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چکیده
آنها  توکسـینهاي و Aspergillus جنس قـارچ مختلـف گونههاي بـه پسـته میوه آلود گی خصوص مراحـل د ر از مهمتریـن یکـی
میرسد. نظر به آنها ضروري روي تحقیق لذا مهمی دارند نقش آلودگی عاري از محصول یک ارائه د ر است که فرآوري ترمینالهاي
ترمینال 17 شـد ه فراوري A.niger درپسـتههاي و Aspergillus flavus گروه جمعیـت قارچهاي تراکم بررسـی نتایج تحقیق ایـن در
مکانیزه نمونه نیمه و ترمینالهاي سنتی د ر پسته میوه فرآوري مختلف مراحل از منظور این براي گرد یده است. ارائه فرآوري پسته
رقیق سوسپانسـیون و تهیه و روش CZ و AFPA محیط کشـت هاي از اسـتفاده با و منتقل آزمایشـگاه به نمونه ها گرد ید. برداري
ترمینال هاي در فوق قارچهاي جمعیت تراکم که د اد نشـان نتایج شـد . بررسـی جمعیت قارچهاي فوقالذکر تراکم متوالی سـازي
نیمه مکانیزه در ترمینالهاي و میـوه هر ازاي به 27764/2کلنی سـنتی مکانیزه (ترمینالهاي نیمه برابرترمینالهـاي سـنتی2/6
کارایـی دامنـه بـا آب دوش ازسیسـتم داد کـه اسـتفاده نشـان مختلـف شستشـو سیسـتمهاي 10671) بـود. مقایسـه /82
جمعیت قارچ هاي  تراکم کاهش 10/7براي -0/1 جریان در آب یا کارایی0-14/7و دامنه با ثابت آب با حوضچهها به -8/ 39نسبت 1/6 
آلوده جد اسازي پسـتههاي و شستشو مناسب سیسـتم یک ایجاد در فوق دوسیسـتم ترکیب دارد. بیشـتري مورد مطالعه کارایی
پوست رنگ با پستههاي برابر 140 رنگدار اسـتخوانی پوست با پسته هاي شده درمیان پستههاي فرآوري سـالم مفید میباشـد . از
پستههاي آلوده جد اسازي معیاري جهت بهعنوان میتوان آن از داشتندکه قارچی آلودگی هر میوه) در کلنی 602:84135 ) طبیعی
معنیداري تفاوت آماري از نظر خشک کردن مختلف روزهاي در پسته، همراه مطالعه جمعیت قارچهاي مورد تراکم نمود. اسـتفاده
آفتاب دهی فراهم محل د ر پسـته کردن خشک زمان در آفالتوکسین بعدي قارچ هاي مولد رشـد میرسـد امکان نظر و به نداشـت
ولی شرایط است، مهیا باغ در تولید آفالتوکسین چه شرایط براي آلودگی و که اگر نشـان داد حاضر تحقیق از حاصل نتایج نباشـد.
4000 تا تشخیص قابل ازغیر ریز پستههاي مطالعه در مورد قارچهاي تراکم نیست. مجدد مناسب آلودگی براي انبارداري و فرآوري
بهبود در میتواند تحقیق این نتایج بود. پائین بقیه در و باال نمونهها تعداد ي از د ر بهطوريکه متغیر بود پسـته میوه واحد در کلنی

گردد. واقع مفید ترمینالهاي پسته در قارچی آلود گی منابع جداسازي موجود و فرآوري سیستمهاي

کرمان ترمینال، ،Aspergillus flavus، A.niger پسته، آفالتوکسین، کلمات کلیدي:

