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 چکیده  
زمینه مطالعه: خوراک آلوده طیور می تواند منجر به از دست رفتن مواد مغذی و اثرات مضر بروی تولیدات طیور و سالمت عمومی گردد. هدف: 
این تحقیق آلودگی قارچی موجود در خوراک طیور و اجزای آن را در مرغداری های گوشتی شهرستان تربت حیدریه مورد بررسی قرار داد. روش کار: 
از سه نوع خوراک مختلف، تعداد 240 نمونه جمع آوری شد. بعد از آماده سازی نمونه ها رقت های متوالی تهیه گردید و مقدارml  0/1 از هر رقت 
در محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل کشت داده شد و در دمای C° 27 به مدت یک هفته انکوبه شدند. پرگنه   های های 
قارچی موجود در هر محیط کشت شمارش گردیدند. تشخیص قارچ ها بر مبنای خصوصیات مورفولوژیک ماکروسکوپی و میکروسکوپی انجام 
گرفت. آنالیز آماری داده ها با اســتفاده از نرم افزار SPSS نســخه 21 انجام شــد. نتایج: از 240 نمونه جمع آوری شده 205 نمونه )85/14%( آلوده 
به قارچ بودند که بیشترین میزان آلودگی قارچی در نمونه های ذرت )32/5%( و پس از آن در سویا )29/16%( و خوراک کامل)23/75%( مشاهده 
گردید. فوزاریوم )41/3%(، پنی سیلیوم )37/9%(، کالدوسپوریوم )21/3%(، پسیلومایسس )17/1%(، آسپرژیلوس فومیگاتوس )13/3%(، آسپرژیلوس 
نیجر )12/9%( و مخمرها )12/9%( به ترتیب فراوان ترین قارچ های جدا شده از نمونه ها بودند. فراوانی قارچ های با توان بالقوه توکسین زایی نسبت 
به قارچ های غیر توکسین زا اختالف معنی داری داشت )p<0/001(. میانگین شمارش کلی قارچ ها CFU/g 105 × 2/9 بود. نتیجه گیری نهایی: 
یافته های این پژوهش، شیوع باالی آلودگی قارچی و همینطور فراوانی زیاد قارچ های توکسین زا را در خوراک طیور نشان داد. بنابراین مواد خام 
خوراک عامل مهمی برای ورود آلودگی قارچی بوده و رشــد قارچ ها باعث کاهش ارزش غذایی خوراک مصرفی می شــوند لذا برنامه ربزی جهت 

کنترل و حذف آن ها از جیره توصیه می گردد.

واژه های کلیدی: خوراک طیور، آلودگی قارچی، فوزاریوم، آسپرژیلوس، پنی سیلیوم

مقدمه
یکــی از اصول مهم در کنترل بیماری ها، بهداشــت و کنترل آلودگی های 

خوراک دام و طیور می باشــدکه بیش از 80% هزینه هــای واحد پرورش را 

تشــکیل می دهد. خوراک یا به صورت مســتقیم در حیــوان ایجاد بیماری 

می کند و یا اینکه زمینه مناسب برای بروز سایر بیماری ها در حیوان می شود. 

همچنیــن خوراک می تواند با ایجاد آلودگی در چرخه تولید غذای انســان، 

باعث ایجاد بیماری در انســان گردند. لذا به منظورتولید غذای ســالم برای 

انسان، باید عوامل بیماری زا از ابتدای چرخه تولید غذا کنترل گردد )11(.

کیفیت خــوراک دام و طیور برای نگهــداری عملکرد فیزیولوژیکی و 

سیستم دفاعی حیوان علیه بیماری ها ضروری می باشد. کیفیت خوراک بر 

اســاس ارزش غذایی هر جزء تشکیل دهنده آن مشــخص می شود )26(. 

مواد اولیه ای که جهت تأمین جیره غذایی دام و طیور از مکانهای مختلف 

تهیه می گردد امکان انتقال آلودگی و مشکالت مختلف را برای دامداری به 

همراه خود دارد. یکی از این مشکالت قارچ ها و مایکوتوکسین های تولیدی 

توســط آن ها می باشد. مطالعات گســترده ای بر روی حضور عوامل قارچی 

موجود در جیره های غذایی مختلف صورت گرفته است؛ به طوریکه حضور 

برخی از قارچ ها بر روی جیره های غذایی طبیعی بوده و در صورت عدم رشد 

بی رویه، خطرات بهداشتی به دنبال ندارند ولی برخی از قارچ ها که موسوم 

به قارچ های توکسین زا می باشند از اهمیت ویژه ای برخوردارند )19(.

مایکوتوکســین ها متابولیت هــای ثانویه قارچ ها بــا وزن مولکولی کم 

هستند که اثرات بیولوژیک و توکسیکولوژیک متنوعی در سلول های بدن 

دام و انســان دارند که شــامل عوارض حاد و مزمن اولیه و ثانویه، سرطان 

زایــی، جهش زایی، ناقص الخلقه زایی، مســمومیت کبدی، مســمومیت 

کلیوی، مســمومیت عصبی، مســمومیت پوســتی و مهار سیستم ایمنی 

می باشند )33،13(. در بین حیوانات مزرعه، طیور حساس ترین گونه حیوانی 

به اثرات سمی ناشی از حتی مقادیر کم مایکوتوکسین می باشند. گرچه به 

علت طول عمر کوتاه طیور ابتالء به ســرطان در آن ها دیده نمی شود ولی 

اختالالت مرتبط با مایکوتوکسین ها بر سالمت آن ها تأثیر می گذارد. بسته 

به مقدار و زمان مواجهه با مایکوتوکسین، عالئمی همچون بی اشتهایی و 

رشــد ضعیف پرنده، کاهش مصرف غذا، کاهش تولید تخم مرغ و افزایش 

مرگ ومیر مشاهده می شود )17(. مایکوتوکسین ها به طور طبیعی در شرایط 

فیزیکی، شــیمیایی و بیولوژیکی مناســب و به طور کلی توسط قارچ های 
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متعلق به سه جنس آسپرژیلوس، پنی سیلیوم و فوزاریوم در غالت و علوفه 

