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Abstract 
 

Background and purpose: Rice is the staple food in Iran particularly in the northern provinces of 
Gilan and Mazandaran. It is, however, prone to mycoflora and mycotoxin production. This study was 
conducted to determine the contaminant mycoflora of rice grains in Mazandaran province, in order to use 
this information to consider possible mycotoxin occurrence in this area. 

Materials and methods: One hundred different rice bran samples intended for human 
consumption were collected from 100 various rice farmers of 15 randomly selected districts zones of 
Mazandaran province, during the months of August to November 2009. The surface of the grains (24) 
were sterilized by 1% sodium hypochlorite and they broke by sterile scalpel and plated (12 per plate) on 
potato dextrose agar (PDA) medium containing chloramphenicol. 

Results: The contamination of all polished rice sampled in 2009 was 93%. Fungi genus detected, 
in order of frequency from the internal tissues of rice samples, were Aspergillus (43.96%), Cladosporium 
(13.96%0), Alternaria (10.21%), Rhodotorula (7.50%) and Penicillium (4.79%). The most common 
Aspergillus species identified was A. flavus species (57.9%). 

Conclusion: The presence of toxicogenic fungi such as Aspergillus sp, Alternaria sp, Penicillium 
sp. in rice can produce mycotoxins that may have an impact on the quality of rice and cause disorders in 
humans or animals. Screening the consumed rice grains for fungal contamination and mycotoxins before 
utilization as human food and animal feed is recommended. 
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  گزارش کوتاه        

  
  
  ــدرانـــازنـــــی مـکــــزشـــوم پــــلــــه دانشــــگاه عــلـــمج

  )279-285   (1390  سال  بهمن   86شماره   بیست و یکم دوره 
 

279  1390بهمن  ، 86 ، شماره بیست و یکم دوره                                                               گاه علوم پزشکی مازندران                      مجله دانش 

  آلودگی قارچی برنج مورد مصرف غذایی کشاورزان بررسی 
 

        1سید رضا عقیلی
        2شکوهیطاهره 
        3خسرویعلیرضا 

  4سلمانیانبهار 
  چکیده

عنوان دانه غذایی     برنج بدون پوسته به   . حساسیت جهانی درخصوص سالمت مواد غذایی رو به افزایش است          :سابقه و هدف  
 آلودگی قارچی بـرنج مـورد مـصرف غـذایی انـسان             .آلوده شود  ها  به انواع قارچ    نگهداری شرایط درت  ممکن اس  اصلی در ایران  

طور مستقیم، در صورت وجود زمینه مناسب برای رشد و گسترش قارچ از مسیر گوارشی و یا غیرمـستقیم در اثـر امکـان تولیـد                            به
 قـارچی در آلـودگی  این مطالعه با هدف بررسی شـیوع  . اندازد  می را به مخاطرهها، حیات و سالمت انسان     ها در دانه    مایکوتوکسین

  . استگرفتهگیرند صورت  می ها قرار های برنج محصول کشاورزان استان مازندران که موردمصرف غذایی آن دانه
د شـهر اسـتان مازنـدران، یکـص        15 تـصادفی در   ، بر اسـاس آمـار     1388آبان   تا های شهریور  خالل ماه  در :ها مواد و روش  

منـزل نگهـداری    در  و اسـت این نمونه ها موردمصرف غذایی همان کشاورزان بوده   . آوری شد   کشاورز جمع  100نمونه برنج از    
و  درصـد    1برطرف کردن آلودگی سطحی بـا هیپوکلریـت          پس از .  بر آلودگی قارچی نداشتند    مبنیعالمت مشخصی    و شد می
در هـر   (  انکوبه شـدند   c°17 و c°27کلرامفنیکل کشت و درحرارت     + ر  نیم کردن، در پلیت حاوی محیط پتیتودکستروزآگا       دو

  .گرفتند مورد شناسایی قرار شناسی های تشخیص قارچ روش یافته با قارچی رشد عناصر).  دانه2400 دانه در مجموع 12پلیت 
هـای   جـنس . ان دادنـد  هـا آلـودگی قـارچی نـش        دانه یکی از  ها و  یکی از پلیت   ها حداقل در   نمونه  از  درصد 93 :ها یافته

