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 رذت     توسعه کشت  شرکت 

  ت آفالتوکسین رد رذ

ها، قارچ نیشوند. ایم دیتول صیخا یهاقارچکپک هستند که توسط  ییایمیاز مواد ش یها گروهنیآفالتوکس

Aspergillus flavus  وAspergillus parasiticus  ، بز س ای یتونیسبز زاز رنگ  توانیمآنها را که

 رهه طور خودکار ب نی(. اگرچه آفالتوکس1)شکل  ذرت تشخص دادانبار  در ایدر مزرعه  ر روی دانهب ی آنخاکستر

، ادیز کپکدارای  و دهید بیآس ذرتدانه در  نیآفالتوکس یخطر آلودگاما  ،شودیمن دیشد تولکپکی زمان که دانه 

 .است شتریب ذرت با کپک کمدانه نسبت به 

 
 ذرت باللدر  لوسیآسپرژ بالل توسط قارچ یدگیعالئم پوس( 1شکل 
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 نیباالتر .دنشویم ین زا تلقسرطا واناتیحها و برای انسانکشنده هستند و  ایمضر و طیور دام  یها برانیآفالتوکس

ا بگرم  یشبها در قارچتوسط سم  دیتولی برا یاصل طیاست. شرا گرم و خشک یتابستانها ن دریآفالتوکس زانیم

 و در دوره خشک شدن است.  مراحل آخر پر شدن دانه  در درجه سانتی گراد 20دمای بیش از 

زار ذرت به بایل کارخانه خشک کن دانه یا هنگام تحو در نیآفالتوکس یاست غربالگرالزم پر خطر،  یدر سالها

 جینتااما  ،کند نییتع را نیفالتوکسآ یتواند وجود احتمالیم مزرعه یا انباردر  عیسر شاتیآزماانجام شود.  ،عرضه

ور آنها را حضمیزان  و، شوند یم دیه ذرت تولدانسموم در داخل د. زیرا ده یرا ارائه نمآن  یکمزمایش سریع مقدار آ

 اریتواند بسیمانه دیگر از یک دانه به د نیآفالتوکس زانیم رایز. کرد نییخاص تع یلیتحل یآزمونهاتوان با یفقط م

 .است نیکسآفالتو سطح یواقع نییمرحله در تع نیمهمتردرست از توده دانه  ینمونه بردار. متفاوت باشد

 نیآفالتوکس شیآزمای از ذرت برا ینحوه نمونه بردار

دارد.  انه ذرت حضوری از توده دکوچک کانهایمر و د دهدیمرخ معموال بطور غیر یکنواخت  نیآفالتوکساز آنجا که 

 است نیشده ا هی. روش توصاست ذرتتوده دانه های کوچک از نمونهاز  متشکل یبینمونه ترک هیروش ته نیبهتر

 به وزن یبیرکتنمونه  کینمونه ها حداقل  نیا بیترک های کوچک برداشته شده و ازهچرخشی نمونصورت  به که

)هر واحد دانه دانه  یک واحدسطح  5نمونه برداری از هر  ،نیگزیجا نهیگز کده شود. یبدست آورکیلوگرم  5تقریبی 

  .تاس در انباردانه واحد بعالوه یک نمونه از مرکز متر در نظر گرفته شود(  2به طول تقریبی 

 تاریخچه کشت،ر که از نظ یمزارعگرفته شود. جداگانه نمونه  زمینختلف یک م یقسمتها ازمزرعه در  بهتر است

 نیآفالتوکسبل ی در مقاریپذبیآس، نسبت به دنباش ختلفمو نوع هیبرید نوع خاک  کشت، خیتاری، ها خاکورزروش

هکتار  2هر  یبرا با  یرتق .مزرعه الزم استمکان در هر  30حداکثر  تا 10 از . نمونه حداقلنیز متفاوت خواهند بود

رطوبت برای جلوگیری از  درصد 14-12و به  دیبالفاصله خشک کننموده و جمع نمونه کیلوگرم  5تا  3مزرعه بین 

ه زده ب خیه شد منجمدالزم است  باال با رطوبت یهانمونهنید. توسعه آفالتوکسین در حین حمل و نقل برسا

 یدر کیسه ها صورت حمل درشکل  نیخود را به بهتر تیفیک شده خشک ینمونه ها .دنشوداده  لیتحو شگاهیآزما

هر  الزم است از و کرد بررسیروش  ی دانه را نیز میتوان به همینهاونیکام. کنندیحفظ م یکاغذ ای یپارچه ا