قبل، حین و بعد از برداشــت طی خشــک کردن و ذخیره سازی در شرایط 

مساعد محیطی تولید می شوند )23(

ســالیانه یک چهارم محصوالت تولید شده، تحت تأثیر سموم قارچی 

قرار می گیرند که بهداشــت عمومی، امنیت غذایی  و اقتصاد ملی بسیاری 

از کشــورها به ویژه کشــورهای در حال توسعه را تحت تأثیر قرار می دهند 

)23(. ضررهای ناشی از این سموم تنها به کاهش در تولید محصوالت دامی 

و کشــاورزی خالصه نمی شــود بلکه با توجه به هزینه اجرای برنامه های 

کنترلی مربوط به ســموم قارچی، هزینه های عمومــی کالنی را بر جامعه 

تحمیل می کنند با توجه به اینکه در حال حاضر پیشــگیری وخنثی کردن 

این سموم در خوراک حیوان و انسان از مسائل مهم مورد توجه اکثرصنایع 

غذائی دنیا می باشد لذا بررسی خوراک دام و طیور از لحاظ آلودگی به انواع 

قارچ ها حائز اهمیت می باشــد. بدیــن منظور، مطالعه حاضر با هدف تعیین 

میزان آلودگی قارچی خوراک آماده و اجزاء آن در تعدادی از مرغداری های 

گوشتی در شهرستان تربت حیدریه انجام گرفت.

مواد و روش کار
روش نمونــه بــرداری: در این پژوهش 240 نمونه از ســه نوع خوراک 

مختلف )شامل خوراک آماده طیور، ذرت و سویا( در چهار فصل و هر فصل 

دو بار از 10 مرغداری گوشتی شهرستان تربت حیدریه مطابق استاندارد ملی 

شماره 7570 جمع آوری گردید )14(. کلیه نمونه های جمع آوری شده تحت 

شرایط استریل و کنار یخ )C° 4( به آزمایشگاه منتقل گردیدند. نمونه ها با 

آسیاب کاماًل خرد شده و در کیسه های پالستیکی استریل تا زمان آزمایش 

در C° 20-  نگهداری شدند.

روش کشــت: g 10 از هــر نمونه را بــا ml 90 محلول رینگر در بگ 

میکسر400 )شرکت  Interscience، فرانسه( به مدت 1 دقیقه با سرعت 

7 کامــاًل هموژن گردید و بعد از آن به مدت یک ســاعت در دمای محیط 

به صورت ســاکن گذاشته شدند. سپس رقت های متوالی از 10-1 تا 6-10 

تهیه گردید و از هر کدام مقدار ml 0/1 روی محیط کشــت استریل سیب 

زمینی دکستروز آگار )PDA( حاوی کلرامفنیکل با میله شیشه ای استریل 

L پخش نموده و بعد از خشــک شدن ســطح محیط در  حرارت C° 27 به 

مدت حداقل یک هفته در انکوباتور نگهداری و روزانه از لحاظ رشد قارچی 

کنترل گردیدند. تعداد کلنی های مختلف قارچی موجود در هر محیط کشت 

شمارش و نتایج  بر اساس CFU/g گزارش شدند. 

روش هــای تشــخیص قارچ هــا: با توجه بــه مورفولــوژی کلنی های 

قارچ های مختلف، تشخیص اولیه احتمالی برخی از آن ها داده شد. سپس با 

استفاده از روش میکروسکوپی جزئیات ریزبینی آن ها نیز مورد مطالعه قرار 

گرفت. بدین منظور ابتدا با استفاده از محلول الکتوفنل کاتن بلو و یک قطعه 

کلنی قارچی و با اســتفاده از بزرگنمایی 10 و 40 زیر میکروســکوپ نوری 

مشخصات آن ها ثبت گردید و با توجه به خصوصیات مورفولوژیک ریزبینی 

بویژه دستگاه زایشی، مورد شناسایی قرار گرفتند. همچنین در برخی موارد 

برای تشخیص قطعی قارچ ها از روش اسالید کالچر استفاده  شد.

آنالیز آماری: کلیه نتایج بدست آمده با نرم افزار SPSS نسخه 21 آنالیز 

گردید. درصد )نسبت( آلودگی به انواع قارچ ها در نمونه های غذایی مختلف 

و به تفکیک فصول مختلف گزارش شــد. جهت بررســی اثر فصل و نوع 

ماده غذایی بر شانس آلودگی به هر یک از قارچ های مورد بررسی از روش 

رگرسیون لوجستیک استفاده شد. در تمام مدل ها عالوه بر فصل و نوع ماده 

غذایی گله نیز به عنوان متغیر تصادفی وارد شد.

برای مقایســه آلودگی خوراک های مختلف به قارچ های توکســین زا 

  p>0/05 اســتفاده شد. مقادیر Chi-Square و غیرتوکســین زا از تست

معنی دار می باشد.

نتایج
نتایج حاصل از بررســی میزان آلودگی ســه نوع خوراک به قارچ ها در 

ده مرغداری گوشتی واقع در شهرستان تربت حیدریه نشان داد که از 240 

نمونه مورد بررسی 205 نمونه )85/41 %( آلودگی قارچی )آلودگی به حداقل 

یک گونه قارچ( داشتند )جدول1(.

فراوان ترین قارچ هایی که از نمونه های خوراک جدا گردید به ترتیب 

شامل فوزاریوم )41/3 %(، پنی سیلیوم )37/9 %(، کالدوسپوریوم )21/3 %(، 

پسیلومایسس )17/1 %(، آسپرژیلوس فومیگاتوس )13/3 %(، آسپرژیلوس 

نیجر )12/9 %( و مخمرها )12/9 %( بودند.

 نتایج بدســت آمده از جدول یک نشــان می دهد که از80 نمونه جمع 

آوری شــده برای هر خــوراک،  78 نمونه ذرت )97/5%(، 70 نمونه ســویا 

)87/5 %( و 57 نمونه دان آماده )71/25 %(  آلودگی قارچی داشتند. فراوان 

ترین قارچ های جدا شــده از نمونه های ذرت به ترتیب شــامل پنی سیلیوم 

)68/8 %(، فوزاریوم )61/3 %(، پسیلومایسس )33/8 %(، کالدوسپوریوم )25 

%( و آسپرژیلوس فومیگاتوس )20 %( بود. همچنین بیشترین قارچ های جدا 

شــده از نمونه های سویا شامل فوزاریوم )35 %(، کالدوسپوریوم )28/8 %(، 

آســپرژیلوس نیجر )21/3 %( و پنی ســیلیوم )16/3 %( بود؛ در حالیکه پنی 

سیلیوم )28/3 %(، فوزاریوم )27/5 %(، آسپرژیلوس فومیگاتوس )13/8 %( و 

مخمرها )12/5 %( به ترتیب فراوان ترین قارچ های جدا شــده از نمونه های 

دان آماده  بودند )تصویر 1(.  