و  )درصــد 50/7( ، رودوتــروال)درصــد 21/10(، آلترناریــا )درصــد 96/13( کالدوســپوریوم ،)درصــد 96/43( آســپرژیلوس
با وجود اهمیت موضوع آلودگی برنج به عناصـر قـارچی،           . شده بودند  بیشترین عناصر قارچی جدا    )درصد 79/4(سیلیوم   پنی

 ،در ایـن مطالعـه    جدا شـده    های   جدا سازی و شیوع باالی قارچ     . باشد بسیار اندک می  مطالعه آلودگی قارچی برنج در کشور       
 افزایش میانگین رطوبت در نواحی غربی استان از         .و سایر کشورها همخوانی دارد     با نتایج حاصل از تحقیق دیگران در ایران       

  .بوده است ها دانه کننده در های آلوده عوامل تفاوت در فراوانی انواع قارچ
زایـی انـسان     طور مـستقیم در بیمـاری      هتوانند ب  های برنج مصرفی، می    بسیاری ازعناصر قارچی جدا شده از دانه       :استنتاج

  هنگام نگهداری در منازل و بروز شرایط، قادر بـه تولیـد        درها در صورت عدم دقت       برخی از آن   نقش ایفا نمایند و از سویی     
شناسایی آلودگی قارچی به عنوان قدم       لذا   ؛بار خواهد آورد  ه  در سالمتی انسان ب    که اثرات نامطلوبی     باشند مایکوتوکسین می 

 .ها مورد ارزیابی قرار گیرد  سالمت دانهعاملعنوان یک  هبایستی ب گردد و  تعیین سالمت برنج مورد مصرف توصیه میاول
  

  ری مواد غذایی نگهدا،غذای سالم ،مواد غذایی آلودگی ، استان مازندران،برنج :های کلیدی هواژ
  

  مقدمه
ترین غالت مورد مصرف غذایی مـردم        برنج از مهم  

ایران با داشـتن نزدیـک      . باشد ویژه خاورمیانه می   هجهان ب 
اختصاص یافته برای     هزار هکتار زمین کشاورزی    630به  

  رتبه  میلیون تن5/2د ساالنه نزدیک به ـو تولی کشت آن
 

  :aghili70@yahoo.com E-mail        دانشکده پزشکی مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم،  ، جاده خزر آباد18ومتر  کیل:ساری -سیدرضا عقیلی :مسئولمولف 
  شکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران قارچ شناسی و انگل شناسی پزه گرو و دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهرانPh.D دانشجوی. 1
   قارچ شناسی و انگل شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانهگرو. 2
  مرکز تحقیقات قارچ شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران .3
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 4

  5/5/90:             تاریخ تصویب15/9/89: ریخ ارجاع جهت اصالحات تا          3/8/89: ریافت تاریخ د 
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   بررسی آلودگی قارچی برنج
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هـای تحـت کـشت و         در زمـین   26 در تولید و     23جهانی  
  .)1(در مصرف آن را به خود اختصاص داده است 13

های شـمالی ایـن محـصول       ویژه در استان   هدر ایران ب  
غــذای اصــلی مــردم بــوده، از آن در تهیــه مــواد غــذایی  

 پخته، خشکبار، دسـر و آرد بـرنج اسـتفاده           همچون برنج 
ــه مــی ــراه ســایر    شــود و از نمون ــه هم هــای خــرد شــده ب
 .)2(رود کـار مـی    هماندهای آن در تغذیـه حیوانـات بـ         پس

منطقه مازندران بـر اسـاس اطالعـات آمـاری هواشناسـی            
در مناســب  بــه واســطه گرمــا و رطوبــت نــسبی )3(اســتان
ــاه ــا    م ــرنج در اردیبهــشت ت ــد ب ــای تولی ــره  c°8/21( مه
میـانگین  ( و شرایط آب و هوایی خـاص اسـتان   %) 2/71و

ــه  ــای روزان ــت 9/18دم ــانگین رطوب  درصــد و 1/72، می
تـرین   مهـم ) متر بارش باران در سـال       میلی 5/638متوسط  

  .باشد منطقه مناسب برای کشت آن در ایران می
در تجارت جهانی مواد غذایی، بهداشت و سالمت آن 

هـا و     آلودگی به انواع ارگانیـسم     ز نظر  و ا  بسیار مهم بوده  
 در ایـران سـالمت      .)4(گیـرد  سموم مورد ارزیابی قرار می    