Aspergillus flavus گروه قارچهاي جمعیت تراکم بررسی
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مقدمه
به  ــته پس میوه ــی آلودگ ــاي گوی ــران ای د ر ــده ش ــام انج ــات تحقیق
این و ــت(15،11) اس آنها از ــی ناش ــاي زهرابهه و Aspergillus ــاي گونهه
با ارزش محصول صاد رات این و مصرف تولید ، مشکل در ــئله مهمترین مس
شروع از باغ آلود گی می دهد که نشان شد ه تحقیقات انجام ــد. نتایج می باش
ــین آفالتوکس حاوي باغ در زده آفت و خندان زود ــتههاي پس و ــده(16) ش
تا رسیدن فاصله در قارچ به ــته پس آلودگی احتمال ــی بررس هستند(14)،
نیز مطالعه ــته انبارهاي پس و وضعیت انبار از ایران پیش ــته پس ــت برداش
مراحل طی نیزدر ــا کالیفرنی و ترکیه ــته پس آلودگی چگونگی گردید(12)،
در موثر فاکتورهاي جمله است(5،2). از ــده ش مطالعه انبار تا باغ از مختلف
در پسته میوه رطوبت و محیط رطوبت دما، برداشت، از بعد آلودگی توسعه
داده هاي بین ارتباط ــت(9،4). اس نقل و حمل داري و انبار فرآوري، ــان زم
باز لههاي درصد محمو و ــین آفالتوکس به پسته آلودگی میوه ــی، هواشناس
نشان 1974 تا 1970 در طی سالهاي ایران از آمریکا ــته پس ــد ه گردانده ش
با ( آبان مرداد تا از ) ــري اب روز هاي تعد اد بین مثبت ــد ه وجود ارتباط دهن

بوده است(1). آن با مرتبط تعداد محمولههاي
جهت فراوري  کرمان استان در فرآوري ترمینال مختلف نوع ــه س غالباً

سیستم سنتی که -1 از: عبارتند که میگیرد قرار پسته مورد استفاده میوه
آب متفاوت زمانی فواصل در است که ساکن آب حوض صورت به ــو شستش
نیمه است 2- نمگیر ــتگاه فاقد دس غالباً ــتم سیس این میگردد، تعویض آن
دستگاه از جاري انجام و آب د اراي ــو درحوضچههاي مکانیزهاي که شستش
مکانیزهاي نیمه می گردد 3- استفاد ه پسته اولیه کردن ــک خش براي نمگیر
خشک کرد ن نمگیر براي دستگاه انجام و از آب دوش شستشو با در آن که
فرآوري مهم ترمینالهاي نقش توجه به ــتفاده میگردد. با اس ــته پس اولیه
و A. flavus گروه قارچهاي تراکم تغییرات تحقیق دراین د ر ایجاد آلودگی،
مختلف مراحل د رحین ــته میوه پس ــطح س روي آنها ــه مقایس و A. niger
ترمینالهاي د ر A. niger و A. flavus گروه قارچ هاي تراکم مقایسه فرآوري،
افزایش یا کاهش جهت وکارآیی ترمینالهاي مختلف پسته فرآوري مختلف

قرار گرفت. بررسی مورد تراکم آلود گی،

روشها و مواد
A. niger و A. flavus گروه قارچهاي جمعیت تراکم ــی بررس به منظور
شهرستانهاي فرآوري پسته در ترمینال 17 از 1382 1379 و سالهاي طی
ترمینالهاي شد . ــنجان نمونه برداري انجام رفس و ــیرجان س زرند، کرمان،

Pajouhesh & Sazandegi No:77 pp: 104-110

Population density of Aspergillus flavus and Aspergillus niger groups at different kinds of pistachio processing 
terminals in Kerman province
By: M. Moradi Ghahderijani, Iran’s Pistachio Research Institute, M.Mirabolfathy, Plant Protection Research 
Institute 
Pistachio processing terminals play an important role in contamination of pistachio nuts by Aspergillus species and their 
toxin. The population density of Aspergillus flavus and Aspergillus niger groups were examined in pistachio processing 
terminals. Sampls collected from different stages of 17 semi-mechanized and traditional pistachio processing    terminals. 
The media used for isolations were AFPA and Czapek agar. Serial dilution method was used to quantify populations of A. 
flavus and A. niger groups. The results indicated that population density of flavus and niger groups in traditional terminals 
was more than semi-mechanized terminals in processed pistachios. Comparison between different washing systems 
during pistachio processing revealed that using water shower baths is more efficient than current or non-current pools to 
reduce population densities of above fungi. Combination of two systems could be useful to establish a suitable washing 
system and sorting  of contaminated pistachios from healthy ones is necessary. There was a positive correlation between 
shell staining and population density of Aspergillus flavus and Aspergillus niger groups and can be applied to sort out 
contaminated pistachios from healthy pistachios. There was no different between fungal population densities of sun-drying 
days, significantly. It seems sun-drying conditions are not suitable for growing Aspergillus species in Kerman province. 
Nevertheless conditions througout maturation of pistachio nuts in the orchards are suitable for growing Aspergillus species, 
but in Kerman,s condition during processing and storage conditions are not suitable for occuring next infections in pistachio 
lots. There was no certain correlation between small pistachio and population densities of A. flavus and A. niger groups, 
because population densities was high in some and low in other small pistachios. This is the first report to determine the 
population densities of Aspergillus species in pistachio processing terminals and the role of different pistachio processing 
terminals in contamination.Results of this research can be applied to improve pistachio nut processing systems and sorting 
contaminated pistachios from healthy pistachios in processing stages.

