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آلًدگی بادام زمیىی بٍ گًوٍ َای آسپرشیلًس در اصفُان میسان بررسی  

3، محمدػلی ضیا2، محبًبٍ مدوی1*آرزي آذرم  

َطی، داًـجَی کبسؿٌبػی اسؿذ ٍ ػضَ ثبؿگبُ پظٍّـگشاى جَاى، داًـگبُ آصاد اػالهی، ٍاحذ فالٍسجبى، گشٍُ هیکشٍثیَل-1

داًـکذُ ػلَم پبیِ،  -3 اكفْبى، ایشاى داًـگبُ آصاد اػالهی، ٍاحذ فالٍسجبى گشٍُ هیکشٍثیَلَطی، -2فالٍسجبى، اكفْبى، ایشاى 

( اكفْبى) داًـگبُ آصاد اػالهی، ٍاحذ خَساػگبى   

 a.r.azarm@gmail.comآسصٍ آرسم، *

: چکیدٌ  

 .ىدَرا مىاسرب  کسریه  مایکًوً َرا ي وًلیرد   قرار  رشرد  ي کربًَیدرات فراياوی دارود ي بررای  چربی بادام زمیىی  وظیرداوٍ َای ريغىی 

آلًدگی قارچی برادام زمیىری َرای شرُر      میسان َدف از ایه مطالؼٍ وؼییه .یکًوًکسیه َا سالمت اوسان ي حیًان را وُدید می کىىدام

ی بادام  ومًوٍ 110. ري دکستريز آگار کشت شدودًپس از آمادٌ سازی ايلیٍ، ومًوٍ َا در محیط ساب. بًد آسپرشیلًساصفُان بٍ قار  

وشان داد کٍ فراياوتریه جدایٍ َای قرارچی آسرپرشیلًس فرالييس،     بررسی َای قار  شىاسی.ی آوالیس ي جدایٍ َا شىاسایی شدودزمیى

ی جلًگیری اوتایج وشان می دَد کٍ ومًوٍ َای بادام زمیىی ویاز بٍ مراقبت جدی بر. ي آسپرشیلًس فًمیگاوًس بًدود آسپرشیلًس ویجر

 . از رشد قارچی دارود

بادام زمیىی، آسپرشیلًس، مایکًوًکسیه، اصفُان :ن کلیدیياشگا  

 

: مقدمٍ  

 هی ؿوبس ثِ جْبى یکؼبلِ سٍغٌی داًِ صساػت ػَهیي کلضا ٍ ػَیب اص ثؼذ کِ اػت اسصؿوٌذی سٍغٌی گیبّبى جولِ اص صهیٌی ثبدام

 7/25ػبالًِ .(1372ًبهِ اػتبى گیالى،  آهبس) اػت ّکتبس ّضاس 3 حذٍد دس ایشاى دس صهیٌی ثبدام کـت صیش ػغح. (2001آًیغ، )آیذ

 ثبدام تي هیلیَى 9/17 داؿتي ثب آػیب لبسُ کِ ؿَد هی تَلیذ صساػی صهیي ّکتبس هیلیَى 21اص  جْبى ػغح دس صهیٌی بدامث تي هیلیَى

 کـی سٍغي یصهیٌ ثبدام کل دسكذ 70 همذاس ایي اص. اػت دادُ اختلبف خَد ثِ سا هحلَل ایي تَلیذ اص دسكذ 70 حذٍد صهیٌی

ایي هحلَالت ثب داسا  (.1378كفشصادُ، ) ؿَد هی هلشف لٌبدی دس یب ٍ آجیلی هلبسف كَست ثِ هبًذُ ثبلی دسكذ 30 ٍ ؿذُ

ّبی  تشیي ثؼتش عجیؼی ثشای سؿذ لبسچ ثَدى چشثی ٍ کشثَّیذسات ثبال، اص هؼتؼذتشیي هحلَالت ثشای آلَدگی ٍ ثِ ػٌَاى هٌبػت

اص لبسچ ّبی تَلیذ کٌٌذُ هبیکَتَکؼیي جٌغ  (.1982کل ٍ ّوکبساى، )اًذ دس جْبى ؿٌبختِ ؿذُتَلیذ کٌٌذُ هبیکَتَکؼیي 

آػپشطیلَع، پٌی ػیلیَم ٍ فَصاسیَم سا هی تَاى ًبم ثشد کِ آػپشطیلَع ّبی هَلذ ػن دس هحلَالت کـبٍسصی ًظیش ثبدام صهیٌی، 