مواد غـذایی از جملـه بـرنج وارداتـی از سـایر کـشورها،               
ــط م ــرار    ؤتوس ــابی ق ــورد ارزی ــران م ــتاندارد ای ــسه اس س

سسات در خصوص   ؤسسه و یا سایر م    ؤاما این م  . گیرد می
  و مستقیماً  می شود د  محصوالتی که در داخل کشور تولی     
 نظارت چندانی   ،گیرد در دسترس مصرف کننده قرار می     

تمامی محصول برنج تولید شده در ایران در         تقریباً. ندارد
شود و نظـارت علمـی بـر نحـوه           داخل کشور مصرف می   

  .نگهداری آن در منازل یا انبارها وجود ندارد
ها برای ایجـاد اخـتالل در        راه ورود بسیاری از قارچ    

 دستگاه گوارشی و از طریـق مـواد غـذایی          ،یات میزبان ح
 آلـودگی قـارچی بـرنج مـورد مـصرف           .باشـد  آلوده مـی  

صـورت وجـود زمینـه       طـور مـستقیم، در     هغذایی انسان، ب  
مناسب برای رشد و گسترش قارچ از مـسیر گوارشـی، و            

هـا در    یا غیرمستقیم در اثـر امکـان تولیـد مایکوتوکـسین          
  .اندازد نسان را به مخاطره میها، حیات و سالمت ا دانه

 هر چنـد هـیچ شـکی در رابطـه بـا پتانـسیل حـضور               
ها در مـواد غـذایی جهـت         مایکوتوکسینها و تولید     قارچ

 ایجاد بیماری و حتی مرگ در انـسان و حیوانـات وجـود          
بیماری و مرگ   ندارد، اما شواهد آشکارتری در رابطه با        

در هـا،    ارچو میر ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده به قـ          
  .)5،6(ای در سرتاسر دنیا وجود دارد مزرعه حیوانات

هـا در اثـر      هـای آن   خرابی و فساد غالت و فـرآورده      
  درصـد  20 و حـداقل     باشد  می های قارچی بسیار   آلودگی

هـا   ای و سـموم آن     هـای رشـته    غالت در اثـر انـواع قـارچ       
 مراحـل  در دانـه . )7(گـردد  خراب و غیرقابل مصرف مـی     

 دارد، قـرار  روی زمـین  بر که زمانی از یاهگ رشد مختلف
نقل  و حمل نمودن، انبار برداشت، زمان برداشت، از قبل
در معـرض آلـودگی بـه     سـازی  کارخانجات خـوراک  و

. باشـد  ای می  های رشته  ویژه قارچ  ههای قارچی ب   ارگانیسم
 در دمای نامناسب، عدم کنترل      برنج در منازل،  نگهداری  

آلـودگی بـه     ، تهویه نامناسـب،    یا ظروف  رطوبت در انبار  
ــم     ــل مه ــر اصــولی از عوام ــل غی حــشرات و حمــل و نق

سـفانه،  أمت. شـوند  ها محسوب می   آلودگی غالت به قارچ   
هـا بـا     هـا و سـموم آن      اغلب آلودگی مواد غذایی به قارچ     
باشد و نیاز به بررسـی       چشم غیر مسلح قابل شناسایی نمی     

  جهـت   اول این مطالعه به عنوان قـدم     . آزمایشگاهی است 
 و  ویـژه در مـواردی کـه مـستقیماً         هتعیین سالمت برنج بـ    

و بـا هـدف     گیـرد،    بدون واسطه، مورد مصرف قـرار مـی       
قارچی دردانه های برنج محصول     آلودگی  بررسی شیوع   

کــشاورزان اســتان مازنــدران کــه در منــازل نگهــداری و 
 صـورت پذیرفتـه     ،گیرنـد  مورد مصرف غذایی قـرار مـی      

  .است
  

  هامواد و روش 
  جمع آوری نمونه های برنج

ــ   ــرنج، ب ــارچی ب ــور ق ــرای جداســازی فل صــورت  هب
صد نمونه مختلـف از بـرنج مـورد          انتخاب تصادفی، یک  

