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كمان در آالي رنگینقزل و فلور قارچی خوراک مصرفیمیزان آفالتوكسین  تعیین

 هاي پرورشی استان البرز كارگاه
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 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، : نژادسهیل علی

 تهران، ایران
 

 1396 شهریورتاریخ پذیرش:            1396 خرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

شوند. این ای آسپرژیلوس دسته فالووی )گروه آسپرژیلوس فالووس( تولید میهای رشتهوسط قارچها سمومی هستند که تآفالتوکسین 

و رطوبت  گراددرجه سانتی27دهنده خوراک در محیط با شرایط دمای بیش از ها قابلیت رشد و تولید سم در خوراک دام یا مواد اولیه تشکیلقارچ

باشد. حضور این سم در ها میترین گونه نسبت به آفالتوکسینکمان حساسآالی رنگینرورشی قزلرا دارا هستند. در بین ماهیان پ ٪16باالی 

در  گردد.دنبال آن تلفات میهآال موجب کاهش رشد، تضعیف سیستم ایمنی، اختالل در انعقاد خون، بروز تومورهای کبدی و بخوراک ماهی قزل

گیری شد و میزان سطح آفالتوکسین آال در استان البرز در فصل پاییز نمونهکارگاه پرورش قزل 20ای از نمونه خوراک کارخانه 20تحقیق حاضر 

  ppb69/4 و میانگین   ppb  4/12و ppb34/1 بین  گیری گردید. میزان آفالتوکسین در دامنهکل با استفاده از روش االیزای مستقیم اندازه

جنس )آسپرژیلوس، 7قارچی نیز مورد بررسی قرار گرفتند.  نظر فلور های خوراک ازود. نمونهتر از حد مجاز بگزارش گردید که این میزان کم

باالترین میزان فراوانی را داشت.  %3/46موکور، فوزاریوم، آلترناریا، پنی سیلیوم، رایزوپوس و آبسیدیا( شناسایی گردید که جنس آسپرژیلوس با 

نایجر نیز  آسپرژیلوسترین فراوانی نسبی را دارا بود. پایین %3/5 با باالترین و فومیگاتوس %2/48های این جنس، آسپرژیلوس فالووس دربین گونه

های جدا شده از خوراک، رغم پایین بودن سم آفالتوکسین و با توجه به قارچعلی خود اختصاص داد.به از فراوانی را %34موردگزارش  19با 

 آید.حساب میهکننده بداری خوراک، از عوامل مهم تعیینابراین وضعیت و طول مدت نگهپتانسیل تولید سموم قارچی وجود دارد. بن
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 مقدمه

