,،Cellulase  حيث كان هناك فرق معنوي كبري جدا بني عزليت اخلمرية، إذ سجل أكرب قطر إنتاج إلنزمي

Cellulase  2لدى العزلةL  (40.00  مقارنة مع العزلة )1ملمL  (30.75  وأقل إنتاج كان إلنزمب ،)ملمAmylase 

و املعزولة من سطح  Kعزلة  P. anomala( أن مخرية 1998) Lepoivreو  Jijakli أشارملم. و  6 الذي مل يتجاوز

، الذي beta-1,3-glucanaseإبنتاجها إلنزمي  .Penicillium sppو  B. cinereaكافحت فطري فطر   التفاحمثار 

 يعمل على حتليل اجلدار اخللوي للفطرين بعد توضع خالاي اخلمرية على هيفا الفطر املمرض.

 P. anomala السموم القاتلة لدى مخرية   -3-2-1

هذا ما أثبت يف هذه الدراسة مع هتا على إنتاج السموم القاتلة، و بقدر  Pichiaمتتاز اخلمائر التابعة جلنس  

P. anomala  على وسطMBA  حيث سجل إنتاج السموم القاتلة 4.5درجة محوضة م و °20عند درجة حرارة ،

أتكد ذلك بعد تقدير و.  1Lة تثبيط شفافة حول مستعمرة اخلمرية عكس العزلة بظهور منطق  2Lلدى العزلة 

   2Lالنشاطية القاتلة للسموم، حيث سجل فرق معنوي كبري بني العزلتني، أين كانت نسبة النشاطية القاتلة للعزلة 

.  %14.18ت إىل ــــــــــــــاليت وصل.  1Lمقارنة مع العزلة  % 71كبرية جدا على الفطر إذ خفضت منوه بنسبة فاقت 

وم يف مكافحة الفطرايت املمرضة استعمال اخلمائر املنتجة للسم إىل لإلشارة فإن هناك دراسات قليلة جدا تشريو 

 NCYC Y35عزلة  P. anomala( ابستعمال مخائر 1995آخرون )و  Walkerاليت من بينها تلك اليت قام هبا و 
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املتمثلة يف: و     ة ــــــــــــــرايت املمرضــــــــــــــــيف تثبيط منو بعض الفط S. cerevisiae 28و  P. membranifaciensو 

B. cinerea, R. solani, Ophiostoma ulmi. 

 داخل املخازن املصغرة A.flavusتثبيط فطر  -3-2-2

ماكن ختزين غذاء ة يف أمباشر  .flavus A( على تثبيط منو فطر 2Lو .  1L) P. anomalaاخترب أتثري مخرية   

بينت النتائج أتثري اخلمرية يف خفض منو الفطر انبيب اختبار( .و اليت كانت عبارة عن خمازن مصغرة ) أالدواجن و 

حىت هناية تفاع تدرجييا بعد اليوم الرابع و ، حيث انعدم منو الفطر يف بداية التجربة، ليبدأ يف االر  2Lخاصة العزلة 

ر إىل حدوث صدمة على األبواغ بعد استقرارها على سطح غذاء الدواجن، يوم(، والذي قد يفس 12احلضن )

وهذا ما لوحظ مع الشاهد الذي اخنفض منوه قليال يف بداية التجربة حىت اليوم الثامن ليبدأ يف االرتفاع تدرجييا 

( إىل آليات 2Lو .  1L) P. anomalaيف وجود عزليت مخرية  .flavus Aحىت هناية احلضن. وقد يفسر اخنفاض منو 

جهة و إنتاج اإلنزميات املكان من الفطر كاملنافسة على الغذاء و  التثبيط املطبقة من طرف اخلمرية أثناء تواجدها

سة من خالل اإلختبارات اليت أكدهتا هذه الدرااملضادة للفطرايت من جهة أخرى، و املركبات الطيارة احملللة و 

