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 .Aو Aspergillus flavusی زانیرتوکسیغ و  زانیتوکس یهاهیجدا  ییشناسا و یجداساز

parasiticus  خطر نقشه هیته بر دیتاک  با (الن یگ استان ) هیاشرف  آستانه ین یزمبادام مزارع  از 

 ن یآفالتوکس یآلودگ
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 دهیكچ 

متابولیتآفالتوکسین ثانویه بسیار سمی میها  قارچ    باشند که توسط چند گونههای   و  flavus  Aspergillusاز جمله     Aspergillusمختلف 

Aspergillus parasiticus زایی دارند و تجارت جهانی بسیاری  های قارچی خاصیت سرطانشوند. این زهرابهدر محصوالت مختلف تولید می

جدایه فراوانی  تحقیق  این  در  دهند.  می  قرار  تاثیر  تحت  را  کشاورزی  محصوالت  توکسیناز  غیرتوکسینهای  و   .Aو    A. flavusزای  زا 

parasiticus  باداماز خ و  بادام اک  تولید  مهم  روستای  در هفت  توانایی  زمینی  قرار گرفت.  بررسی  مورد  اشرفیه  آستانه  در شهرستان  زمینی 

جدایهتوکسین نارگیلزایی  کشت  محیط  از  استفاده  با  پرگنه-ها،  رنگ  تغییر  و  شد.  آگار  بررسی  هیدروکسید  آمونیوم  بخار  معرض  در  ها 

ی مذکور جدایه   48بود. از بین   A. parasiticusجدایه    28و    A. flavusجدایه   20شناسائی شد که شامل    Flaviجدایه از بخش    48 درمجموع

غیرتوکسین  9 و  جدایه  توکسین  39زا  گونه جدایه  سایر  بودند.  نتایج زا  به  توجه  با  شدند.  گزارش  و  شناسایی  نیز  آسپرژیلوس  های 

و نقره ده به   آبادمحسن )نقشه خطر( ترسیم شد که بر این اساس، روستاهای الکوژده،    زایی هر روستا، نقشه میانگین توکسینآمدهدست به

 1زایی  و روستاهای پرکاپشت، نوبیجار محله و نبی دهكا با میانگین توکسین  نیپرخطرتر  1/2و    25/2،  5/2زایی  ترتیب با میانگین توکسین

در میانه این   5/1زایی  . همچنین روستای دهسر با میانگین توکسینشوندی مزمینی آستانه اشرفیه محسوب  روستاهای کشت بادام   نیخطرتر کم

استفاده در مهار   منظور  بهزای بومی آستانه اشرفیه  های غیرتوکسین. دورنمای این پژوهش مبتنی بر تشخیص جدایهردیگی می قرار  بندم یتقس

زمینی، این  ر کلونیزه کردن بادام زمینی و تهیه اطلس خطر برای کاهش خطر تولید آفالتوکسین در بادامزیستی با تكیه بر قدرت رقابتی آنها د
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Abstract 

Aflatoxins are highly toxic secondary metabolites produced by several species of Aspergillus including 

Aspergillus flavus and A. parasiticus. These mycotoxins are potential carcinogens and affect the global trade 

of many agricultural products. In this study, the frequency of toxigenic and atoxigenic strains of A. flavus 

and A. parasiticus was investigated in soil and peanuts sampled across the fields located in seven important 

peanut production villages of Astaneh Ashrafieh county. Toxigenicity of the Aspergillus section Flavi 

isolates was evaluated using coconut agar (CA) medium and recording change in color of the colonies on CA 

medium in contact with ammonium hydroxide vapor. A total of 48 isolates of the Flavi section were 

identified, including 20 isolates of A. flavus and 28 isolates of A. parasiticus. Out of 48 isolates, nine were 

atoxigenic and 39 toxigenic. Other Aspergillus species were also identified and are reported. Risk maps were 

developed based on the results obtained on mean toxigenicity. Lakujdeh, Mohsenabad, and Noghredeh 

villages with average toxigenicity of 2.50, 2.25 and 2.10 had the highest risk scores for peanut cultivation 

respectively, while parkaposht, Nubijarmahale and Nabi dehka villages with mean toxigenicity of 1.00, had 

the lowest risk scores across Astane Ashrafieh county. Peanut fields located in Dehsar village were also 

classified with moderate risk scores in the middle of this risk scale with an average toxigenicity of 1.50. The 

outlook of this study was based on identification of atoxigenic isolates of Astaneh Ashrafieh with potential 

future application in biological control of toxigenic strains of section Flavi by relying on their competitive 

ability to colonize peanuts as well as developing risk maps to plan for reducing the risk of aflatoxin 

production on peanuts, an important product of Guilan province, that will pave the way for increased 

production and export of this product. 
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 مقدمه 

گيیاهي  .Arachis hypogaea Lعلمیي  نام با زمينيبادام

است که پس از سويا و   Fabaceaeروغني و متعلق به تيره  

ساله مهم دنيا محسوب روغني يکدانه، سومين گياه دانهپنبه

 روغین، توليید انسیان، مصیر  بیرای زمينیيشود. باداممي

کیاربرد دارد   حيوانیات  تغذيیه  و  غیذايي  استفاده در صنايع

(Lavkor et al. 2017., Torres et al. 2014 سطح کشت .)

 43ميليون هكتار است کیه سیاهنه    28ي در جهان  نيزمبادام

قطی  شیود.  ي از اين میاار  توليید مينيزمبادامميليون تن  

کیه در  اسیت النيزميني در کشور استان گبادام  ديتول  ياصل

 ،لشیت نشیا   ،هياشیرف  شامل آسیتانه  آن  مختلف  یهابخش

کشییت . شییوديکشییت م سییراتییالش و صومعه ،يانالییبنییدر

ر ايران در مساحتي در حدود سه هاار هكتار با ي دنيزمبادام

 رديپییذ يمهییاار تیین صییورت  14ميییاان توليیید حییدود 

(Anonymous 2018) ارياز نقیش بسی يوضوح حاک که به 

در   يمصیرف  ينیزميشهرسیتان در تییمين بیادام  نيبرجسته ا

 باشد.يداخل کشور م

ی قارچي هازهرابهترين  ها يكي از خطرناکآفالتوکسين 

برای انسان، دام و طيور هستند کیه در محصیوهت غیذايي 

 .Asplin & Carnaghan 1961) شیوندمختلف توليید میي

Pitt & Hocking 2006 توسیی   غالبییاً( وAspergillus 

flavus Link  وA. parasiticus Speare شیوند توليید میي

(Goto et al. 1996, Palmgren & Hayes 1987) . 

ترکيبیییات آفالتوکسیییيني  نیییو  10تیییاکنون بیییيش از 

، B1  ،B2  ،G1  ،G2ها انیوا   ترين آنکه مهم  اندشدهگاارش

M1  وM2 باشیندمیي (Hatti et al. 2010) ذکیر. هزم بیه 

هییای در آلییودگي G1و  B1هییای اسییت کییه آفالتوکسییين

 آن  B1  شوند و نیو از سايرين ديده مي  آفالتوکسيني بيشتر

 Horn & Dornerترين نیو  بیرای جیانوران اسیت )سمي

2009, Mishra & Das 2003.) 

