
 آفالتوکسين بيولوژيک کنترل
 يزد طبيعي منابع و کشاورزي تحقيقات مرکز محقق فاني رضا سيد

گياهي شناسي بيماري دکتراي مرادي محمد  

 محصوالت انواع در A .parasiticus و Aspergillus flavus شامل هم با مرتبط قارچي گونه دو توسط عموما ها آفالتوکسين
 مورد مختلف روشهاي بين از. باشند مي خطرناك دام و انسان سالمتي براي و شده توليد آنها هاي فرآورده يا و کشاورزي مختلف
 کنترل توانايي. است بوده بيولوژيک کنترل روش ترين موفق و ترين مناسب آفالتوکسين، به محصوالت آلودگي مديريت براي استفاده
. A زايغيرتوکسين قارچي  هاياسترين و مخمرها باکتريها، همچون مختلف هاي ميکروارگانيسم توسط آفالتوکسيني هايآلودگي

flavus  زايغيرتوکسين هاينژاد کاربرد آنها بين از. است گرفته قرار آزمايش مورد A .flavus در را ايمزرعه موفقيت بيشترين 
 همان شدند استفاده خاك در که زاييغيرتوکسين نژادهاي. است داده نشان خود از پسته و ذرت زميني، بادام پنبه، در آفالتوکسين کاهش
 و رقابت توانايي نژادها اين بنابراين،. دارند وجود آن در طبيعي بصورت زاتوکسين نژادهاي که کنند مي تسخير را اکولوژيکي محل

 . شود مي بررسي آفالتوکسين هايآلودگي بيولوژيک کنترل در اخير پيشرفتهاي مقاله اين در. دارند را زاتوکسين نژادهاي با جايگزيني
  مقدمه

 مي که گيرد، قرار استفاده مورد پسته جمله از کشاورزي مختلف محصوالت در آفالتوکسين کنترل براي است ممکن مختلفي هاي روش
 مي سبز ستپو به آسيب باعث که حشراتي وکنترل سالم از آلوده هاي پسته فيزيکي غربال زراعي، کنترل بيولوژيک، کنترل به توان
 از بعد  و قبل  آفالتوکسين مديريت براي گزينه ترين بخش اميد بيولوژيک کنترل رسد مي نظر به آنها، ميان از. نمود اشاره شوند

 . باشد مي  برداشت

 
 آفالتوکسين کاهش در بيوکنترل عوامل توانايي

 ها باکتري. 1
 داده نشان خود از آزمايشگاهي شرايط در را آفالتوکسين توليد و آسپرژيلوس چقار رشد از بازدارندگي توانايي باکتري متفاوت گونه چندين

 دهند، مي کاهش شدت به را قارچ رشد و آفالتوکسين توليد و نموده عمل خوب آزمايشگاهي شرايط در ها باکتري موارد، اغلب در. اند
 از توانند نمي ها ميکروارگانيسم اين آسپرژيلوس، به آلوده هايمکان به باکتري سلولهاي انتقال دشواري دليل به مزرعه يا و باغ  در ولي

 . دهد مي کاهش را آنها تاثير نيز باغي خشک شرايط  اينکه ضمن کنند جلوگيري آسپرژيلوس قارچ تکثير
 مخمرها -2
 باکتري همانند نيز خمرهام اين. اند شده مطرح آسپرژيلوس بيوکنترل اميدوارکننده عوامل عنوان به هم ساپروفيت مخمرهاي از برخي 

 آزمايشات به نياز افالتوکسين کاهش در آنها تاثير بررسي براي و بودند آزمايشگاهي شرايط در رشدي مطلوب بازدارندگي به قادر ها،
 .است ايمزرعه شرايط تحت بيشتري

 آسپرژيلوس زايغيرتوکسين نژادهاي-3
 طريق از برداشت، از بعد مرحله در هم و برداشت از قبل مرحله در هم فالتوکسينآ بيولوژيک کنترل در امروز به تا موفقيت بزرگترين

 پنبه، و زميني بادام مورد در بويژه اي،مزرعه آزمايشات از بسياري در. است شده حاصل A .flavus زاي غيرتوکسين نژادهاي کاربرد
 سالي چند و است شده مشاهده تناقضي و ابهام گونههيچ دونب درصد 07 تا 07 بين آفالتوکسين به آلودگي در توجهي قابل هاي کاهش

 کش آفت عنوان به( EPA) متحده اياالت زيست محيط حفاظت آژانس توسط زاغيرتوکسين نژادهاي از تجاري محصول دو که است
 کاربرد برپايه راهبرد اين.  است دهش ثبت آمريکا از ايالت چندين در زميني بادام و پنبه در آفالتوکسيني آلودگيهاي کنترل جهت بيولوژيک
 براي بنابراين. کنند مي رقابت ميزبان غذايي مواد از استفاده سر بر طبيعي زاي توکسين نزادهاي با که است استوار زاغيرتوکسين نژادهاي