 نتایج بدســت آمــده از مطالعه حاضر در ارتباط بــا آلودگی خوراک در 

فصول مختلف  نشان داد که از 60 نمونه جمع آوری شده در هر فصل،100 

%  نمونه های فصل بهار )تمام60 نمونه(  آلوده به قارچ بودند؛ در حالیکه 95 

%  نمونه های فصل زمستان )57 نمونه(، 83/33 %  نمونه های فصل پاییز 

)50 نمونه( و 63/33 % نمونه های فصل تابستان )38 نمونه( آلودگی قارچی 

داشتند )جدول 1(.
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فراوانی قارچ های جدا سازی شده در فصول مختلف در تصویر 2 نشان 

داده شــده اســت. مطابق با نمودار فوق، فراوان ترین قارچ های جداسازی 

شــده در فصل بهار به ترتیب شامل  فوزاریوم )78/3 %(، آسپرژیلوس نیجر 

)43/3 %( و پنی ســیلیوم )38/3 %( بود. همچنین بیشترین فراوانی قارچی 

در فصل زمســتان مربوط به پنی ســیلیوم )48/3 %(، فوزاریــوم )46/7 %(، 

کالدوســپوریوم )36/7 %( و آســپرژیلوس فومیگاتوس )23/3 %(، در فصل 

پاییز مربوط به قارچ های پنی ســیلیوم )36/7 %(، آسپرژیلوس فومیگاتوس 

)26/7 %(، پسیلومایســس )25 %( و کالدوســپوریوم )23/3 %( و در فصــل 

تابستان مربوط به قارچ های  پنی ســیلیوم )28/3 %(، فوزاریوم )26/7 %( و 

مخمرها )18/3 %( بود.

نتایج حاصل از میزان آلودگی هرخوراک بر حسب فصل نشان می دهد 

که  از 20 نمونه دان آماده جمع آوری شــده در هر فصل، بیشــترین میزان 

آلودگی در فصل بهار )100 % نمونه ها( و کمترین میزان در فصل تابستان 

با 40 % آلودگی )8 نمونه از 20 نمونه( گزارش شــد )جدول 1(. همچنین با 

توجه به نتایج بدست آمده در جدول دو، فراوان ترین قارچ های جدا سازی 

شــده از دان آماده در فصل بهار شامل فوزاریوم )100 %(، پنی سیلیوم )25 

%( و کالدوسپوریوم )25 %(  بودند. تمام نمونه های ذرت جمع آوری شده در 

فصل های بهار، تابستان و زمستان آلوده به قارچ بودند که بیشترین قارچ های 

جداسازی شده شامل فوزاریوم، پنی سیلیوم، کالدوسپوریوم و آسپرژیلوس 

نیجر بود؛ در حالیکه کمترین میزان آلودگی نمونه های ذرت در فصل پاییز 

جدول 1. فراوانی آلودگی قارچی نمونه ها بر حسب نوع خوراک و فصل.

فراوانی آلودگی به قارچ ها )% ،N(تعدادنوع خوراک

کلزمستانپاییزتابستانبهار

(25/71( 57(85( 17(60( 12(40( 8(100(8020دان آماده

(5/97(  78(100(20(90( 18(100(20(100(8020ذرت

(5/87( 70(100(20(100(20(50(10(100(8020سویا

(41/85( 205(95( 57(33/83( 50(33/63( 38(100( 24060کل

جدول ۲. توزیع انواع قارچ های جدا شده از نمونه های خوراک در فصول مختلف.
A. fla: Aspergillus flavus; A. fum: Aspergillus fumigatus; A. nig: Aspergillus niger; A. ory: Aspergillu oryzae;  Pen: Penicillium; Pea: Peacilomyces; Fus: 
Fusarium; Acr: Acremonium; Chry: Chrysosporium; Geo: Geotrichum; Alt: Alternaria; Cla: Cladosporium; Ulo:Ulocladium; Aur: Aureobasidium; Muc: 
Mucor; Rhi: Rhizopus; Tri: Trichosporon;  Actino: Actinomycete; Sterile hy: Sterile hyphae.

بهار دان 
 n آماده

)%(

بهار ذرت 
n)%(

بهار سویا 
n)%(

تابستان 
دان آماده 

n)%(

تابستان 
n)%( ذرت

تابستان 
n)%( سویا

پاییز دان 
n)%( آماده

پاییز ذرت 
n)%(

پاییز سویا 
n)%(

زمستان 
دان آماده 

n)%(

زمستان 
n)%( ذرت

زمستان 
n)%( سویا

A.fla0)0( 0)0( 0)0( 2)10( 2)10( 1)5( 1)5( 2)10( 1)5( 0)0( 1)5( 1)5)

A.fum2)10( 0)0( 0)0( 0)0( 0)0( 0)0( 4)20( 9)45( 3)15( 5)25( 7)35( 2)10)

A.nig3)15( 9)45( 14)70( 1)5( 0)0( 0)0( 0)0( 0)0( 1)5( 0)0( 1)5( 2)10)

A.ory0)0( 1)5( 0)0( 0)0( 0)0( 0)0( 0)0( 0)0( 3)15( 4)20( 0)0( 4)20)

Pen5)25( 11)55)7)35( 3)15( 12)60( 2)10( 6)30( 13)65)3)15( 9)45( 19)95( 1)5)

Pea2)10( 7)35( 1)5( 0)0( 5)25( 1)5( 3)15( 8)40( 4)20( 2)10( 7)35( 1)5)

Fus20)100( 15)75( 12)60( 0)0( 16)80( 0)0( 1)5( 3)15( 4)20( 1)5( 15)75)12)60)

Acr0)0( 0)0( 0)0( 0)0( 0)0( 0)0( 0)0( 2)10( 0)0( 0)0( 1)0( 0)0)

Chry1)5( 1)5( 0)0( 1)5( 3)15( 0)0( 0)0( 1)5( 0)0( 0)0( 1)5)0)0)