 برداری های بررسی نمونهمواد و روش

بیرداری از میاار  هفیت روسیتای کشیت : نمونهمزارع

زميني شهرسییتان آسییتانه اشییرفيه در زمییان برداشییت بییادام

صورت گرفت. به جا روستای نقیره ده و هکیوهده کیه بیه 

رفیت در هیر ترتي  چهار و دو مارعه مورد مطالعه قرار گ

بییرداری انجییام شیید. مییاار  روسییتا از يییک مارعییه نمونییه

صورت تصادفي بیا مسیاحت تقريبیي يیک هكتیار و در به

برداری قیرار روستاهايي که بيشتر از يک مارعه مورد نمونه

 متر بود.  500گرفت، حداقل فاصله ماار  از يكديگر  

های خاک هر مارعیه، بیا اسیتفاده از يیک نمونه:  خاک

زميني، در های بییادامترون، از فواصییل بییين بوتییهبيلچییه سیی

متیر بندی، از عمیق پینج تیا ده سیانتيناديكي محل غال 

آوری شید طور تصیادفي جمیعخاک در ده نقطه مارعه به  

خوبي بیا های خاک هر مارعه بیه)ده زير نمونه(. زير نمونه

 500صورت يک نمونه مرک  تقريبي  يكديگر مخلوط و به

های پالستيكي بیه آزمايشیگاه منتقیل کيسهگرمي در داخل  

های پالسیتيكي بیه ها بیر روی کيسیهاز آن نمونهشد. پس  

مدت يیک تیا دو روز بیدون قرارگيیری در معیرو پرتیو 

درجه سلسيوس خشک و پس   25-30مستقيم خورشيد در  

ها و عبیور از الیک بیا منافیذ دو از آن با خرد کردن کلوخه

کاغییذی در چهییار درجییه هییای متییر در داخییل پاکتميلي

 سلسيوس نگهداری شد.

زمیییان بیییا ها، همبرداری از پيلیییهنمونیییه: محصوووول

برداری از خاک، در فاصله انیدکي پیيش از برداشیت نمونه

زميني انجیام مارعه بیادام 11صورت تصادفي از  محصول به

)رقیم محلیي  2NCزميني تمامي ماار  از نو  رقم بادام شد.

قسیمت  10انجام اين کیار، زمیين بیه گيل بادام( بود. برای 
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متر از يكديگر تقسیيم و از هیر   10فرضي با حداقل فاصله  

آوری شد. اين ده زير نمونیه زميني جمعپيله بادام  25بخش  

 250خوبي ترکي  تا يک نمونیه واحید شیاملبا يكديگر به

زميني های بیاداماز هر مارعه فراهم شود. برداشت پيله  پيله

ديده حذ  و سیاير های صدمهشد. پيله  توس  دست انجام

های پالستيكي به آزمايشگاه منتقل شدند. ها درون کيسهپيله

زميني پس از پنج تا هفت روز هوادهي بیدون های بادامپيله

 25-30قرارگيری در معیرو پرتیو مسیتقيم خورشیيد، در 

های کاغذی به چهار درجه سلسيوس خشک و درون پاکت

 د.درجه سلسيوس منتقل ش

 جداسازی

از روش  ،Aspergillus sppمنظور جداسازی .به خاک: 

-زمينيهییای عصییاره سییي سییری رقییت و محییي  کشییت

آگار همیراه -دکسروز-زمينيآگار و عصاره سي -دکستروز

 Cotty et al. 1994, Horn etبا اسيد هکتيک استفاده شد )

al. 1998گرمي خیاک الیک  500ی (. يک گرم از هر نمونه

ليتیری ميلي  250توزين و در يک فالسک ارلین میاير  شده  

ليتیر آب مقطیر سیترون بیر روی دسییتگاه ميلي100حیاوی 

دقيقیه   30دور در دقيقه بیه میدت    200با سرعت    1لرزاننده

هیای رقیت، مقیدار يیک تكان داده شد. پس از تهيه سیری

هیای کشیت ليتر از سوسپانسيون حاصیل روی محیي ميلي

درجه سلسیيوس  30دن، در دمای اضافه و پس از پخش کر

روز نگهیییداری شییید  4تیییا  3در تیییاريكي بیییه میییدت 

(Bhattacharjee & Baruah 2015, Fani et al. 2014 .)

بر اساس شیكل   Aspergillusهای مشكوک به جنس  پرگنه

های ميكروسكوپي میورد شناسیايي قیرار ظاهری و ويژگي

-ت آبها به محي  کشاز آن هرکدام از جدايهگرفتند. پس  

 
1 Shaker 

منتقل و از روش نیوک ريسیه بیرای خیالز سیازی   2آگار

 ها استفاده گرديد.آن

از   لوسيآسیپره  یهاگونه  یمنظور جداساز  بهمحصول:  

از   يصیورت تصیادفبه  ينيزمبیادام  لیهيپ  20محصول، ابتدا  

بیا اسیتفاده از  هالیهيهرکدام از میاار  انتخیاب و پوسیت پ

هیا توسی  زمينياز آن بادام. پیس  شیدند  یدست جداسیاز

صورت پودر درآمیده و هاون سترون کوبيده شد تا کامالً به

حیاوی محیي   هیای پتیریدر چهار نقطه در اطرا  تشتک

زمينیي آگیار زميني آگار و عصاره سي کشت عصاره سي 

روز   3-4همراه با اسيد هکتيک کشت داده شد و به میدت  

ق بیا از آن مطیابدرجه سلسيوس نگهداری شد. پس    30در  

هیای مشیكوک بیه روشي که برای خاک ارائه گرديد، پرگنه

 شناسايي و خالز سازی شدند.    Aspergillusجنس  

: بیه Flavi های بخووش شناسی گونووهشناسایی ریخت

ای از ، قطعیهAspergillusهای جنس  منظور شناسايي گونه

هیای ميسيليوم هرکدام از جدايیه هیای قیارچي در تشیتک

( کشت 3عصاره مالت آگار )مرک آلمانحاوی محي  کشت  

درجیه سلسیيوس در   25داده شد و به مدت يک هفتیه در  

های ايین محیي  ی پرگنهتاريكي نگهداری شدند. از حاشيه

متیر سیانتي  5/1×5/1های ميسيليومي بیه ابعیاد  کشت بلوک

 مخمر های چاپک و عصاره مخمر آگار )عصارهروی محي 

 30 سیاکارز گرم، 10اپک ز عصاره گرم،4HPO2K 1 گرم، 5

درجیه  25و  37در  ليتیر( 1 مقطیر آب گیرم، 15 آگار گرم،

 20سلسيوس و محي  کشت چاپک عصاره مخمر سوکروز  

عصیاره  گیرم ،4HPO2K 1 گیرم، 5 مخمیر )عصاره 4درصد

 1مقطیر آب گرم، 15 آگار گرم، 200 ساکارز گرم ، 10 زاپک

 Klich & Pittدرجه سلسيوس کشت گرديد ) 25ليتر( در 

 
2 Water Agar (WA) 
3 Merck, Germany 
4 Czapek Yeast Agar With 20% sucrose (CYA20S) 
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1988aها با استفاده از اسيد هکتيک بیر روی هم (. از نمونه

ای اساليد تهيه و در زير ميكروسكوپ با بارگنمیايي شيشه

میییورد بررسیییي قیییرار گرفیییت. صیییفات  400و  100

ميكروسكوپي و ماکروسكوپي مانند رنی  سیطح و پشیت 

ازه های مختلف، اندها در دماها و محي ها، قطر پرگنهپرگنه

بیا   هیا وسیاير ويژگیيهیا، وزيكول ها، متوه، کنيديومفياليد

پيت و ( و 1988) کليچ و پيتاستفاده از کليدهای شناسايي 
 .Klich & Pitt 1988aمورد انطباق قرار گرفت )  هوکين 

Pitt & Hocking 2009.) 