 .دشو ینمونه جمع آورکیلوگرم  3 ونیمکا

 ذرت در نیمقررات مربوط به آفالتوکس

آفالتوکسین  بیشینه رواداریایران  5925موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر اساس استاندارد ملی شماره 

ح سط تعیین کرده است که در صورتی که به عنوان خوراک دام و طیور مصرف شود ppb 30در ذرت را 

یک در میلیارد، ) 20 ppb (FDAوی آمریکا )غذا و دار سازمانباشد. اما  ppb 20حتما زیر  آفالتوکسین باید

سطح  نیابیش از  . ه استکرد نییتعذرت  یالتیا نیرا در تجارت ب نیآفالتوکس یبرامعادل میکروگرم در کیلوگرم( 

های ذرت خشک کنی شود. لذا کارخانه فروش آن تیممنوع ایذرت  فیتوق از جملهاتی اقداممنجر به ممکن است 

سطح که در آن  یاستفاده مشخصآن برای  نکهیامایند مگر را قبول ن نیآفالتوکس شتریب ای ppb 20ا نباید ذرتی ب
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 کیلوگرمی 3 نمونهیک  آلوده در اریبسحتی یک دانه  ،. به این صورتدداشته باشمجاز است،  نیآفالتوکس ازی خاص

  شود. نیآفالتوکس ppb 20از  شیبه ب تواند منجریم

رده است تهیه کیور طو  آلوده در خوراک دام دانهاستفاده از  یبرا ییهادستورالعملسازمان غذا و داروی آمریکا 

، است نیفالتوکسآهای ناشی از یماریاز ب یریجلوگ ودانه ارزش حفظ  بر یدستورالعمل ها مبتن نیا. (1 )جدول

 ریر شد ماندهیقبا نیاز آفالتوکس یریشگیدر آن پ که یریش یهاگاو رف دانه آلوده برایمص الزم به ذکر است،

  .است ع، ممنواست بسیار مهم

بیشینه رواداری آفالتوکسین بر  ماده مورد مصرف

 ایران موسسه استاندارد اساس

 بیشینه رواداری سطح آفالتوکسین

 FDAبر اساس  

 ppb 20کمتر از  ppb 20کمتر از  ذرت دانه ای به طور کلی

 ppb 20کمتر از  ppb 20کمتر از  ذرت در جیره حیوانات جوان

 ppb 20کمتر از  ppb 20کمتر از  ذرت در جیره دام شیری

 ppb 100کمتر از  ppb 20کمتر از  ذرت در جیره دام سبک و طیور 

 ppb 300کمتر از  ppb 20کمتر از  ذرت در جیره دام سنگین آماده ذبح

 در ذرت نیآفالتوکسباالی  غلظت یهاامدیپ

موارد  در. شوندیم انسان و دام در یمشکالت بهداشت انواعهستند که باعث  یقو اریبس باتیها ترک نیآفالتوکس

ر خوراک دام دفالتوکسین پیامد آ ن،یتر جیرا. ردیبم نیآلوده به آفالتوکس خوراک دنیتواند در اثر بلعینادر، دام م

وده و نم را سرکوب نحیوا بدن یمنیا ستمیتواند سیماست. این ماده  دام مثل دیو تولغذایی  رهجیدر کاهش بازده 

اده م کی، B1 نی، آفالتوکسنیآفالتوکس نی. متاسفانه، فراوان ترشود یعفون یهایماریب شتریمنجر به وقوع ب

که  یریش یگاوهاز شیر ثر استفاده ادر اانسان  یسالمت در ارتباط با ییهاینگران باعثموضوع  نیسرطان زا است. ا

 باشد. مینمودند،  هیاز ذرت آلوده تغذ

 کرد یریموجود در ذرت جلوگ نیتوان از آفالتوکس یچگونه م

هدف  کی، نیبنابرا .دشوار است اریبسآلودگی  از یریشگی، پفراهم باشد نیآفالتوکس دیتول یمناسب برا طیاگر شرا

مراقبت و ا ا ببرداشت ر پس از آلودگیو  حیصح یبل از برداشت را با اقدامات زراعقآلودگی  است که نیا نانهیواقع ب

 .دیحداقل برسانبه  قیدق یساز رهیذخ

در  ارچق است. عیگرم و خشک شا یدر سالها شتریب نیآفالتوکس و Aspergillusمشکالت مرتبط با عموما 