)سالنامه  کیلوگرم 5/8متوسط سرانه مصرف آبزیان در ایران        

رغم افزایش طی سالیان اخیر شد که علیبامی( 1393 ،شیالت ایران

بیش از  2014که طبق آمار فائو در سال هنوز با سرانه مصرف جهانی 

. در (1393نژاد، و میگلی پورکیلوگرم است، فاصله دارد )کیهان 19

دلیل ظاهر و کمان بهآالی رنگینقزلماهی میان ماهیان پرورشی، 

است و میزان تولید  وردارطعم مناسب از استقبال نسبتاً زیادی برخ

 144به حدود  1382هزار تن  در سال 23آال( از )قزل ماهیان سردآبی

رسیده است )سالنامه آماری سازمان شیالت  1392هزار تن در سال 

(. طعم و کیفیت ماهی عرضه شده با غذای مصرف شده 1393 ،ایران

وابستگی پرورشی  کمانآالی رنگینقزل مرتبط است. کامالً توسط ماهی

 آالغذای قزلدهنده تشکیل مواد اصلی. ی دستی دارددهکامل به غذا

باشد. پودر ماهی، سویا، آردگندم، گلوتن، نشاسته و روغن میشامل 

دهنده اثرات مستقیم و کیفیت نامطلوب هریک از این اجزای تشکیل

غیرمستقیم بر کیفیت گوشت تولید شده خواهد داشت. شدت این 

ی است که بعضی اوقات منجر به غیرقابل مصرف شدن حدتغییرات به

 شود.گوشت ماهی می

مواد غذایی هستند،  این عوامل مولد فساد در ها یکی ازقارچ       

ماده غذایی دارای  سم در ها از دو جنبه ایجاد فساد و تولیدحضور قارچ

اکثر (. Das، 2000و  Dutta؛ 1387)هژیر و همکاران،  اهمیت است

 هایجنسهای متعلق به وسیله گونهشناخته شده به ارچیسموم ق

سپس، آلترناریا،  سیلیوم، فوزاریوم، کالویقارچی آسپرژیلوس، پنی

)هژیر  شونداستاکی بوتریس، میروتسیوم، فوما و دیپلوئیدیا تولید می

 های مولد سم درشرایط آب و. بسیاری از قارچ(1387و همکاران، 

مقادیر قابل توجهی سم تولید و  کرده و شدهوایی گرم و مرطوب ر

هوایی احتمال حضور  دلیل تنوع آب وبه در ایران، کنند. ترشح می

 همراه سموم مربوط در محیطهای مولد سم بهطیف وسیعی از قارچ

ها از وجود دارد. در بین سموم قارچی آفالتوکسین داری خوراکنگه

 .(Payne ، 2009و Ryan Georgianna) اهمیت خاصی برخوردارند

در میان  است. G2و  G1و B2 وB1  آفالتوکسین اصلی شامل چهار

زای طبیعی شناخته شده ترین ماده سرطانقوی B1آفالتوکسین  هاآن

گسترش  دلیل سمیت باال وبه( و 2003 ،و همکاران Bintvihok) است

 خام مورد مصرف انسان و دام، این سم  مواد غذایی درآن وسیع 

مورد  سازمان غذا و داروی ایاالت متحده نوان شاخص توسطعهب

براساس نتایج ارائه شده (. Coulombe ،1993) گیردارزیابی قرار می

، هرساله حدود FDA (Food and Drug Administration) هوسیلهب

محصوالت غذایی در سراسر جهان با سموم قارچی آلوده  از درصد 25

یه آلوده به آفالتوکسین یک مشکل تردید مصرف اغذشوند. بیمی

پروری است که موجب بروز مشکالت اقتصادی و معمول در آبزی

شود. این مساله درکشورهای توسعه یافته بهداشتی در تولیدات آن می

حاصل  بیماری(. Fegan ،2005و   Spring؛Fegan 2005) تر استبیش

بسیاری کی از طریق خوراتواند می (آفالتوکسیکوزیساز این سموم )

 Klichو  Bennett) داران را مبتال کندهای ماهی و پوستهازگونه

دلیل مصرف به این بیماری . موارد متعددی از(Ashley  ،1970؛2003

درانسان، حیوانات  B1ویژه نوع به هاغذای آلوده به انواع آفالتوکسین

حضور (. Khoo ،2000) گزارش گردیده است نیز وحشی پرورشی و

و در نهایت  ماهی ها به گوشتها در غذا باعث انتقال آنوکسینآفالت

  کننده نهایی است.عنوان مصرفبدن انسان به

آالی اند که در میان آبزیان، ماهی قزلمحققین مختلف نشان داده       

 آفالتوکسین سمی اثرات به نسبت گونه ترینحساس کمانرنگین

دوز کشنده  ترین. پایین(Wilson ، 1994و  Miller) شودمحسوب می

(50 LD ) در بین آبزیان تحت مطالعه، برای این گونه تعیین گردیده

کمان اگر با جیره آالی رنگینقزلجمعیت درصد از  50است. بنابراین 

 میرندتغذیه شوند سریعاً می آفالتوکسین ppb1000-500  حاوی غذایی

(Wiseman1982 ،و همکاران .)ی از آلودگی غذای میزان اثرات ناش

ها در ماهیان به عوامل متعدد، شامل قدرت اثر ماهی به آفالتوکسین

ماهی، وضعیت  نژادآفالتوکسین )نوع آفالتوکسین(، مقدار سم، گونه و 

سالمتی، مرحله زندگی، درجه حرارت آب و حضور یا عدم حضور 

؛ Khoo، 2000) وابسته است ،ترکیبات مؤثر برسمیت آفالتوکسین

Jantraroti و Lovell ،1990   .) 
 

 
 فالووس آسپرژیلوس: 1شکل

 

تواند به آال میطورکلی در غذای ماهی قزلهحضور این سموم ب       

دهنده غذا و نیز دالیل مختلفی از جمله کیفیت بد اجزای تشکیل

گراد و رطوبت درجه سانتی 27ها در شرایط دمایی باالی داری پلتنگه

گونه غذاهای پلت د مشاهده گردد. ماهیانی که از ایندرص 16باالی 

کنند دارای مشکالت جدی مختلفی ازجمله کاهش شده تغذیه می

رشد، اختالل در انعقاد خون، بروز تومورهای کبدی و افزایش میزان 
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ها، مولدین اصلی آفالتوکسینشوند. تلفات در یک کارگاه پرورشی می

