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  A

  المستخلص
یم تلوث حب�وب الحنط�ة المحلی�ة والمس�توردة وحب�وب ال�ذرة یأجریت ھذه الدراسة لتق       

. جمع��ت  ) والفطری��ات المنتج��ة ل��ھdeoxynivalenol )DONيء ی��الص��فراء بالس��م المق

حنط��ة العین��ات حب��وب ف��ي ح��ین جمع��ت س��ایلو الت��اجي ،  م��ن عین��ات الحنط��ة المس��توردة

ع�دد  تاختبر و ، 2005اء من مناطق مختلفة من القطر لعام صفرالذرة المحلیة وحبوب ال

 محل���ول الف���ایلكس ، الیوری���ا ، كبریت���ات الص���ودیوم ، بیكاربون���ات ( وھ���يالم���واد  م���ن

) لغ��رض تحدی��د قابلیتھ��ا  Saccharomyces cerevisiae   الخمی��رةع��الق الص��ودیوم و

عل���ى تھا ق���درم یمی���وتق ، DONس���م ال���ـ منعھ���ا م���ن إنت���اج أو ف���ي تثب���یط نم���و الفطری���ات

  تحت ظروف الخزن .  DONسم الـ زال أو تحطیمـــــــــاخت

  ةلع�د أن الفطری�ات المرافق�ة لعین�ات الدراس�ة تع�ودالع�زل الم�ایكروبي أظھرت نتائج        

  Penicillium و Fusariumو Alternariaو   Aspergillusة وھ���ي ــــ���ـأجن���اس مھم

 حی�ث  ، Fusarium spp رب�الفط ملوثة راسة أغلب عینات الد إذ كانت،  Rhizopus  و

للص�فائح  التحلیل الكروم�اتوكرافي % . بینت نتائج 31  – 12 بینتراوحت نسبة اإلصابة 

  % 43.30 بنس�بة DONسم الـ على إنتاج  Fusarium sppزالت الفطرـقابلیة ع الرقیقة

  .  لى وسط الرزع

 م��ن عین��ات الحنط��ة األس��ترالیة %  40أن   DONال��ـنت��ائج التح��ري ع��ن س��م  بین��ت      

ف��ي ح��ین  ، م��ایكروغرام/غرام 0.72تل��وث  مس��توىأعل��ى حی��ث بل��غ س��م الملوث��ة بكان��ت 

 DONال�ـ س�مالعین�ات ب% م�ن  30 إل�ى عینات الحنطة األمریكیةوصلت نسبة التلوث في 

 55. أما في حب�وب الحنط�ة المحلی�ة فكان�ت  مایكروغرام/غرام  0.91  بلغ  تركیز بأعلى

 ف��ي ح��ین . م��ایكروغرام/غرام 1.78 أقص��اھابل��غ  DON ال��ـ  ملوث��ة بس��م لعین��اتا نم�� %

تراكی��ز وب م��ن العین��ات % DON  72ال��ـ بلغ��ت نس��بة تل��وث حب��وب ال��ذرة الص��فراء بس��م

  . مایكروغرام/غرام  3.8  تبلغمرتفعة 

لفطری�ات حفظ الحبوب م�ن مھاجم�ة ا فيالمواد المختبرة  أوضحت نتائج اختبار قابلیة              

محل���ول الف���ایلكس والیوری���ا وكبریت���ات الص���ودیوم  حی���ث اس���تعمل DONس���م ال���ـ وإنت���اج

 ثبتت المواد المستخدمة فعالیة، واS.cerevisiae  الخمیرةعالق الصودیوم و وبیكاربونات
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  B

لكس ــــــ�ـأظھ�رت مع�املتي الفای .DONس�م ال�ـ في إیقاف نمو الفطریات و منعھا من إنتاج

امالت في حف�ظ الحب�وب م�ن مھاجم�ة الفطری�ات ــــــعلى باقي المع معنویا فوقاـو الیوریا ت

  فیھا .  DONسم الـو منع أنتاج 

تف��وق معامل��ة   DONأوض��حت نت��ائج اختب��ار الم��واد المس��تعملة ف��ي تحط��یم س��م ال��ـ        

امالت ـ��ـ%  تلتھ��ا مع71.92بنس��بة  تفوق��ا معنوی��ا عل��ى ب��اقي المع��امالت محل��ول الف��ایلكس

بنس�ب والیوریا وبیكاربونات الص�ودیوم وكبریت�ات الص�ودیوم  )لیوریا و الفایلكسا ( خلیط

%  عل��ى الت��والي ، ف��ي ح��ین ل��م  34.11%  . 36.68%  ، 50.46% ، 52.75تحط��یم  

  . DONفي أختزال سم الـ اثرأي  S. cerevisiae تظھر معاملة الخمیرة 
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