  نژادهاي با شدن ودهآل براي محصوالت که زماني در و کشاورزي محيطهاي در بايستي باشند پيروز رقابت در مفيد نژادهاي اينکه
 کاهش در مفيد عامل يک عنوان به AF33 نژاد از استفاده متحده اياالت در. باشند غالب جمعيتي ازنظر هستند، حساس زا توکسين

 رعمزا در مثال طور به. است آمده دست به خوبي بسيار نتايج و شده استفاده پسته باغات و زميني بادام ذرت، پنبه، مزارع در افالتوکسين
 مقدار اين انبارداري از بعد و است داده نشان کاهش برابر 17 افالتوکسين به زميني بادام آلودگي محصول، برداشت از بعد زميني بادام



 منتقل نيز باغ به مزرعه بر عالوه زا غيرتوکسين نژادهاي کنندگي کنترل اثرات ميدهد نشان نتايج اين. است رسيده برابر 22 به کاهش
 نشان خود از آفالتوکسيني آلودگيهاي کنترل در را بزرگي موفقيت آسپرژيلوس زايغيرتوکسين نژادهاي کاربرد اينکه به ظرن. شود مي
 بادام مزارع در چين و استراليا در و ذرت مزارع در آفريقا در. است شده انجام ديگر کشور چندين در نيز مشابهي مطالعات است، داده

 زاغيرتوکسين  هاياسترين  کاربرد که دهدمي نشان نتايج اين. است شده مشاهده درصد 07 باالي ميزان به افالتوکسين کاهش زميني
 توليد براي" عموما. گيرد قرار استفاده مورد آفالتوکسيني هايآلودگي کنترل منظور به کشاورزي -اکولوژيکي مختلف مناطق در تواندمي

 بر را آنها انبوه توليد از پس و. گيرد مي قرار استفاده مورد برنج و گندم دانه همچون مختلفي هاي بستر از زا غيرتوکسين هاي نژاد انبوه
  پخش ان از قبل يا و آلودگي به حساس هاي زمان در مربع متر در گرم 17 تا 2  هاي نسبت به خاك سطح روي
 و شده پراکنده ديگر هاي محل يا و خاك در ور شده رنجب يا و گندم هاي دانه روي بر فراوان اسپور توليد موجب امر اين. نمايند مي

 . شوند مي محصوالت در آفالتوکسين به آلودگي کاهش باعث

 نتيجه
 در مورد آميزترين موفقيت. اندگرفته قرار کاوش مورد آفالتوکسيني هايآلودگي کاهش در آنها کارايي تعيين براي موجودات از بسياري 

 توکسين نژادهاي با رقابت در که مکاني يعني است، خاك در A .flavus زاي غيرتوکسين نژادهاي از تفادهاس تاکنون، بيولوژيک کنترل
 در بايستي مفيد نژادهاي اين باشد، مؤثر رقابتي ممانعت آنکه براي. کنند مي خارج صحنه از و کرده محروم طبيعي بصورت را آنها زا،

 فاکتور سه بنابراين. هستند حساس زا توکسين هاياسترين  به آلودگي به محصوالت که باشند غالب کشاورزي محيط در زماني مقطع
 در زا توکسين نژادهاي عليه واقعا و درستي به بيوکنترل نژادهاي اينکه عامل اولين. است تاثيرگذار راهبرد اين کارايي در مقدماتي و اصلي
 عوامل کنيديهاي کردن پخش و انتقال توانايي بايستي که است بيوکنترل عوامل اين فرموالسيون عامل، دومين. باشند رقابت قابل خاك

 که اي گونه به دارد زيادي اهميت نيز بيوکنترل عوامل از استفاده در مناسب زمان تنظيم. باشند داشته خاك در مؤثر شکل به را بيوکنترل

 . برسند جمعيتي باالي سطوح به آلودگي، به محصول حساسيت زمان در زاغيرتوکسين نزادهاي
 با و متفاوت اقليمي شرايط و مختلف محصوالت در آفالتوکسين مديريت در زا غيرتوکسين نژادهاي کاربرد بودن آميز موفقيت به توجه با

 گردد، مي محسوب کشور در پسته غذايي امنيت و صادرات هاي دغدغه ترين مهم از يکي آفالتوکسين به آلودگي اينکه به عنايت
 حمايت با و تعريف منظور اين به تحقيقاتي هاي  طرح اوليه، مطالعه براي و گرفت قرار نيز کشور محققين توجه مورد روش ازاين استفاده
 .گرديد آغاز يزد استان صنعتي تحقيقات و استاندارد کل اداره و تهران تحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه کشاورزي، جهاد وزارت

 قم، سمنان، رضوي، خراسان کرمان، هاي استان در همکار محققان همکاري با پسته باغات خاك و ميوه از برداري هنمون کلي، طور به
 هاي محيط از استفاده با جداسازي براي آزمايشگاه در. شد منتقل آزمايشگاه به نمونه  277 از بيش و گرديد آغاز مرکزي و يزد اصفهان،

 آناليز و کشتي هاي روش از استفاده با آمده دست به هاي قارچ هاي ويژگي تعيين و سازي خالص اختصاصي، و عمومي کشت
 .گرفت انجام باال دقت با متعددي هاي آزمون دستگاهي،