های همانند سایرگونه و هستند گروه فالووس های آسپرژیلوسقارچ

 (. 1994 ،و همکاران Gibson) برخوردارند گسترش جهانی ازجنس  این

و آسپرژیلوس  دو گونه آسپرژیلوس فالووس توسط عمدتاً هاآفالتوکسین

های همه سوش البته (.Das ، 2000وDutta ) شوندمی تولید پارازیتیکوس

نیز در هر محیطی  های مولد سمها مولد سم نیستند و سوشآن

(.  محیط رشد، 1991 ،و همکاران Cutuli) توانایی تولید سم را ندارند

دما، میزان رطوبت نسبی و آب فعال ازجمله عوامل مهمی هستند که 

ترین زمان، دما دهند. مناسبتولید آفالتوکسین را تحت تاثیر قرار می

 3تا  2تیبترو رطوبت نسبی برای رشد قارچ و تولید آفالتوکسین به

درصد تعیین شده است  95تا  88گراد و درجه سانتی 30تا 25هفته، 

و  Gibsonترین متغیر است )(. اما رطوبت مهم1380)عالمه و رزاقی، 

 (.1994 ،همکاران

ها، محققین مختلفی وجود این باتوجه به اهمیت افالتوکسین       

آبزیان پرورشی  در وزآفالتوکسیک .اندکرده دام بررسی خوراک سموم را در

مراکز تکثیر  همراه وقوع هپاتوم دربه 1960بار در سالبرای اولین

 ایالت آیداهو واقع درآمریکا گزارش گردید کمان دررنگینآالی قزل

(Ashley ،1970 و )ها مصرف آفالتوکسین تلفات دسته جمعی ناشی از

زایی سرطان راث (.2000 ،همکاران و Mahoney) دش گزارش آلمان از سپس

ماهی کمان، گربه آالی رنگیندر ماهیانی مانند قزل B1آفالتوکسین 

 ؛2003 ،و همکاران Motalebi) تیالپیا، گوپی، کپورماهی هندی ،یکانال

Lovell، 2001؛ Chavez ؛1994 ،همکاران و Jantraroti و Lovell ،

ه مطالعه شد( Klich ، 2003و  Bennett) نمونودوو پنئوس  (1990

 آفالتوکسین به زیادی میزانبه نیل تیالپیای و کمانرنگین آالیقزل .است

B1 ،تری را ماهی کانال حساسیت کمکه گربهدرحالی حساس هستند

 ،Lovell و Jantraroti؛ 2003و همکاران  Motalebi) دهدنشان می

1990.) 

 100±10ماهیقطعه فیل 180( 1388سپهداری و همکاران )       

 قرار دادند. در B1های مختلف آفالتوکسین معرض غلظت را درگرم 

نواحی شکمی،  هایی با حاشیه زردرنگ درتیمارهای مختلف، بروز زخم

ای و شکمی های سینهباله پایه همراه خونریزی دردمی به ساقه جانبی و

 های فوقانی و تحتانی باله و درهمراه بروز زخم و جراحات در لبهبه

همراه خوردگی باله در ای و شکمی و پشتی بههای سینههحاشیه بال

( میزان 2003و همکاران )Motalebi  .دبرخی از تیمارها مشاهده گردی

غربی کمان در استان آذربایجانآالی رنگینآفالتوکسین خوراک قزل

غلظت آفالتوکسین   (2011) همکاران و Alinezhadو  مجاز حد تر ازکم را

B1 باالتر از حد مجاز اعالم نمودند. باتوجه به اهمیت  در خوراک را

هوایی در نقاط مختلف کشور الزم است چنین  موضوع و تنوع آب و

همین ههای مختلف جغرافیایی انجام شود، بتحقیقاتی در محدوده

آال در استان البرز جهت وضعیت وجود آفالتوکسین در خوراک قزل

  در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

 

 هامواد و روش

کارگاه پرورشی  20خوراک  این مطالعه میزان آفالتوکسین کل در       

مورد سنجش طور تصادفی هب 1394استان البرز در فصل پاییز  سال 

ای گرم نمونه خوراک کارخانه 500قرار گرفت. از انبار کارگاه مقدار 

ثبت  های مناسب و)پلت( تهیه شد و پس از قرار دادن در بسته

گیری به آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی برای اندازه مشخصات سریعاً

