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 در برخي استانهای کشورAspergillus بررسي میزان آلودگي خوراک پرندگان به قارچ
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چکیده
 پودهرست یا تعیین، حملونقل و انبارداری،بهمنظور ایجاد یک برنامۀ کلی کنترل و پیشگیری از آلودگی قارچی در مراحل مختلف برداشت
 بیشتر گونههای.مایکوفلور و فراوانی قارچهای گندرو (ساپروفیت) در محصوالت کشاورزی مورداستفاده در جیرۀ غذایی پرندگان اهمیت دارد
. آلودگی بالقوه به این قارچ و زهرابههای آن وجود دارد،قارچ آسپرژیلوس در دمای محیط بهخوبی رشد میکنند و در بیشتر مواد غذایی
 نمونه از جیرۀ غذایی پرمصرف19  بدین منظور.شناسایی گونهها برای پیشگیری از آلودگی زهرابهای (توکسینی) جیرۀ غذایی ضروری است
 رشد دانه و پایاندان از، پیشدان، دان مخلوط و سبوس برنج، گندم، ارزن، ذرت ایتالیایی، کتان، سورگوم، ذرت، خرفه،پرندگان شامل شاهدانه
 فارس و، خراسانرضوی، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، مازندران، لرستان،فروشگاههای توزیع خوراک پرندگان در استانهای یزد
 جداسازی قارچ به روشهای کشت مستقیم و سری رقت روی محیط کشت.کرمان تهیه و میزان آلودگی آنها به قارچ آسپرژیلوس بررسی شد
 جدایه از جنس آسپرژیلوس به دست آمد و171 ، در این پژوهش.سیبزمینی دکستروز آگار و کاغذ صافی سترون (استریل) مرطوب انجام شد
 بر پایۀA. terreus  وA. parasiticus ،A. ochraceus ،A. tamarii ،A. fumigatus ،A. flavus ،A. tubingensis ،Aspergillus japonicus گونههای
 اما، نتایج نشان داد که قارچ آسپرژیلوس با هر سه روش مورداستفاده و از همۀ نمونهها جداسازی شد.ویژگیهای ریختشناسی شناسایی شد
 بهعنوان گونۀ غالب شناخته شد و جیرههایA. flavus  گونۀ.روش کاغذ صافی مرطوب نتایج بسیار بهتری نسبت به دو روش دیگر داشت
.غذایی گردآوریشده از نمونههای شهرستان رفسنجان بیشترین درصد آلودگی به آسپرژیلوس را داشتند
. قارچهای زهرابهزا، جیرۀ غذایی پرندگان، ایران، آسپرژیلوس:واژههای کلیدی

Evaluation of Aspergillus contamination of poultry diets in some provinces of Iran
Zohreh Honarjoo1, Ebrahim Sedaghati2*, Hossein Alaei2 and Pejman Khodaygan2
1, 2. Former M. Sc. Student and Assistant Professors, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of
Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
(Received: Nov. 29, 2015 - Accepted: Apr. 30, 2016)

ABSTRACT
Determining the prevalence of saprophyte fungi in agricultural products and processed foods used in the poultry diet
is important. These studies lead to an overall control plan and prevention of fungal infection in different stages of
harvesting, transportation and storage. Most of Aspergillus species grow at ambient temperature. Some species can
produce toxins in the diet of birds; thus, species identification is necessary to evaluate the mycotoxins contamination.
For this purpose, 49 samples of poultry diets, including cannabis, purslane, corn, sorghum, cotton, corn, Italian millet,
wheat, mixed grains, rice bran, Starter, Growth and Finisher were collected from Yazd, Lorestan, Mazandaran, East
Azarbaijan, West Azarbaijan, Ardabil, Khorasan Razavi, Fars and Kerman provinces. Aspergillus contamination was
investigated using the direct culture on potato dextrose agar, moist sterile filter paper and serial dilutiom methods.
Appoximately, 175 isolates of the Aspergillus were isolated. Based on morphological characteristics,
A. japonicus, A. tubingensis, A. flavus, A. fumigatus, A. tamarii, A. ochraceus, A. parasiticus and A. terreus were
identified. The wet filter paper method had higher efficiency in recovery and isolation of Aspergillus species.
Aspergillus flavus was determined as the dominant species and Rafsanjan as the most contaminated region.
Keywords: Aspergillus, Iran, mycotoxigenic fungi, poultry diets.
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مقدمه
بر پایۀ اطالعات سازمان خواربار و کشاورزی جهاني
(فائو) ،5ساالنه حدود  51درصد از محصوالت زراعي در
سراسر جهان در معرض آلودگي به زهرابههای قارچي
قرار ميگیرند ( .)FAO, 2004بخش عمدهای از خوراک
انسان ،دام و طیور از غالت و دانههای روغني و فرآورده
های آنها تشکیل ميشود .آلوده بودن آنها به قارچزهر
(مایکوتوکسین)ها ميتواند اثرگذاری نامطلوبي را از نظر
ایمني برای تولیدکنندگان محصوالت زراعي و
پرورشدهندگان دام و طیور ،بازرگانان ،تولیدکنندگان
مواد غذایي انسان و خوراک دام و طیور ،مصرفکنندگان
سراسر جهان و در نهایت اقتصاد کشورها در پي داشته
باشد ( .)Ranjbar et al., 2011گونههای آسپرژیلوس
اغلب ریزجانداراني (میکروارگانیسمهایي) فرصتطلب
هستند که با رشد پودهرستي (ساپروفیتي) روی مواد،
باعث فساد آنها ميشوند .این قارچها در دمای محیط
بهخوبي رشد ميکنند .وجود محدود برخي از گونههای
آسپرژیلوس در جیرههای غذایي ،طبیعي بوده و در
صورت رشد نکردن بيرویه ،خطرهای بهداشتي به دنبال
ندارند ولي برخي از گونهها زهرابه (توکسین)زا هستند و
این زهرابهها در بسیاری از محصوالت کشاورزی تولید
شده و در برابر آسیاب کردن و مراحل آمادهسازی و
فرآوری هم مقاوم هستند ( .)Talakesh, 2003این نوع
ترکیبها باعث ایجاد قارچزهر زایي (مایکوتوکسیکوزیس)
حاد یا مزمن در پرندگان و دامها شده و در انسان نیز
آلودگي بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در اثر مصرف
فرآوردههای دامي ایجاد ميشود ( ;Rippon, 1988
 .)Mahdizade et al., 2007زهرابهزایي یکي از مهمترین
دالیل اهمیت این قارچ در کشاورزی و صنعت به شمار
ميآید .حضور زهرابهها در مواد غذایي وابسته به گونۀ
آسپرژیلوس ،نوع محصوالت غذایي آلوده ،عاملهای
محیطي و میزبان است (.)Bozorgmehri Fard, 2006
چندین نوع زهرابۀ قارچي توسط گونههای
آسپرژیلوس تولید ميشود که از لحاظ اقتصادی
مهمترین آنها آفالتوکسین ،اکراتوکسین و پاتولین
هستند (.)Varga et al., 2003; Abbas et al., 2005