هْوتشیي  (.1380ػالهِ،)ًجبس ثب ػشػت ثیـتشی سؿذ هی کٌٌذپؼتِ ٍ ػبیش داًِ ّبی خَساکی دس ؿشایظ سعَثت ٍ حشاست هٌبػت ا

آػپشطیلَع پبساصیتیکَع ٍ  ،آػپشطیلَع فالٍٍع ،آػپشطیلَع ًیجش ،آػپشطیلَع فَهیگبتَع: ایي جٌغ ػجبستٌذ اص  گًَِ ّبی

 دس ٍ هَلذ بیّ لبسچ تَػظ کِ ّؼتٌذ همبٍم ػوی ًؼجتبً ّبی هتبثَلیت اص ای دػتِ ّب هبیکَتَکؼیي. عآػپشطیلَع ًَهیَ

سیجب ٍ ّوکبساى، )ؿًَذ  هی اعشاف هحیظ احیبًبً ٍ هَاد غزایی آلَدگی ثبػث ٍ ؿذُ تَلیذ لبسچی، ػلَل ثبًَیِ هؼیشّبی هتبثَلیؼن

ٍ  T-2هبیکَتَکؼیي ّب ؿبهل آفالتَکؼیي ّب،فَهبگیلیي، هلفشهیي، اػتشیگوبتَػیؼتیي، اٍخشاتَکؼیي، صسالٌَى، ػن  ثشخی. (2010
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ّبیی ّؼتٌذ کِ ثِ ٍاػغِ گؼتشدگی فشاٍاى دس  اص جولِ هْوتشیي هبیکَتَکؼیي(  AFs)ّب  آفالتَکؼیي. ي هی ثبؿٌذهی تَکؼیٍٍ

ًَع  20تبکٌَى . اًذ صایی دس اًؼبى ثیـتشیي تَجِ سا ثِ ػَی خَد جلت کشدُ عیف ٍػیؼی اص غزاّب ٍ خبكیت ثبلمَُ ػشعبى

، AFB1ّب،  دس ثیي آفالتَکؼیي .تش ّؼتٌذ اػبػی B1 ،B2 ،G1،G2ًَع آى ؿبهل  4آفالتَکؼیي ؿٌبػبیی ؿذُ اػت کِ 

 اًذ ثٌذی ؿذُ عجمِ( صا  پش خغش تشیي هَاد ػشعبى) 1ای اػت کِ دس غزاّبی آلَدُ ٍجَد داسد ٍ دس گشٍُ  ثیـتشیي هتبثَلیت ثبًَیِ

اع خـکجبس ؿبهل پؼتِ، فٌذق، ای اص هحلَالت غزایی ًظیش اًَ ّب دس عیف گؼتشدُ آفالتَکؼیي(. 2008جَاى ٍ ّوکبساى، )

جبت ٍ  ؿذُ، ادٍیِ ّبی خـک داًِ ، هیَُ صهیٌی، ثبدام، گشدٍ، ّوچٌیي گٌذم، رست، ػَیب، ثشًج، جَ، ثلَط، اسصى،کٌجذ، پٌجِ ثبدام

اى ثِ اص جولِ فؼبلیت ّبی ثیَؿیویبیی آفالتَکؼیي ّب هی تَ. کٌٌذ ّبی گیبّی هثل فلفل، هیخک ٍ داسچیي ایجبد آلَدگی هی داًِ

ّؼتٌذ، جلَگیشی اص  DNA   ٍRNAٍ هْبس فؼبلیت آًضین پلیوشاص کِ هؼئَل ػٌتض DNAتأثیش هتمبثل سٍی :ایي هَاسد اؿبسُ کشد

ٍ هوبًؼت اص  DNAثیَػٌتض پشٍتئیي، ٍاکٌؾ ثب  ، تغییش ؿکل ّؼتِ، کبّؾ دسmRNAٍ هْبس  RNA، کبّؾ ػٌتض DNAػٌتض 

دس ثیي گًَِ ّبی آػپشطیلَع  (.1976کلیفَسد ٍ ّوکبساى، )ّؼتٌذ DNA   ٍRNAػول پلیوشاصّبیی کِ هؼئَل ػٌتض