آفالتوکسین   میزان گیریاندازه برای گردید. منتقل کل آفالتوکسین سطح

کار از کیت روش االیزا استفاده شد. برای این های خوراک ازنمونه

  AgraQuant total Aflatoxin Assay 4/40سنجش آفالتوکسین کل 

باشد یک روش االیزای مستقیم می AgraQuantروش گردید.  استفاده

های و برای دانه نمودهگیری هزی آفالتوکسین کل را انداکه سطح کمّ

 گیرد. در مرحلهاستفاده قرار میمورد  دامخوراک موجود درغالت 

ها با استفاده از یک دستگاه پایانی فرآیندهای آزمایشگاهی نمونه

 وانده شدند.اپتیکال دانسیتومتر خ

موسسه استاندارد  7570 شمارهدستورالعمل  براساسگیری نمونه       

برداری از مواد نمونه چنین روش اجراییهم و تحقیقات صنعتی ایران و

برداری از کارخانجات نمونه نحوه دستورالعمل مطابق آماده خوراک و اولیه

شکی کشور سازمان دامپز بزیانآتولیدکننده خوراک دام و طیور و 

ها در نمونه (.1394، کشور دامپزشکی صورت پذیرفت )سازمان

های پالستیکی سربسته به آزمایشگاه منتقل شدند و بالفاصله کیسه

برای جداسازی (، 2000)و همکاران   Samsonبا استفاده از روش

 180گرم نمونه با  20ها شد. مقدارسازی نمونهها اقدام به رقیققارچ

 %05/0کلرید سدیم و  %85/0مقطر استریل حاوی  لیتر آبمیلی

دقیقه قرار داده شد. سپس  30مدت بر روی شیکر به 80توئین 

های لیتر از آن برداشت شد و به محیطمیلی 1و  75/0،  5/0های حجم

AFPA (Aspergillus flavus and parasiticus agar)  وDRCA 

(Dichloran rosebengal chloramphenicol agar)  .منتقل گردید

 طور روزانه مورد مشاهده و بررسی قرار گرفتند. ها بهپلیت

های آسپرژیلوس دسته فالووی از ، قارچAFPAدر محیط کشت        

های پشت صورت پرگنه های فالووس و پارازیتیکوس بهجمله گونه

دلیل دارا بودن نیز به  DRCAشوند. محیطنارنجی مشخص می

ها از محیط سازی قارچنگال و کلرامفنیکل برای جداروزب کلران،دی

الرشد را کند های سریعکلران رشد قارچبسیار مناسب است. دی

شود. ها میها توسط آنکند و مانع از پوشانده شدن سایر قارچمی

ها را مهار کرده و در نهایت جداسازی و کلرامفنیکل هم رشد باکتری
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ده بر روی محیط کشت بهتر صورت قارچی رشد کر هایکلنی شناسایی

گیری شد و جهت خالص نمونه نارنجی پشت هایکلیه پرگنه از گیرد.می

 SDA (Sabouraud dextrose agar) های حاوی محیط سازی به  پلیت

( منتقل گردید. کشت بر روی Czapek dox agar: )چاپکس CZو 

ای انجام صورت سه نقطههمحیط چاپکس برای مشاهده بهتر کلنی و ب

های پشت نارنجی، برای بررسی سازی پرگنهخالص شد. بعد از

مرفولوژیکی اقدام به تهیه اسالید کالچر )کشت بر روی الم( شد. الزم 

های رشد کرده بر روی پلیت گسترش به ذکر است از همه پرگنه

ها تهیه شد برای شناسایی فلور قارچی نمونه (Tease mount) مستقیم

شدند نیز ی غیرآسپرژیلوس که با این روش شناسایی نمیهاو از قارچ

های اسالید کالچر تهیه گردید. شناسایی فلور قارچی با توجه به ویژگی

 های قارچی انجام گرفت. مورفولوژی ماکرو و میکروسکوپی ایزوله

نالیز آدست آمده با استفاده از روش هتجزیه و تحلیل نتایج ب       

 انجام گرفت.  SPSSافزاروسیله نرم( بهANOVAطرفه )واریانس یک

 زیابی قرار گرفتند.       از نظر آماری مورد ار 05/0 Pها در سطح تفاوت

 

 نتایج
 در دامنه ppb 69/4میانگین  دهندهدست آمده نشانهنتایج ب       

ppb 4/12-34/1 20دست آمده در این هبود. مقادیر آفالتوکسین ب 

 های خوراک ازنمونه آمده است. 1تفکیک درجدول  نمونه خوراک به

جنس 7نظر فلور قارچی نیز مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 

سیلیوم، رایزوپوس و )آسپرژیلوس، موکور، فوزاریوم، آلترناریا، پنی

 %3/46( که جنس آسپرژیلوس با 2آبسیدیا( شناسایی گردید )جدول

های این جنس، بین گونه در باالترین میزان فراوانی را داشت.