Keywords: Aflatoxin, Pistachio, A. niger, A. flavus
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17، ترمینال هاي با حوض ،16 ،15 شمارههاي ساکن با آب سنتی با حوض
داراي سیستم 4 و 3 ،2 ،1 ترمینال هاي و 14 تا شماره هاي 5 جاري با آب
از ــا ترمیناله ــنتی در بقیه س جزترمینالهاي به بودند. ــوي دوش شستش

میشد استفاد ه کردن اولیه پستههاي فرآوري شده خشک جهت نمگیر
روي بقایاي ــوق ف ــی در ترمینالهاي آلودگ تراکم ــه مقایس و ــی بررس
پوست از گیري، پس ــت ــته قبلازپوس پس گیري، ــت موجود حاصل از پوس
انبار، روآبی، آفتاب دهی، محل در نمگیري، از پس ــو، شستش از پس گیري،
انجام ــو ازشستش بعد و قبل آب ــک و کوچ و ــتههاي زرد رنگ پس لکهدار،
صورت به ــک هری بود که ــته میوهپس 1000 تعد اد از مرکب ــد، نمونهها ش
و A. flavus ــروه گ قارچهاي تراکم ــی براي بررس ــد. ش برد اري نمونه مجزا

 (10) AFPAــت کش محیطهاي از مورد آزمایش ــاي نمونهه در A. niger
پتاسیم دي گرم، 3 سدیم نیترات گرم، 30 ــاکارز س حاوي با کمیتغییرات
0/5 کلرید پتاسیم گرم، 0/5 منیزیم سولفات گرم، 15 آگار گرم، 1 فسفات
کلرامفنیکل 100 گرم، میلی 5 ــران داي کل گرم، آهن0/01 ــولفات گرم، س
گردید. Czapek استفاده (3 کشت ومحیط مقطر یک لیتر، آب و گرم میلی
حاوي ــتریل اس مقطر در 500ml آب هر نمونه ــته از میوه پس 100 تعداد
شد، سپس سريهاي د اده تکان دقیقه 30 مدت به هزار) 20 (یک در توئین
ــتکهاي روي تش میکرولیتري 100 تکرار 6 رقت هر واز رقت تهیه ــی متوال
ــري ) پخش گردید. پت ــتک تش 3 (هر کدام AFPA CZA و ــري حاوي پت
مدت8-10 تاریکی به سانتیگراد و درجه 30 تا 28 دماي پتري در تشتکهاي
حد گروه شناسایی تا و ــمارش ش ــد یافته پرگنههاي رش و گذاري گرما روز
بعدي بررسیهاي جهت و اسپور تک A. flavus از شدند(13،10).جدایههایی
برنامه در از شمارش حاصل نتایج شدند. نگهداري PDA حاوي لولههاي در
د انکن دامنهاي چند آزمون از ــتفاده اس با میانگینها آنالیز و Mstatc آماري

5٪ مقایسه شدند. احتمال سطح در

نتایج
حاصل بقایاي در A.niger و A.flavus گروه تراکم قارچهاي ــی چگونگ
نسبت تراکم فرآوري، مختلف مراحل پسته، مختلف ترمینالهاي فراوري در
پسته آلودگی تراکم مقایسه و خروج هنگام در و ورود از قبل پسته آلودگی
د ر باز فضاي در و روي میدان آن براي خشک شدن روزمتوالی الزم سه طی