1. Food and Agriculture Organization

واژة قارچزهر نخستین بار در سال  5105میالدی
پسازاینکه حدود صد هزار بوقلمون در انگلیس در اثر
یک بیماری ناشناخته از بین رفتند ،رواج یافت .این
بیماری ناشي از سم تولیدشده توسط A. flavus Link
روی خوراک پرندگان ،ایجاد شد (.)Goldblatt, 1969
برخي از گونههای قارچ آسپرژیلوس در شرایط مناسب
ميتوانند آفالتوکسینها تولید کنند و در بین گونههای
مختلف A. flavus ،و  A. parasiticus Speareاز
مهمترین تولیدکنندگان این زهرابه هستند .این

زهرابه ،باالترین میزان سمیت را دارد که منجر به
تضعیف سامانۀ ایمني پرندهها ميشود و آنها را نسبت
به دیگر عفونتها حساستر ميسازد ( & Azzam
 .)Gabal, 1997گونههای آسپرژیلوس بهعنوان
قارچهای ایجادکنندة زهرابه در خوراک ماکیان و
حیوانات اهلي شناخته شدهاند ( Mehan & Chohan,
 .)1973زهرابههای تولیدشده توسط آسپرژیلوسها مي
توانند بهصورت مستقیم باعث ایجاد بیماری در دام و
پرنده شوند یا ميتوانند با کاهش فعالیت نظام ایمني،
دام و طیور را نسبت به عاملهای بیماریزا حساس
کنند و یا از راه وارد شدن به چرخۀ غذایي انسان از راه
شیر ،گوشت و تخممرغ ،باعث ایجاد خطر برای سالمت
انسان شوند .آسپرژیلوز از بیماریهای مهم پرندگان
است که ميتواند دستگاه تنفس ،اندامهای احشایي و
مغز را درگیر کند ( .)Mayahi et al., 2007گونههای
terreus Thom ،A. niger Tiegh ،A. flavus

،A.

 A. glaucus Linkو  A. fumigatus Fresenاز
عاملهای اصلي ایجاد این بیماری هستند
( .)Bozorgmehri Fard, 2006در بررسي عاملهای
قارچي زهرابهزا و غیر زهرابهزا از جیرة غذایي دام
شامل ذرت ،جو ،سبوس ،کنجالۀ سویا ،پنبهدانه،
گلوتن ،پودر چربي ،کنجالۀ کلزا ،تفالۀ خشک و تر
چغندر و یونجه ،قارچهای  ،fumigatus A. ،A. flavusو
جداسازی شده است ) .(Khosravi et al., 2003از 16
نمونه خوراک کنسانترة طیور در ونزوئال ،گونههای
niger ،A. terreus ،A. flavus

،A.