 %3/5باالترین و فومیگاتوس با  %2/48آسپرژیلوس فالووس با 

 مورد 19آسپرژیلوس نایجر نیز با  .ترین فراوانی را دارا بودندپایین

 (.3خود اختصاص داد )جدولبه از فراوانی را %34گزارش 
 

های خوراک دست آمده از نمونهه: میزان آفالتوکسین ب 1جدول

 آالی استان البرزهای پرورش ماهی قزلهکارگا
شماره 
 نمونه

  فالتوکسینآ میزان
 (ppb) کل

شماره 
 نمونه

آفالتوکسین  میزان
 (ppb) کل

1 14/3 11 72/2 
2 25/4 12 28/2 
3 84/2 13 4/12 
4 71/4 14 52/9 
5 30/5 15 85/2 
6 74/3 16 25/3 
7 50/5 17 20/4 
8 35/4 18 87/3 
9 77/4 19 52/4 
10 34/1 20 31/8 

 
 

 های مختلف یافت شده در هر نمونه: تعداد کلنی قارچ2جدول 

Aspergilus spp. Mucur spp. Fusarium spp. Alternaria spp. Penicillium spp. Rhizopus spp. Absidia spp. نمونه 
2 - 1 1 - - 1 1 

4 - - - 2 1 2 2 

1 1 1 - - - 1 3 

2 - - 2 - - - 4 

3 - 2 -  1 - 5 

5 - 1 - 1 - - 6 

2 3 - - - 2 1 7 

3 - - 1 2 1 - 8 

2 - - - - - 1 9 

3 1 3 - 1 - - 10 

2 - - - - - 2 11 

4 1 - 1 2 1 - 12 

2 - 1 2 - - - 13 

- - - - - 2 - 14 

5 - - - 1 - - 15 

4 - 2 - - 1 - 16 

3 - 1 - 2 - 1 17 

5 - - 1 1 - - 18 

4 - 3 - - 1 1 19 

- 1 1 1 - 1 - 20 

 جمع 10 11 12 9 16 7 56
 درصدنسبی 3/8 9 9/9 4/7 3/13 8/5 3/46
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 آالی استان البرزهای آسپرژیلوس یافت شده در خوراک قزل: فراوانی گونه3جدول 

 گونه آسپرژیلوس آسپرژیلوس فالووس آسپرژیلوس نایجر آسپرژیلوس فومیگاتوس .spp آسپرژیلوس جمع

 د(تعداد )درص (2/48) 27   (34) 19 (3/5) 3 (5/12) 7  56

 

 بحث

 کهی بازاری آالقزل شدهپلت خوراک نمونه 20این پژوهش  در      

 صورتهب البرز استان مختلف نقاط در یماه پرورش کارگاه 20 از

آوری شد و مورد آزمایش قرار جمع 1394 زییپا فصل در و تصادفی

 از استفاده با کل نیآفالتوکس سطح زانیمفلور قارچی و نیز  گرفت.

 . دیگرد یریگاندازه میمستق یزایاال روش

آسپرژیلوس، موکور، فوزاریوم، آلترناریا، پنی سیلیوم، رایزوپوس        
های های قارچی جدا شده بودند. حدود نیمی از قارچجنس آبسیدیا و

بود )جدول  آسپرژیلوسآال متعلق به جنس جدا شده از خوراک قزل

 آسپرژیلوس فالووسرا  ( که از این میزان نزدیک به نیمی از آن 2

( با 1392نژاد و همکاران )(. در تحقیق علی3داد )جدول تشکیل می

در پلت  فالووس آسپرژیلوسای مشابه میزان آلودگی نسبت به نتیجه

و  Ghaemmaghami که این با نتیجه گزارش شد %5/55ای کارخانه

 خوانی( هم2011و همکاران ) Alinezhad( و نیز 2013همکاران )

مربوط به جنس آسپرژیلوس  شده ترین جنس جدابیش آن طی دارد، که

ی مختلف هاترین جدایه را در گونهبیش فالووس آسپرژیلوسبود و 

ترین عامل مولد مهمآسپرژیلوس فالووس  داد.آسپرژیلوس تشکیل می

ممکن است  گونه اینمختلف  هایآید، سوشحساب میآفالتوکسین به

 ،و همکاران Hedayati را تولید کنند )  2Bو  هم   1Bهم آفالتوکسین 

های جدا شده از غذا توانایی تولید آفالتوکسین توسط سوش .(2007

های جدا شده از خوراک برای سوش %60/1در یک دامنه وسیع از 

برای موارد جدا شده  %76( تا Tanvinova ، 2006و  Labudaطیور )