است. آورده شده 1 تا4 جداول
قارچهايگروه ــت جمعی تراکم نظر از فرآوري مختلف مراحل ــه مقایس
فرآوري از ــل حاص میدهد که تراکم جمعیت در بقایاي ــان نش A. flavus
ــتگیري پوس از 5950، پس تا ــتگیري صفر پوس قبل از تا206000، صفر
،95 تا ازنمگیري صفر 2400،پس تا صفر از ــو شستش از پس تا7000، صفر
،5350 تا 30 روآبی تا 345، صفر انبار ــا 1030، صفر ت آفتابد هی ــل مح در
(نخودو) ریز و 206000 تا صفر رنگ زرد 204000،پستههاي تا 50 لکهدار
د ر ــی کلن گردید.تعد اد برآورد ــته پس میوه واحد در کلنی 4000 ــا ت ــر صف
گردید. ــمارش آبش لیتر میلی در کلنی 2100 تا 4 از ــو ازشستش بعد آب
ــم جمعیت دادکه تراک ــان نش ترمینال یک مختلفدر ــاي ــه محله مقایس
ــد نمیکن ــروي ــد خاصیپی رون از A. niger و A. flavus ــروه قارچهايگ
دارد ــاط ارتب ــته پس نوع با ــتر بیش میوه واحد آلود گیدر تراکم ــن ومیانگی
ــته هاي بعد از پس به مربوط تراکم جمعیت ــزان ــترین می بیش نحوي که به
زرد(47819)، ــگ رن با ــهدار(83135)، لک روآبی(5849)، ــرخ(3858)، چ
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A. nigerA. flavusTerminal
.No RangeMeanRangeMean

20-129502111c-e0-15046/5j1
0-125003390a-d0-1000355hi2

80-13450015082d-f0-2100428hi3
15-155004309a-d0-2000231i4
10-192506276a-b0-600173i5
20-3150447e-f20-8900965gh6

180-9200014771a20-47009087b-d7
20-76502297c-e10-350157j8

15-329006324ab30-220002731fg9
55-410504898a-c5-191502241fg10
0-31850036833a0-10900011175bc11
320-70002830a-d0-210003043fg12
95-127501750d0-1100301i13

120-10050013172ab50-335003982c14
0-650016990a25-130003688c-e15

215-4500011261ab155-2060042673a16
60-210004670a-d30-53504012b-d17

بعد به ــوط آن مرب مقدار کمترین و ــز(3102) ری و ــرخ(3325) چ ــل از قب
(602) انبار آفتابدهی(438) و محل در نمگیر(504)، ــو(1959)، از شستش

.(1 (جدول میباشد
در  A.nigerو A. flavus گروه قارچهاي جمعیت تراکم میزان  بیشترین
کمترین و 17، و 16 شماره ترمینال هاي به مربوط و ــنتتی ترمینالهاي س
دامنه بود. 11 1 و ترمینالهاي به مربوط مکانیزه ــاي نیمه ترمیناله آن در
ــد میباش متفاوت ترمینال ودرهر الذکر فوق قارچهاي به ــبت نس تغییرات
تراکم جمعیت قارچ تغییرات دامنه ــت. اس شده داده ــان نش 2 جدول و در
تا صفر A. niger و 206000 ــا ت 30 از ــنتی س ــاي A. flavus در ترمیناله
تا31850 صفر و 109000 تا صفر از نیمه مکانیزه ترمینالهاي ،د ر 45000

متغیربود پسته میوه واحد در کلنی
جمعیت  تراکم ــاس اس بر فرآوري مختلف کارآیی ترمینال هاي ــزان می
ــان نش ــته ورودي به خروجی پس د ر A. niger و A. flavus گروه قارچ هاي
به مکانیزه ــه نیم ترمینالهاي در کارآیی ــن کمتری و ــترین بیش میدهدکه
0/104و با کارآیی 5 ترمینال و 39/8 کارآیی با به ترمینال4 مربوط ترتیب
14/72و ــی کارآی با ترمینال16 ــه مربوط ب ــنتی ترمینالهاي س ــان می در

.(C 3 ستون می باشند (جدول 0/042 کارآیی ترمینال17 با
تعدادي که میدهد نشان پسته میوه فرآوري طی روندآلودگی مقایسه
طی آلودگی ــش افزای آنها باعث از ــدادي تع و کاهش ــث باع ــا ترمیناله از
قارچ تراکم گستره شده است. داده نشان 3 در جدول که ــوند میش فرآوري
براي و 1/7- 416 و ــب5950- 5 به ترتی فرآوري بعد از و ــل .A قب flavus
در کلنی 41/7 -2203 9500-10 و ــب ترتی .A به niger گروه ــاي قارچ ه