منظیور تعيیين توانیايي بیه  ها:  تولید سختینه در جدایه

 .Aو  A. flavusهییای توسیی  جدايییهتوليیید سییختينه 

parasiticus زمينیییي و آمده از میییاار  بیییادامدسیییتبه

 400هیايي بیا قطیر بيشیتر از )سیختينه L  ها بهبندیتقسيم

 400هییايي بییا قطییر کمتییر از )سییختينه  Sميكرومتییر( يییا

( استفاده شید. Farjood 2008)فرجود ميكرومتر( از روش 

حیاوی محیي  کشیت   هیای پتیریها بر روی تشتکجدايه

زميني آگار کشت داده و به مدت يیک میاه در عصاره سي 

درجه سلسيوس در تاريكي نگهداری شیدند و توانیايي   25

هیا میورد بررسیي و ی آنتوليد سختينه و همچنیين انیدازه

 (.Farjood 2008اندازه گيری قرار گرفت )

بررسی توانایی تولید آفالتوکسین با استفاده از بخووار 

توانیايي توليید آفالتوکسیين طبیق    سید آمونیوم :هیدروک

فنته و و  (Saito & Machida 1999) و ماچيدا سايتوروش 

-( انجام پذيرفت. ابتدا جدايهFente et al. 2001) همكاران

های حیاوی در تشیتک A. parasiticusو  A. flavusهیای 

آگار کشت و بیه میدت پینج روز در -محي  کشت نارگيل

لسيوس نگهداری شیدند. محیي  کشیت درجه س  30دمای  

گیرم آگیار در  20و  ليیگرم پیودر نارگ  200آگار )-نارگيل

( به دست مي آيد. بیرای مشیاهده تغييیر آب مقطر  تريل  کي

های پتری را وارونه کیرده و پیس رن  پرگنه قارچ، تشتک

ليتیییر( از محلیییول غلیییي  ميلي 5/0از آن يیییک قطیییره )

روی سیطح داخلیي درب درصد(  27هيدروکسيد آمونيوم )

دقيقیه، سیطح پشیتي   30تیا    2چكانده شد. پس از گذشت  

های مولید آفالتوکسیين از زردی بیه قرمیا پرگنه در سويه

تيره، قرما هلويي، يا صورتي تغيير رن  داد. شیدت تغييیر 

ی توانییايي دهندهرنیی  و تمايییل بییه قرمییای بيشییتر نشییان

شدت   اانيها بر اساس مهيجدا  زايي شديدتر است.توکسين

از هییای ارسییالي و مقايسییه بییا جدايییهشییده  ديییرنیی  تول

رنی  )عیدم   رييیاز بیدون تغ  در طيفیيپسته    یپژوهشكده

) بسیيار  رهيت  اريرن  قرما بستا   (نيآفالتوکس  ديتول  ييتوانا

 Saito andشیدند ) یبنید ميگیروه تقسی 7بیه  زا(توکسين

Machida 1999.) 

ی در تهیه اطلووس خطوور منوواطق کشووت بووادام زمینوو 

منظیور درک بهتیر نیواحي بیه    شهرستان آسووتانه اشوورفیه:

زمينیي زميني، وضعيت روسیتاهای بیادامپرخطر کشت بادام

 .Aهیای کاری شهرستان آستانه اشرفيه از نظر فراواني گونه

flavus  و A. parasiticusزا و زا و غيیر توکسیينتوکسیين

قشیه هیای توانايي توليد آفالتوکسين در اين مناطق با تهيه ن

خطر بررسي گرديد. بر مدلي که برای تعيیين خطیر در هیر 

متغيیر   4( بصورت تابعي از  R)خطر  مارعه استفاده گرديد،  

 زير در نظر گرفته شد

 Flavi ،(FIF)  بخش  های  هيجدا  يفراوان  -1

 (TIF) زا،  نيتوکس  های  هيجدا  يفراوان  -2

 (MT)  زايي  نيتوکس  نيانگيم  -3

 (AIF) زا  نيرتوکسيغ  های  هيجدا  يفراوان  -4
𝑅 = 𝑓{𝐹𝐼𝐹 ↑, 𝑇𝐼𝐹 ↑, 𝑀𝑇 ↑, 𝐴𝐼𝐹 ↓} 

گانه فوق از سالي به سال ديگر و از مكاني   4متغيرهای  

تیا  1 متغيرهیای با خطربه مكان ديگر تغيير مي کنند. مياان 

 ی بخشها  هيهر چه تعداد جدا  يعني  ،دارد  ميرابطه مستق  3

Flavi  همیين ترتيی  هیر . به  است  شتريباشد خطر ب  شتريب
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 ين زائیيتوکسی  نيانگيم  وزا    نيتوکس  یهاهيجدا  چه تعداد

بیا   خطیرميیاان  است.    يشترباشد خطر ب  شتريها بهيجدا  نيا

 یهاهيیاگیر تعیداد جدايعنیي  دارد  عكوس  رابطه م  4متغير  

های رقابیت بیا جدايیه  ليیباشد بیه دل  شتريزا بنيرتوکسيغ

سیطح بیادام   هیایپردازه  ايیانه  يتصیر  آشیزا در  توکسين

 و بیالتبع  زانيتوکسیهای  زميني، احتمال آلودگي بیه جدايیه

 .شوديکمتر مآلودگي به آفالتوکسين خطر  

مختصات هفت روسیتای موردمطالعیه را بیا اسیتفاده از 

از وارد نمودن مختصیات گوگل مپ به دست آورده و پس  

يیابي بیا اسیتفاده از روش ميیان  ArcGISافاار  نقاط در نرم

رسیم چهیار اطلیس خطیر بیه وزن فاصله معكوس اقدام به

 .Aو  A. flavusهییای شییرح مجمییو  تعییداد جدايییه

parasiticus هییای ا، اطلییس فراوانییي جدايییهدر هییر روسییت

زا و هییای غيرتوکسییينزا، اطلییس فراوانییي جدايییهتوکسییين

 زايي هر روستا شد.اطلس ميانگين توکسين

 نتایج

اين مطالعه در هفت روستای متعلق به شهرستان آسیتانه 

-منظور جداسازی و شناسايي گونه  اشرفيه استان گيالن، به

-يين فراواني جدايهو تع A. parasiticusو  A. flavusهای 

زا ايیین دو گونییه انجییام زا و توکسییينهییای غيرتوکسییين

زميني )مجموعیاً نمونه بیادام  11پذيرفت. در مجمو  تعداد  

نمونه خیاک از هفیت روسیتای   11زميني( و  دانه بادام  440

آوری و میورد بررسیي قیرار گرفتنید. از مورد مطالعه جمع

بیل از برداشییت، زميني در دوره قهای خیاک و بیادامنمونیه

 48بیه دسیت آمید کیه  Aspergillusجدايیه   122مجموعاً  

جدايه متعلیق بیه بخیش   Flavi  ،62جدايه متعلق به بخش  

Nigri  ( Aspergillus niger هفیت جدايیه متعلیق بیه ،).