A. ochraceus

 Wilhو  A. clavats Desmرا جداسازی و شناسایي
شد ( .)Figueroa et al., 2009از خوراک کنسانترة
طیور در نیجریه گونههای،A. fumigatus ،A. flavus
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،A. melleus Yukawa
،A. parasiticus ،A.ochraceus ،A. niger ،Winter
 Alternaria spp ،Thom & Church A. flavicepsو
 Penicilliumجداسازی شد ( Ariyo & Anthony,
 .)2013از  16نمونه خوراک پرندة خریداریشده از
فروشگاهها در جنوب غربي نیجریه ،گونههای
 A. terreus ،A. niger ،A. parasiticus ،A. flavusو
 A. oryzaeجداسازی و شناسایي شد ( & Oluwafemi
 .)Kehinde, 2009از نمونههای ذرت ،پودرماهي،
کنجالۀ سویا و سبوس گندم گونههای ،A. flavus
 A. ochraceus ،A. fumigatusو  A. terreusشناسایي
شده است ( .)Mahmoud, 1993قارچهای Fusarium
)Penicillium ،Scopulariopsis (Bainier) ،(Link
) A. fumigatus ،(Linkو  A. terreusاز خوراک و
بستر طیور جداسازی شدهاند ( .)Lovett, 1972نتایج
تولیدکنندة

بررسي آلودگي خوراک طیور به قارچهای
اکراتوکسین نشان داد که عامل اصلي آلودگي خوراک
طیور به کراتوکسین  A. nigerو  A. ochraceusاست
( .)Saleemi et al., 2012بررسي جیرة غذایي مشترک
انسان ،دام و طیور مانند ذرت ،گندم ،سبوس گندم به
لحاظ آلودگي به قارچهای زهرابهزا ،نشان داد گونههای
A. oryzae ،A. flavus ،A. parasiticus ،A. tamarii
 Fusarium moniliforme Sheld ،Cohnو Rhizopus
 stolonifer Ehrenb. Vuill.عاملهای اصلي آلودگي
هستند ( .)Mngadi et al., 2008در طول سالیان از
روشهای مختلف ریختشناختي (مورفولوژیکي) و
ویژگيهای پرگنۀ قارچ در محیطهای مختلف کشت
( ،)Raper & Fennel, 1965; Klich, 2002الگوی
متابولیتهای ثانویۀ تولیدشده توسط گونههای مختلف
( ،)Frisvad et al., 2008نشانگر (مارکر)های مولکولي
) (Healy et al., 2004و آرایهبندی (تاکسونومي)
تبارزایي (فیلوژنتیکي) بر پایۀ نواحي مختلف ژنگان
(ژنوم) از جمله  b-tubulin ،ITSو calmodulin
) (Geiser et al., 2008و روشهای چندگانه
) (Peterson et al., 2008در شناسایي و تمایز گونههای
جنس آسپرژیلوس استفاده شده است .این پژوهش
بهمنظور بررسي وضعیت آلودگي جیرة غذایي پرندگان به
قارچ آسپرژیلوس در برخي مناطق کشور انجام شد.
A. nidulans (Eidam) G.
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مواد و روشها
شمار  71نمونه از جیرة غذایي پرمصرف و رایج
پرندگان شامل شاهدانه ( ،)Cannabis sativa L.خرفه
( ،)Portulaca oleracea L.ذرت (،)Zea mays L.
سورگوم ( ،)Sorghum bicolor (L.) Moenchکتان
( ،)Linum usitatissimum L.ذرت ایتالیایي ( Setaria
 ،)italica (L.) P.Beauv.ارزن ( Panucum miliaceum
 ،)L.گندم ( ،)Triticua aestivum L.قرهماش ( Vigna
 ،)radiataradiate (L.) R.Wilczekگاودانه ( Vicia
 ،)ervilia Linkعدس ( )Lens culinaris Medik.و
سبوس برنج ( ،)Rice branاستارتر ( ،)Starterرشد
دانه ( )Grain growthو پایاندان ( )Finisherدر پاییز
 16تا بهار  15از فروشگاههای تهیهوتوزیع خوراک
پرندگان واقع در استانهای یزد ،لرستان ،مازندران،
آذربایجانشرقي ،آذربایجانغربي ،اردبیل ،خراسان
رضوی ،فارس و کرمان تهیه شد .نمونههای
گردآوریشده بهمنظور بررسي میزان آلودگي آنها به

قارچ آسپرژیلوس به آزمایشگاه منتقل شد (جدول .)5
بهمنظور جداسازی جدایههای آسپرژیلوس از
نمونههای خوراک پرندگان از سه روش زیر استفاده شد،
 -5محیط کشت سیبزمیني دکستروز آگار ( :5)PDAدر
این روش نمونهها روی محیط کشت  PDAگذاشته و به
مدت  3تا  7روز در انکوباتور با دمای  51درجۀ سلسیوس
نگهداری شدند .برای خالصسازی از روش تک راس
( )single headاستفاده شد .در این روش سر کنیدیومي
منفرد در پرگنهها با خراش یک سوزن سترون (استریل)
برداشته و روی محیط کشت  PDAکشت شد.
 -5کاغذصافي مرطوب :در این روش از کاغذ صافي
سترون که با آب-گلیسیرین  56درصد سترون ،مرطوب و
در کف تشتک پتری پهن شده بود ،استفاده شد .نمونهها
بدون ضدعفوني روی کاغذصافي قرار گرفتند و
تشتکهای پتری در اتاقک رشد (انکوباتور) با دمای 51
درجۀ سلسیوس نگهداری شدند .به مدت دو هفته
تشتکهای پتری روزانه زیر استریومیکروسکوپ بررسي
بهطورمعمول پس از دو هفته پرگنههای قارچي
شدند .
ظاهر ميشدند .از روش سر کنیدیومي برای جداسازی