 به زا غيرتوکسين نژاد 37 از بيش ها جدايه اين نمودن غربال از بعد که آمد دست به قارچي جدايه 077 از بيش آزمايشات اين طي در 
 .گرفت قرار تاييد مورد HPLC جمله از دقيق دستگاهي تجزيه هاي روش با آنها زايي غيرتوکسين و آمد دست

 .گرفتند قرار استفاده مورد اوليه آزمايشات در و شده انتخاب افالتوکسين کنترل توانايي و بيشتر هاي آزمايش براي ها جدايه اين 
 مخلوط قوي زاي توکسين جدايه يک با ها جدايه اين آزمايشگاهي، شرايط در نآفالتوکسي کاهش توانايي بررسي و اوليه هاي آزمايش در

 .گرفت قرار بررسي مورد زا غيرتوکسين نژاد 37 توسط توکسين توليد از بازدارندگي توان و شده
 در تکميلي آزمايشات. شدبا مي آفالتوکسين کنترل در ها جدايه اين بالقوه توان دهنده نشان و بوده اميدوارکننده آمده دست به نتايج 

 کامل حمايت. رسيد خواهد انجام به آينده در که شده گرفته نظر در هايي برنامه نيز اي مزرعه هاي آزمايش براي و بوده انجام حال
 دهآين در کشور پسته باغات در روش اين شدن عملي و امر تسريع به تواند مي راستا اين در خصوصي هاي ارگان و دولتي هاي دستگاه
 .  نمايد فراواني کمک نزديک

 

 

 

 



 

 :منابع

 

Abbas, H.K., Zablotowicz, R.M., Bruns, H.A., Abel, C.A.,6002. Biocontrol of aflatoxin in corn by inoculation with 

non-aflatoxigenic Aspergillus flavus isolates. Biocontrol Sci. Technol., 61(5):734-774.  

Bhatnagar, D., Cary, J.W., Ehrlich, K., Yu, J., Cleveland, T.E., 6002. Understanding the genetics of regulation of 

aflatoxin production and Aspergillus flavus development. Mycopathologia, 611(3):555-522.  

Brown, R.L., Cotty, P.J., Cleveland, T.E., 5445. Reduction in aflatoxin content of maize by atoxigenic strains of 

Aspergillus flavus. J. Food Prot., 45(8):263-262. 

Cardwell, K.F., Henry, S.H., 6007. Risk of exposure to and mitigation of effect of aflatoxin on human health: a 

West African example. J. Toxicol. Toxin Rev., 12(6&3):654-674. 

Chang, P.K., 6003. The Aspergillus parasiticus protein aflJ interacts with the aflatoxin pathway-specific 

regulator aflR. Mol. Gen. Genomics, 112(2):455-454. 

Cotty, P.J., 5484. Virulence and cultural characteristics of two Aspergillus flavus strains pathogenic on cotton. 

Phytopathology, 97(4):808-857. [doi:5005047/Phyto-44-808]  Cotty, P.J., 5440. Effect of atoxigenic strains 

of Aspergillus flavus on aflatoxin contamination of developing cottonseed. Plant Dis., 95(3):633-635.  

Cotty, P.J., 5447. Influence of field application of an atoxigenic strain of Aspergillus flavus on the populations 

of A. flavus infecting cotton bolls and on the aflatoxin content of cottonseed. Phytopathology, 25(55):5640-

5644.  

Criseo, G., Racco, C., Romeo, O., 6008. High genetic variability in non-aflatoxigenic A. flavus strains by using 

Quadruplex. Int. J. Food Microbiol., 614(3):375-373.  

Dorner, J.W., 6007. Biological control of aflatoxin contamination of crops. J. Toxicol. Toxin Rev., 

12(6&3):765-750. 



Dorner, J.W., 6008. Management and prevention of mycotoxins in peanuts. Food Addit. Contam., 14(6):603-

608. 

Dorner, J.W., Cole, R.J., Blankenship, P.D., 5446. Use of a biocompetitive agent to control preharvest aflatoxin 

in drought stressed peanuts. J. Food Prot., 44(55):888-846. 

Dorner, J.W., Cole, R.J., Blankenship, P., 5448. Effect of inoculum agents on preharvest aflatoxin 

contamination of peanuts. Biol. Control, 61(3):545-542.  

Ehrlich, K.C., Cotty, P.J., 6007. An isolate Aspergillus flavus used to reduce aflatoxin contamination in 

cottonseed has a defective polyketide synthase gene. J. Microbiol. Biotehnol., 14(7):743-748. 

Pitt, J.I., Hocking, A.D., 6002. Mycotoxins in Australia: biocontrol of aflatoxin in peanuts. Mycopathologia, 

611(3): 633-673.  

Yin, Y., Yan, L., Jiang, J., Ma, Z., 6008. Biological control of aflatoxin contamination of crops, Journal of 

Zhejiang University SCIENCE B, 4(50): 484- 446. 

 

 

 