(، من 2005) Druveforsاليت توافقت مع النتائج اليت توصل إليها و  السابقة والنتائج اجليدة املتحصل عليها،

، حيث الحظ اخنفاض يف منو P. roquefortiضد فطر  21عزلة  P. anomalaخالل جتربته اليت طبقها مع مخرية  

مصطفى ، وأشارت الباحثة عبري هاشم سا األوىل، ليزداد النمو تدرجييا بعد ذلك 48الفطر يف بداية التجربة خالل 

(، أن إضافة اخلمائر إىل غذاء الدواجن حيسن من التمثيل الغذائي لأللياف اليت تدخل ضمن تركيب 2015)

األعالف ، و اليت ال ميكن هضمها إال من خالل اهلضم امليكرويب، إضافة إىل قدرة اخلمائر على تنظيم التوازن 

يواين ــــــــــــــاج احلــــــــاص و ابلتايل حتسني اإلنتــــــــــــــــناعة و تعزيز اهلضم و اإلمتصقوية املــــــــــــــــــــالبيئي ألمعاء احليواانت و ت
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مم/كلغ  3-2جودته.كما أوضحت العديد من الدراسات الغذائية أن إضافة اخلمرية إىل أعالف الدواجن مبعدل و 

 يؤدي إىل: 

 شض\كفاءة التحول الغذائي.حتسني معدالت النمو و  -

 سني متثيل العناصر الغذائية.حت -

 سام ضد الكائنات الدقيقة املمرضة.أتثري مثبط و  -

 dismutaseل:ــــــــــــــــــــادة لألكسدة مثـــــــــــــــــــــــــــــــمستخلصاهتا على بعض املواد املضوأضافت أيضا أن احتواء اخلمائر و 

superoxide  يعمل على نزع اجلذور احلرة من الدور(ة الدموية للجسم، كما أن مركب املنانmannan املوجود يف )

من  specific binding protein، و ينبهه إفراز 6-اخلمرية حيسن من االستجابة املناعية عن طريق إفراز األنرتلوكني

وي ـــــــــــــــــــــــــــــاخللالكبد، والذي يقوم ابالرتباط مع كبسوالت البكترياي املهامجة.أما مركب الغلو كان املوجود يف اجلدار 

على كرايت الدم البيضاء مما يؤدي إىل زايدة الدفاع  للخمرية فله دور كبري يف تنبيه املستقبالت املتخصصة املوجودة

البالعات.عدد عن طريق زايدة 
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 اخلامتة 

ن اليت جلبت من اجملمع الشرقي متكنا من خالل هذه الدراسة، عزل الفطرايت امللوثة لعينات غذاء الدواج

للدواجن ابلعلمة، والية سطيف، حيث مت تشخيصها و التعرف عليها و حتديد نسب تلوثها يف كل عينة، كما مت 

أيضا الكشف على قدرة أهم الفطرايت امللوثة يف إنتاج السموم الفطرية اليت تشكل خطرا كبريا على صحة 

beta -محض بل مشلت أيضا  2Bو  1Bسم األفالتوكسني  احليوان، واليت مل تقتصر علىو  اإلنسان

cyclopiazonique  . كما بينت هذه الدراسة أيضا فعالية آلية املكافحة البيولوجية يف تثبيط فطرAspergillus 

flavus  أهم الفطرايت املعزولة من عينات غذاء الدواجن ( على مستوى املخرب من خالل مكافحته ببكترياي(

gateriumBacillus me  و مخريةPichia anomala   1عزلة L  2وL وحي أبن تكون املعزولة من غذاء الدواجن، مما ي

حبواث أكثر تعمقا يف هذا اجملال من خالل بذل جهودا أكرب من أجل جتسيد التطبيق الفعلي هناك دراسات أخرى و 

مواد أتثر على صحة ة وغري منتجة لسموم و خاصة منها اخلمائر كوهنا آمنة وغري مضر  لعوامل املكافحة البيولوجية،

 احليوان، لذا ال بد من:سان و اإلن

 تعميق الدراسة املخربية للكشف عن آليات أتثريها. -

تشخيصها ابستعمال يت تفرزها،خاصة السموم القاتلة وذلك ابلتعرف عليها و دراسة املواد الفعالة املثبطة ال -

 التقنيات احلديثة.

