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٣٠/١٠/١٣٩١:          تاريخ پذيرش٢٨/٥/١٣٩١: تاريخ دريافت  

   
  دهيچک
د ي تول)۱ب (هدف اين مطالعه مقايسه ميزان آفالتوكسين. ها هستند ها گروه بزرگي از مايكوتوكسين آفالتوكسين :هدفنه و يزم

تحت شرايط مختلف دما،  (NRRL 2999) کوسيتيلوس پارازي و آسپرژ(IR 111) سولوس فالويآسپرژبه وسيله دو قارچ شده 
  . بودpHنور و 

  
، ۱۸ يکوس مورد مطالعه در دماهايتيلوس فالووس و پارازي آسپرژيهابه هر کدام از قارچتجربي  ن مطالعهيادر  :يروش بررس

 يکي و تارييط روشنايحت هر دو شرا تها  فالسک عدد فالسک اختصاص داده شد و۲۴داد ، تعگراد  درجه سانتي۳۲ و ۲۴
وش با ر اشاره شده، يهاک از گروهيد شده مربوط به هر يتول (AFB1) ،)۱ب (نيزان سم آفالتوکسيم.  شدندينگهدار

  ).۱۶ نسخه SPSS (شدندل يه و تحليتجز يفيتوص با آزمون آماري ها داده.دي گرديريگ اندازه ه نازکي اليکروماتوگراف
  
 يکوس متعلق به دمايتيلوس فالووس و پارازيهر دو قارچ آسپرژبه وسيله د شده ين تولين بازده سم آفالتوکسيرکمت :هاافتهي

. دي مشاهده گرد وpH ۶و گراد  درجه سانتي ۲۴ يد سم در دماين بازده توليشترين بيچن هم.  بودpH ۵/۶و گراد  درجه سانتي ۳۲
ه ن دارد، بير آفالتوکسيند تخميآ بر فريبار اني نور اثرات ز انجام شدهيها يطبق بررس  واثرات مربوط به نور قابل توجه بود

  .ابدي يش مين افزايد سم آفالتوکسي توليکيط تاري که در شرايطور
  

 را نـسبت بـه قـارچ    يشتريـ ن بيبـه مراتـب سـم آفالتوکـس     NRRL 2999 سـويه  توکوسيلوس پـاراز يقارچ آسـپرژ  :يريگجهينت
  .کند يد مي تول)IR 111 سويه (لوس فالووسيآسپرژ

  
  کوسيتيلوس پارازي آسپرژ،لوس فالووسي آسپرژ،)۱ب (نيآفالتوکس :يدي کليواژه ها

  
 بيرجند، دانشگاه بيرجند، دانشکده کشاورزي، گروه علوم دامي اميد فاني مكي، مهندس :نويسنده مسئول*

Email: omid_7295@yahoo.com





  پارازيتيكوس  آسپرژيلوس فالووس وهاي قارچ) ۱ب (آفالتوكسين

 ٢١١                                                                                             )٧٥ شماره پي در پي (١٣٩٢تير  - ٣  شماره- ١٨  دوره-مجله ارمغان دانش 