1. Potato Dextrose Agar
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دقیقه روی دستگاه لرزان (شیکر) قرار داده شدند و از این
 میليلیتر آب1  میليلیتر به5 )دروایه (سوسپانسیون
 از سوسپانسیون.)56-5 مقطر سترون اضافه شد (رقت
 میکرولیتر بهطور یکنواخت روی366 ،بهدستآمده
 درصد آمپيسیلین6/61  به همراهPDA محیط کشت
 درجۀ51±5( ریخته و تشتکهای پتری در دمای اتاق
 میزان رشد روزانۀ پرگنۀ.سلسیوس) نگهداری شدند
 بررسي و جدایهها به روش تک راس خالصسازی،قارچ
.شدند
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 بهمنظور اطمینان از.جدایههای قارچي استفاده شد
 مشخصات،جداسازی همۀ مورفوتیپهای مختلف
فنوتیپي و ریختشناختي پرگنههای ظاهرشده در هر
تشتک پتری بهدقت بررسي شد و پرگنههایي که ساختار
 جداسازی و به تشتکهای،ظاهری متفاوتي داشتند
Sedaghati et al., ( پتری جداگانه انتقال داده شدند
 گرم غذای1  تا3  میزان: روش سری رقت-3 .)2011
 میليلیتر آب مقطر71 فرآوریشده به ارلن حاوی

سترون اضافه و سوسپانسیون حاصله به مدت پانزده

 انواع خوراک پرندگان موردبررسي در شهرستانهای مختلف.5 جدول
Table 1. Poultry diets samples studied in the different cities
Sample
Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Sampling
Location
Rafsanjan
Rafsanjan
Rafsanjan
Rafsanjan
Rafsanjan
Rafsanjan
Rafsanjan
Rafsanjan
Rafsanjan
Rafsanjan
Rafsanjan
Rafsanjan
Rafsanjan
Rafsanjan
Babolsar
Babolsar
Babolsar
Babolsar
Babolsar
Babolsar
Babolsar
Sarab
Sarab
Sarab
Sarab

Provinces

Diets

Kerman
Kerman
Kerman
Kerman
Kerman
Kerman
Kerman
Kerman
Kerman
Kerman
Kerman
Kerman
Kerman
Kerman
Mazandaran
Mazandaran
Mazandaran
Mazandaran
Mazandaran
Mazandaran
Mazandaran
East Azarbaijan
East Azarbaijan
East Azarbaijan
East Azarbaijan

Vigna radiataradiate
Panucum miliaceum
Sorghum bicolor
Zea mays
Linum usitatissimum
Triticua aestivum
Cannabis sativa
Lens culinaris
Pumpkin seeds
Pumpkin seeds
Watermelon Seeds
Panucum miliaceum
grains mixed
Sunflower seeds
Triticua aestivum
Panucum miliaceum
Cannabis sativa
Zea mays
Vigna radiataradiate
Seven Seeds Canary
Linum usitatissimum
First feed
grain growth
Final feed
Sorghum bicolor

 ویژگيهای میکروسکوپي جدایههای.شدند
 بر پایۀ تهیۀ اسالیدهای،بهدستآمده در این تحقیق
میکروسکوپي با استفاده از محلول اسیدالکتیک یا
الکتوگلیسرول و بررسي آنها با میکروسکوپ نوری
 شامل، ویژگيهای میکروسکوپي موردبررسي.ثبت شد
 قطر و دیوارة، طول،شکل و قطر سرهای کنیدیومي
، اندازه،) شکل و ابعاد ریزکیسه (وزیکول،کنیدیوفور
شکل و تزئینات کنیدیوم و اندازه و شمار ردیف
 شناسایي و تمایز گونهها.)Klich, 2002( استریگما بود
بر پایۀ مجموع صفات ریختشناختي و تعیین الگوی
 انجام شد (نتایجBox-PCR باندی گونهها با روش

Sample
Code
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
-

Sampling
Location
Rafsanjan
Rafsanjan
Meshkin-shahr
Meshkin-shahr
Meshkin-shahr
Meshkin-shahr
Meshkin-shahr
Meshkin-shahr
Meshkin-shahr
Eghlid
Eghlid
Yazd
Shahindezh
Shahindezh
Shahindezh
Shahindezh
Shahindezh
Shahindezh
Shahindezh
Dargaz
Dargaz
Dargaz
Dargaz
Khorramabad
-

Provinces

Diets

Kerman
Kerman
Ardabil
Ardabil
Ardabil
Ardabil
Ardabil
Ardabil
Ardabil
Fars
Fars
Yazd
West Azarbaijan
West Azarbaijan
West Azarbaijan
West Azarbaijan
West Azarbaijan
West Azarbaijan
West Azarbaijan
KhorasanRazavi
KhorasanRazavi
KhorasanRazavi
KhorasanRazavi
Lorestan
-

Barley
Portulaca oleracea
grains mixed
Cannabis sativa
Triticua aestivum
Zea mays
Panucum miliaceum
First feed
Vicia ervilia
Barley
Triticua aestivum
Triticua aestivum
Triticua aestivum
Linum usitatissimum
Panucum miliaceum
Cannabis sativa
grains mixed
Zea mays
Sorghum bicolor
Panucum miliaceum
Cannabis sativa
Zea mays
Triticua aestivum
Triticua aestivum
-