 ( گزارش شده است.Das ، 2000و  Duttaاز خوراک دام در هند  )

 آسپرژیلوس و فالووس آسپرژیلوس هایسویه تمامی البته       

هایی که توانایی قادر به تولید آفالتوکسین نیستند. سویهپارازیتیکوس 

مولد آفالتوکسین  که هاییآن و سمی هایسویه دارند را آفالتوکسین تولید

های که سویهاینشوند. ضمن های غیرسمی نامیده مینیستند سویه

ها توانایی تولید سم را ندارند )عالمه و مولد سم نیز در همه محیط

(. بنابراین حضور این 1991 ،و همکاران Cutuli؛ 1380ابیانه، رزاقی

دهنده حضور سم در غذا باشد اما تواند نشانطور قطع نمیهها بقارچ

ساعد مانند پتانسیل تولید سم وجود دارد و در صورت ایجاد شرایط م

داری احتمال تولید سم باال بودن میزان رطوبت غذا و یا شرایط بد نگه

یابد. از طرفی میزان سم تولید شده ممکن است در پلت افزایش می

های آلوده حدی نباشد که ایجاد مسمومیت و تلفات کند و ماهیبه

تواند باعث تجمع تدریجی شوند که این میصید و به بازار عرضه می

 خطر افتادن بهداشت عمومی شود.کنندگان و بهم در مصرفس

 آلودگیشود میانگین مشاهده می 1گونه که در جدول همان       

های پرورشی در کارگاه کمانرنگین آالیقزلماهیان  غذای مصرفی

و  34/1ترین مقدار باشد که کممی  69/4به آفالتوکسین  استان البرز

های نمونه تمامدر مطالعه حاضر در است.  ppb 14/12مقدار  ترینبیش

تر از میزان آال میزان آفالتوکسین کمقزل پلت مصرفیدست آمده از هب

حضور مقادیر باالتر از حد مجاز آفالتوکسین در  .بود (ppb20) مجاز

 های خوراک دام توسط سایر محققین گزارش شده استبعضی نمونه

(Fraga ؛2007 ،و همکارانKeller  ،2007 ؛Charoen   وKavisarasai ،

(. در کار مشابه انجام شده 2003 ،و همکاران  Motallebi؛2006

در پلت  1B( میزان آفالتوکسین 2011و همکاران ) Alinezhad توسط

محمدی و .  تحقیقی که توسط ابراهیمیبود ppb20تر از کمی بیش

ال در استان آ( بر روی خوراک انبار شده ماهیان قزل1390رضویلر )

غربی صورت پذیرفت میزان آفالتوکسین کل در فصل بهار آذربایجان

 و همکاران Motalebiرا نشان داد.   ppb1/6 و در فصل تابستان  6/8

گیری در دو زمان متفاوت از سال، ( طی دو مرحله نمونه2003)

آالی پرورشی را آزمایش کردند. طی این مطالعه خوراک مصرفی قزل

میزان آلودگی بررسی شد. غلظت  شرایط محیطی بر ل واثرات فص

که تعدادی بود. درحالی ppb4 تا  2آفالتوکسین در پاییز و زمستان بین

های های گرفته شده در بهار و تابستان، غلظت آفالتوکسیناز نمونه

1B ،2B  ،1G ،2Gتا 21/1  ، بین ppb 62/6 ها این بررسی نمونه بود. در

آوری شده بودند و مزارعی که بهداشت را لف جمعهای مختاز مزرعه

 غذا نشان دادند.  تری را درکردند میزان سم کمرعایت می انباردر 

حضور سم درخوراک مصرفی (  گزارشات متعددی از 1388سپهداری )

، بیوسنتز و متابولیسم (2002)و همکاران  De Vries، شامل حیوانات

شناسی و اثرات بیولوژیک سم، (2002)همکاران  و Calvoآن توسط 

 Newberre (1994)و  Groopman (1994)، Cullenو  Eaton توسط آن

 . ذکر کرده است

 آالی رنگینمانند قزل ماهیانی در 1B زایی آفالتوکسینسرطان اثر       

و  Labuda) ، تیالپیا، گوپی، کپورماهی هندییماهی کانالکمان، گربه

Tanvinova، 2006؛Motalebi  ؛2003 ،همکاران وChavez  و همکاران، 

و  Bennett)  و پنئوس مونودون( Lovell، 1990 و Jantraroti؛ 1994

Klich ،2003)  .مطالعه شده است  
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Cagauan        جمعی گزارش وقوع تلفات دسته (2004) و همکاران