( و پنج جدايه متعلیق Aspergillus terreus) Terrei بخش

غال   یبودند. گونه  Usti  (Aspergillus ustus)به بخش 

 3/58جدايیه، Flavi ،A. parasiticus (28جمعيت بخیش 

 6/41جدايییه، A. flavus (20از آن گونییه درصیید( و پییس 

آمده مياان جداسازی دستدرصد( بودند. بر اساس نتايج به

زميني عصیاره سیي  های آسپرهيلوس از محي  کشتقارچ

همیراه بییا اسییيد هکتيییک بيشییتر از محییي  کشییت عصییاره 

جدايه متعلق   122ترتي  از مجمو     اينبود. به  زميني  سي 

هیا از محیي  درصد از جدايه  Aspergillus  ،6/42به جنس  

ها درصد از جدايه  3/57زميني آگار و  ی سي کشت عصاره

زميني آگیار بیه همیراه اسیيد از محي  کشت عصاره سیي 

 اند.هکتيک جداسازی شده

 39جدايیه ازخیاک و  83جدايه به دست آمیده،   122از  

جدايه از بادام زميني جداسازی شید. بيشیترين آلیودگي در 

درصد( و   2/54جدايه )  45با    Nigriخاک متعلق به  بخش  

بیود  Flavi جدايه متعلق به اعضای بخیش  31پس از آن  

 13درصید( و  58) A. parasiticusجدايه از گونیه  18که 

درصد( از خیاک تشیخيز  42)  A. flavusونه جدايه از گ

 (.1  شكلداده شد )

کیییه از  .Aspergillus sppجدايیییه  39همينطیییور از 

جدايیه متعلیق بیه بخیش   17زميني جداسازی گرديد،  بادام

Nigri  (5/43    و )جدايه از بخش   17درصدFlavi  بیود کیه

درصد( و  8/58) A. parasiticusجدايه متعلق به گونه  10

 (. 1بود )شكل  A. flavusدرصد( متعلق به   1/41)جدايه    7

بیه :  Flaviهای بخووش  شناسی گونهتوصیف و ریخت

های جداسییازی شییده از خییاک و منظییور توصییيف گونییه

هیییای میییاار  آسیییتانه اشیییرفيه، از صیییفات زمينيبادام

ميكروسكوپي و ماکروسكوپي مطابق با کليدهای شناسیايي 

( اسیتفاده 2009)  پيیت و هوکينی ( و  1988)  کليچ و پيت

. کیه (Klich& Pitt, 1988a ;Pitt & Hocking, 2009)شد 

آمده، متعلیق دستجدايه به  122بر اساس آن مشخز شد،  

 .باشندمي Aspergillus  به پنج گونه از اعضای جنس
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 .1397زمینی از مزارع آستانه اشرفیه سال جداشده از خاک و بادام  Aspergillusهای. فراوانی گونه1شكل

Fig 1. Frequency of the species of Aspergillus isolated from soil and peanuts from Astaneh Ashrafieh peanut 

fields in 2019. 

 

مشخصووووات ماکروسووووكوپی و میكروسووووكوپی 

Aspergillus flavus :گونیه رشید  های اعضای ايینپرگنه

درجیه سلسیيوس داشیتند و بیر روی   37و    25سريعي در  

عصاره مالت آگار و چاپک عصاره مخمیر  هایمحي  کشت

نمودند. توده سبا توليد مي-هايي به رن  زردآگار، کنيديوم

شید. متیوه و   صورت معمیول شیعاعي ديیدهها بهکنيديوم

شده بودنید. های کروی شكل واقعوزيكول ها بر روی  فياليد

ی صیا  و ، بیا ديیوارهشكلها کروی تاکمي بيضيکنيديوم

هیا دارای تايينیاتي محیدود نسبتاً نازک و در برخي جدايیه

(. گاه سختينه توليد کردند که به شكل کروی 2شكلبودند )

سرعت سیخت شیده و بیه تا بيضي و سفيدرن  بوده اما به

رمیا تیا سیياه تغييیر رنی  دادنید. قطیر ای مايل بیه ققهوه

ميكرومتر و حتي بيشیتر   800تا    300ها معموًه بين  سختينه

و بيشیتر   Sميكرومتر را سیويه    400ديده شدند که کمتر از  

 (.4 شكلنامند )مي Lميكرومتر را سويه    400از  

 مشخصووووات ماکروسووووكوپی و میكروسووووكوپی

Aspergillus parasiticus :آمده سییتدهییای بهدر جدايییه

صورت مخملي با تراکم متوس  ها بهگونه بافت پرگنهازاين

تا زياد اغل  بیه رنی  زيتیوني تيیره تیا سیبا تيیره ديیده 

هییای کنيییديومي گونییه توده در ايیین (.2شییدند )شییكلمي

گونیه هیای اينصورت شعاعي مشیاهده شیدند. وزيكول به

هییا در نسییبتاً گییرد تییاکمي کشییيده بودنیید. شییكل کنيییديوم

های زبر بودنید. در برخیي صورت گرد با ديوارهگونه بهاين

گونه سختينه تشكيل شد کیه رنگیي بیين های ايناز جدايه

-800ها به طور ميانگين بیين  سفيد تا سياه داشته و قطر آن

 (.3شكلميكرومتر متغير بود )  400

 .Aو  A. flavusتولید سختینه توسووط جدایووه هووای 

parasiticusهای به دست آمیده از : رن  سختينه در جدايه

از سياه تا خاکستری و سیفيد متغيیر بیوده  A. flavusگونه 

ی دکننیدهيتولهیای  ( درصد فراوانیي جدايیه4  شكلاست )

درصید مشیاهده شید کیه درصید   50سختينه در اين گونه  

 A. flavus در Lنیو  ی توليدکننده سختينه هاهيسوفراواني 

ی هاهيسیییوو فراوانیییي  درصییید 90 آمدهدسیییتبههیییای 

درصید بیود. همچنیين،   S  ،10نیو   ی سیختينه  دکنندهيتول
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بر روی محیط  .Aspergillus sppشناسی جدایه های . ریخت2شكل 

، M،J  ،G ،Dدرجه )تصاویر  25کشت چاپک عصاره مخمر آگار در 

A تصاویر  37( و( درجه سلسیوس B،E  ،H ،K ،N محیط کشووت ،)

(. C،F  ،I ،L ،Oدرجه سلسیوس )تصوواویر  25عصاره مالت آگار در 

 NO.3.S.F.6 ،Dیجدایووه C  Aspergillus flavusتووا Aشكل های 

  Iتووا LA.1.S.P.13 ،Gی جدایووه E  Aspergillus parasiticusتووا

Aspergillus niger ی جدایهNO.1.S.N.1 ،J توواL  Aspergillus 

terreus ی جدایووه MA.1.P.T.1  وM توواO  Aspergillus ustus 

 می باشند. NO.1.S.U.1ی جدایه
Fig 2. Morphology of isolates of Aspergillus spp. isolates on Czapek yeast extract agar at 25 ° C (images A, D, G, 

J, M) and at 37 ° C (images B, E, H, N, K), Malt extract agar at 25 ° C (images O, F, I, L, O). Figures A to C 

Aspergillus flavus isolate NO.3.S.F.6,  D to E Aspergillus parasiticus  isolate LA.1.S.P.13, G to I Aspergillus niger 

isolate NO.1.S.N.1, J to L Aspergillus terreus isolate MA.1.P.T.1 and M to O Aspergillus ustus isolate 

NO.1.S.U.1. 