راي لتقليص االستفادة منها جتاة، و ى أماكن التخزين على هيئة مبيدات بيولوجيالتطبيق الفعلي على مستو  -

  القضاء هنائيا على التلوث الفطري لألعالف. اخلسائر االقتصادية وخفض التلوث و 
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  املالحق

 تركيب عينات غذاء الدواجن املدروسة                   :      1امللحق  

 دجاج االستهالك يف أوائل مراحل الرتبية  )غذاء كامل و مفتمن((:  1ة )العين

 الرتكيب:*  

 الذرى -               

 .كسب بذور الصوجا  -              

 .خملفات الطحني -
 كالكري -
 فوسفات، ملح، أمحاض أمينية، العناصر الناذرة. -
 فيتامينات، مضادات التأكسد. -
 مضادات الكوكسيداي -
 وعوامل النم -

 التكميالت: •

 مضادات الكوكسيداي -    

 B.H.Tمضاد لألكسدة  -
  A-E-3D   :فيتامينات -

 )غذاء كامل مزود(منتج  بياض دجاج(:  2العينة )

 الرتكيب: •

 الذرى -              
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 كسب بذور الصوجا -
 خملفات الطحني  -
 كالكري -
 فوسفات، ملح، أمحاض أمينية، العناصر الناذرة. -
 أكسد.فيتامينات، مضادات الت -
 مضادات الكوكسيداي -
 عوامل النمو -

 التكميالت: 

 B.H.Tمضاد لألكسدة  -              

  A-E-3D   فيتامينات: -

 دجاج االستهالك يف هناية مرحلة الرتبية  )غذاء كامل و مفتمن((:  3العينة )

 الرتكيب: •

 الذرى -               

 كسب بذور الصوجا -
 خملفات الطحني  -
 كالكري -
 ح، أمحاض أمينية، العناصر الناذرة.فوسفات، مل -
 فيتامينات، مضادات التأكسد. -
 مضادات الكوكسيداي -
 عوامل النمو -
  التكميالت: - -
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 مضادات الكوكسيداي -              -
 B.H.Tمضاد لألكسدة  -              -
  A-E-3D   فيتامينات: -              -
 مضادات الكوكسيداي -              -

 غذاء كامل و مفتمن .اج بيوض االستهالك) نسبة ادىن من خملفات الطحني(دج(:  4العينة )

 الرتكيب*   

 الذرى -                  

 كسب بذور الصوجا    - -
 خملفات الطحني  - -
 كالكري  - -
 فوسفات، ملح، أمحاض أمينية، العناصر الناذرة. - -
 فيتامينات، مضادات التأكسد. - -
   مضادات الكوكسيداي - -

 :  التكميالت

 مضادات الكوكسيداي -

 B.H.Tمضاد لألكسدة  -
  A-E-3D   :فيتامينات -
 مضادات الكوكسيداي -
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 دجاج االستهالك يف مرحلة النمو)غذاء كامل و مفتمن ((:  5العينة )

 الرتكيب: * 

 الذرى -          

 كسب بذور الصوجا    -
      خملفات الطحني  -         

 كالكري  -
 أمينية، العناصر الناذرة.فوسفات، ملح، أمحاض  -
 فيتامينات، مضادات التأكسد. -

   مضادات الكوكسيداي -         

 التكميالت

 مضادات الكوكسيداي  -

 B.H.Tمضاد لألكسدة  -
  A-E-3D   فيتامينات: -
 مضادات الكوكسيداي -

 أسبوع )غذاء كامل و مفتمن ( 18إىل  8فرخة بياضة من (:  6العينة )