ثِ ػٌَاى گًَِ ّبی تَلیذ کٌٌذُ آفالتَکؼیي هغشح  عآػپشطیلَع ًَهیٍَاخیشاً  آػپشطیلَع پبساصیتیکَع ،آػپشطیلَع فالٍٍع

. چٌذ ًَع هبیکَتَکؼیي هی ثبؿٌذ آػپشطیلَع ًبیجش ٍ آػپشطیلَع فَهیگبتَع ًیض تَلیذ کٌٌذُ(. 2001کَهذٍ ٍ آػبٍ، )هی ثبؿٌذ

آػپشطیلَع ًبیجش لبدس ثِ تَلیذ هبیکَتَکؼیي هلفشهیي ٍ آػپشطیلَع فَهیگبتَع ًیض تَلیذکٌٌذُ فَهی تشهَسجیي ّب، 

دس ًتیجِ ثشسػی هیضاى ؿیَع  کپک آػپشطیلَع دس ثبدام . (1380ػالهِ،)گلیَتَکؼیي، ّلَلیک اػیذ ٍ کَجیک اػیذ هی ثبؿذ

ِ ثِ هلشف ثبالی ثبدام صهیٌی ٍ هـتمبت آى دس جیشُ غزایی جبهؼِ ٍ ّوچٌیي هلشف احتوبلی ضبیؼبت آى دس ثب تَجصهیٌی 

ّن اص ًظش ایي کِ آػپشطیلَع اص جٌغ ّبی هْن تَلیذ کٌٌذُ تَکؼیي هی ثبؿذ، دس تبهیي ػالهتی ٍ ٍ  داهذاسی ّب ثشای تغزیِ دام

ّذف اص ایي تحمیك ثشسػی هیضاى آلَدگی ثبدام صهیٌی ؿْش اكفْبى  .شٍست داسدایجبد اهٌیت غزایی ٍ ّن اص ًظش التلبدی ثؼیبس ض

 .ثِ گًَِ ّبی آػپشطیلَع ثَد

 

 : مًاد ي ريش َا 

فشٍؿی ٍ ػوذُ فشٍؿی خـکجبس ثبصاس اكفْبى ثِ عَس تلبدفی  ّبی خشدُ هغبصُاص  یگشه 50-100ًوًَِ ثبدام صهیٌی  110تؼذاد 

دس . دس کیؼِ ّبی پالػتیکی یکجبس هلشف ثْذاؿتی جوغ آٍسی گشدیذ( ػذم آلَدگی ثبًَیِ ) تحت ؿشایظ اػتبًذاسد  ٍ خشیذاسی

اص . دلیمِ آغـتِ ػپغ ثب آة همغش اػتشیل ؿؼتـَ دادُ ؿذ 2دسكذ ثِ هذت  4آصهبیـگبُ ػغح ًوًَِ ّب ثب ّیپَکلشیت ػذین 

. ؼتشٍص آگبس هحتَی کلشاهفٌیکل کـت دادُ ؿذًذًوًَِ ّب چٌذیي داًِ ػبسی اص آلَدگی ثبًَیِ ثش سٍی هحیظ کـت ػبثَسٍدک

هحیظ ّب هَسد ثبصثیٌی لشاس گشفت ٍ دس كَست لضٍم ثشخی کلٌی ّب ثِ . اًکَثِ ؿذ C° 25هحیظ ّب ثِ هذت دٍ ّفتِ دس دهبی 

َطی ٍ ؿٌبػبیی لبسچ ّب ثش اػبع خلَكیبت هشفَل. اص آى ّب ثِ ػول آهذ (اػالیذ کبلچش )کـت سٍی الم هحیظ جذیذ هٌتمل ٍ

 (.1998ّشیگبى، )هیکشٍػکَپی كَست گشفت 

 : وتایج ي بحث
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 8/31دسكذ اص ًوًَِ ّب آلَدُ ثِ جٌغ آػپشطیلَع ثَدًذ کِ اص ایي هیضاى حذٍد  40یبفتِ ّبی ایي هغبلؼِ ًـبى داد کِ حذٍد 

بتَع هی دسكذ آػپشطیلَع فَهیگ 09/9دسكذ آػپشطیلَع ًبیجش ٍ  09/59دسكذ هشثَط ثِ آػپشطیلَع فالٍٍع، 

ؿکل هیکشٍػکَپی  2ٍ ؿکل  ػبثَسٍدکؼتشٍص آگبسکلٌی ایي لبسچ ّب ثش سٍی هحیظ کـت  1دس ؿکل  (.1جذٍل)ثبؿذ