 

 
؛ ی زبووریوار: ساقه با د B: استریگما دو ردیفه )فیالید و متوال(؛NO.3.S.F.6 :Aیجدایه Aspergillus flavusشناسی گونه . ریخت3شكل 

C :شناسی گونه ی صاف و نازک. ریختهای گرد با دیوارهکنیدیومAspergillus parasiticus ی جدایهLA.1.S.P.13:D  استریگما یک :

اسووتریگما : NO.1.S.N.1 :Fی جدایووه Aspergillus nigerشناسی گونه ی زبر و دارای تزیین. ریختهای گرد با دیواره:کنیدیومEردیفه؛ 

 Aspergillus terreusشناسووی گونووه ی زبوور. ریختهای گرد با دیوووارهکنیدیوم: H؛ ی صاف: ساقه با دیوار Gدو ردیفه )فیالید و متوال(؛

شناسووی ی صاف. ریخت:کنیدیوم های گرد کوچک با دیوارهJ: استریگما دو ردیفه همراه با متوال و فیالید نازک؛  MA.1.P.T.1:Iی جدایه

 میكرومتر. 10 ˍی بسیار زبر. خط مقیاس های گرد با دیواره: کنیدیوم NO.1.S.U.1:Kی جدایه  Aspergillus ustusنه گو
Fig 3. Morphology of Aspergillus flavus isolate No.3.S.F.6: A: Two-row strigma (phialide and Metula); B: Stem 

with rough wall; C: Round conidia with smooth and thin walls. Morphology of Aspergillus parasiticus species 

isolate No LA.1.S.P.13: D: Single-row strigma; E: Round conidia with rough and decorated walls. Morphology of 

Aspergillus niger species isolation No.1.S.N.1: F: Two-row strigma (phialide and Metula); G: Stem with smooth 

wall; H: Round conidia with rough walls. Morphology of Aspergillus terreus species isolate No MA.1.P.T.1: I: 

Two-row strigma with metola and thin phialide; J: Small round conidia with a smooth wall. Morphology of 

Aspergillus ustus species isolate No1.S.U.1 K:  Round conidia with very rough walls Scale line ˍ 10 µm. 
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میكرومتوور  795تولید سختینه بووزرب بووه قطوور  باDS.1.P.F.8 ی : جدایهAspergillus flavus :Aهای . تولید سختینه توسط جدایه4شكل 

تولیوود سووختینه توسووط گونووه  :  C (؛S)سووویه میكرومتوور 346بووه قطوور  با تولید سووختینه کوچووک NO.3.S.F.6ی : جدایهB(؛ L)سویه 

Aspergillus flavus ی جدایه DS.1.P.F.8زمینووی آگووار. خووطدرجه سلسیوس بر روی محیط کشت سیب 25در  پس از گذشت یک ماه 

 میكرومتر 10 ˍمقیاس 

Fig 4. Sclerotia production by Aspergillus flavus isolates: A: isolate NO. DS.1.P.F.8 with large Sclerotia 

production diameter of 795 micrometers (L strain); B: isolate NO.3.S.F.6 with small Sclerotia production 

diameter of 346 micrometers (S strain); C:Sclerotia production by Aspergillus flavus isolate # DS.1.P.F.8 after 

one month at 25 ° C on potato agar medium, Scale = 10 µm. 

 

 
بوورروی  Aspergillus flavusشناسی پرگنه قارچ . ریخت5شكل 

 از گذشت پنج روز.آگار پس -محیط کشت نارگیل
Fig 5. Morphology of Aspergillus flavus on coconut-

agar medium after five days. 

 

 ی سییختينهدکننییدهيتول A. parasiticus درصیید فراوانییي

آمده دسیتهای بهدر بررسیي  .درصد ارزيیابي شید  85/42

 اند.ها فاقد توانايي توليد سختينه بودهبرخي از جدايه

زایووی بووه روش قوورار دادن آزمووون تعیووین توکسووین

براسیاس   ها در معرض بخار آمونیوم هیدروکسووید:جدایه

هیای رشید کیرده شدت رن  ايجاد شده در پشیت پرگنیه

( و پیس از در 5  شیكلبرروی محي  کشت نارگيل آگیار )

ی دامنیه  7معرو قرار گرفتن با بخار آمونيوم هيدروکسيد،  

بندی ميییاان ای دسییتهرنگییي بییر اسییاس شییدت رنیی  بییر

 .Aو A. flavusهییای هییای گونییهزايییي قییارچتوکسییين

parasiticus  آورده شیده   6  شیكلشده است کیه در  تعيين

-است. هر چه شدت طيف رنگي به سمت قرما پيش میي

 يابد. رود توانايي توليد آفالتوکسين قارچ نيا افاايش مي

زا هییای غيرتوکسییينفراوانییي جدايییهFlavi در بخییش 

درصد بودند.   25/82زا  های توکسيندرصد و جدايه  75/18

 .Aو  A. flavusزا هییای غيرتوکسییينفراوانییي جدايییه

parasiticus    2/14و  15در آستانه اشرفيه به ترتي  برابر با 

 درصد بود.

 A. parasiticusو   A. flavusهییای فراوانییي جدايییه
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بر اساس شدت رنگ کلونی، پس از قرار گرفتن در معرض بخار آمونیوووم    Aspergillusهای  زایی جدایه. ارزیابی توانایی توکسین6شكل  

بیشووترین توانووایی  Gزا و غیر توکسین  A ها افزایش می یابد.با افزایش شدت رنگ، توانایی توکسین زایی جدایه Gبه  Aهیدروکسید. از 

 (.Saito and Machida 1999دارد )زایی را توکسین

Fig 6. Assessing the color intensity of Aspergillus isolates colony after exposing with ammonium hydroxide 

vapor. From A to G, the separation of toxins increases with increasing color intensity. A is the most non-toxic 

and G is the most important toxin (Saito and Machida 1999) 

 

زايي هر روستا زا، ميانگين توکسينزا و غيرتوکسينتوکسين

 9،  8،  7  هیایشكلو    1  جدول و اطالعات مربوط به آن در  

-نشان داده شده است.  بيشترين مياان جمعيت قارچ  10و  

متعلق به روسیتای نقیره  Aspergillus section Flaviهای 

زميني آسیتانه جدايیه از میاار  بیادام  48ده بود. از مجمو   

زميني اين ها از خاک و بادامدرصد از جدايه  25/56اشرفيه،  

 روستا جداسازی شد.  

هییای زا در روسییتاهییای غيییر توکسییينفراوانییي جدايییه

، 50برابیر بیا  پرکاپشت، نوبيجار محله و نقره ده به ترتيی   

زا بیه ترتيی  درصد و جدايه های توکسين  92/25،  33/33

درصید بودنید. هزم بیه ذکیر  07/74و  66/66، 50برابر بیا 

های به دست آمده از روستاهای نبیي است که تمامي جدايه

 زا بودند.دهكا، محسن آباد، دهسر و هکوهده توکسين

رنی   طيف رنگي در نظر گرفته شده 7 بر اين اساس از

A   زايي ی توکسیينزا با نمرهبرای جدايه های غير توکسين

صفر در نظر گرفته شید و شیش واحید نمیره دهیي بیرای 

انتخاب شد. بر طبیق  Gتا B زای طيف های توکسينجدايه

ای کیییه بیییر اسیییاس روش آزمیییونايییین روش، جدايیییه

 
، امتیاز جدایه های ها در هر روستا، درصد فراوانی آنA. parasiticusو   A. flavusزای غیرتوکسینزا و های توکسینتعداد جدایه .1جدول

 زایی هر روستا در شهرستان آستانه اشرفیه.زای هر مزرعه بادام زمینی و میانگین توکسینتوکسین

Table 1. Numbers of toxigenic and atoxigenic isolates of A. flavus and A. parasiticus, their percentage across 

villages, Toxigenicity score of each peanut field and Mean toxigenicity of each village in Astane Ashrafieh 

county. 

Mean 

toxigenicity 
Toxigenicity 

score of 

isolates 

Percentage 

of toxigenic 

isolates 

counts of 

toxigenic 

isolates 

Percentage 

of atoxigenic 

isolates 

Counts of 

atoxigenic 

isolates 

village 

2/1 

2/2 
1-3-1-1-2 74/07 5 25/92 3 Field1 Noghrehdeh 
1-2-2 3 2 Field2 Noghrehdeh 
3-2-2-3-1-4-5 7 1 Field3 Noghrehdeh 
2-2-1-1-3 5 1 Field4 Noghrehdeh 

1 1 50 1 50 1 Field1 Parkapasht 
2/5 1-2-4 100 3 0 0 Field1 Lakozhdeh 

1-3-2-5 4 0 Field2 Lakozhdeh 
1 

2/57 
1-1 66/66 2 33/33 1 Field1 Nobijar Mahalle 

2/25 1-2-3-3 100 4 0 0 Field1 Mohsenabad 

1/50 1-1-1-3 100 4 0 0 Field1 Dehsar 

1 1 100 1 0 0 Field1 Nabi Dehka 
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 A. parasiticusو  A. flavusهووای . نقشه فراوانی جدایووه7شكل 

زمینی روستاهای نقووره ده، پرکاپشووت، آمده از مزارع بادامدستبه

دهسر، نبی دهكا، نوبیجار محله، محسن آباد و الکوژده شهرسووتان 

 آستانه اشرفیه.