.( 3 (جدول بود متغیر پسته واحد میوه
ــته  پس ــدن ش ــک خش مختلف روزهاي ــیل آلود گی خصوصپتانس در
قارچهاي تراکم جمعیت ــرات تغیی بین تفاوتی نظرآماري از آفتاب، ــر دربراب
این نداشت، ــوم وجود و س دوم اول، روزهاي .A د ر niger .Aو flavus گروه
پسته تود ه یک د ر آن منابع بیشترتحت تاثیر آلودگی که است آن گویاي امر

.(4 (جدول میباشد

بحث
به آفالتوکسین ــته پس میوه آلودگی ــی، هواشناس داده هاي بین ارتباط
سالهاي طی آمریکا ایران از ــته پس ــده ش باز گردانده لههاي محمو درصد و
ابري روزهاي تعد اد مثبت بین دهنده وجود ارتباط ــان نش تا 1974 1970
بررسی ــت(1). اس اخیرالذکر بوده لههاي تعداد محمو ) با آبان تا مرد اد از )
تحت که داد ــان نش تحقیق این انجام ــالهاي طی س ــی داده هاي هواشناس
یا ندارد و وجود ماه مهر تا مرداد ماههاي طی بارند گی پسته شرایط باغهاي
به نظر لذا انجام شد، زودتر گذشته به نسبت نیز و برداشت بود خیلی جزئی
انجام سالهاي در پسته میوه وآلودگی فوق د اده هاي بین ارتباطی ــد نمیرس
فرآوري مراحل د ر روزهاي ابري تعداد شاید د اشته باشد، وجود تحقیق این
توسعه روي نماید و ایجاد ــکالتی مش بتواند ــته پس و نقل حمل ــرایط ش و

تحقیقات بیشتر دارد. به نیاز که باشند آلودگی تاثیر داشته
قارچهاي  جمعیت داد که تراکم نشان تحقیق انجام این از حاصل  نتایج
تأثیر تحت ترمینالهاي مختلف ــته پس درمیوه A. niger و A. flavus گروه
مکانیزه)، نیمه یا (سنتی نوع ترمینال فرآوري جمله از مختلفی فاکتورهاي

(کلنی هر ترمینال در آنها دامنه تغییرات فرآوري و مختلف ترمینالهاي در A.niger و A.flavus گروه قارچهاي قارچهاي تراکم جمعیت -2 جدول
پسته) میوه در
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CBAFungal groupNo

1/63
11/7100A. flavus

1
266/7350A. niger

2/364
46/75A. flavus

2
51/7230A. niger

2/236
1/770A. flavus

3
98/3150A. niger

39/85
10/02000A. flavus

4
278/39500A. niger

0/104
35/010A. flavus

5
156/710A. niger

1/54
20/015A. flavus

6
41/780A. niger

1/408
53/370A. flavus

7
355/0505A. niger

0/826
15/020A. flavus

8
263/3210A. niger

1/463
416/7330A. flavus

9
253650A. niger

0/161
138/35A. flavus

10
233,355A. niger

10/76
10/0300A. flavus

11
78/3650A. niger

9/227
171/75A. flavus

12
468/35900A. niger

0/395
98/35A. flavus

13
155/095A. niger

2/627
56/7245A. flavus

14
265/0600A. niger

0/718
283/3110A. flavus

15
566/7500A. niger

14/72
228/35950A. flavus

16
760/08600A. niger

0/042
185/030A. flavus

17
220370A. niger

عوامل است از ترمینال مد یریت و ورود ي نوع پسته ــو، سیستم شستش نوع
آفت و ریخته روي زمین خورده، ترك ــتههاي فراوانیپس میتوان گذار تاثیر
کننده آلوده پتانسیل مایه افزایش باعث بردکه نام را توده پسته یک در زده
تعدادي از ــط که توس ــوند ، از آن می ش بعد ــته و پس میوه فرآوري حین در