  مقدمه

ــسين ــي از   آفالتوكـــ ــروه بزرگـــ ــا گـــ هـــ

هـاي  وسـيله گونـه   ه  باشـند كـه بـ     ها مـي  مايكوتوكسين

ژه فــالوس و يــوه  بــ،خاصــي از جــنس آســپرژيلوس

ــاراز ــداديتيپ ــهيکوس و تع ــا از گون ــ پنيه وم و يسلي

ــوند  ير ــي شـ ــد مـ ــوس توليـ ــپرژ .)۱(زوپـ لوس يآسـ

هـا اسـت و     ن قـارچ  يـ ن نـوع ا   يع تـر  يشـا  کوسيتيپاراز

زان ســـم  يـــ ن ميشتريـــلوس فـــالووس ب يآســـپرژ

 يهانيآفالتوکس. )۲( کند يد م ي را تول  )۱ب(آفالتوکسين

 G2 و   B1، B2، G1ور  ي ط  و  دام ع در صنعت پرورش   يشا

ن يع تـر  ي شـا  )۱ب(آفالتوکسينت با   يهستند که مسموم  

زان يـ ن بـه م   ي آفالتوکـس  ياثرات سم  .)۳ و   ۴( است نهاآ

رد و در  دايمصرف و مدت زمان استفاده از آن بستگ       

ده يـ  به دو حالـت حـاد و مـزمن د     دتوانين صورت م  يا

 يمـار يک ب يـ شتر بـه عنـوان      يـ ت حـاد ب   يمسموم. شود

ص داده  يد تشخ يشد) يت کبد يمسموم(ک  يهپاتوتوکس

، يياشـتها  ي، بـ  ي بـا افـسردگ    ينيشود که از نظر بال    يم

 در کيـ د اورياسـ ش دفـع    ي و افـزا   يويب کل ي، آس رقاني

دانــش و  رســی بــهدست. )۵(شــودي مــشخص مــادرار

 بـه منظـور    نيد سـم آفالتوکـس    ي تول  الزم جهت  ييتوانا

 و  ، دامپزشکی ينه پزشک ي که در زم   ييهاانجام پژوهش 

   .رسدي به نظر ميضرورشود  ي اجرا ميدامپرور

ــس ــارانيلتهـــ ــو) ۱۹۶۵()۱(ن و همکـــ ه يســـ

ــپرژ ــماره  يآس ــه ش ــالووس ب را  NRRL 2999لوس ف

 )۱ب(وکـسين آفالتد سـم    يه قارچ جهت تول   ين سو يبهتر

ــد، ا ــسته و افزودنـ ــدانـ ــويـ ــوين سـ ــر از سـ ه يه بهتـ

 سم NRRL 2999کوس به شماره يتيلوس پارازيآسپرژ

ــسين ــ تول)۱ب(آفالتوکـ ــيـ ــديد مـ ــودنر و . )۶(کنـ کـ

 )۱ب(آفالتوکسينمشاهده کردند که ، )۱۹۶۳()۲(همکاران

، گنـدم و ذرت کـشت       ينـ يادام زم  ب يتوان بر رو  يرا م 

ــر )۱ب(فالتوکــسينآ کــشت ن محققــانيــا ).۷( داد  را ب

ت يا انجام دادند و در نهاي سو و برنج، گندم، ذرتيرو

 را بـر    )۱ب(آفالتوکـسين د سم   ين اثر کشت و تول    يبهتر

 و هجوفـ . )۷( بـرنج مـشاهده کردنـد   کشت    محيط يرو

ــاران ــيتحق) ۱۹۶۹()۳(همکـ ــت توليقـ ــ را جهـ ــم يـ د سـ

 ۴۰  و ۳۲،  ۲۴،  ۱۸ يي دما يها در بازه  )۱ب(آفالتوکسين

ش ين آزمايها در ا  آن،)۸(انجام دادندگراد  سانتيدرجه 

 را تجربـه    يکي و تـار   يي روشـنا  يطيط مح يهر دو شرا  

-ون غلظت سم فالسکي روز انکوباس۸ و پس از  کردند

  متفــــاوت بــــه روشيطــــيط محيهــــا را در شــــرا

جـه  ين نتي اندازه گرفتند و به ا  كروماتوگرافي اليه نازك  

د يـ  جهـت تول   يطيط مح ين شرا يدترعدند که نامسا  يرس

 ۴۰ و۱۸ ي روشن با دمايطي، مح)۱ب(آفالتوکسينسم  

) ۱۹۶۴()۴(س و همکارانيداو. )۸(استگراد   سانتي درجه

بـه انـدازه دمـا و        pH کـه     گزارش کردند  ي پژوهش يط

  واثـر نـدارد   )۱ب(آفالتوکسيند سم يزان تولينور بر م 

د ســــم يــــ جهــــت توليطــــيط محين شــــرايبهتــــر

 pHو  گـراد     درجـه سـانتي    ۲۴ ي، دما )۱ب(آفالتوکسين

  .)۹(باشدي م۲/۶

-هدف اين مطالعه مقايسه ميـزان آفالتوكـسين       

ــه وســيله ) ۱ب( آســپرژيلوس   دو قــارچتوليــد شــده ب

                                                
1-Hessehine et al 
2-Codner et al 
3-Joffe et al 
4-Davis et al 
 

 