 15 کشاورز متفاوت از 100مصرف غذایی کشاورزان از    
گیـری در    نمونـه  .آوری شـد   شهر اسـتان مازنـدران جمـع      
هـا   نمونـه  . انجـام شـد    1388 خالل شهریور ماه تا آبان ماه     

 همان سال زراعی    و در همگی محصول همان کشاورزان     
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  ن      سیدرضا عقیلی و همکارا                کوتاه    گزارش  
  

281  1390بهمن  ، 86 ، شماره بیست و یکم دوره                                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                       

بود و پس از انجام مراحل شالیکوبی و بوجاری در منـزل        
شـدند و جهـت طـبخ مـواد غـذایی مـورد              نگهداری مـی  
  .گرفتند استفاده قرار می

ــه ــا نمون ــرم500حــدود ( ه ــذی  )  گ در پاکــت کاغ
استریل ریخته سپس در کیسه نایلونی قـرار داده شـدند و            

 برچـــسب مشخـــصات بـــه آزمایـــشگاه صبنـــپـــس از 
ــارچ ــارچ  ق ــان ق شناســی  شناســی و انگــل شناســی دپارتم

ــوم پزشــکی و خــدمات بهداشــتی    ــشگاه عل پزشــکی دان
هـا در حـرارت اتـاق     نمونه. درمانی مازندران منتقل شدند   

شناسـی روی    نگهداری و در طی یک هفته بررسی قـارچ        
شاهده ها عالمت قابل م    هیچ یک از نمونه    .شدآغاز   ها آن

نحوه  . بر آلودگی قارچی نداشتند    مبنیبا چشم غیرمسلح    
طور واضح قابل    هها در منازل کشاورزان ب     نگهداری نمونه 

شناسایی نبود و بر اساس پرسشنامه اطالعـات مربـوط بـه            
کردن  وضعیت مزرعه، نحوه آبیاری، نحوه درو و خشک       

های شالی، نوع محصول بـرنج، مشخـصات،آدرس         نمونه
  .اس کشاورز ثبت شدو تلفن تم

  
  جداسازی گونه های قارچی

 دانـه انتخـاب و بـه       100طور تـصادفی     هاز هر نمونه ب   
ــدت  ــت ســدیم  2م ــه در درون هیپوکلری   درصــد1 دقیق

. غوطه ور گردید تا آلودگی سطحی آن برطـرف گـردد          
 ثانیه بـا    30مدت   هسپس در شرایط استریل دو بار هر بار ب        

ام با اسـتفاده از کاغـذ       آب مقطر استریل شستشو و سرانج     
 استریل در پلیـت اسـتریل خـشک         1صافی واتمن شماره    

ها انتخاب و پس      دانه از بین آن    24طور تصادفی    هب. شدند
از دو نیم کردن با اسـکالپل اسـتریل در دو پلیـت حـاوی               

گرم در لیتـر    میلی50+محیط کشت پتیتو دکستروز آگار     
ممـاس بـا    به صـورت    ) PDA1( بیوتیک کلرامفنیکل  آنتی

 تـصویر ( ) دانـه  12در هر پلیت    ( محیط کشت نشاء شدند   
ها یک سـری از      به جهت رشد بهتر انواع قارچ     ). 1شماره  
گـراد و سـری دیگـر         درجه سانتی  27ها در حرارت     پلیت

 زیــرا ؛گــراد انکوبــه شــدند  درجــه ســانتی17در حــرارت 

                                                 
1. Potato-Dextrose-Agar 

. ها متفاوت است   اپتیمم حرارت برای رشد در انواع قارچ      
اسازی، پـس از رشـد اولیـه، عناصـر قـارچی بـه       برای جد 

سـپس بـا    .  منتقـل شـدند    PDAهای حاوی    ها و پلیت   لوله
از نظــر مرفولــوژی و  شناســی هــای تــشخیص قــارچ روش

 و همکاران، De Hoogبراساس کلید تشخیصی  فیزیولوژی
  .)8(ها مورد شناسایی قرار گرفتند جنس و گونه قارچ

  

  
  

هـا در     رشد عناصر قارچی نفوذ یافتـه در داخـل دانـه           :1  شماره تصویر
   کلرامفنیکل +PDAسطح محیط کشت 

  
  