Fig 7. Isolate frequency map of A. flavus and A. 

parasiticus isolates obtained from peanut fields in 

Noghrehdeh, Parkapasht, Dehsar, Nabi Dehka, 

Nobijar Mahalle, Mohsenabad and Lakozhdeh 

villages of Astane-Ashrafieh city. 

 

آگییار و -بییر روی محییي  کشییت نارگيییل زايییيتوکسییين

قرارگيری پرگنه در معرو بخیار آمونيیوم هيدروکسیيد در 

گيیرد دارای يیک واحید قیدرت قیرار میي  Bطيف رنگیي  

 Cای کییه در طيییف رنگییي زايییي بییوده و جدايییهتوکسییين

 زايیي دارد و بیه قرارگرفته معادل دو واحد قدرت توکسیين
 

 
 .Aو  A. flavusزای سووینهووای توک. نقشه فراوانی جدایه8شكل 

parasiticus  زمینی روستاهای نقره ده، آمده از مزارع بادامدستبه

پرکاپشت، دهسر، نبی دهكا، نوبیجار محله، محسن آباد و الکوژده 

 شهرستان آستانه اشرفیه.

Fig 8. Isolate frequency map of toxigenic isolates of A. 

flavus and A. parasiticus obtained from peanut fields 

in Noghrehdeh, Parkapasht, Dehsar, Nabi Dehka, 

Nobijar Mahalle, Mohsenabad and Lakozhdeh 

villages of Astane-Ashrafieh city. 

 

قیرار   Gای که در طيف رنگیي  همين ترتي  تا انتها، جدايه

زايیي را شیامل گيرد معادل شش واحد قدرت توکسیينمي

شود. به همين منظیور بیرای تهيیه اطلیس خطیر تعیداد مي

زا هر روسیتا بیا های توکسينزايي جدايههای توکسينواحد

هیا، ميیانگين يكديگر جمع و با به دست آوردن ميانگين آن

زايیي هیر روسیتا و بیالطبع آن ميیاان پرخطیر يیا توکسیين

 زميني آشیكارخطر بودن هر روسیتا بیرای کشیت بیادامکم
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 .Aو   A. flavusزای  های غیرتوکسیننقشه فراوانی جدایه: 9شكل 

parasiticus  زمینی روستاهای نقره ده، آمده از مزارع بادامدستبه

پرکاپشت، دهسر، نبی دهكا، نوبیجار محله، محسن آباد و الکوژده 

 شهرستان آستانه اشرفیه.
Fig 9. Isolate frequency map of non-toxigenic isolates 

of A. flavus and A. parasiticus obtained from peanut 

fields in Noghrehdeh, Parkapasht, Dehsar, Nabi 

Dehka, Nobijar Mahalle, Mohsenabad and 

Lakozhdeh villages of Astane-Ashrafieh city. 

 

شود. بر طبیق ايین روش، روسیتای هکیوهده بیه دليیل مي

زای آن و با ميانگين توکسينهای  زايي باهی جدايهتوکسين

زميني در پرخطرترين منطقه کشیت بیادام  5/2زايي  توکسين

از آن شیود. پیس  شهرستان آسیتانه اشیرفيه محسیوب میي

 و 25/2زايییي آباد بییا ميییانگين توکسییينروسییتای محسیین
 

 
هووای زایی جدایووه. نقشه خطر بر اساس میانگین توکسین10شكل  

آمده از مووزارع دستبه A. parasiticusو  A. flavusزای توکسین

زمینی روستاهای نقره ده، پرکاپشت، دهسر، نبی دهكا، نوبیجار  بادام

 محله، محسن آباد و الکوژده شهرستان آستانه اشرفیه.

Fig 10. Risk map based on the average toxigenicity of 

A. flavus and A. parasiticus toxigenic isolates obtained 

from peanut fields in Noghrehdeh, Parkapasht, 

Dehsar, Nabi Dehka, Nobijar Mahalle, Mohsenabad 

and Lakozhdeh villages of Astane-Ashrafieh city. 

 

بیه ترتيی   1/2زايیي روستای نقره ده با ميیانگين توکسیين

ترين روستاهای شهرستان آستانه اشیرفيه بیه شیمار پرخطر

زايیي نين روستای دهسر با ميانگين توکسیينروند. همچمي

و روستاهای نوبيجار محله، پرکاپشت و همچنیين نبیي   5/1

خطرتیرين زايیي يیک، جیاو کمدهكا با ميیانگين توکسیين
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حسیاب زميني بهروستاهای اين شهرستان برای کشت بیادام

هیای آيند. اطالعات مربوط بیه درصید فراوانیي جدايیهمي

زا و هیای توکسیينزا، تعداد جدايهزا و غيرتوکسينتوکسين

زا هییای توکسییينزا ، امتيییازدهي بییه جدايییهغيرتوکسییين

هیا در زايیي آنآمده از هر روستا و ميانگين توکسيندستبه

 آورده شده است.  1جدول  

 بحث

زا و هییای توکسییيندر ايیین پییژوهش فراوانییي جدايییه

بومي آستانه   A. Parasiticusو  A. flavusزای غيرتوکسين

منظور استفاده در مهار زيستي و تهيه اطلس خطر اشرفيه به  

خطییر کشییت منظییور اطییال  از منییاطق پرخطییر و کم بییه

زميني مورد بررسیي قیرار گرفیت. بیر اسیاس مطالعیه بادام

زميني شده از هفت روستای شاخز توليدکننده بیادامانجام

مییورد مارعییه  11در شهرسییتان آسییتانه اشییرفيه مجموعییاً 

زميني قرار گرفت. معيار انتخیاب برداری خاک و بادامنمونه

تعداد ماار  هر روستا، بیر اسیاس اهميیت و ميیاان توليید 

زا و های توکسينزميني بود تا با اين کار فراواني جدايهبادام

آمده از شهرسییتان آسییتانه دسییتزای بییومي بهغيرتوکسییين

 تر باشد. جامع  اشرفيه افاايش يابد و اطلس خطر موردنظر

بیر   Aspergillusهای متعلیق بیه اعضیای جینس  جدايه

کلیيچ و شناسي با کليد شناسیايي  های ريختاساس ويژگي

( مورد تطیابق قیرار 2009)  پيت و هوکين ( و  1988)  پيت

بندی شییدند گونییه از جیینس  دسییته 5گرفییت و نهايتییاً در 

(Klich &Pitt 1988a. Pitt & Hocking 2009 در طیي .)

جداسیازی  .Aspergillus sppجدايه قارچ  122ن مطالعه اي

و  A. parasiticusجدايه از آن متعلق بیه گونیه  28شد که 

 بود.  A. flavusجدايه متعلق به گونه    20

هییای درصیید از جدايییه 58/64شییده در پییژوهش انجام

آمده است که بیا دستاز خاک به  Flaviآمده بخش  دستبه

درصید از   70( کیه  2009)  نمحمیدی و همكیارامطالعات  

را از خیاک میاار  پسیته جداسیازی  A. flavusهای جدايه

(. ايین Mohammadi et al. 2009کرده بود تطابق داشت )

موضو  تیکيدی است بر اين که خاک منبع اصیلي آلیودگي 

A. flavus وA. parasiticus  باشد.مي 

هايي متعلیق بیه برداری شده گونهاز تمامي ماار  نمونه

به دست آمد که بیا مطالعیات   Nigriو بخش    Flaviبخش  

 محمیدی و همكیاران( و  2012)  هوشيار فیرد و همكیاران

(Mohammadi et al. 2009 مطابقییییت داشییییت )

(Houshiyarfard et al. 2012. Mohammadi et al. 