 



  و همكاراناميد فاني مكي

٢١٢                                                                                                          )٧٥ شماره پي در پي (١٣٩٢تير  - ٣  شماره- ١٨  دوره-مجله ارمغان دانش 

ــالو ــی سوف ــويه ايران  و آســپرژيلوس (IR 111)  س

شرايط  تحت (NRRL 2999)سويه هندی پارازيتيکوس 

  . بودpHمختلف دما، نور و 

  

  يروش بررس

زان ي م يبه منظور بررس  ربي  مطالعه تج ن  يدر ا 

 قـارچ  دوبـه وسـيله   د شـده    ي تول )۱ب(آفالتوکسينسم  

) NRRL 2999سويه هندی (آسپرژيلوس پارازيتيکوس 

 ) (PTCC NO : 5004 IR 111سولوس فـالو يآسپرژو 
 سـازمان   يون قارچ و بـاکتر    يه شده از مرکز کلکس    يته

 يطـ يط محيدر شراران  ي ا ي و صنعت  ي علم يهاپژوهش

 PDA ط کـشت  يدر محـ   مـذکور    يهابتدا قارچ مختلف، ا 

ــتکث ــدي ــارچ   .)۱۰و ۱۱(ندر ش ــدام از ق ــر ک ــه ه ــاب  يه

 در مورد مطالعه کوسيتيلوس فالووس و پارازيآسپرژ

 عدد  ۲۴ تعداد   ،گراد   درجه سانتي  ۳۲ و   ۲۴،  ۱۸ يدماها

  عـدد فالسـک  ۷۲مجموعأ  (اختصاص داده شد  فالسک  

بـه هـر     مربـوط    يهـا  تعداد فالسـک   .) هر قارچ  يبه ازا 

متفـاوت از نظـر    يطـ يط مح ي در شـرا   هـا قـارچ کدام از   

 هـر کـدام   يبه ازاو   بودند عدد۱۲ ييروشنا و  يکيتار

 عـدد   ۶ون از   ي مربوط به انکوباسـ    ۵/۶ و   ۶ ي ها pHاز  

  در موجود يها از فالسک  يمين. ديفالسک استفاده گرد  

 يشيــ آزمايهــا pH ک ازيــ هر مربــوط بــهيهــاگــروه

گـر  ي ديمـ ي و ن)بـار  کيـ ت اع س۲۴هر  ( مرتبه۲روزانه  

بـه طـور مرتـب      ،  )بار کي ساعت   ۶هر   ( مرتبه ۴روزانه  

 که بافـت بـرنج موجـود در     يطوره  ب شدند  يهم زده م  

 يروند کشت قارچ بـر رو  . گردديها از هم متالش   ارلن

در هـر    که   بودن صورت   يه ا  برنج ب  ي حاو يها فالسک

 ۱۳ن و حـدود  يزتـو گـرم بـرنج    ۲۵ ريفالسک ارلن مـا   

 اضافه فالسکهر   موجود در    يهاتر آب به برنج   يليليم

 داخل هر ارلـن اسـتراحت       يهابه برنج  ساعت   ۱ شد و 

سـپس   .داخل بافت بـرنج نفـوذ کنـد       ه  داده شد تا آب ب    

 ۱۵ به مـدت  گراد   يدرجه سانت  ۱۲۱ يها در دما  فالسک

 ۵هـا  پـس از خنـک شـدن فالسـک    . شـد قه اتـوکالو   يدق

بـه هـر   يـك درصـد    Triton X-100 تر از محلوليل يليم

لوس ي قـارچ آسـپرژ    ي محتـو  يهـا شيـ د يکدام از پتـر   

بـه   ي بـه آرامـ   وشـد کوس اضـافه    يتيفالووس و پاراز  

ک يــ و شــدط کــشت جــدا يآنــس قــارچ از محــ وســيله

ون يسوسپانــس .گرديــده يــون از قــارچ تهيسوسپانــس

ه را بـه    يـ  اول يهاآماده شده مربوط به هرکدام از قارچ      

 بــرنج ي محتـو يهـا ر بـه فالسـک  تـ يليلـ ي م۵/۰زان يـ م

در دار  خچاليها به دستگاه انکوباتور     افزوده و فالسک  

 در  هافالسک .انتقال داده شدند   مختلف   يطيط مح يشرا