   و بحثیافته ها
 7ورد آزمایش تنها از      نمونه برنج مازندران م    100از  

 93 جــدا نــشد و PDAنمونــه عناصــر قــارچی در محــیط 
یکـی از    هـا و   ها حداقل دریکـی از پلیـت        از نمونه  درصد
فراوانـی آلـودگی    . ها آلـودگی قـارچی نـشان دادنـد         دانه

 نـشان داده شـده      1شـماره   ها در جـدول      قارچی در نمونه  
ــت ــپرژیلوس .اس ــد 96/43(آس ــپوریوم ،)درص  کالدوس

، رودوتـروال   )درصـد  21/10( آلترناریـا  ،)درصد 96/13(
ــد50/7( ــی ) درص ــیلیوم  و پن ــد79/4(س ــشترین و ) درص  بی

، پسیلومایـسس   ) درصـد  42/0( بـوتریس چارتـاروم   استاکی
 ،) درصد 42/0( ، جنس نیگروسپورا  ) درصد 42/0( لیلیاسینوم

ــوروروم  ــاتومیوم م ــوال ،)درصــد 21/0( چ   جــنس هومیک
ــی کوکــ )درصــد 21/0( )  درصــد21/0( وم، و جــنس اپ

  .شده بودند کمترین عناصر قارچی جدا
ــزان جداســازی آســپرژیلوس  ــا در انکوباســیون  می   ه
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   درجــه و کالدوســپوریوم و آلترناریــا در انکوباســیون 27
  . درجه بیشتر بوده است17

های مخمـری، جـنس رودوتـروال تنهـا          از میان قارچ  
  درصـد  10و از    قارچ مخمری جدا شده از نمونه هـا بـود         

  .دست آمد هها ب  درصد کل دانه5/1ها و  نمونه
آســپرژیلوس، ( شــده اغلــب عوامــل شــایع جــدا   

های بـا     قارچ ءجز) سیلیوم کالدوسپوریوم، آلترناریا و پنی   
باشـند   توانایی احتمالی تولید توکسین در مواد غذایی می       

و در صورت عدم دقت در شرایط نگهداری احتمـال آن           
هـای جـدا شـده       سـپرژیلوس در میـان آ    .یابـد  افزایش مـی  

ــاتوس   ــپرژیلوس فومیگـ ــالووس و آسـ ــپرژیلوس فـ آسـ
  ).1نمودار شماره (باالترین فراوانی را داشتند 

  
A.versicolor, 2.4

A. candidus, 2.8A. flavipes, 7.1

A.orysa, 3.3

A. niger, 9

A. fumigatus, 17.5

A. flavus, 57.9

  
 جـدا  لوسی آسـپرژ  یهـا   انـواع گونـه    یدرصد فراوان  :1شماره   نمودار

   برنجیها شده از نمونه

شـامل  فراوانی و درصد آلودگی به جنس آلترناریـا         
النجیپس . و آ )  درصد 34/73( های آلترناریا آلترناتا   گونه

 11/48(سیترینوم   سیلیوم پنی بوده است و  ) درصد 13/26(
گریزوفولوم .، پ )درصد 5/21(ایسلندیکوم  .، پ )درصد

 هـای  سـیلوم  پنی)  درصد 3/13( کامیونه.و پ )  درصد 4/17(
  .ها بودند جدا شده از نمونه

دگی برنج انبـار شـده و       با وجود اهمیت موضوع آلو    
  تمامی که تقریباً  آماده مصرف به عناصر قارچی، به دلیل آن       

صـورت   ههم ب  محصول برنج در ایران در داخل کشور آن       
مورد مصرف قرار    خرید و فروش جزئی و محلی انجام و       

 برنج درکشور بسیار اندک قارچی آلودگی گیرد، مطالعه می
توکـسیکوژن و   هـای    بوده بیشتر در خصوص تعیین قارچ     

ها در این محـصول اسـتراتژیک معطـوف           مایکوتوکسین
  . )9،10(گردیده است

هـای قـارچی جـدا شـده بـه عنـوان             برخی از جـنس   
ــات     ــه، در مطالع ــن مطالع ــرنج در ای ــارچی ب ــودگی ق آل

های گیاهی دیگر از جملـه   دیگران در ایران در زمینه دانه   
  .)11-13(گندم، سورگوم و ذرت نیز گزارش شده است

مطالعات متعدد در سایر کشورهای جهـان در زمینـه          
آلودگی قارچی برنج در بسیاری از نتایج با مطالعه حاضر      