Geo0)0( 0)0( 0)0( 1)5( 0)0( 0)0( 0)0( 0)0( 0)0( 0)0( 0)0)0)0)

Alt1)5( 0)0( 0)0( 1)5( 4)20( 0)0( 0)0( 1)5( 2)10( 2)10( 0)0)1)5)

Cla5)25( 1)5( 2)10( 0)0( 5)25( 2)10( 1)5( 3)15( 10)50( 2)10( 11)55( 9)45)

Ulo1)5( 2)10( 1)5( 0)0( 1)5( 0)0( 0)0( 2)10( 3)15( 2)10( 2)10)0)0)

Aur0)0( 0)0( 0)0( 0)0( 2)10( 1)5( 2)10( 0)0( 0)0( 0)0( 1)5)0)0)

Muc0)0( 0)0( 0)0( 0)0( 5)25( 2)10( 0)0( 4)20( 0)0( 1)5( 1)5)0)0)

Rhi0)0( 6)30( 5)25( 0)0( 3)15( 0)0( 0)0( 1)5( 1)5( 0)0( 0)0)0)0)

Tri2)10( 1)5( 1)5( 0)0( 1)5( 0)0( 0)0( 1)5( 1)5( 0)0( 0)0)0)0)

Actino1)5( 0)0( 0)0( 0)0( 0)0( 0)0( 0)0( 2)10( 1)5( 0)0( 0)0)4)20)

Yeast0)0)0)0)0)0)2)10)4)20)5)25)3)15)4)20)2)10)5)25)4)20)2)10)

Sterile  hy.0)0)0)0)0)0)2)10)0)0)0)0)0)0)0)0)2)10)1)5)1)5)0)0)
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تخمین زده شد. همچنین تمام نمونه های سویا در فصل های بهار، پاییز و 

زمستان آلوده به قارچ بودند که  آسپرژیلوس نیجر، فوزاریوم، کالدوسپوریوم 

و پنی ســیلیوم بیشــترین قارچ های جدا شده را شامل می شدند؛ در حالیکه 

کمترین میزان آلودگی نمونه های سویا در فصل تابستان مشاهده شد. 

مطالعــه حاضر نشــان داد کــه 74/61 % )178 نمونــه از 240 نمونه( 

نمونه هــای تحــت آزمایــش حــاوی قارچ هــای توکســین زای احتمالی: 

)آســپرژیلوس، فوزاریوم، پنی ســیلیوم و آلترناریا( بودند و اختالف فراوانی 

آن ها با قارچ های غیر توکســین زا معنی دار بــود )p> 0/05(. همچنین % 

حضور قارچ های توکسین زای احتمالی در هر یک از نمونه های خوراک به 

ترتیب شــامل 91/25 % )73 نمونه از 80 نمونه( در نمونه های ذرت، 67/5 

% )54 نمونــه از 80 نمونــه( در نمونه هــای ســویا و 63/75 % )51 نمونه از 

80 نمونــه( در نمونه های دان آماده ارزیابی گردید. آنالیز آماری نشــان داد 

که اختالف فراوانی قارچ های با توان بالقوه توکسین زا نسبت به قارچ های 

غیر توکســین زا در نمونه های دان آماده و ذرت معنی دار بود )p>0/05(؛ در 

حالیکه این اختالف فراوانی در نمونه های ســویای تحت مطالعه معنی دار 

.)p<0/05( نبود

میانگین لگاریتم شــمارش کلــی قارچ هــا CFU/g 5/47 و میانگین 

لگاریتم شمارش کلی قارچ ها در خوراک های مورد بررسی به ترتیب  شامل

CFU/g  5/617 در نمونه های ذرت ،CFU/g 5/505 در نمونه های سویا و

CFU/g  5/005 در نمونه های دان آماده تخمین زده شد.

میانگین لگاریتم شــمارش کلی قارچ ها بر حســب فصول مختلف به  

صــورتCFU/g  5/07 در فصــل بهار، CFU/g 5/97 در فصل تابســتان، 

CFU/g 5/45 در فصــل پاییز و CFU/g 4/85 در فصل زمســتان تخمین 

زده شد.

مدل رگرســیون لوجســتیک رابطه فصل، نوع ماده غذایی یا هر دوی 

آن ها را با شــانس آلودگی به قارچ های آســپرژیلوس نیجر، پنی ســیلیوم، 

پسیلومایسس، فوزاریوم، کالدوسپوریوم، موکور و رایزوپوس نشان داد.

  

بحث
قارچ ها در همه جا حضور داشته و نسبت به عوامل میکروبی دیگر در 

طبیعت فراوان ترند. در هرجا که غذا وجود داشــته باشد قارچ ها به راحتی بر 

روی آن کلونیزه شــده و از مواد آلی موجود در آن ماده اســتفاده می کنند. 

حضور و رشد قارچ ها از چند جهت حائز اهمیت می باشد. اوالًً برخی قارچ ها 

تولیــد آنزیم ها و مواد مفیدی می نمایند که می توانند ارزش جیره غذایی را 

افزایش دهند. ثانیاًً ممکن است متابولیت های غیر توکسیکی آزاد نمایند که 

موجب فساد آن ماده غذایی گردند. ثالثاًً برخی قارچ ها مایکوتوکسین تولید 

می کنند که در صورت اســتفاده از آن جیره، سالمتی انسان و  حیوان را به 

مخاطره می اندازد )19،28(. آلودگی قارچی و به ویژه مایکوتوکسین ها یک 

مشکل جهانی محسوب می شود و مطابق با آمار سازمان کشاورزی و غذای 

سازمان ملل متحد تقریباًً 25 % دانه های زراعی جهان دارای آلودگی قارچی 

هســتند و طبق گزارش WHO مایکوتوکسین ها به ویژه آفالتوکسین ها 

یکی از عوامل مٔوثر در بروز بیماری های ناشــی از غذا گزارش شده اند)32(. 