 روز  ۷بـه مـدت     گراد  ي درجه سانت  ۳۲ و   ۲۴،  ۱۸ يدما

ــدر نها .ندون شــديانکوباســ ــنيــت محتوي ــاات ارل  يه

 pH موجـود در  موجود در هر کدام از مراحل جداگانه        

 هر  ي ارلن به ازا   ۳(را با هم مخلوط کرده        مختلف يها

د يـ زان سم تول ي م و )ک دادن يمختلف ش  از مراحل    کدام

به ازاء  اشاره شده يهاک از گروه يمربوط به هر    شده  

ه نـازک   يـ  ال يکروماتوگراف روشبا   گرم نمونه،    ۲۵هر  

، بيان  )۱۹۶۶ ()۱(اُدتيت و همکاران   .)۱۰(شد يريگاندازه

کـــه بهتـــرين دمـــا جهـــت توليـــد ســـم       کردنـــد  

گـراد مــي    درجـه ســانتي ۲۸، دمــاي )۱ب(آفالتوکـسين 

باشد و بيشترين ميزان سم آفالتوکـسين در ايـن دمـا            

گروهي از محققان گـزارش کردنـد      ). ۱۲(شود  توليد مي 
                                                
1-Odetit et al 
 



  پارازيتيكوس  آسپرژيلوس فالووس وهاي قارچ) ۱ب (آفالتوكسين

 ٢١٣                                                                                             )٧٥ شماره پي در پي (١٣٩٢تير  - ٣  شماره- ١٨  دوره-مجله ارمغان دانش 

ــه شــده طــي مــدت زمــان  کــه رنــگ بــرنج هــاي انکوب

 بـه طـوري کـه در روز اول          ،کندانکوباسيون تغيير مي  

، روز دوم متمايل بـه کـِرم، روز سـوم زرد         سفيد رنگ 

متمايل به سبز، روز چهارم سبز متمايل به خاکـستري      

 باشـد و روز پنجم سبز متمايل به تيره مي       ) گندم گون (

و رنگ متمايل به سبز تيره نـشانگر بـه اتمـام رسـيدن       

اگـر پـس از اتمـام    . مرحله توليد سم آفالتوکسين است   

هاي حاوي    در فالسک مراحل انکوباسيون، چنين رنگي     

هـا   برنج مشاهده نگرديـد، بايـد چنـد روز ديگـر بـه آن      

در . زمان داده شود تا مراحل توليد سم به اتمام برسد        

حالي که بايد توجه داشت مدت زمان انکوباسيون نبايد 

 روز شود، در صورتي که در روز هشتم         ۸متجاوز از   

انکوباسيون رنگ سبز تيره مشاهده نگـردد، بالفاصـله      

غيـر ايـن صـورت      ها را اتوکالو نمـود، در      بايد فالسک 

قـارچ  بـه وسـيله   همان ميزان اندک سم توليد شده هم،    

  ).۱۲  و۱۳(ودش مي نابود مصرف شده و

آوري شــده بــا اســتفاده از     جمــع  يهــا داده

هـاي    و آزمـون   )۱( ۱۶ نـسخه    SPSS آمـاری    افـزار   نرم

 .قرار گرفتل يه و تحليمورد تجز يفيتوص

  

  هاافتهي
ــدر ا ــژوهش ي ــشخص ن پ ــم ــه ش ــرد ک ن يبهت

به وسـيله   ن  يد سم آفالتوکس  ي جهت تول  يطيط مح يشرا

ــارچ دو هــــر  ــپرژنــــوع قــ لوس فــــالووس و يآســ

 بيـ ترته ، ب و دمایpHک با   ي تار يطيمح،  کوسيتيپاراز

ن يدترعنامــسا ،باشــدمــيگــراد  ســانتي   درجــه۲۴ و ۶

 به وسـيله  ن  يد سم آفالتوکس  ي جهت تول  يطيط مح يشرا
 ۳۲ ي روشـن بـا دمـا      يطي مح ع قارچ مذکور،  هر دو نو  