در میان ماهیان تیالپیای پرورشی در فیلیپین را که از طریق تغذیه با 

 . زده اتفاق افتاده بود گزارش کردندای کپکغذاه

آفالتوکسین  مولد هایقارچ که است حقیقت این بیانگر فوق تحقیقات       

جلوگیری از وقوع آلودگی از یک گسترش جهانی برخوردار هستند و 

طبیعی به آفالتوکسین در خوراک دام نیاز به یک همکاری و توجه 

داری توان از شرایط مناسب نگهمیجهانی دارد که از موارد مهم آن 

های در انبارها و نیز استفاده از مواد اولیه با کیفیت باال در تولید خوراک

 مخلوط نام برد.

 کمانرنگین آالیقزل ماهی خوراک هدهندتشکیل خام مواد       

 گرفته قرار قارچی مولد سم عوامل توسط معرض آلودگی در تواندمی

 زنجیره غذایی وارد و شده آلودگی فرآوری دچار از قبل مواد خام یا

گروه  دو جیره پروتئینی مواد و شود. غالت آن کنندگان مصرف و ماهی

 بر. دارند قرار آلودگی معرض در که هستند ترکیبات خام مواد اصلی

 ،(1994) همکاران و Phillips  توسط آمده عملبه هایبررسی اساس

 مواد غذایی، مواد در هاآفالتوکسین کاهش میزان راهکارهای موضوع با

 دارای فیزیکی نظر نسبت به مواد پروتئینی از و غالت اینشاسته

 ترسالم و بوده مستعد ترکم هاقارچ رشد باشند و برایمی ترکم رطوبت

 واسطههستند نیز به پلت صورتمحصوالتی که به آیند.نظر میبه

 باشند.می آفالتوکسین مولد هایچقار رشد به مستعد ترکم پایین، رطوبت

 آلودگی به مستعد و بوده الرطوبه جاذب شکل پودری، در البته این اجزا

 حالت در تربیش مصرفی خام مواد)هستند  هاآن متابولیت قارچی و

 را وریآفر از قبل آلودگی هزمین این و شوندمی عرضه بازار به پودری

 (.آوردمی وجودبه تربیش هاآن در

های مولد با توجه به گسترش آلودگی و وجود اسپورهای قارچ       

 آفالتوکسین اعظم بخشکه  نمود ادعا توانآفالتوکسین در محیط می

 خود در ،(است ترپایین نیز مجاز حد از آن مقدار کهاین وجود با)