بنابراین پیشــگیری وخنثی کردن این ســموم در خوراک حیوان وانسان از 

مسائل مهمی است که صنایع غذائی دنیا باآن روبرو است. از این رو بررسی 

خــوراک از لحاظ آلودگی به قارچ های مختلــف حائز اهمیت بوده تا از این 

طریق بتوان به قارچ های مولد ســم و همینطور ســموم تولید شــده توسط 

آن ها دست یافت. در این مطالعه از 240 نمونه جمع آوری شده، 205 نمونه 

)85/41 %( آلودگی قارچی داشتند. میانگین شمارش کلی قارچ ها نیز 105 × 

تصویر 1. فراوانی قارچ های جدا شده بر حسب فصل.
A. fla: Aspergillusflavus; A. fum: Aspergillus fumigatus; A. nig: 
Aspergillus niger; A. ory: Aspergillus oryzae; Pen: Penicillium;Pea: 
Peacilomyces; Fus: Fusarium; Acr: Acremonium; Chry: Chrysosporium; 
Geo:Geotrichum;   Alt: Alternaria; Cla: Cladosporium; Ulo: Ulocladium; 
Aur: Aureobasidium; Muc: Mucor; Rhi: Rhizopus; Tri: Trichosporon;  
Actino: Actinomycete; Sterile hy: Sterile hyphae.

تصویر 1. فراوانی قارچ های جدا شده بر حسب نوع خوراک.
A. fla: Aspergillus flavus; A. fum: Aspergillus fumigatus; A. nig: 
Aspergillus niger; A. ory: Aspergillu oryzae;  Pen: Penicillium; Pea: 
Peacilomyces; Fus: Fusarium; Acr: Acremonium; Chry: Chrysosporium; 
Geo: Geotrichum; Alt: Alternaria; Cla: Cladosporium; Ulo:Ulocladium; 
Aur: Aureobasidium; Muc: Mucor; Rhi: Rhizopus; Tri: Trichosporon;  
Actino: Actinomycete; Sterile hy: Sterile hyphae.
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2/9 واحد تشکیل دهنده کلونی/گرم تعیین شد.  

با توجه به فراوانی باالی قارچ های توکسین زایی همچون آسپرژیلوس 

ها، فوزاریوم و پنی سیلیوم و همینطور جداسازی سایر قارچ های مولد سم شامل 

آلترناریا در نمونه ها نشان می دهد که در بسیاری از مرغداری ها، روش های 

نگهداری خوراک طیور مناسب نیست، در نتیجه دما و رطوبت مناسب جهت 

رشد قارچ ها و تولید توکسین توسط آن ها فراهم می شود. همچنین حضور 

قارچ های غیر توکسین زا مثل پسیلومایسس،کالدوسپوریوم، اولوکالدیوم، 

موکور، رایزوپوس، ژئوتریکوم و ســایر قارچ ها در نمونه های مورد مطالعه از 

لحاظ آلرژی زایی حائز اهمیت هستند؛ بطوریکه تماس با جیره های آلوده 

به این قارچ ها ممکن اســت منجر به ایجاد پنومونی ازدیاد حساسسیتی در 

انسان و حیوان شود )19(.

در ارتباط با آلودگی قارچی و همینطور حضور قارچ های توکسین زا در 

خوراک طیور گزارشــات متعددی وجود دارد. Parviz و همکاران در ســال 

2014 در اســتان مرکزی، میزان آلودگی قارچی و متوســط  سطح آلودگی 

بــه قارچ ها  را در خوراک طیور به ترتیــب 31/3 %  و 105 × 1/12 +  104 × 

6/4 واحد تشکیل دهنده کلنی/گرم گزارش کردند)27(. در مطالعه دیگری 

که توسط Greco و همکاران در سال 2014 در آرژانتین برای تعیین فلور 

قارچی و مایکوتوکســین ها در خوراک طیور انجام شــد، همانند مطالعه ما 

فوزاریوم با میزان آلودگی باالیی جداسازی گردید بطوریکه درصد آلودگی 

نمونه ها به قارچ های مختلف  شامل مخمر 78/3 %، فوزاریوم 69/6 %، پنی 

ســیلیوم 45/6 %، یوروتیوم 52/2 %، کالدوسپوریوم 47/8 %، آسپرژیلوس 

43/5 %، موکور 39/1 %، اسکوپوالریوپســیس 4/3 %، پسیلومایسس 2/2 

%، و ســایر قارچ ها 34/8 % بود )Kehinde .)12 و همکاران در سال 2014 

در نیجریه به منظور تشخیص قارچ های مولد آفالتوکسین در خوراک طیور 

نشان دادند که قارچ های درگیر شامل: آسپرژیلوس فالووس، آسپرژیلوس 

اوریزا ،رایزوپوس اوریزا و پنی سیلیوم نوتاتوم بودند؛ که گونه غالب متعلق 

به آســپرژیلوس فالووس بود )18(. در مطالعه دیگری که در نیجریه توسط   

David و Ogunlade در سال2013 بر روی میزان آلودگی قارچی در 10 

نوع خوراک طیور انجام شــد، 5 جنس قارچی آسپرژیلوس، فوزاریوم، پنی 

سیلیوم، رایزوپوس و آبسیدیا از نمونه ها جداسازی گردید )Saleemi .)8 و 

همکاران در ســال2010، 119 نمونــه خوراک طیور را از لحاظ فلور قارچی 

در پاکســتان مورد مطالعه قرار دادند. میزان آلودگی قارچی در کل خوراک 

73/10 %، در خوراک آماده تجاری 69/66 %  و در خوراک مخلوط مرغداری 

83/33 % گزارش شد)Krnjaja .)29 و همکاران در سال 2008، 230 نمونه 

خوراک طیور را جهت تعیین میزان آلودگی قارچی مورد بررسی قرار دادند. 

38/26 %  نمونه ها آلودگی قارچی داشــته و شایع ترین قارچ های جدا شده 

نیز به ترتیب شــامل فوزاریوم با 56/09 % آلودگی، آسپرژیلوس 54/35 %، 

رایزوپوس 40 %، پنی سیلیوم 30/87 %، موکور 30/04 % و آلترناریا 3/48 % 

بودند )Labuda .)20  و Tancinova در سال2006، 108 نمونه خوراک 

طیور را از نظر آلودگی قارچی بررسی کردند که شایع ترین  قارچ های  جدا 

شده  شامل پنی سیلیوم )89 %(، آسپرژیلوس )69 %( و موکور )50 %( و ترتیب 

فراوانی سایر قارچ های جداسازی شده شامل رایزوپوس )44 %(، فوزاریوم  و 

یوروتیوم )هر کدام 42 %(، کالدوسپوریوم )31 %(، آلترناریا )22 %(، آبسیدیا 

)16 %(، آکرومونیوم )12 %(، اسکوپوالریوپسیس )10 %(، پسیلومایسس )4 

%( و اولوکالدیوم )3 %(  بودند. همچنین این محققین میزان آلودگی قارچی 

را در نمونه هــای خــوراک رنجــی از 103 × 1 تا 105 × 200 واحد تشــکیل 

دهنــده کلونی/گرم تخمین زدنــد)Shahidul Alam .)21 و همکاران در 

سال 2001 در بنگالدش، آسپرژیلوس، پنی سیلیوم، رایزوپوس، فوزاریوم، 

پسیلومایسس، اسکوپوالریوپسیس، آلترناریا و کاندیدا را به عنوان فراوان 

ترین قارچ های موجود در خوراک طیور گزارش کردند )30(. 