2009 .) 

آمده از هفت روستا موردبررسي دست  بر اساس نتايج به

ها متعلیق درصد از جدايه  8/50،  در شهرستان آستانه اشرفيه

بودنیید کییه بيشییترين فراوانییي را در بییين  Nigriبییه بخییش 

داشتند کیه   Aspergillusآمده از جنس  دست  های بهجدايه

( مطابقیت داشیت 2015)چهیری و همكیارانبا مطالعیات  

(Chehri et al. 2015 .) 

ی جداشیده از تیرين گونیهفراوان A. parasiticusگونه 

زميني آسیتانه از خاک و میاار  بیادام  Flaviاعضای بخش  

اشیییرفيه بیییود. ايییین گونیییه ازجملیییه توليدکننیییدگان 

زميني و در بیادام 2Bو  1G  ،2G ،1Bهای نیو  آفالتوکسیين

باشید دانیه ميساير محصوهت کشاورزی نظير ذرت و پنبه

(Abbas et al. 2006 در مطالعه .)شيار فرد و همكیارانهو 

(Houshiyarfard et al. 2014 در خصییوف فراوانییي )

هیای زا در بیادام کاریزا و توکسیينهای غيرتوکسينجدايه

هیای مختلیف، روستا آسیتانه اشیرفيه بیا اسیتفاده از روش

بییا فراوانییي متفییاوت از بيشییتر  A. parasiticusی گونییه

ک جداسازی زميني و خاهای مورد بررسي شامل بادامنمونه

شد و بيشترين جمعيت مربوط بیه ايین گونیه بیود کیه بیا 

 .Houshiyarfard et alمطالعیات میا نيیا تطیابق داشیت )
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2014 .) 

هیای گونیه درصد از جدايه  45شده  در مشاهدات انجام

A. flavus زا نيیا بودنید و که سختينه توليد کردند توکسين

نيیا   A. parasiticusآمده از گونیه دسیتهای به در جدايه

زا ی سختينه توکسينهای توليدکنندهدرصد از جدايه  14/32

رسد بين توليید سیختينه و توليید باشند و به نظر مينيا مي

آفالتوکسين ارتباط و همبستگي وجود دارد که از اين نظیر 

 .Mirabolfathy et alبا مطالعات ميرابوالفتحي و همكاران )

 ( همخواني دارد.2005

زمينیي آمده از ماار  بادامدست به A. flavus هایجدايه

هیای متفیاوت هیايي در انیدازهآستانه اشرفيه دارای سختينه

-( ميLهايي که توليد سختينه بارگ )بودند و تعداد جدايه

هوشیيار درصد بودند که از اين نظر بیا مطالعیات    90کنند  
( در میییاار  آسیییتانه اشیییرفيه 2014)فیییرد و همكیییاران 

(Houshiyarfard et al. 2014.مطابقت داشت ) 

آگار در تعيين توکسیين -استفاده از محي  کشت نارگيل

فراواني واقعي  ها،ها برخال  ساير محي  کشتزايي جدايه

زا را بيشیتر از حید واقعیي تخمیين های غيرتوکسينجدايه

هیای توانید تغييیر رن ی سیفيد ميزند، به دليل زمينهنمي

خوبي نمیايش دهید و ايیي را بیهزجائي ناشي از توکسیين

 و ها با امكانیات محیدودراحتي در بسياری از آزمايشگاهبه

قابیل انجیام  جدايیه زياد تعداد گریجهت غربال  باه سرعت

 سیاير بیه نسیبت آگیار نارگيل ديگر محي  باشد. مايتمي

 زاييتوکسين برای قارچ بستر رشد بودن ترها، طبيعيمحي 

 هانی (. بیر اسیاس پیژوهش Fani et al. 2014باشید )مي

(Huang 2007 هر چه محي  رشد قارچ به محي  طبيعیي )

تر باشد توليد توکسين نيا بيشیتر خواهید شید زيیرا ناديک

های گياهي ها اغل  مواد غذايي خود را از عصارهاين قارچ

آگیار -نماينید. محیي  کشیت نارگيیليا جانوری کس  مي

هیای مياان زيیادی بیه محي جهت بررسي آفالتوکسين به  

توان نتايج حاصیل از آن را قابیل طبيعي ناديک است و مي

گيری آفالتوکسين بیه روش استناد به نتايج حاصل از اندازه

(. Huang 2007هییای آنییاليا دسییتگاهي ناديییک دانسییت )

 بیه نياز زاتوکسين غير هایجدايه قطعي تشخيز حال بااين

گاهي و مولكیولي دارد واکیاوی دسیت هیایروش از استفاده

(Fani et al. 2014.) 

هیای آمده و وجیود جدايیهدسیت  بر اسیاس نتیايج بیه

زايي باه در برخي از روستاها زا با ميانگين توکسينتوکسين

برداری بیرای تعيیين هايي از منیاطق نمونیهلاوم تهيه نقشه

زميني در آستانه اشیرفيه خطر کشت بادامنقاط پرخطر و کم

خطر بودن يک منطقیه تیابعي شود. پرخطر يا کمآشكار مي

زا، ميیانگين های توکسیيناست از سه عامل: فراواني جدايه

زا کیه ميیاان های غيرتوکسينزايي و فراواني جدايهتوکسين

خطر در يک منطقه با دو عامل اول رابطه مستقيم و با عامل 

-سوم رابطه عكس دارد که البته عوامل محيطي نيا گاه میي

نند با تغيير فراواني هرکدام از عوامل شیراي  را بیه نفیع توا

 ها تغيير دهند.هرکدام از جدايه

 .Aو   A. flavusهییای قییارچبيشییترين تعییداد جدايییه

parasiticus  زمينیي متعلیق جداسازی شده از خاک و بادام

از آن روستا هکوهده، دهسر باشد. پس  به روستا نقره ده مي

محلیه، پرکاپشیت و درنهايیت نبیي آباد، نوبيجیار  و محسن

 A. flavusهای قیارچ دهكا به ترتي  بيشترين تعداد جدايه

هییای را دارا بودنیید. بررسییي اطلییس  A. parasiticusو 

هیای زا و اطلس فراواني جدايیههای توکسينفراواني جدايه

 7دهنده ايیین موضییو  اسییت کییه از زا نشییانغيرتوکسییين

روسیتا   4شهرستان آستانه اشرفيه،  روستای موردبررسي در  

-آباد و نبي دهكا فاقد جدايهشامل هکوهده، دهسر، محسن

زا هیا توکسیيندرصد جدايه  100زا بوده و  های غيرتوکسين

باشند که علت اين امر واضح نيست. البته يک مطالعه بیا مي

اندازه نمونه برداری بارگتر هزم است تا اطمينان بيشتری از 
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پژوهش به دست آيد. . سطح زيیر کشیت بیاهی نتايج اين  

تواند موجبات تكامل و تنو  اين روستا و کشت مداوم، مي

هیا را در ها نسبت به ساير روستاهای اين قارچبيشتر جدايه

 طول زمان طوهني فراهم کرده باشد.  