ــانتي  ــه س ــراد  درج ــود pH=۵/۶و گ ــداول (ب  .)۲ و ۱ج

لوس يد کــه قــارچ آســپرژ  شــ مــشخص نيچنــ هــم

 را  يشتريـ ن ب ي به مراتب سـم آفالتوکـس      پارازيتيکوس

 کنـد،  يد مـ يـ  تولفـالووس لوس  ينسبت به قارچ آسـپرژ    

هـا در طـول     ک دادن فالسـک   يش تعداد مراحل شـ    يافزا

را د شــده يــن تولي غلظــت ســم آفالتوکــس،شــبانه روز
  . .دهديش ميافزا

  

  بحث

             تــرين ســم قـــارچي     مهــم )۱ب(آفالتوکــسين 

ــي     ــوده م ــه را آل ــذا و علوف ــه غ ــت ک ــي  اس ــد و ط              کن

بـه صـورت   زنجيره غـذايي وارد بـدن انـسان شـده و       

لـه  جمهـاي متعـددي از      سـرطان بالقوه قادر به ایجاد     

توانايي توليـد سـم آفالتوکـسين بـا        . استسرطان کبد   

بررسـي اثـرات مـضر        د خلوص مناسـب جهـت     درص

هــاي آزمايــشگاهي ناشــي از ايــن ســموم در پــژوهش

هـدف ايـن مطالعـه      ). ۳  و ۱۴(رسدضروري به نظر مي   

           حيطــي از قبيــل نــور، دمــا مبررســي شــرايط متفــاوت 

 توليـد شـده بـه       )۱ب(آفالتوکسينبر ميزان سم      pHو  

) IR 111سـويه  (يله دو قارچ آسپرژيلوس فالووس وس

ــارازيتيکوس  ــويه (و آســپرژيلوس پ  )NRRL 2999س

  .بود

                                                
1-Statistical Package for Social Sciences 

 

 



  و همكاراناميد فاني مكي
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 يطيط محي، تحت شرا(IR 111)ه يسو لوس فالووسي قارچ آسپرژبه وسيلهد شده ي تول)۱ب( آفالتوکسين :۱جدول

  مختلف

ط يشرا  دما
ک دادن يتعداد مراحل ش pH  ونيانکوباس

  در طول شبانه روز
 ۲۵هر ازاي د سم به يازده تولب

 )پی پی ام( گرم نمونه
۲  ۲۰  ۶  ۴  ۳۵  
  کيتار  ۱۴  ۲

۵/۶  ۴  ۱۶  
۲  ۱۵  ۶  ۴  ۲۸  
۲  ۱۰  

 درجه ۱۸
 گراد سانتي

  روشن
۵/۶  ۴  ۱۲  

۲  ۶۱  ۶  ۴  80  
  کيتار  ۲۶  ۲

۵/۶  ۴  ۳۲  
۲  ۲۰  ۶  ۴  ۳۵  
۲  ۱۸  

 درجه ۲۴
  گراد سانتي

  روشن
۵/۶  ۴  ۲۲  

۲  ۴۲  ۶  ۴  ۶۰  
  کيتار  ۲۵  ۲

۵/۶  ۴  ۲۷  
۲  ۲۰  ۶  ۴  ۳۵  
۲  6  

 درجه ۳۲
  گراد سانتي

  روشن
۵/۶  ۴  ۸  

 

 يطيط محي، تحت شرا(NRRL 2999)ه يسو کوسيتيپارازلوس يد شده توسط قارچ آسپرژي تول)۱ب( آفالتوکسين :۲جدول
   مختلف

