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بررسي گندم و جو محصول نواحي شمال و شمال شرق ايران از نظر آلودگي به داكسي 

   مولد آنFusarium graminearum هاي نيوالنول و جدايه
  

DEOXYNIVALENOL AND DON – PRODUCING Fusarium 

graminearum ISOLATES IN WHEAT AND BARLEY CROPs IN 

NORTH AND NORTHWEST AREAS OF IRAN  
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  دهيچك
بـا   ۱۳۸۵نمونه جـو اسـتان گلـستان در سـال     ۱۵۴هاي گلستان، اردبيل، آذربايجان و   نمونه گندم استان   ۲۲۷آلودگي به داكسي نيوالنون در      

   تـا  ۵۳/۱۸آوري شده از اسـتان گلـستان در سـطح            هاي گندم جمع   نمونه % ۹۷/۴۴داكسي نيوالنون در    . يداستفاده از روش االيزا تعيين گرد     
 ۶/۲۸۰تا  ۱۹/۱۵اي معادل  هاي جو استان گلستان در دامنه نمونه % ۳۶/۷۸چنين   هم.شد نانوگرم در گرم رديابي ۹۹/۴۰ و با متوسط ۱۹۲/ ۸۱

هاي گندم محصول آذربايجان غربي رديابي نگرديد و فقط يك نمونه  داكسي نيوالنون در نمونه. د نانوگرم در گرم آلوده بودن۶۰/۵۷و متوسط 
 ۲۳/۱۳۰ و با متوسط ۳۱۶ تا ۳۲هاي استان اردبيل در سطحي معادل  نمونه% ۳۰/۹۲كه  محصول آن سال آذربايجان شرقي آلوده بود، در حالي

هاي شمال و شمال شرق كشور از حد مجاز تعريـف شـده             استان ۱۳۸۵ محصول سال    ميزان آلودگي گندم و جو    . نانوگرم در گرم آلوده بود    
 نمونه گندم در فصل برداشت و پس از چهار ماه انبار داري از پارس آبـاد مغـان در             ۳۵ تعداد    مجدداً ۱۳۹۰در سال   . تر بود  دنيا بسيار پايين  

ميزان درصد وقوع آلودگي گندم .  و داكسي نيوالنول بررسي گرديدFusarium graminearumآوري و از نظر آلودگي به  استان اردبيل جمع
 ۰۶/۲ تـا  ۰۶/۱هـاي گنـدم مرحلـه برداشـت در سـطحي معـادل        نمونه% ۹۰داكسي نيوالنون در و %۹۱/۷۰برابر  .graminearum. F آبي به

 ميكرو گرم بر گـرم افـزايش   ۴۹/۷ تا ۰۸/۳ادل هاي گندم بعد از انبارداري به سطحي مع ميكروگرم بر گرم رديابي شد، اين آلودگي در نمونه  
مناطق شمال و شمال شرق كـشور معـادل          آوري شده از   جمع graminearum. F جدايه   ۲۹توانايي توليد داكسي نيوالنول توسط      . يافته بود 

  . نانوگرم در گرم بود۳۳/۲۳۹۷تا۸۲/۱۷
  

   HPLC, ELISA, Fusarium graminearumايران،  داكسي نيوالنول، گندم، جو، : يدي كل يها واژه
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