 ویژگيهای،بهمنظور شناسایي ریختشناختي
میکروسکوپي و ماکروسکوپي در محیط کشت
 درجۀ34  و51  در دماهای5)CZ(  و5)MEA(
3
سلسیوس در کشت سه نقطهای بر پایۀ روش کلیچ
 ویژگيهای ماکروسکوپي.)Klich, 2002( بررسي شد
 شیارهای، بافت،از جمله رنگ پرگنه از رو و پشت
 تشکیل یا،سطحي و چینوچروکهای پشت پرگنه
 الگو و میزان رشد در محیط،تشکیل نشدن اسکلروت
کشتها و دماهای مختلف مورداستفاده و غیره بررسي
1. Malt Extract Agar
2. Czapek Dox Agar
3. Klich
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جداسازی شد که به هشت گونه و پنج بخش و سه زیر
.)5  و5 جنس از آسپرژیلوس تعلق دارند (شکلهای
 متعلق بهA. tubingensis ،A. japonicus گونههای
A. parasiticus  وA. tamari ،A. flavus ،Nigri بخش
 متعلق به بخشA. ochraceus ،Flavi متعلق به بخش
A. fumigatus ،Circumdati  از زیرجنسCircumdati
 وFumigati  از زیر جنسFumigati متعلق به بخش
 از زیر جنسTerrei  متعلق به بخشA. terreus
.)3  و5  هستند (جدولهایTerrei

.)بررسيهای مولکولي در اینجا ارائه نشده است
 مقایسۀ مولکولي آنها با،بهمنظور تمایز گونهها
گونههای مرجع شناسایيشده در مجموعۀ قارچشناسي
دانشگاه وليعصر(عج) رفسنجان که بر پایۀ تعیین توالي
 انجام،بخشي از ژن کالمودولین شناسایي شده بودند
.شد
نتایج
 جدایه از جنس آسپرژیلوس541 در این پژوهش

 ویژگيهای ماکروسکوپي و،B  ستون،Aspergillus flavus  ویژگيهای ماکروسکوپي و میکروسکوپي،A  ستون.5 شکل
،D  و ستونAspergillus tamari  ویژگيهای ماکروسکوپي و میکروسکوپي،C  ستون،Aspergillus parasiticus میکروسکوپي
Aspergillus fumigatus ویژگيهای ماکروسکوپي و میکروسکوپي
Figure 1. Column A: the macroscopic and microscopic characteristics of Aspergillus flavus. Column B: the
macroscopic and microscopic characteristics of Aspergillus parasiticus. Column C: the macroscopic and microscopic
characteristics Aspergillus tamari. Column D: the macroscopic and microscopic characteristics Aspergillus fumigatus

ویژگيهای ماکروسکوپي و،B  ستون،Aspergillus japonicus  ویژگيهای ماکروسکوپي و میکروسکوپي،A  ستون.5 شکل
،D  و ستونAspergillus terreus  ویژگيهای ماکروسکوپي و میکروسکوپي،C  ستون،Aspergillus tubingensis میکروسکوپي
Aspergillus ochraceus ویژگيهای ماکروسکوپي و میکروسکوپي
Figure 2. Column A: the macroscopic and microscopic characteristics of Aspergillus japonicas. Column B: the macroscopic
and microscopic characteristics of Aspergillus tubingensis. Column C: the macroscopic and microscopic characteristics
Aspergillus terreus. Column D: the macroscopic and microscopic characteristics Aspergillus ochraceus

5311  بهار و تابستان،5  شمارة،74  دورة،دانش گیاهپزشکي ایران
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شناسایيشده

 ویژگيهای میکروسکوپي گونههای آسپرژیلوس.5 جدول
Table 2. The microscopic characteristics of identified Aspergillus species
Head Conidiophore Conidiophore Vesicle
Metula
Species
diameter
Length
width
diameter dimensions
A. flavus
32-87
30-1000
5-13
15-40
4-7×6-17
A. parasiticus 40-95
550-700
5-11
23-28
4-6×8-11
A. tamarii
35-100
600-800
9-12
25-35
4-7×8-15
A. fumigatus
A. tubingensis
A. japonicus
A. terreus
A. ochraceus

90-150
100-150
90-120
70-130
100-140

200-400
100-300
300-500
150-250
500-700

9-11
10-23
9.5-11
5-7
6-11

15-20
28-77
30-40
15-20
25-40

Phialide
dimensions
3-4×8-15
3-4×7-9
3-5×7-15

Conidial
Conidial
diameter
ornamentation
3-5.5 Slightly rough
4-6 Rather rough
4-6 Very rough, appearance
two layers
2.5-3.2×5-6-6.5 4-5 Rather rough
5-7×25-37
2-4×8-12
3-4 Rough
3.5-5×7-8
3-5 Echinulate
1.5-2.5×4-6.5 1.5-2.5×5-6
1-2 Flat
3-6×10-13
2-4×7-10
2-3 Rough