 الرتكيب:* 

 الذرى -               

 كسب بذور الصوجا   -
 خملفات الطحني  -
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 كالكري -
 فوسفات، ملح، أمحاض أمينية، العناصر الناذرة. -
 فيتامينات، مضادات التأكسد. -

 مضادات الكوكسيداي -               

 عامل النمو )مضادات حيوية(  -               

 التكميالت  

 مضادات الكوكسيداي  -

 B.H.Tمضاد لألكسدة  -
  A-E-3D   امينات:فيت -
 مضادات حيوية ) فالفوميسني(  -

 املستعملة: تركيب األوساط الزراعية                    (:   2امللحق )

Potato Dextrose Agar (PDA). 

-  Pomme de terre           200 g 

-  Dextrose                       20 g 

-  Agar                              15 g 

-  Eau distille                    1L 

- Malt Extract Agar (MEA). 

-  Extrait de malt               20 g 

-  Peptone                          1 g 

-  Glucose                          20 g 
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-  Agar                                15 g 

-  Eau distille                      1 L 

 Methylene Blue Agar (MBA)  

 Saboraud           2 % 

 Glugose broth   2 % 

- Tryptone           1 % 

 Agar                   2 % 

 Methylene blue   0.003 % 

 Glycerol 

Glycerol Nitrate Agar (G25N). 

- 0.75 g                               4HPO2K 

-  Gzapeck concentrate         7.5 ml 

-  Yeast extrat                        3.7 g 

-  Glycerol, analytical grade     250 g 

 Agar                                      12 g 

-  Eau distille                             750 ml 

- - Gzapeck concentrate 

- g30                                      3NOa N 

- Kcl                                           5g 

- O                          5g2.7H4SOgM 

- O                           0.1 g2.7H4SOeF 
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-  Eau distille                             100 ml 

- Yeast Peptone Dextrose (YPD) 

-  Yeast extrat                        10 g 

-  Peptone                              20 g 

-  Dextrose                             20 g 

-  Agar                                  15 g 

-  Eau distillee                       1L 

Czapek Yeast Agar (CYA) 

- 3g                                     3NOa N 

- 1 g                O        23H 4PO2KH 

- 0.5 g                               27H4MgSO 

- Kcl                                          0.5 g 

- O                          0.01 g27H4FeSO 

- Yeast extrat                            5 g 

- Sucrose                                   30 g 

- Agar                                        11 g 

- Eau distillée                             1L 

- Trypticase Soy Agar (TSA). 

Peptone de caseine                                       17g 

Peptone de farine de soja                               3 g 

Glucose                                                         2.5g 
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Chlorure de sodium                                       5 g 

Phosphate de potassique                                 2.5 g 

Eau distillee                                             1L 

Agar                                                        15 g 

Gelose Nutritive(GN) 

Peptone                                                  10 g 

Extrait de viande                                    5 g 

Chlorure de sodium                               5 g 

Agar                                                        15 g 

  Chitinase وسط إنتاج

Chitine colloidale                             4 g 

0.7 g                                            4HPO2K 

0.3 g                                          4PO2KH 

0.5 g            O                      25H4MgSO 

0.01 g                                             4FeSO 

O                                  0.001 g27H4ZnSO 

0.001 g                                           2MnCl 

NaCl                                            0.3 g 

Extrait de levure                            0.2 g 

Agar                                               20 g 

Eau distillée                               1L 
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Gelose a la Cellulose 

Cellulose                                   2 g 

0.5 g                                   4HPO2K 

O                          0.25 g25H4MgSO 

Gelatine                                  2 g 

Agar                                        15 g 

Eau distillée                             1L 

Yeast Extract Sucrose Agar (YESA) 

- Extrait de levure                            4 g 

- Sucrose                                           20 g 

- KH2PO4                                    1 g 

- 0.5 g                                          4 MgSO 

- Agar                                                15 g 

Eau distillée                                     1L  

 

 

 

 

 

 