ذرت توسط دگی . آلو(3)شکل کندیم فراوان وراسپ دیتول در طول فصل رشد محصول و خاک زنده مانده و یایبقا

ر طول زمان گرده د( و خشک درجه سانتی گراد 30بیش از )گرم  طیشرا در، متعاقب آن یماریب قارچ آسپرژیلوس و 

توسط  بیرض عفونت هستند. آسدر مع شتریب یقهوه اهای زرد و کند. کاکلافشانی و پر شدن دانه توسعه پیدا می

 به گسترش قارچ درو  دهدیقرار م عفونتها را در معرض دانه ،زودرس خبندانیو  یش خشک، تنتگرگ ،حشرات

 . کمک کنندالل داخل ب
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 و یخشک . شودیم دیتول خاص طیتحت شراقارچ آسپرژیلوس  توسطاست که  هیثانو تیمتابول کی نیآفالتوکس

 نیآفالتوکس دیتول ابمرتبط  یفاکتورها نیترعیشا( در هنگام پر شدن دانه درجه سانتی گراد 40تا  25باال ) یدما

 یآلودگ خطرممکن است  زین درجه سانتی گراد( 21)بیشتر از  گرم یشبها .(2)شکل  است قبل از برداشت

طوبت رسم در  دیولت زانیم نیشتریب. ه دارددان یبه رطوبت و دما یبستگ سم دی. تولدهد شیافزارا  نیآفالتوکس

 دیتول یرابمطلوب  ییدما دامنه شود.یمتوقف م درصد 15حدود در رطوبت دانه  و است درصد 18تا  20دانه 

درجه  40تا  10تری )در دامنه دمایی گستردهتواند یم دی، اگرچه تولسانتیگراد استدرجه  35تا  25 نیآفالتوکس

 . رخ دهدگراد( نیز سانتی

 24تا  19 نیبرطوبتی در محدوده  دانه تیفیک نیدهد بهتریبرداشت ذرت نشان مدر  قاتیحاصل از تحق جینتا

 نیبرداشت ذرت ب، هو تلفات مزرعدانه خشک کردن معادله سود و هزینه در  معمول، بر اساس هیتوص درصد است.

ه بقبل از رسیدن  ردن سریع دانه فراهم باشد بهتر است دانهاگر امکان خشک کاست. اما رطوبت درصد  18تا  15

. خواهد یافت ود. در این شرایط امکان آسیب دانه و آلودگی به آفالتوکسین کاهشدرصد برداشت ش 18رطوبت 

 همچنین ریزش در مزرعه را کاهش میدهد اما طبیعتا هزینه خشک کردن افزایش خواهد یافت.

 
 ( بالل آلوده به قارچ پوسیدگی بالل آسپرژیلوس2شکل

 نیکمبا مخزنبه ه دان، که از لحظه ورود دیآ یدانه بوجود م یساز رهیذخدر طول  نیاز مشکالت آفالتوکس یاریبس

شده و  رهیذخ یهادانه رطوبت زانیم نیرابطه ب است.حالت  نیبهتردر دانه  تیفیک در آن لحظه،. شودیشروع م

 رطوبت زانیشده م رهیرطوبت دانه ذخ زانیم گذارد.یم ریو فساد دانه تأث کپکشدت بر رشد  به هوا یرطوبت نسب
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 یهوا در ادیز ینسبرطوبت منجر به دانه  ادیز رطوبت کند.یم نییرا تع ،شده است رهیکه در آن ذخ ییهوا ینسب

رطوبت  باکه دانه  یهنگام. ندنکیبه سرعت رشد مدر رطوبت نسبی باال  هاشود. کپکمیشده  رهیذخدانه اطراف 

شود. یکنترل م کپکدانه در اثر رشد  یکم و خراب یرطوبت نسب یداراانبار موجود در  یشود، هوایم رهیکم ذخ

 منیا یساز رهیرطوبت ذخ سطح. رطوبت کم است یمحتوابا  شده هریذخدانه کپک رشد  کنترلی راه برا نیبهتر

باید توجه  درصد باشد. 12 دیمدت با یطوالن یساز رهیذخبرای ضمنا  درصد است. 13تا  12 با  یتقر ذرتی برا

را  انبار کل ایمن یساز رهیزمان ذخ با رطوبت پایین، دانهبار در کنار بار دانه مرطوب قرار داده شده در انبار داشت 

به  و شوندیمرطوب و خشک با دقت مخلوط م یدانه ها یوقت یحت نشان داده است که قاتیکند. تحقیمحدود م