شناسایيشده

 ویژگيهای ماکروسکوپي گونههای آسپرژیلوس.3 جدول
Table 3. The macroscopic characteristics of identified Aspergillus species
Species
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

flavus
parasiticus
tamarii
fumigatus
tubingensis
japonicus
terreus
ochraceus

Colony diameter
on CZ
80-85
40-44
52-68
39-45
63-70
60-62
30-35
29-30

Colony diameter
on MEA
58-70
65-67
5-70
40-50
48-53
58-65
45-43
30-38

Colony color on CZ
Pistachio-green
Olivaceous to dark green
Brownish green
Grayish green
Black
Brownish black
Ocheraceous to yellow brown
Pale yellowish buff

 درصد1  و30 و شهرهای سراب و شاهیندژ به ترتیب با
. را داشتندA. parasiticus بیشترین و کمترین فراواني
 در شهرستانهایA. fumigatus درصد آلودگي
 درصد و در شهرستان52/14  بابلسر و سراب،رفسنجان
 درصد آلودگي بذرها به. درصد بود57/52 درگز
 درصد و شاهیندژ44/42 ، در رفسنجانA. tubingensis
 آلودگي جیرة غذایي به.درصد بود55/55 و مشکینشهر
 مشکینشهر و، از شهرستانهای رفسنجانA. japonicas
 از شهرستانهای رفسنجان وA. terreus سراب و به
.)7بابلسر گزارش شد (جدول

Colony color on MEA
Pistachio-green to lemon yellow
Yellow green to dark green
Light green to yellowish green
Gray green
Brownish black
With white mycelium
Dark with to yellow
White yellow

،بر پایۀ بررسيهای انجامشده در این تحقیق
 درصد به5  باA. ochraceus  درصد و01  باA. flavus
.)3ترتیب بیشترین و کمترین فراواني را داشتند (شکل
 تنها ازA. ochraceus  وA. tamarii ،از بین جدایهها
 درصد71  رفسنجان با.نمونههای رفسنجان جدا شدند
 درصد5/01 دارای بیشترین فراواني و درگز و خرمآباد با
 جدایۀ. را نشان دادندA. flavus کمترین فراواني
 از شهرستانهای، به علت ترجیح غالتA. parasiticus
 ذرت و غذاهای،شمالغربي و شمالي و از بذرهای گندم
 مشکینشهر. جداسازی شد،یشده از گندم و ذرت
 فرآور

 در خوراک پرندگانAspergillus  درصد فراواني گونههای.3 شکل
Figure 3. The frequency of Aspergillus species in poultry diet
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گونههای آسپرژیلوس مربوط به شهرستان رفسنجان بود
که درمجموع نود جدایه از این شهرستان جداسازی شد
 بیست جدایه از غذای، از سوی دیگر.)1 (جدول
 میاندان و پسدان در،فرآوریشده شامل استارتر

شهرستان سراب جداسازی شد که میزان آلودگي این
 از بیست.شهرستان بیش از شهرستان مشکینشهر بود
 چهارده جدایه متعلق به،جدایۀ شهرستان سراب
 سه جدایه متعلق به گونۀ، درصد فراواني46  باA. flavus
 باA. parasiticus  و سه جدایه متعلق بهA. japonicas
 میاندان با، از بین این نمونهها. درصد فراواني بودند51
.ده جدایه بیشترین درصد آلودگي را داشت

، ذرت، نمونههای گندم، نمونه جیرة غذایي71 از
، شاهدانه و کتان در شهرستانهای رفسنجان،ارزن
 شاهیندژ و لرستان مشترک بود و، مشکینشهر،بابلسر
 در بین. از همۀ نمونهها جداسازی شدA. flavus گونۀ
 بیشترین آلودگي مربوط به ارزن،پنج نمونه جیرة غذایي
 پانزده جدایه از، جدایه از آن جداسازی شد35 بود که
 نه جدایه از ذرت و کتان با چهار جدایه،شاهدانه و گندم
کمترین آلودگي در بین این پنج نمونه را داشت
.)1(جدول
دستآمده از مقایسۀ درصد آلودگي در
 بر پایۀ نتایج به
 بیشترین درصد آلودگي به، نمونه71 بین نه شهرستان و

 درصد فراواني جدایههای هر گونۀ آسپرژیلوس در شهرستانهای مختلف.7 جدول
Table 4. The frequency of Aspergillus species isolates in different cities
Species
City
Khoramabad
Dargaz
Shahindezh
Meshkin-shahr
Rafsanjan
Sarab
Babolsar
Yazd
Eghlid

A. flavus

A. parasiticus

A. tamarii

A. fumigatus

A. terreus

A. tubingensis

A. japonicus

A. ochraceus

1.65
1.65
9.09
1.65
49.59
11.57
21.49
0.83
2.48

0
0
27.27
36.36
0
27.27
9.09
0
0

0
0
0
0
100
0
0
0
0

0
14.29
0
0
28.57
28.57
28.57
0
0

0
0
0
0
83.33
0
16.67
0
0

0
0
11.11
11.11
77.78
0
0
0
0

0
0
0
25
37.5
37.5
0
0
0

0
0
0
0
100
0
0
0
0

 در شهرستان مختلفAspergillus  آلودگي جیرة غذایي پرندگان به گونههای.1 جدول
Table 5. The poultry diet contamination to Aspergillus species in different cities
Diets