 استفاده احتمال و است داشته وجود فراوری از قبل مصرفی، موادخام

 استفاده مورد ترکیبات نوع به توجه با توکسین به ودهآل محصوالت از

که این مورد در آلودگی گزارش  .دارد وجود ماهیان خوراک هتهی در

(، نیز مشاهده شد و آلودگی 2011و همکاران )  Alinezhadشده توسط

 هایبررسی درطی. دهنده آن بودپلت ناشی از آلودگی اجزای تشکیل

 در 1381 تا 1379 هایسال هفاصل در نتوتونچیا توسط آمده عملبه

 سیر و افزایش به اشاره ضمن شرقی، و غربیآذربایجان هایاستان

 به طیور و دام خوراک هاینمونه ارسال( افزایش برابر 4) صعودی

 تربیشه توج از نشان که استان دو در کیفیت کنترل هایآزمایشگاه

 ترینبیش که است شده شارها است، مهم این به دامداران و تولیدکنندگان

 پودر گوشت، پودر نظیر پروتئینی ترکیبات مورد در آلودگی میزان

 ترکیبات دیگر آلودگی بین این در و است شده دیده کنسانتره و ماهی

 دیده نیز ذرت و سویا پنبه، تخم هکنجال چغندر، هتفال مالس، چونهم

 است گرفته ردرب را ppb  35و  10مابین  ایدامنه که است شده

 (.1390محمدی و رضویلر، )ابراهیمی

 کارخانجات در استفاده مورد خام مواد بر که عملیاتی راستا این در       

 کردن آسیاب جداسازی، و کردن پاک نظیر شودمی انجام تولیدی

های سموم جاذب و میکروبی موادضد از استفاده مرطوب، و خشک

 کل درصد کاهش و قارچی آلودگی بار کاهش بر تواندمی خود قارچی

  .باشد مؤثر نهایی محصول در موجود کل آفالتوکسین

در استان البرز  ppb 69/4نتایج تحقیق حاضر با میانگین آلودگی        

 ppb6/8غربی با میانگین تر از تحقیق مشابه در استان آذربایجانکم

تحقیق  مقایسه با ( بود اما در1390رضویلر، محمدی و )ابراهیمی

Motalebi آالی پرورشی صورت برروی خوراک قزل (2003) و همکاران

در  4تا  2پذیرفت نتایج مشابهی با میزان میانگین در همان دامنه 

در فصل بهار و تابستان  ppb 62/6تا  21/1فصول پائیز و زمستان و 

ثبت گردید. در کل در مقایسه با دیگر تحقیقات صورت گرفته در 

جهان، سطح آفالتوکسین موجود در پلت مصرفی  سطح ایران و

با چنین میانگینی  آال در استان البرزهای پرورشی ماهیان قزلکارگاه

ها دارای سطح مطلوبی از نظر باشد که این نمونهنشانگر این مطلب می

 باشند.است، می ppb20 که  استاندارد جهانی آفالتوکسین

توجه به اهمیت موضوع چه از نظر شود با در پایان پیشنهاد می       

میزان تولید استخرهای پروش ماهی و چه از نظر بهداشت عمومی  

طور مستمر در نقاط مختلف کشور و روی هتری بتحقیقات بیش

 های مختلف خوراک صورت پذیرد.شکل

 

  منابع
 شیوع میزان بررسی  .1390 ،و. محمدی، ک. و رضویلر،ابراهیمی .1

 به ماندة آفالتوکسینباقی و آسپرژیلوس زای نآفالتوکسی هایگونه

 هایدر استان کمانرنگین آالیقزل ماهی خوراک در االیزا روش

 ،1 شماره ،8سال  .ایپاتوبیولوژی مقایسه .غربیآذربایجان و تهران

 .394تا  385صفحات 

 و برنامه دفتر. 1393. ایران شیالت سازمان آماری سالنامه .2

 .ایران شیالت سازمان شیالتی، توسعه طالعاتم و آمار بودجه، واحد

 7570، استاندارد ملی شماره سازمان استاندارد ایران .3

مانده تغییرات هیستوپاتولوژیک و باقی بررسی .1388.، سپهداری، ا .4

فیل  در 1Bمصرف خوراک مقادیر مختلف آفالتوکسین  بافتی ناشی از

ت درجه دکترای نامه برای دریاف(. پایانHuso huso) ماهی پرورشی

های آبزیان از دانشکده دامپزشکی بیماری و بهداشت رشته در تخصصی

 .15تا  8صفحات دانشگاه تهران. 
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مطلبی  ؛.عپور، شریف ؛.حموسوی، زادهابراهیم ؛سپهداری، ا. .5

فشتمی، پورعلی ؛کاکولکی، ش. ؛خسروی، ع. ؛مغانجوقی، ع.

رسی کمی و کیفی بر .1388 ،.حالجیان، عو  زاده، م.معصوم ؛ح.

 مختلف مقادیر خوراکی مصرف از ناشی پوستی هایجراحت

مجله  .( Huso huso) ( در فیل ماهی پرورشی1AFB) 1B آفالتوکسین

 .52تا  43صفحات ، 2، شماره 18 . سالعلمی شیالت

انتشارات  .هامایکوتوکسین  .1380 ،.ابیانه، مرزاقی. و عالمه، ع .6

 دانشگاه امام حسین )ع(.

خواجه  ؛مقامی، س.س.قائم ؛ابیانه، م.رزاقی ؛نژاد، س.علی .7

. تعیین آلودگی 1392 ،رهاننده، م. و صابری، س.ر. ؛رحیمی، ا.ا.

نشریه  .کمانآالی رنگینای قزلساز و کارخانهقارچی در غذای دست

 .46تا  35 ، صفحات100شماره  .)پژوهش و سازندگی( دامپزشکی

گزارش آماری و تحلیلی .1393ا.،  ،نژادمیگلی، ع. و پورکیهان .8

 .2014تشریحی فائو در مورد تولید جهانی آبزیان در سال 

 و رضایی، ر. ؛رشیدی، ک. ؛صنوبرطاهانی، ن. ؛هژیر، م. .9

در شیرخام  1Mبررسی میزان آفالتوکسین  .1387 ،.شیخی، ح

مجله علمی دانشگاه علوم  .تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه سنندج
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