ط يشرا  دما
ک دادن يتعداد مراحل ش pH  ونيانکوباس

  در طول شبانه روز
 ۲۵بازده توليد سم به ازاي هر 

 )پی پی ام(گرم نمونه 
۲  ۲۵  ۶  ۴  ۴۵  
  کيتار  ۱۶  ۲

۵/۶  ۴  ۱۸  
۲  ۱۹  ۶  ۴  ۲۵  
۲  ۱۲  

 درجه ۱۸
 گراد سانتي

  روشن
۵/۶  ۴  ۱۶  

۲  ۷۰  ۶  ۴  107  
  کيتار  ۳۵  ۲

۵/۶  ۴  ۴۱  
۲  ۲۲  ۶  ۴  ۳۳  
۲  ۱۲  

 درجه ۲۴
  گراد سانتي

  روشن
۵/۶  ۴  ۱۸  

۲  ۴۱  ۶  ۴  ۵۳  
  کيتار  ۱۸  ۲

۵/۶  ۴  ۱۸  
۲  ۱۲  ۶  ۴  ۱۴  
۲  8  

 درجه ۳۲
  گراد سانتي

  روشن
۵/۶  ۴  ۱۳  



  پارازيتيكوس  آسپرژيلوس فالووس وهاي قارچ) ۱ب (آفالتوكسين

 ٢١٥         )٧٥ شماره پي در پي (١٣٩٢تير  - ٣  شماره- ١٨  دوره-مجله ارمغان دانش 

 يهـا طيها در مح   از قارچ  يمين پژوهش ن  يدر ا 

 ي کشت حاويهاطيگر در محي ديمي و نpH ۶ کشت با

pH ۵/۶ ي رشـد کـرده بـر رو       يهـا ند، قـارچ  ر شد ي تکث 

 از رونـــد رشـــد pH ۶ ي کـــشت حـــاويهـــاطيمحـــ

  برخــوردار بودنــد،pH ۵/۶ نــسبت بــه يتــر کنواخــتي

ق يـ هـا، از طر   ش تعـداد مراحـل هـم زدن فالسـک         يافزا

ده شـدن  يسه زدن قارچ و به هـم چـسب   ي از ر  يريجلوگ

ــرنج ــا تولب ــه ــم ي ــسيند س ــزا)۱ب(آفالتوک ش ي را اف

ل نور، دما و ي، از قبيطيط محيرات شيرعا ).۱۳(دهد يم

pH  ــه ــماز جمل ــر مه ــؤثر تول يت ــل م ــن عوام ــم ي د س

جـاد  ي کـه ا   يطـور ه   بـ  ،رونـد ين به شمار م   يآفالتوکس

زان يـ  بـه م ياخالل در هر کدام از موارد ذکر شده حتـ        

-يمـ   مواجـه  ياديد سم را با مشکالت ز     ياندک کار تول  

ــارانياســـــچ ).۸و  ۱۲(کنـــــد  )۱۹۶۷()۱(ندلر و همکـــ

ــ ــر بنامناس ــرايت ــيط محين ش ــ را در توليط ــم ي د س

گـراد   ي درجه سـانت   ۴۰ و   ۱۸ ين وجود دما  يآفالتوکس

ن يـ ج حاصـل از ا   ين محققان با نتـا    يج ا يان کردند، نتا  يب

ج ين نتا يچن هم. )۱۴(نه مطابقت دارد  ين زم يپژوهش در ا  

لد و  ي اسـتابلف  هـاي   ق حاضر با گـزارش    يحاصل از تحق  

 جهـت   يطـ ي مح طين شـرا  يکـه بهتـر    )۱۹۶۷()۲(همکاران

درجـه   ۲۴ يلوس فـالووس را دمـا   يرشد قارچ آسپرژ 

ج ي و با نتـا    )۱۵(  داشته ان کردند مطابقت  يگراد ب يسانت

 ۲۸ن دمــا را يکــه مناســبتر) ۱۹۶۶(ت و همکــارانيــاُدت

  ).۱۲(رت داردي کردند مغايگراد معرفيدرجه سانت

قــارچ  نــشان داد کــه   بررســی حاضرجينتــا

) NRRL 2999  هندیهيسو( توکوسيلوس پارازيآسپرژ

لوس ي نــسبت بــه قــارچ آســپرژياز رونــد رشــد بهتــر

بوده و سم برخوردار ) IR 111  ايرانیهيسو (فالووس

ن يـ دسـت آمـده از ا  ه ج بـ ينتا. کنديد م ي را تول  يشتريب

ت و يـ  اُدتهـاي  ن خـصوص بـا گـزارش   يـ پـژوهش در ا 

بهتر اسـت مراحـل      ).۱۲(مطابقت دارد ) ۱۹۶۶(همکاران

 هـوا بـاال اسـت    يل تابستان، که دمـا  د سم در فص   يتول

د سـم   يـ  باال جهت رشد قارچ، تول     يرد، دما يصورت پذ 

 سم در ي حاويها، خشک شدن برنج  )۱ب(آفالتوکسين

 و عملکــرد )۱ب(آفالتوکــسيند سـم  يــمرحلـه آخــر تول 

د سم در يتول. رسدي به نظر مينه انکوباتور ضروريبه

 هـر چـه     ي هوا، با سـخت    يل سرد يدله  فصل زمستان ب  