Species

A. flavus
Triticua aestivum

Zea mays

City
Rafsanjan
Khoramabad
Babolsar
Dargaz
Yazd
Shahindezh

A. parasiticus

Meshkin-shahr Shahindezh

A. tamarii
A. flavus
A. parasiticus

Rafsanjan
Rafsanjan
Babolsar
Meshkin-shahr Shahindezh

A. tubingensis Rafsanjan
Shahindezh
Rafsanjan
A. flavus
Babolsar
A. parasiticus Shahindezh
Panucum miliaceum
Rafsanjan
A. terreus
Babolsar
A. ochraceus Rafsanjan
A. japonicus
Rafsanjan
Babolsar
A. flavus
Dargaz
Rafsanjan
Cannabis sativa
A. fumigatus Babolsar
Dargaz
A. ochraceus Rafsanjan
A. flavus
Rafsanjan
Linum usitatissimum
A. fumigatus Babolsar

Isolates
2
2
1
1
1
3
2
1
2
2
1
2
1
2
1
11
13
1
3
1
1
1
7
2
2
1
1
2
3
1

Percent
of pollution
13.33
13.33
6.66
6.66
6.66
20
13.33
6.66
13.33
22.22
11.11
22.22
11.11
22.22
11.11
35.48
41.94
3.22
9.68
3.22
3.22
3.22
46.66
13.33
13.33
6.67
6.67
13.33
75
25

Number of
recovered isolates

15

9

31

15

4
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بحث
برداریشده از

بررسي خوراک پرندگان نمونه
شهرستانهای مختلف نشان داد خوراک پرندگان
مورداستفاده در فروشگاهها متشکل از گندم ،ذرت ،جو،
ارزن ،سورگوم ،کتان ،عدس ،شاهدانه ،سبوس گندم و
غذاهای فرآوریشده است (جدول  .)5این مواد به علت
داشتن عاملهای الزم برای رشد قارچها مانند ،pH
کربوهیدراتها ،چربي ،امالح و نمک برای رشد این
کپکها مناسب هستند .آبوهوای گرم و مرطوب،
انبارداری نامناسب ،اطالع نداشتن کافي در نگهداری
درست خوراک پرندگان شرایط مناسبي را برای رشد
قارچ آسپرژیلوس فراهم ميکند .بررسيهای
انجامشده روی همۀ نمونههای جیرة

میکروسکوپي
غذایي در همۀ استانها نشان داد که هشت گونۀ
آسپرژیلوس روی این مواد رشد کرده و آنها را آلوده
ميسازند .برای جداسازی قارچ آسپرژیلوس از جیرة
غذایي ،روش کاغذصافي مرطوب بهترین روش بود .در
این روش ،شرایط زمان و فضای کافي برای ظهور همۀ
پرگنههای قارچي فراهم است .در این تحقیق گونههای
،A. flavus ،A. tubingensis ،A. japonicus
،A. ochraceus ،A. parasiticus ،A. tamarii
 A. fumigatusو  A. terreusشناسایي شدند .بیشترین
فراواني مربوط به گونۀ  A. flavusبود که از همۀ
استانها جداسازی شد و بیشترین درصد آلودگي این
گونه به ترتیب مربوط به شهرستانهای رفسنجان،
بابلسر و سراب بود .بنابراین ميتوان گفت به علت
تنوع زیاد  ،A. flavusاین گونه توان رشد در هر اقلیم و
هر بستره (سوبسترا) را دارد ولي بیشترین آلودگي در
مناطق با آبوهوای معتدل ،نیمه گرم و مرطوب است.
شهرستان رفسنجان بهرغم شرایط خشک که برای
رشد قارچهای ساپروفیت مناسب نیست ،بیشترین
فراواني قارچي را دارد .بهاحتمال حجم باالی نخالههای
پستۀ رهاشده در اطراف شهر و حومه و ورود میزان
زیادی از کودهای دامي از شهرستانهای مختلف دلیل
اصلي این فراواني باشد (1994) Halt .دانههای گندم،
جو و ذرت مورداستفاده در خوراک دام و طیور در
کشور کرواسي بررسي شد و گونۀ  A. flavusرا
آلودهکننده معرفي کرد .گونۀ