 . دیذُ هی ؿَد ٍ فَهیگبتَع ًبیجش، آػپشطیلَع فالٍٍع

 

 

 

 گًوٍ (درصد فراياوی)وؼداد 

 آسپرشیلًس فالييس (%8/31) 14

 آسپرشیلًس وایجر (%09/59) 26

 آسپرشیلًس فًمیگاوًس (%09/9) 4

 مجمًع (100)% 44

 

 از ومًوٍ َا جدا شدٌ گًوٍ َای آسپرشیلًس: 1جديل 

 

 ایي ثذاى هؼٌی اػت کِ. داد آػپشطیلَع فالٍٍع ٍ آػپشطیلَع ًبیجش سا ًـبى تَأم ثب آلَدگی  هَسد 3اص ثیي ًوًَِ ّبی آلَدُ، 

آػپشطیلَع فالٍٍع  یک ًوًَِ آلَدُ ثِ .ثَدًذآػپشطیلَع ًبیجش  آػپشطیلَع فالٍٍع ٍدسكذ ًوًَِ ّب ّن آلَدُ ثِ  5/7حذٍد 

جذٍل )ثِ آػپشطیلَع فالٍٍع ٍ فَهیگبتَع سا ًـبى دادًذم أتَدسكذ ًوًَِ ّب آلَدگی  5/5 ٍ فَهیگبتَع ثَد ثِ ػجبستی

  (.2ؿوبسُ
 گًوٍ (درصد آلًدگی)وؼداد 

 آسپرشیلًس فالييس ي آسپرشیلًس وایجر (%5/7 )3

 آسپرشیلًس فالييس ي آسپرشیلًس فًمیگاوًس (%5/5) 1

 آلًدگی فقط با یک گًوٍ قارچی (87)40%

 جمغ  (100)44%

 

 آلًدگی وًأم آسپرشیلًس َا در محیط کشت.  2جديل 
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 بٍ راست پسابًريدکستريز آگار بٍ ورویب از چوایجر بر ريی محیط  ي آسپرشیلًس فالييس، فًمیگاوًسکلىی . 1شکل

 

دس صهیٌِ آلَدگی داًِ ّبی سٍغٌی خَساکی ػوذتبً پؼتِ ٍ ثبدام صهیٌی . جولِ لبسچ ّبی ػبهل فؼبد هَاد غزایی ّؼتٌذکپک ّب اص 

دس کـَسّبی اًذًٍضی، فیلیپیي، تبیلٌذ ٍ ثشصیل اغلت . ثِ کپک ّب اص کـَسّبی هختلف جْبى گضاسؽ ّبی هتؼذدی ٍجَد داسد

(. 1992ٍکٌذسیچ، 1999فشاًؼیؼکَ ٍ ّوکبساى، ) ش لبثل هلشف اػالم هی ؿَدهحلَل ثبدام صهیٌی ثِ دلیل آلَدگی لبسچی غی

تحمیمبت اًجبم ؿذُ ًـبى هی دّذ کِ ػِ جٌغ اص کپک ّب آػپشطیلَع، پٌی ػیلیَم ٍ فَصاسیَم اص ًظش ثیوبسی صایی ٍ فؼبد هَاد 

، اًَاع دیگشی ش ًیض ػالٍُ ثش آػپشطیلَعکِ دس هغبلؼِ حبض( 2004ؿْیذی، )حبئض اّویت هی ثبؿٌذ ٍ تَلیذ هبیکَتَکؼیي غزایی

اص لبسچ ّب ًظیش پٌی ػیلیَم، فَصاسیَم، آلتشًبسیب، سایضٍپَع ٍ چٌذ جٌغ دیگش جذا ؿذُ اًذ کِ آػپشطیلَع جٌغ غبلت آلَدُ 

ش هی سػذ ثِ ًظ .هیٌی ثِ جٌغ آػپشطیلَع ثَدآلَدگی ثبدام ص ثشسػی الجتِ ّذف ایي هغبلؼِ .گضاسؽ ؿذ%  40کٌٌذُ ثب فشاٍاًی 

ثش  (1386) دس هغبلؼِ ای کِ پیشصهبًی ٍ ّوکبساى ثِ عَسی کِ .هغبثمت داؿتِ ثبؿذثب ًتبیج هغبلؼبت دیگش  ًتبیج تحمیك حبضش