 يت جـد يريازمنـد مـد  يرد، و نيپـذ يتر صـورت مـ    تمام

 ين سـادگ  ين بخـش در عـ     يه شده در ا   ينکات ارا . است

ع در يها جهـت تـسر    ت آن يار با ارزش بوده و رعا     يبس

 اسـت و در  ي الزامـ  )۱ب(آفالتوکسيند سم   يمراحل تول 

د ســم يــنــه و زمــان تمــام شــده جهــت توليکــاهش هز

  .باشدين، مؤثر ميآفالتوکس

  

   يريگ جهينت

ــدر ا ــشخص ي ــژوهش م ــن پ ــرش ــه بهت ن يد ک

ن توسط هر   يد سم آفالتوکس  ي جهت تول  يطيط مح يشرا

کوس، يتيلوس فـالووس و پـاراز     ي نوع قارچ آسـپرژ    ود

 درجـه  ۲۴ و   ۶ بي، به ترت  یدما و   pHک با   ي تار يطيمح

 يطـ يط مح ين شـرا  يدترع باشد و نامسا   ي م گراد  سانتي

چ دو نـوع قـار     ن توسط هـر   يد سم آفالتوکس  يجهت تول 

گـراد   درجه سـانتي  ۳۲ ي روشن با دمايطيمذکور، مح

                                                
1-Schindler et al 
2-Stubblefield et al 
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ــ هــم. اســت pH ۵/۶و  ــه شــن مــشخص يچن ــارچ د ک ق

) NRRL 2999  هندیهيسو(توکوس يلوس پارازيآسپرژ

قـارچ   را نسبت بـه      يشترين ب يبه مراتب سم آفالتوکس   

 .کنـد يد مـ يـ تول) IR 111ه يسو(لوس فالووس يآسپرژ

هـا در طـول     ک دادن فالسـک   يش تعداد مراحل شـ    يافزا

را د شــده يــن توليشــبانه روز غلظــت ســم آفالتوکــس 

    .دهديش ميافزا

  

  ر و تشکريتقد

از معاونـت پژوهــشي دانــشگاه بيرجنــد جهــت  

چنـين   هـم . شود تأمين اعتبار پژوهش حاضر تشكر مي     

 در ي الـه رسـان  يعلـ  و  ري سـر  يدکتر هـاد   ي همکار از

  .دشو ير و تشکر مي تقد ژوهشن پي  اييمراحل اجرا
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Abstract 
 
Background & aim: Aflatoxins are a large group of mycotoxins. The aim of the present study was 
the comparison of Aflatoxin B1 (AFB1) production by Aspergillus flavus (IR 111) and Aspergillus 
parasiticus (NRRL 2999) under various conditions of temperature, light, and pH.  
 
Methods: In this experimental study, twenty-four flasks were assigned for incubation of each of the 
fungi A. Flavus and parasiticus at 18, 24, 32 °C. Both flasks were maintained under conditions of 
light and darkness. The rate of (AFB1) produced by each groups, was measured by thin layer 
chromatography. Data were analyzed using descriptive statistical analysis (SPSS, version 16).  
 
 
Results: The lowest yield of (AFB1) produced by A. Flavus and parasiticus belonged to 32 °C and 
pH 6.5, respectively. On the other hand, the highest yield of toxin was observed at 24 °C and pH 6. 
The lighting effects were considerable. According to the studies on the adverse effects of light and 
the fermentation process, aflatoxin production increased in dark conditions. 
 
Conclusion: The results of study showed that A. Parasiticus (NRRL 2999) produced more 
aflatoxin than A. Flavus (IR 111). 
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