است(9،7،5،2). گرفته قرار بررسی مورد محقیقن
ــان نش مکانیزه نیمه و ــنتی س درترمینال هاي ــی ــه تراکمآلودگ مقایس
داراي ــودن نم انبار مرحله ــنتی در س ترمینالهاي خروجی ــته پس که داد
به ــبت نس میوه) واحد مورد مطالعه( 827کلنی در قارچ هاي ــتر بیش تراکم
.(2 و (جدول1 بود ( میوه واحد در کلنی ــزه(378 نیمه مکانی ــاي ترمیناله
ــتفاده جهت اس مورد آب کمتر ــته، حجم پس میوه فرآوري تر طوالنی زمان
متفاوت شستشو ــتم سیس شستشو، حین در آب بیشتر آلودگی ــو، شستش
امر این احتمالی د الیل ــالم با س ــتههاي آلوده پس ــتر بیش اختالط امکان و
آنها ــی خروج ــته پس اینکه مکانیزه به لحاظ نیمه ــاي ترمیناله ــد. میباش
ــین آفالتوکس قارچهاي مولد ویژه به ــمها میکروارگانیس کمتري به آلودگی

برتري دارد. دارند
آلودگیمتفاوت ــنتی نیز تراکم س مکانیزه و نیمه ترمینال هاي میان در
نیمه ترمینالهاي بین در A. flavus آلود گی به میزان بیشترین بطوریکه بود
به ترمینال مربوط آن کمترین و (-109000)11 به ترمینال مکانیزه مربوط
-206000) ــال16 ــنتی ترمین س ترمینالهاي ــان درمی ــود. ب (0-150) 1
در (25-13000)کلنی 15 ترمینال ــترین و بیش میوه) واحد در 155کلنی
این در گذار عوامل تاثیر از ــتند. د اش را آلودگی میزان میوه )کمترین واحد
ــتفاده مورد اس آب مقدار ورودي، ــته پس حجم ترمینال ، ــوص ظرفیت خص
و شده زمینریخته روي ــته پس میوههاي شستشو، سیستم ــو، براي شستش
یک ــم آلودگی در تراک یا کاهش در افزایش ــتندکه هس ــت ترمینال مدیری
مورد قارچهاي ــت جمعی تراکم ــه میکنند. مقایس مهمیایفا نقش ترمینال
کارآیی که نشان میدهد پوستگیري از بعد و پسته، قبل میوه روي مطالعه
منفی ــته پس آلودگی از عاري محصول یک ارائه جهت ترمینالها تعدادي از
شاخص نسبتآلودگی بهتر عبارت میگردند،به آلودگی باعث افزایش و بوده
در حالیکه 1 میباشد در عدد از کمتر ــته خروجی پس به ورود ي ــته پس در
کاهش و باعث عدد یک میباشد از ترمینالها این شاخص بیشتراز تعداد ي
ستون 3 است (جدول شده ورودي پسته به نسبت ــته خروجی آلودگی پس
سیستم بهترین که نشان میدهد مختلف شستشو سیستمهاي مقایسه .(C
در ــتمها سیس به بقیه سیستم نسبت ــد، این میباش دوش آب ــتفاده از اس
دارد.اختالط ــتري کارآیی بیش مختلف به قارچهاي ــی آلودگ جهت کاهش
کاهش کهسبب است دالیلی یکی از ــو نحوه شستش هم و با ــتهها پس کمتر
تحت تاثیر این سیستم میشود. ــالم به س پستههايآلوده از آلودگی انتقال
در محورانتقال، زمان نسبت به دوشها زاویه ــها، دوش از خروجی میزان آب
ورودي پسته حجم ــته با سیستم شستشو، پس قرار گرفتن میوههاي معرض

آن  توانایی عدم اصلی این سیستم معایب یکی از ــد. میباش دوشها تعداد و
سیستم است. پستهها بقیه از بهآفالتوکسین آلود ه پستههاي ــازي جداس د ر
را آفالتوکسین و به قارچ آلوده ــتههاي پس قادراست آب حوض از ــتفاده اس
به نسبت لحاظ این از نماید و ــازي جداس طور نسبی سالم به ــتههاي پس از
آلودگی پسته افزایش باعث این سیستم غالباً ولی دارد، برتري سیستم فوق
سیستم روي که فاکتور هایی از ــود. میش ورودي به پسته ــبت نس خروجی
یاعمق آب، آب حوضچه، ارتفاع تاثیر دارند میتوان حجم حوض شستشو در