همانند تحقیق حاضر، Ezekiel  و همکاران در سال 2012، فوزاریوم 

را به عنوان شــایع ترین قارچ از خوراک تجاری طیور در نیجریه شناســایی 

کردنــد )9(. در مطالعــه Krnjaja و همکاران در ســال 2008  نیز شــیوع 

قارچ های توکسین زا به صورت فوزاریوم با 56/09 % آلودگی، آسپرژیلوس 

54/35 %، پنی ســیلیوم 30/87 %، و آلترناریا 3/48 %  بود )20(. همچنین 

نتایجی مشابه نتایج بررسی ما در مطالعه Uwaezuoke و Ogbulie در 

ســال 2008 در نیجریه که بر روی خوراک طیور انجام شد مشاهده گردید 

که 62/5 % نمونه ها آلوده به پنی سیلیوم، 58/3 % به فوزاریوم و 56/3 % به 

آسپرژیلوس آلوده بودند )31(.

در مطالعه ای که در کرمانشــاه توســط Azarakhsh و همکاران در 

سال 2011  بر روی خوراک جوجه های گوشتی  انجام شد، نشان دادند که 

نمونه ها آلوده به قارچ های توکسین زای شایع شامل آسپرژیلوس، فوزاریوم 

و پنی سیلیوم بودند؛ بطوریکه آسپرژیلوس ها بیشترین شیوع را داشتند)2(. 

در بررسی Dalcero و همکاران در سال 1998 فراوانی قارچ های جدا شده 

از خوراک طیور به ترتیب  شــامل آسپرژیلوس )85 %(،  فوزاریوم )70 %( و 

پنی ســیلیوم )48 %( بودند )7(. بر اساس مطالعه Magnoli و همکاران در 

سال 1998 بیشترین آلودگی خوراک طیور مربوط به آسپرژیلوس ها و سپس  

پنی ســیلیوم ها بود. متوسط شمارش فلور قارچی برای آسپرژیلوس و  پنی 

ســیلیوم نیز  به ترتیب شــامل 104 × 9/5 تا 103 × 1  و 105 × 2/5 تا 103 × 

1/2 واحد تشکیل دهنده کلونی/گرم بود)22(.

Fakruddin و همکاران در سال 2015 میزان آلودگی به آسپرژیلوس 

فــالووس را در نمونه های خــوراک رنجــی از 10-2 × 5/6 تا 2-10× 7/1 

پروپاگــول در هر گرم و در نمونه هــای دان رنجی از 10-2× 2/8 تا 2-10× 

3/8 پروپاگول در هر گرم تخمین زدند )10(.

Nemati و همکاران در سال 2014 در تبریز جهت تعیین میزان وقوع 

آفالتوکســین B1 در خوراک طیور، یافتند که شیوع باالیی از آفالتوکسین 

و آلودگی قارچی در خوراک و اجزای آن وجود دارد؛ به طوریکه بیشــترین 

 ،)20/72 µg/kg( میزان آلودگی را در بین خوراک ها به ترتیب در پس دان

آلودگی قارچی در خوراک طیور



مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره 72، شماره 4، 1396 452

میــان دان )µg/kg 11/09( و پیــش دان )µg/kg 5/65( و در بیــن اجزای 

 ،)6/01 µg/kg( خوراک بیشــترین آلودگــی را به ترتیب در کنجاله ســویا

سبوس گندم )3/05 میکروگرم/کیلوگرم(، ذرت )µg/kg 2/35( و دانه گندم 

)µg/kg 1/54( گزارش کردند )25(.

Kajuna و همکاران در ســال 2013 در تانزانیا نشان دادند که 68 % 

نمونه های خوراک طیور آلوده به آفالتوکسین 1B  هستند. همچنین حداقل 

میزان آلودگی به توکســین فوق را در سبوس ذرت )50 % ( با غلظتی برابر 

با µg/kg 9/4 و بیشــترین آلودگی را  در خوراک طیور گوشــتی )91 % (  با 

غلظتی برابر با µg/kg 35/8 گزارش کردند. )15(.

آلودگی خوراک طیور به آفالتوکســین ها در کامرون توسط Kana و 

همکاران در ســال 2013 مورد ارزیابی قــرار گرفت. در مجموع 201 نمونه 

ذرت، کنجاله بادام زمینی، خوراک طیور گوشتی و تخم گذار جمع آوری شد. 

نتایج نشان داد که تقریبًا 9 %  نمونه های ذرت به آفالتوکسین با غلظتی از 

کمتر از µg/kg 2 تا 42، 100 % نمونه های کنجاله بادام زمینی با غلظتی از 

µg/kg 39 تا 950،  93/3 % نمونه های خوراک طیور گوشتی با غلظتی از 

µg/kg 2 تا 52 و 83 % نمونه های خوراک طیور تخم گذار با غلظتی از 2 تا 

µg/kg 23 آلوده بودند )16(.

در مطالعه  Cegielska-Radziejewskaو همکاران  در سال 2013 

میانگین تعــداد کلونی های قارچی در خوراک پیــش دان 102 × 1/8 واحد 

تشــکیل دهنده کلونی/ گرم، در میان دان 102 × 3/2 واحد تشکیل دهنده 

کلونــی/ گرم و در پــس دان 102 × 1/6 واحد تشــکیل دهنده کلونی/ گرم 

تخمین زده شد )5(. 

در پژوهش حاضر  بیشترین قارچ های جدا شده از نمونه های دان آماده  

شامل پنی سیلیوم )28/3 %(، فوزاریوم )27/5 %(، آسپرژیلوس فومیگاتوس 

)13/8 %( و مخمرها )12/5 %( بود.