 دقیق هاکه دانه یهنگام بماند. یه ها ممکن است باقدان نیدرصد ب 2، اختالف رطوبت رسندمیرطوبت مجاز 

 یریجلوگ دیکل مفید انبار داری دانه خواهد شد.  و موجب کاهش عمر است شتریب این اختالف بسیار ،نشوندمخلوط 

 است انبار داخلو  مزرعهدر  لودهآ هایبالل زودهنگام ییدر شناساآن  یساز رهیذخ مشکالتو بالل  یدگیاز پوس

 :را کاهش دهد در دانه نیآفالتوکس یآلودگ تواند خطر ابتال به یم ریز یروش ها . (3)شکل 

ذرت م بالل کرو  ییاروپا بالل ساقه خوار یها کرم نسل دومناشی از  آسیب کنترل حشرات در مزرعه. .1

 کند. یامکان عفونت را فراهم م

نقطه  10ا ت 5در  .دکن یریبحران جلوگ از ورا کنترل  یتلفات جد تواند یبه موقع م صیتشخ ،پایش .2

ها را ، باللوسمزرعه از مرحله دندانی ذرت تا زمان برداشت برای مشاهده پوسیدگی ناشی از آسپرژیل

و  دیریا پوست بگر بالل 10در هر مکان د. نبررسی نمایید. بالل های هدفتان در بوته های تنش دیده باش

لها بالدرصد  10 قراردهید. اگر بیش از یبازرسی رنگ مورد تونیسبز ز یپودرحضور کپک آنها را از نظر 

اقدام  برداشت زود هنگام مزرعه بالل توسط آسپرژیلوس را نشان داد نسبت به یدگیپوسات مشخص

ال از ه گیری باروش نمون مطابق با ،ردیدزود برداشت کپوسیدگی آسپرژیلوس  وجوداگر بر اساس  .نمایید

 دیبا شکوکمذرت ید. نمونه گیری نموده و برای تعیین درصد آفالتوکسین به آزمایشگاه ارسال نمای دانه ها

ین نسبت به متناسب با سطح آفالتوکسسپس . شود رهینه ذخدر انبار جداگا جهینتمشخص شدن  تا زمان

بالفاصله خشک  یدشده با برداشتزود ذرت اقدام نمایید.  1تعیین نوع کاربری ذرت خود با توجه به جدول 

 . شود یریسم جلوگ شتریتوسعه ب ازتا  شوند خنکو 

 سالمه ذرت بنسبت را  دهید بیآسذرت  هاقارچ ه کم شود.دان بیتا آس ماییدن میتنظدقیق را  نیکمبا .3

 .کنندیآلوده م ترراحت

 هیرا قبل از ذخپاک کنید. الزم است ذرت رذرت ذرت را قبل از ذخیره سازی  ییجابجا زاتیو تجه انبار .4

 .تندی قارچ هسلودگآ منبعیک فصل قبل اغلب اقالم به جا مانده از و بوجاری نمایید. زیرا معموال بقایا 

ذرت اما نگه داشت.  درصد رطوبت در زمستان 17 ای 16توان در  یو سالم را م زی، ذرت تمپس از برداشت .5

 یبرا ینگه داشتن دانه مرطوب حت زیرا خشک شود کمتر ایدرصد رطوبت  15بالفاصله تا  دیبا کپک زده

مدت  یطوالن ینگهدار ی. براشودآفالتوکسین قابل توجه کپک و مقدار  رشدموجب تواند یمدت کوتاه م
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مدت  یطوالن ینگهداربرای ذرت کپک زده . خشک شودیا کمتر  درصد 14تا  دی، تمام ذرت باابستانت در

 .ستیمناسب ن

نگه  ل زمستاندرجه سانتی گراد در طو 5تا  2دمای تمام دانه ها را پس از خشک شدن خنک کرده و در  .6

ود، از ش رهیان ذختابست در دشود. اگر ذرت بخواه یکنترل دما استفاده م یبرا یهواده. معموال از دیدار

قدار برداشت ی که ماد استفاده شود. البته زماندرجه سانتی گر 15تا  10برای نگه داری دما بین  یهواده

نترل کا میتواند رهوادهی هم دما و هم رطوبت  زیاد و توده دانه عظیم شود کنترل دما سخت خواهد بود. 