در فرآوري بعـد از و قبل A. niger و A. flavus گـروه جمعیت قارچهاي تراکـم 3- جـدول
مختلف ترمینالهاي

قارچهاي... جمعیت تراکم برسی
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مختلف روزهاي در خشککرن

دومروز سوم Terminalروز اولروز شماره

A. flavusA. nigerA. flavusA. nigerA. flavusA. niger

250a-c10fg1200ab10fg2750ab5h1

20e-f55b-e-h15fg17900a1650ab2

525a-c125a-e695ab90b-e720ab950ab3

335a-c70b-e120a-e30d-f250a-c50c-f4

545a-c155a-e110a-e720ab215a-d530a-c5

چگونگی آن و به ــته ورود ي پس مقدار ــتفاد ه، اس مورد آب بود ن جریان در
ایجاد د ر سیستم فوق ترکیب دو برد . نام را یکدیگر از ــتهها ــازي پس جداس
مفید ــالم س و جداسازي پستههاي آلوده از ــب شستشو مناس ــتم سیس یک

میباشد.
مختلف قارچهاي به نظر آلودگی ــده از فرآوري ش ــتههاي پس ــه مقایس
ــت رنگپذیري پوس میزان بین که داد ــان نش A. niger و A. flavus گروه
وجود مستقیمی ارتباط مطالعه مورد قارچهاي جمعیت تراکم و ــتخوانی اس
ــت فاکتوري جه ــوان بعن می تواند ــتخوانی اس ــت پوس ــري رنگپذی و دارد
ــترین بیش و قرارگیرد ــتفاده اس مورد سالم از آلود ه ــته هاي پس ــازي جداس
در ــود. ب ــخت س ــت پوس باالي رنگپذیري ــتهها با پس به ــی مربوط آلود گ
موقعیت رنگ ، نمودند نوع ــزارش (8) گ Michailides و Doster رابطه ــن ای
تشخیص جهت استفاده قابل پوستاستخوانی فاکتوري رنگپذیري مقدار و

است. مغزپسته پوسید گی
 A. و A. flavus ــروه گ ــاي قارچ ه به ــتههاي ریز پس ــی آلودگی بررس
نمونهها از ــد ادي تع فوق در قارچهاي تراکم جمعیت ــه د اد ک ــان نش niger
آلودگی نظر ریز از ــتههاي ــد که پس میرس نظر به بود، پایین بقیه در باال و
ــتههاي پس احتماالً ــت آنها باال اس نوع اول که آلود گی در ــتند. هس نوع دو
از دوم پستههاییکه نوع ــوند و می ش باغ تشکیل در که ــتند زودخند انیهس
به معهذا ــتند، هس لکه هر گونه آلودگی ند ارند و فاقد بوده، ریز ژنتیکی نظر
ــوند، جدا نمیش هم از این دوگروه اکثرترمینالهاي فرآوري اینکه در دلیل
بین ارتباطی ــن یافت ــت، اس باال قارچ و ــین آفالتوکس به گروه این آلود گی
در ــد، زیرا می باش مشکل قارچ ها آلود گی به ازنظر ریز و لکهدار ــتههاي پس
آلودگی ریز درپستههاي است باال در پستههاي لکهدار تراکم آلودگی حالیکه

غیرقابل تشخیص باشد. باال یا است آلود گی ممکن و بوده تصادفی
پوست  درپسته هاي با A. niger .A و flavus گروه قارچهاي  آلودگی به
مغز و پوست استخوانی که جا آن از بود. پایین بدون رنگپذیري استخوانی

آلودگی به فرآوري عارياز از قبل ــوند میش محافظت ــبز س ــط پوست توس
خاص شرایط چه تحت ــپرژیلوس میباشند) گر قارچ آس مختلف گونههاي
ــنهها این پس پایین آلودگی ــد)، گردن آلود ه نیز ــتهها مغزپس ــت اس ممکن
ایجاد موجود باعث فرآوري ــتمهاي سیس که است موضوع این نشاندهنده
ــرایط ش چنانچه و ــوند میش فرآوري از حاصل ــتههاي پس آلودگیخفته در