Fakruddin و همکاران در ســال 2015 در بنگالدش با بررســی بر 

روی 30  نمونه دان و خوراک کامل طیور، نشان دادند که 15 نمونه شامل 6 

نمونه خوراک و 9 نمونه دان، آلوده به آسپرژیلوس فالووس، یکی از مولدین 

عمده آفالتوکسین، بودند )10(.

همچنین در مطالعه Saleemi و همکاران در سال 2010 که بر روی 

خوراک آماده تجاری طیور و خوراک مخلوط طیور انجام دادند، شایع ترین 

قارچ های جدا شــده از خوراک آماده تجاری شامل آسپرژیلوس )%43/82(، 

پنی سیلیوم )22/47%(، فوزاریوم )5/61 %( و آلترناریا )1/12 %( و از خوراک 

مخلوط طیور  شــامل آســپرژیلوس )46/66 %(، پنی ســیلیوم )23/33 %(، 

فوزاریــوم )10 %( و آلترناریــا )10 %( بودند. از بین گونه های آســپرژیلوس،  

بیشــترین فراوانی مربوط به گونه های آســپرژیلوس نیجر و آســپرژیلوس 

فالووس بود )29(.

در بررســی حاضر فراوان ترین قارچ هایــی که از نمونه های ذرت جدا 

شــد شــامل پنی ســیلیوم )68/8 %(، فوزاریوم )61/3 %(، پسیلومایســس 

)33/8 %(، کالدوســپوریوم )25 %( و آســپرژیلوس فومیگاتــوس )20 %( و 

بیشــترین قارچ های جداسازی شده از نمونه های سویا  شامل فوزاریوم )35 

%(، کالدوســپوریوم )28/8 %(، آســپرژیلوس نیجر )21/3 %( و پنی سیلیوم 

)16/3 %( بودنــد. همچنین در ارتبــاط با آلودگی خوراک در فصول مختلف 

نیز مشخص شد که 100 %  نمونه های فصل بهار، 95 % نمونه های فصل 

زمســتان، 83/33 % نمونه های فصل پاییــز و 63/33 %  نمونه های فصل 

تابســتان آلوده به قارچ بودند. مدل رگرسیون لوجستیک رابطه فصل، نوع 

ماده غذایی یا هر دوی آن ها را با شــانس آلودگی به قارچ های آسپرژیلوس 

نیجر، پنی ســیلیوم، پسیلومایســس، فوزاریوم، کالدوســپوریوم، موکور و 

رایزوپوس نشان داد. بدین ترتیب که احتمال آلودگی به آسپرژیلوس نیجر 

در فصل بهار بیشتر از فصل تابستان )p<0.001ا;  OR=85.22( و در سویا 

 .)OR=13.11  ;اp=0.001(به صورت معنی داری بیشــتر از دان آماده بــود

همچنین احتمال آلودگی به پنی سیلیوم به طور معنی داری در فصل زمستان 

بیشــتر از فصل تابســتان )p=0.012ا; OR=3.1( و در ذرت بیشــتر از دان 

آماده بود )p=0.001ا; OR=5.91(. در ارتباط با پسیلومایســس نیز احتمال 

 )OR=3.55 ;اp=0.024( آلودگی آن در فصل پاییز بیشتر از فصل تابستان

و در ذرت بیشــتر از دان آمــاده  بــود )p<0.001ا; OR=5.93(. احتمــال 

آلودگــی به فوزاریوم در فصل زمســتان  )p=0.013ا; OR=2.98( و فصل 

بهار )p<0.001ا; OR=16.47(  بیشتر از فصل تابستان و در ذرت بیشتر از 

دان آماده بود )p<0.001ا; OR=8.24(. شــانس آلودگی به کالدوسپوریوم 

در فصل زمســتان بیشتر از فصل تابســتان )p=0.001ا; OR=5.13( و در 

ذرت )p=0.011ا;OR=3.38( و سویا )p=0.002ا; OR=4.21( بیشتر از دان 

آماده بود. همچنین مدل رگرسیون لوجستیک نشان داد که احتمال آلودگی 

به موکور در ذرت بیشــتر از دان آماده )p=0.017ا;OR=13.17( و احتمال 

p=0.021( آلودگی به رایزوپوس در فصل بهار بیشتر از فصل تابستان بود

.)OR=5.4 ;ا

در بررســی کــه Monge و همــکاران در ســال 2012 در ارتبــاط 

بــا آلودگی مواد خــام و خوراک  نهایی طیور به آســپرژیلوس و فوزاریوم و 

مایکوتوکسین هایشان انجام دادند  نشان دادند که 19 % از نمونه های مواد 

خــام و 79 % از نمونه های خوراک نهایی طیور بیــش از حد مجاز آلودگی 

قارچی داشــتند )104 × 1 واحد تشــکیل دهنده کلونی/ گرم(. آسپرژیلوس 

فــالووس از نمونه های مذکور جداســازی گردید اما گونه شــایع فوزاریوم 

ورتیسیلیوئیدس بود. همچنین آنالیز نتایج نشان داد که عمده آلودگی ناشی 

از فوزاریوم ها از دانه های ذرت بدست آمد )24(.

Bauduret در سال 1990 در فرانسه مطالعه ای بر روی خوراک طیور 

از نظــر آلودگی قارچــی انجام داد. برای این منظــور 150 نمونه خوراک را 

از 5 فــارم در یک دوره 3 ماهه فصل بارانــی )ژانویه، فوریه و مارس( جمع 

آوری کرد. بیشترین قارچ های جدا سازی شده شامل آسپرژیلوس فالووس، 

آسپرژیلوس گالکوس، آســپرژیلوس نیجر، فوزاریوم، موکور، رایزوپوس، 
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اسکوپوالریوپسیس و کالدوسپوریوم بودند )3(.