بهعنوان عامل اصلي

 A. flavusبهعنوان گونۀ غالب مزارع ذرت در شمال
ایتالیا معرفي شد (.)Giorni et al., 2007
آفالتوکسینها بهطور عمده بهوسیلۀ گونههای
 A. flavusو A. parasiticusتولید ميشوند و تاحدودی
روی همۀ محصوالت یا مواد غذایي وجود دارند
( .)Varga et al., 2011در بررسي پراکنش گونههای
بخش  Flaviدر خاکهای مزرعۀ ذرت در ایران،
گونههای  A. parasiticus ،A. flavusو A.nomius
جداسازی و شناسایي شد ( Razzaghi Abyaneh et
 .)al., 2006در این میان A. flavus ،با  24/1درصد
فراوانترین گونه بود .نتایج این بررسيهای با نتایج این
تحقیق همخواني دارد .بنا بر نتایج بهدستآمده ،پس از
گونۀ  A. flavusبیشترین فراواني به ترتیب مربوط به
،A. tubingensis ،A. tamarii ،A. parasiticus
 A. terreus ،A. fumigatus ،A. japonicusو
 A. ochraceusاست .از  42نمونه خوراک دام و طیور
در کشورهای تایلند و ویتنام ،آلودگي  17درصد
نمونهها به گونههای  A. flavusو A. parasiticus
گزارش شده است (.)Sales & Yoshizawa, 2005
بیشترین آلودگي گونههای آسپرژیلوس در مناطق
با آبوهوای معتدل ،گرم و مرطوب و دانههای خوراکي
و روغني است ( .)Ariyo & Anthony, 2013با توجه
به اینکه ارزن غلۀ مناطق گرمسیری است باال بودن
میزان آلودگي آن ممکن است به علت بازدة بیشتر
استفاده از آب ارزن نسبت به غالت دیگر باشد.
بنابراین ارزن ميتواند بهعنوان بسترة مناسب برای
رشد این گروه قارچي باشد .آلودگي کمتر کتان هم
بهاینعلت است که محصولي سرمادوست است و
بوتههای استقراریافته ،سرمای به نسبت شدید  6تا
 -56درجۀ سلسیوس) را بهخوبي تحمل ميکند و
بنابراین بسترة مناسبي برای آلودگي قارچي نیست.
 (2004) Souselبا بررسي شمار زیادی نمونههای
اخذشده از کشورهای مختلف آمریکای جنوبي گزارش
کرد آبوهوای گرم و مرطوب این کشورها شرایط
مساعدی برای رشد قارچ آسپرژیلوس و تولید
آفالزهرابه فراهم ميکند .در مورد غذاهای
فرآوریشده ،بیشترین آلودگي مربوط به گونۀ

 A. flavusو نمونۀ میاندان در شهرستان سراب است.

هنرجو و همکاران :بررسي میزان آلودگي خوراک پرندگان به قارچ ...

شرایط بستهبندی غذاهای فرآوریشده بسیار مهم است
زیرا نبود تهویه و وجود رطوبت و فرآوری نشدن مطلوب
فرآوریشده را به

ميتوانند از دالیلي باشند که غذاهای
انواع گونههای آسپرژیلوس بهویژه  A. flavusآلوده کند.
در یک تحقیق ،بررسي شش نوع جیرة پرندگان نشان داد
که همراه با افزایش رطوبت دان ،نبود تهویه و فرآوری
مطلوب و طولمدت نگهداری آن میزان آلودگي قارچي
افزایش ميیابد ( .)Alam et al., 1994از سوی دیگر
وجود آلودگي باال به  A. flavusکه عامل بالقوة تولید سم
است را باید در نظر داشت .حتي مصرف مقادیر کم قارچ
و سموم قارچي تأثیر مخرب و زیانآوری بر سامانۀ ایمني
ميسازد ( .)Schweitzer, 2001در این بررسي،
پرنده وارد 
نمونهبرداریها از هر یک از اقالم دان بهصورت جداگانه
انجام گرفت .درحاليکه در عمل ،تا مرحلۀ تبدیل این
اقالم به دان مخلوط و آماده شده ،به علت اطالع نداشتن
کافي بسیاری از دامداران در نگهداری صحیح دان آماده
شده و یا نبود انبار و جایگاه مناسب برای نگهداری،
شرایط مساعدی برای رشد بیشتر قارچ و تولید سم فراهم
خواهد شد .این مشکل در مناطق و فصولي که درصد
رطوبت هوا باال باشد ،حادتر است ( Lanyasunya et al.,
.)2005
انجامشده
از مقایسۀ نتایج این بررسي و بررسيهای 
در دیگر کشورها ميتوان نتیجه گرفت در اقالم عمدة
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مواد غذایي ،قابلیت آلودگي به قارچ آسپرژیلوس و سم
ناشي از آن وجود دارد .بنابراین هنگام برداشت همۀ اقالم
تشکیلدهندة خوراک پرندگان ،باید استانداردهای جهاني
اعمال شود و تا زمان مصرف نیز شرایط مناسبي برای
حمل و نگهداری آنها ایجاد شود زیرا نبود تهویه و وجود
رطوبت و فرآوری نشدن مطلوب ميتواند از علتهایي
باشد که جیرة غذایي را به انواع قارچها ،بهویژه
آسپرژیلوسها آلوده کند .همچنین اگر جیرههای غذایي
در محیطهای مرطوب نگهداری و یا در مسیر حملونقل
آنها دقت الزم نشود ،شرایط رشد آسپرژیلوس روی
آنها فراهم شده و اسپورهای موجود رشد کرده و سم
شایانتوجه

تولید ميکنند ( .)Mayahi et al., 2007نکتۀ
دیگر این است هر چه زمان برداشت محصول در نقطۀ
پایاني خط تولید یا در زمان تهیۀ خوراک تا زمان مصرف
کمتر باشد ،احتمال آلودگي کاهش ميیابد .با توجه به
تنوع آب و هوایي کشور ما و روشهای مختلف نگهداری
جیرههای غذایي دامي و پرندگان و تنوع مرغداریها و
دامداریها ،الزم است تحقیق جامعي در رابطه با
شناسایي عاملهای قارچي از جمله آسپرژیلوسها صورت
گیرد تا پس از شناسایي آسپرژیلوسها و زهرابههای
آنها ،روشهای علمي و منطقي برای پیشگیری از رشد
بيرویۀ عاملهای آلودگي و تولید قارچزهرها توسط آنها
به کار گرفته شود.
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