و  آلودگیهامه ه جادیاز ا یریجلوگ در عامل نیدما مهمترکنترل  در کنار رطوبت، زانیمنماید. کنترل 

 .است سموم

 .دنماییرا کنترل سازی  رهیذخنبار احشرات  .7

ررسی بی پوسیدگطوبت و ، رپوسته شدن، نقاط داغ پوسته، دما راتییتغ یهفته در انبار برادو را هر  هاذرت .8

 قاطنز بین بردن او  ،انبار ی، هوادهدماکاهش  یبرا بالفاصله دیبا طیشرا نیامشاهده در صورت نمایید. 

 دانه های آلوده اقدام شود. حذف و داغ 

 انندمحصوالت م نیدانه استفاده کرد. ا یرو یتوان از مواد ضد قارچیکپک در انبار م رشد کاهش یبرا .9

ر شتز توسعه بینمیدهد اما اشده را کاهش  لیسموم تشک ای کپک را از بین نمیبرد و، کیونیپروپ دیاس

 .ارددز به همراه را نی استفاده از ذرتموارد مانند محدود کردن  یبیمعاالبته . کندآلودگی جلوگیری می

 

 
 ( اسپور قارچ آسپرژیلوس بر روی دانه های ذرت صدمه دیده در بالل3شکل 

 کرد دیبا ذرت آلوده به آفالتوکس چه با

 یالتیا نیتجارت بقابل باشد،  ppb  20از  شتریبی آلودگ سطوحدارای که  یذرتبر اساس قوانین فدرال آمریکا 

 یغربالگربوجاری و . نمود دایپی برای آن و قانون منیاستفاده ا کی موارد میتوان شتریبدر  حال، نی. با انیست

. با شود آلوده ذرات مقدار نیشتریب حذفبا  نیآفالتوکس غلظتکاهش موجب ممکن است ها با دستگاه گراویتی دانه

خواهد  کاهشچقدر  نیآفالتوکس زانیکرد که م ینیب شیتوان پینم و تواند گران باشد،یمروش  نی، الحا نیا
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 پاک ندیفرآ های خروجیدانه. دارد نیسطح آفالتوکس کاهشدر  یکم جهیکردن نت پاکموارد  یدر بعض .افتی

 استفاده شود.  دام و طیور به عنوان خوراک دیکردن نبا

 به آفالتوکسین غالت آلودهدام و طیور از  هیتغذ

تورالعمل دس تحت. ودشاستفاده  واناتیحجیره  یبرا نیآلوده به آفالتوکس یاست از دانه ها ممکندر ایاالت متحده 

ممکن است  دام دکنندگانیتولدر صورت وجود تخفیف در فروش ذرت آلوده، ، 1نشان داده شده در جدول  یها

ختگیرانه تر بوده و ذرت ساما در ایران این استاندارها . داشته باشند ppb 300ریذرت آلوده زبه استفاده از  لیتما

 زم است تخمینالبته برای این منظور الآفالتوکسین قابل مصرف در جیره دام و طیور نیست.  ppb 20باالی 

 .نمود یریگ میتصم وردام و طی هیمورد تغذ درها وجود داشته باشد تا بتوان دقیقی از میزان آفالتوکسین در دانه

 ع شود.و طیور امتنا جهت تغذیه دام سالم دانه با نیآلوده به آفالتوکس یهادانهکردن مخلوط ضمنا الزم است از 

 ه غلظت آنبعید است کبا مدیریت درست اگرچه ، شودینم نیآفالتوکس غلظتمعموال  باعث کاهش سیلوی ذرت 

 افزایش پیدا کند.  در سیلو

 آسیاب مرطوب از روشاتانول تولید 

بلکه  شوند یمتانول جمع نها در ا نیآفالتوکس. اتانول استفاده کردتولید  یتوان برایم نیآفالتوکس آلوده بهاز ذرت 

ز متمرکوتن گل جانبی محصول در نیمرطوب، آفالتوکس ابیآس ید. در فرآورنشویمتمرکز م ت جانبیدر محصوال

سین ه به آفالتوکآلود خوراکناشی از در محصوالت  نیآفالتوکس زانیمدر ارتباط با  یبیبرآورد تقرشود. یک می

، نیبنابرا. ودخواهد بسطح آن در نهاده اولیه سه برابر نشان میدهد که سطح این ماده در محصول نهایی تا 

 ازوانند نمیتیر شمانند  ،نسبت به حضور آفالتوکسین حساس باشد آنها تولیدکنندگان در صورتی که محصول نهایی

 باشند.  گیل ذرت با کمترین مقدار آلودبه دنبال محصودر واقع بهتر است استفاده نمایند. ذرت آلوده 
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