سحیوی  .دسكذ فشاٍاى تشیي لبسچ ؿٌبػبیی ؿذُ هؼشفی ؿذ 2/32سٍی داًِ ّبی سٍغٌی اًجبم دادًذ جٌغ آػپشطیلَع ثب فشاٍاًی 

داؿتٌذ کِ  اظْبسدس ثشسػی گًَِ ّبی آػپشطیلَع جذا ؿذُ اص پؼتِ ٍ ثشسػی تَلیذ آفالتَکؼیي دس آى ّب  ًیض (1386)ٍ ّوکبساى، 

دس هیبى آػپشطیلَع ّبی جوغ آٍسی ؿذُ اص ثبؽ ّبی پؼتِ ثیـتشیي فشاٍاًی ٍ ثؼذ اص آى آػپشطیلَع فالٍٍع آػپشطیلَع ًبیجش 

% 8/31ٍ ثؼذ اص آى آػپشطیلَع فالٍٍع ثب فشاٍاًی % 09/59ب فشاٍاًی کِ دس ایي تحمیك ًیض آػپشطیلَع ًبیجش ث ًذسا داؿتِ ا

دس کشُ  آى ًوًَِ اص داًِ ّب ٍ فشاٍسدُ ّبی 85ثش سٍی  تَػظ چَى ٍ ّوکبساى دس تحمیمی کِ ّوچٌیي  .ثیـتشیي فشاٍاًی سا داسًذ

اهل تَلیذ َػٍ دس ًتیجِ آفالتَکؼیي  داسای ثیـتشیي دسكذ آلَدگی ثًِوًَِ ّبی ثبدام صهیٌی جٌَثی اًجبم ؿذ هـخق گشدیذ 

دس هغبلؼِ ای کِ ثش سٍی لبسچ ّبی تَلیذ کٌٌذُ  ػلغبى .(2007چَى ٍ ّوکبساى، )، کپک آػپشطیلَع ثَدُ اػتکٌٌذُ آى

% 7/4-3/78 هبیکَتَکؼیي ثش سٍی ثبدام صهیٌی دس هلش اًجبم داد جٌغ آػپشطیلَع سا جٌغ غبلت آلَدُ کٌٌذُ هؼشفی کشد کِ

اص ًوًَِ ًیض دس ػشثؼتبى  .(2010ػلغبى، ) ثَد ًبیجشآى ّب آػپشطیلَع %  4/9-6/52ٍ  ٍعفالٍ آػپشطیلَع ی جذا ؿذُلبسچ ّب

کِ هیضاى  (2011ػَآد ٍ ّوکبساى، )جذاػبصی ؿذ آػپشطیلَع ًبیجش  8/38%فالٍٍع ٍ  آػپشطیلَع 3/34% ّبی ثبدام صهیٌی

تَػظ آػپشطیلَع ثبدام صهیٌی دس کـَس تبیلٌذ آلَدگی  .اػت هغبیشت داسد% 09/59ثب تحمیك حبضش کِ ؿیَع آػپشطیلَع ًبیجش 

کِ ایي هی تَاًذ  هی ثبؿذ( 09/59%)کِ ثیـتش اص آلَدگی ثبدام صهیٌی ؿْش اكفْبى ( 1993پیت ٍ ّوکبساى،)گضاسؽ ؿذ % 86ًبیجش 

هشاحل ثؼذی ایي تحمیك هیضاى  دس. ثِ ػلت تفبٍت دس ؿشایظ آة ٍ َّایی ٍ ؿشایظ ًگْذاسی ثشای سؿذ ایي لبسچ ثبؿذ

 . هبیکَتَکؼیي تَلیذ ؿذُ تَػظ لبسچ ّبی هزکَس هَسد اسصیبثی لشاس هی گیشد
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Abstract: 

Oilseeds such as peanuts have high fat and carbohydrate and are suitable for fungal growth that 

produce mycotoxins. Aspergillus species can produce a variety of mycotoxins. Mycotoxins 

threaten human and animal health. This study aimed at determining mycoflora distribution of 

Isfahan peanut. After initial preparation, the samples were cultured on Sabouraud dextrose agar. 

110 samples were analyzed and isolate were identified. Mycological analyses showed that the 

most frequent isolated fungi were Aspergillus. Flavus, Aspergillus.niger and 
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Aspergillus.fumigatus. The results demonstrated that nut samples need serious surveillance for 

the prevention of fungal growth. 
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