Cegielska-Radziejewska و همکاران در سال 2013 تعداد 45 

نمونــه خوراک طیور را در ماه های ســپتامبر و اکتبر از نظر آلودگی  قارچی 

مورد مطالعه  قرار دادند؛ شایع ترین قارچ های جدا شده شامل آسپرژیلوس، 

 Ariyo رایزوپوس، موکور، پنی سیلیوم و فوزاریوم  بود )5(. در مطالعه ای که

و همکاران در سال 2013 با بررسی خوراک تجاری و غیر تجاری طیور بین 

ماه های فوریه و مارس در مرغداری های مختلف در نیجریه، در مجموع 874 

گونه قارچی را شناسایی کردند که قارچ های توکسیژنیک جداسازی شده از 

نمونه ها شــامل آسپرژیلوس، پنی سیلیوم، فوزاریوم و آلترناریا بودند. در هر 

دو نوع خوراک بیشترین جدایه قارچی مربوط به گونه های آسپرژیلوس  با 

40 % آلودگی  بود؛ که از این میان آســپرژیلوس فالووس باالترین میزان 

آلودگی را داشــت. همچنین این محققین میــزان آلودگی نمونه ها به پنی 

سیلیوم را در  خوراک غیر تجاری 20 % و در خوراک تجاری 13 %  گزارش 

کردند )Okoli .)1 و همکاران در ســال 2007 با نمونه برداری از 54 نمونه 

از 6 مــاده خام خوراک طیور طی فصــل بارانی در ماه های ژوئن، جوالی و 

آگوست دریافتند که میکروارگانیسم های شایع شامل موکور، آسپرژیلوس، 

مخمر، باکتری ها و رایزوپوس بودند. بیشــتر ارگانیســم های قارچی در ماه 

جوالی جداسازی شدند )26(.

در مطالعه ای که Dalcero و همکاران  در سال 1997 بر روی خوراک 

طیــور در آرژانتین انجام دادند، نمونه هــا را از ماه مه 1995 تا ماه مه 1996 

جمع آوری کردند. میانگین شمارش کلی قارچ ها 104 تا 106 واحد تشکیل 

دهنده کلونی/گرم بود  و کمترین تعداد قارچ ها در ماه های اول نمونه گیری 

)ماه مه تا ماه سپتامبر 1995(  و بیشترین تعداد در ماه های آخر نمونه گیری 

)مــاه اکتبر 1995 تا مــاه آوریل 1996( بــود. همچنین نتایج این محققین 

نشــان  داد که 98 % نمونه ها به پنی ســیلیوم، 87 % بــه فوزاریوم و 52 % 

به آســپرژیلوس آلوده بودند)6(. در مطالعه انجام شــده توسط Castella و 

همکاران در ســال 1996 بر روی 66 نمونه خوراک طیور اخذ شــده در ماه 

ســپتامبر 1991 تا ماه مه 1992 از مرغداری های بارســلونای اسپانیا جهت 

تعیین فلور قارچی و آلودگی به قارچ فوزاریوم مشخص گردید که شمارش 

کلونی قارچ ها رنجی از کمتر از 210 تا  106 ×1/3 واحد تشکیل دهنده کلونی/

گرم بوده و 59/1 %  نمونه ها آلوده به فوزاریوم بودند )4(.

تنوعی که در نتایج حاصل از مطالعه حاضر و همینطور نتایج بدســت 

آمده توســط محققین مختلف در قســمت های مختلف دنیا دیده می شود 

ناشی از منابع مختلف تهیه خوراک، شرایط حمل و نقل و همینطور شرایط 

بهداشتی موجود در نگهداری خوراک در محیط های مرغداری ها می باشد. با 

این حال، مطالعه حاضر شیوع باالی آلودگی قارچی و همینطور فراوانی زیاد 

قارچ های توکسین زای مهم را در خوراک طیور مرغداری های تحت بررسی 

به اثبات رســاند. با توجه به تنوع وضعیت آب و هوایی کشــور و روش های 

مختلف نگهداری جیره های غذایی طیور و تنوع مرغداری ها، برنامه ریزی 

جهت شناسایی قارچ ها و تعیین هویت گونه های توکسین زا، کنترل و حذف 

آن هــا در جیره های مختلف طیور و همینطور آمــوزش صحیح مرغداران 

جهت نگهداری و انبار مناسب خوراک پرنده توصیه می گردد.   

تشکر و قدردانی
به این وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشکده 

دامپزشکی به خاطر تأمین اعتبار طرح تحقیقاتی شماره 3/32165 تشکر و 

قدردانی می گردد.

آلودگی قارچی در خوراک طیور
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Abstract:
BACKGROUND: Unhygienic poultry feedstuffs can lead to nutrient losses and have det-

rimental effect on poultry production and public health. OBJECTIVES: This study was to 
investigate the fungal contamination of poultry feed and its ingredients in broiler farms 
in Torbat Heydarieh, Khorasan Razavi province, Iran. METHODS: A total of 240 poultry 
feed samples comprising three different feeds were collected and examined using dilution 
plating technique. Preparations of all samples from successive dilutions were prepared, 
and then 0.1 ml of each dilution was cultured on the surface of Potato Dextrose Agar 
supplemented with Chloramphenicol and  incubated at 27 °C for 7 days. Fungal colony 
counting was performed based on CFU/gr. The fungi were identified by gross and mi-
croscopic features. Statistical analysis of the data was done using SPSS software version 
21. RESULTS: In examined samples, fungal contamination was detected in 205 samples 
(85/14 %) out of 240 samples. The corn (32/5%) was the most contaminated feed, fol-
lowed by soybean (29/16%) and finished feed (23/75%). The predominant fungi isolated 
were Fusarium spp. (41/3 %), Penicillium spp. (37/9%), Cladosporium spp. (21.3 %), 
Paecilomyces spp. (17.1%), Aspergillus fumigatus (13/3 %), Aspergillus niger (12.9%) 
and Yeast spp. (12.9 %). Frequency of toxin -forming fungi was significantly higher than 
the non- toxin -forming fungi (p<0/001). The mean total count of fungi was estimated 2/9 
× 105 CFU/gr. CONCLUSIONS: The findings of this research showed the high prevalence 
of fungal contamination as well as high frequency of toxin -forming fungi. Therefore, the 
feed raw materials are important vehicles for introduction of fungal organisms into poultry 
feed and fungal growth reduces the nutritional value of feeds.  A program should be con-
sidered in order to control, limit and delete  the fungi from feeds.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. The frequency of fungal contamination in samples according to feed type and season.

Table 2. The frequency of various fungi isolated from feed samples in different seasons.

Figure 1. The frequency of fungi isolated according to the sampling season.

Figure 2. The frequency of fungi isolated according to feed type.