گردد. پسته تود ه سببآلودگی می توانند گردد فراهم قارچ رشد بعدي
طی ــته پس نمودن خشک ــوم س و د وم اول، روزهاي آلودگی ــه مقایس
ــروه گ بهقارچ هاي آلودگی نظر از ــا بین آنه که تفاوتی داد ــان ــرآوري نش ف
ــته پس ــکنمودن خش ــد میرس ندارد، به نظر وجود A. niger و A. flavus
پستههاي خفته موجود در آلودگی هاي وجود کرمان با ــتان اس ــرایط ش در
آلودگی بیشتر و ــت نیس مناسب قارچها تکثیر و ــد رش براي ــده فرآوري ش
Denizel ــد . میباش ــته پس توده در آن منابع فراوانی و ــود وج ــت تاثیر تح
در استفاده ابتداییمورد ــبتاً نس ــهاي روش که همکاران(2)گزارش نمودند و
آفتاب ــرایط ش تحت پسته نمودن ــک خش ــت گیري ، پوس اولیه، نگهد اري

ــراي  ب زیاد ي ایجاد فرصت هاي باعث ترکیه در ــدي بع ــداري تودهاي نگه و
باعث کردن خشک ــرایط خورشید ش اگرچهتحت آلودگی قارچی میگردد،
تا بهزمان 3 با توجه ولی میگردد درصد 10 تا حد ود رطوبت کاهش حجم
قارچی در آلودگی ــته، پس رطوبت میزان ــتی دس آزمایش نیاز و 4روز مورد
در که د ارد ــاد اعتق او مید هد، رخ انبار در تودهاي نگهداري ــل بعد ي مراح
ــراي ب بهتري نقل، فرصت ــل و حم طول در و بعدي ــه ومراحل مرحل ــن ای
خشک گرم و شرایط خوشبختانه که آمد، خواهد بوجود تولید آفالتوکسین

مورد  محلهاي از متفاوت کرمان ــتان اس کاري ــته مناطق پس تند آفتاب و
احتمال ــد م ع گویاي لحاظ نتایج ــن همی به و ــد می باش ترکیه در ــی بررس

است. تحقیق این بررسی در مورد منطقه میدان پسته در آلود گی
استفاده و کرمان استان که تحت شرایط میدهد ــان نش حاضر تحقیق
وسپس نمودن اولیه خشک جهت اکثرترمینالها د ر کن یا خشک نمگیر از

میوه پسته) پسته (کلنی در فرآوري میوه 5 ترمینال در میدان روي پسته خشک کردن سوم دوم و اول، روزهاي ر د A.niger و A.flavus گروه قارچهاي جمعیت تراکم 4- جدول

میباشند 6 تکرار) × (1 نمونه 6 د اده متوسط دادهها
شدهاند آزمایش دانکن آزمون وسیله و به (p=0/05 ندارند( معناداري تفاوت مشابه دارند حروف اعدادي که -
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قارچهاي طبیعی شرایط تحت شهریور و مرد اد ماههاي د ماي با میدان روي
در صورت لیکن ند ارند ، توکسین افال وتولید رشد فرصت ــین مولد آفالتوکس
انبارهاي ــد ن مان مراحل بعدي د ر رطوبتی ودمایی ــب مناس ــرایط ش تامین
ماههاي مختلف آنها در رطوبت هیچگاه (که ــتان کرمان اس جز به مناطقی
نقل و حمل ــف مختل در مراحل یا و ــد) نمیرس باالي ٪60 به د اري ــار انب
ــین تولید آفالتوکس براي قارچی آلودگی ــیل پتانس بتاد ر د ر یا و ــتی کش با
آلودگی داد ــان نش از تحقیقات ما نتایج حاصل د یگر ــوي س از وجود دارد.
ترمینال هاي در ــدکه میباش پسته تود ه دریک آن تاثیرمنابع تحت ــتر بیش
حمل طیشرایط ــوند. میش جدا ــته پس توده از منابع آلودگی اکثر فرآوري

به  ــوه آلودگی بالق توجه به با ــب فراهم گردد مناس ــرایط ش نقل چنانچه و
بطوریکه شد خواهد ایجاد آلودگی مولدآفالتوکسین پروپاگولهاي قارچهاي
ــتیدریافت میدارند بهداش در مبدأ گواهی صادراتی محمولههاي از تعدادي
این که ــوند می ش رد ــین آلودگی به آفالتوکس بخاطر مقصد در حالیکه در
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