زا از سه روسیتای های غيرتوکسيندرصد فراواني جدايه

و   3/33،  50نقیره ده بیه ترتيی پرکاپشت، نوبيجار محله و  

باشند. در روسیتاهای نقیره ده و نوبيجیار درصد مي  92/25

های ها متعلق به جدايهمحله حدوداً دو سوم از مياان جدايه

هیا رسید در ايین روسیتازا بوده که به نظیر میيغيرتوکسين

-زا تا حدودی در رقابت بیا جدايیههای غيرتوکسينجدايه

ند و در روستا پرکاپشیت بیه نظیر زا نقش دارهای توکسين

زا عملكرد قابل قبولي در های غيرتوکسينرسد که جدايهمي

درصیدی نشیان  50زا با فراوانیي های توکسينکنترل جدايه

 دهند.  مي

زايیي توجه در مقايسه اطلس ميانگين توکسیيننكته قابل

ها در اين است که روستای هکیوهده اگرچیه با ساير اطلس

زا در ميیان سیاير واني مربوط به جدايه توکسينبيشترين فرا

روستاها را دارا نيست اما بر اساس تیابع خطیر و طبیق دو 

زايي باه و زا، ميانگين توکسينعامل فراواني جدايه توکسين

ترين زا خطرنیاکطور عدم حضور جدايه غيرتوکسينهمين

شود. پس روستا درمجمو  مناطق موردمطالعه محسوب مي

ی آباد نيا به دليل عدم حضور جدايیهروستای محسن  از آن

زايیي، منطقیه زا و باه بیودن ميیانگين توکسیينغيرتوکسين

 شود.  زميني محسوب ميپرخطری برای کشت بادام

آمده از روستای نقیره ده تیکيیدی بیر ايین دستنتايج به

زايي يیک قیارچ موضو  است که چنانچه ميانگين توکسين

زا های توکسينصورت فراواني کم جدايهباه باشد حتي در  

شدت خطرآفرين باشد. بنابراين روستای نقره ده تواند بهمي

زای باهيي بود امیا بیه های غيرتوکسيناگرچه دارای جدايه

طور بیاه بیودن زا و همينهای توکسيندليل فراواني جدايه

زايي سومين منطقه خطر در مطالعات ما را ميانگين توکسين

گیر ايین حقيقیت تواند نشانشود. اين موضو  ميمي  شامل

زا در رقابیت بیرای اشیغال های غيرتوکسیينباشد که گونه

شود که عالوه بر فراواني اند و پيشنهاد ميبستره موفق نبوده

هیا در اشیغال بسیتره و هیا بايسیتي توانیايي آناين جدايیه

محصییول بايیید در شییراي  شییبيه بییه شییراي  محيطییي کییه 

 کند، موردبررسي قرار گيرد.آن رشد مي محصول در

در بررسي ساير روستاها نيا، روستای پرکاپشت به دليل 

زا با ميانگين زا، و جدايه توکسينحضور جدايه غيرتوکسين

طور روستای نبیي دهكیا بیا زايي بسيار کم و همينتوکسين

زا بیه دليیل های توکسیيندرصد فراواني جدايه  100وجود  

هايشییان زايییي در جدايییهن توکسییينکییم بییودن ميییانگي

شیوند. از طیر  ديگیر خطرترين روستا محسیوب میيکم

زا هیای توکسیينروستای نوبيجار محله که فراوانیي جدايیه

باشد اما بیه زا در آن دقيقاً دو برابر مينسبت به غيرتوکسين

زا، اين های توکسينزايي پايين جدايهدليل ميانگين توکسين

خطر شهرستان آستانه اشیرفيه تاهای کمروستا نيا جاو روس

شود. همچنين روستای دهسر نيا با توجیه بیه محسوب مي

زا اما به دليیل های توکسيندرصد بودن فراواني جدايه  100

های آن جاو مناطق زايي جدايهپايين بودن ميانگين توکسين

هیای بیرداریآينید. نمونیهحساب میيخطر شهرستان بهکم

-زايي جدايهي دهيل پايين بودن توکسينتر و بررسگسترده

هیای بیا ها در اين مناطق که مبين حیذ  احتمیالي جدايیه

زايییي بییاه بییه دهيلییي ماننیید نقیی  برازشییي در توکسییين

فشارهای انتخاب موجود و غلبه شیيفت کاهشیي ميیانگين 

-باشد نيیا پيشینهاد میيهای منطقه ميزايي جدايهتوکسين

 گردد.

ترين در اطلیس خطیر، خطرنیاکهزم به ذکر است کیه  

خطرترين منطقه نمره يک را دريافت منطقه نمره شش و کم

طور کلي روستاهای گيالن که تا رسيدن   کند. بنابراين بهمي
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عنوان تواننید بیهدارند و نمیي به ميانه اين طيف نمره فاصله

زايیي در نظیر گرفتیه روستاهايي با پتانسيل باهی توکسیين

جییه بییه سییميت بسییيار بییاهی زهرابییه شییوند. امییا بییا تو

زايیي در آفالتوکسين نيازمند کاهش همين مقدار از توکسين

 روستاها نيا هستيم. 

هنوز ارتباط خاصي بين موقعيت روستاها و مياان خطر 

زا و هیای توکسیينطور تفاوت بين فراواني جدايیهو همين

ها نسبت به يكديگر مشاهده نگرديد. زای روستاغيرتوکسين

رسد يكي از دهيل آن عدم اطال  نسبت به نقش ه نظر ميب

شییناختي آفالتوکسییين باشیید کییه ممكیین اسییت نقییش بییوم

ها را ايفیا حفاظتي در رقابت قارچ با سیاير ميكروارگانيسیم

 (.Angle & Wagner 1981نمايد )

توليد آفالتوکسين توس  قیارچ نيازمنید صیر  انیرهی 

زا هیای غيرتوکسیينبوده که فقدان ايین توانیايي در جدايیه

ممكن است باعی  توانیاتر شیدن آنهیا در رشید و اشیغال 

هیای اکولیوهيكي مشیترک گیردد و ها و محلتر بسترسريع

ترتي  با شيوه حیذ  رقیابتي مهیار زيسیتي صیورت اينبه

 .Cotty 1994. Donner et al. 2008. Zanon et alگيیرد )

2016 .) 

هیای حملیه قیارچتوانید موردها میيها حتي در پيلهدانه

ی آفالتوکسين قرار گيرنید. مسیئله آلیودگي بیه توليدکننده

روز مانده بیه انتهیای فصیل   20-30ها معموًه  آسپرهيلوس

رشد چنانچه گياه دچار تنش خشكي شیود و دمیای خیاک 

درجییه سلسییيوس برسیید،  29-31بنییدی بییه منطقیه غییال 

 (. بنیابراين هزم اسیتZanon et al. 2013شود )تشديد مي

ويژه در ناحيیه های بعدی نقش دمای خاک بیهتا در بررسي

 بندی و رطوبت مورد برسری قرار گيرد. غال 

زای بیومي زا و غيرتوکسیينهای توکسينپراکنش جدايه

زميني کاری آستانه اشرفيه بیا اسیتفاده از در روستاهای بادام

های کشتي مورد بررسي قرار گرفت که به عنوان يک روش

را ای در مديريت جمعيت جدايه هیای توکسیينهتحقيق پاي

ها زايیي جدايیهطیور کلیي توانیايي توکسیين  مي باشد. بیه

آوری شده در ماار  شهرستان آستانه اشرفيه باه نبیود جمع

عنوان توانید بیهزا ميهای توکسیيناما جمعيت باهی جدايه

يک عامل بالقوه خطرناک در هنگام مسیاعد شیدن شیراي  

توليد آفالتوکسين عمل نمايد کیه همیين امیر   محيطي برای

 .لاوم تحقيقات بيشتر را نشان مي دهد
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