  .باشند ها به شرح زیر می همخوانی دارد که برخی از آن
  

 محصول سال زراعـی   نمونه برنج مورد مصرف غذایی و     100های جدا شده از      کلنی و درصد فراوانی و درصد آلودگی قارچ        تعداد : 1 جدول شماره 
   کشاورزان مازندران1388

  

  *کل تعداد کلنی جدا شده در  نمونه 100درصد آلودگی در *درصد آلودگی در کل
 )درصد(تعداد 

  ċ17تعداد کلنی جدا شده در انکوباسیون 
 )درصد(تعداد 

  ċ27تعداد کلنی جدا شده در انکوباسیون 
 )درصد(تعداد 

  جنس قارچ

 آسپرژیلوس )93/56( 156 )70/26( 55 )96/43( 211 61 75/8
 آکرمونیوم )29/3( 9 )94/1( 4 )71/2( 13 8 54/0
 آلترناریا )93/6( 19 )55/14( 30 )21/10( 49 33 04/2
 استمفیلیوم )19/2( 6 )0( 0 )25/1( 6 5 21/0
 اگزروهیلوم )92/2( 8 )45/1( 3 )28/2( 11 6 46/0
 پنی سیلیوم )75/4( 13 )84/4( 10 )79/4( 23 13 96/0
 رایزوپوس )09/1( 3 )48/0( 1 )84/0( 4 3 13/0
 رودوتروال )48/5( 15 )8/10( 21 )50/7( 36 10 50/1
 فوزاریوم )46/1( 4 )0( 0 )84/0( 4 2 08/0
 کالدوسپوریوم )29/3( 9 )15/28( 58 )96/13( 67 39 79/2
 موکور )92/2( 8 )48/0( 1 )87/1( 9 4 38/0
 مونیلیا )38/4( 12 )33/5( 11 )79/4( 23 17 96/0

  **سایرجنس ها **)38/4( 12 ** )82/5( 12 ** )00/5( 24 **23  **00/1
 جمع )100( 274 )100( 206 )100( 480 93 00/20

  

  . دانه برنج مورد ارزیابی قرار گرفت2400 دانه برای هر نمونه و در کل تعداد 24 *
  ) هومیکوال و اپی کوکوم استاکی بوتریس، پسیلومایسس، نیگروسپورا، چاتومیوم،(اوانی اندک  جنس قارچی با فر6شامل هایف استریل و  **
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Iizuka           در بررسی میکرو فلور بـرنج بـدون سـبوس 
ــال ــد در س ــیلیوم و  1957در تایلن ــی س ــپرژیلوس، پن ، آس

  اعـالم ترین عوامـل شناسـایی    های موکورال را شایع    قارچ
 Plant Pathology در کتـاب  Agrios. )14(نمـوده اسـت  

های  ترین قارچ  سیلیوم را شایع   آسپرژیلوس و پنی  ) 1978(
  .)15(شمارد انباری می

Trung  ــاران در بررســی ــرنج  25 و همک ــه از ب  نمون
هــای جــنس آســپرژیلوس   قــارچ2001ویتنــامی در ســال 

سـیلیوم   و پنـی  ) درصـد  9/21( ، فوزاریـوم  ) درصد 8/43(
دا شده ذکر   ترین عناصر قارچی ج    را شایع ) درصد 9/10(

 و همکاران نیز در مطالعه خـود        Makun. )16(نموده است 
ــال   196روی  ــه در س ــک زده در نیجری ــرنج کپ ــه ب  نمون
ــارچ2007 ــی   ، ق ــپرژیلوس، پن ــنس آس ــای ج ــیلیوم،  ه س

فوزاریــوم، آلترناریــا، موکــور، رایزوپــوس، کوروالریــا، 
ــاختند   ــدا س ــپوریوم را ج ــسپوریوم و کالدوس . )17(هلمنت

Reddy          روی 2006 و همکاران در مطالعه خـود در سـال 
 18های انبار شـده بـه مـدت بـیش از یـک سـال، از                  برنج

 ها اکوسیستم متفاوت درهند، عنوان نمودند که آسپرژیلوس      
باشند که در    ی سطح برنج می   چ عوامل آلودگی قار   اساساً

هـا   ها جداسـازی آن    صورت ضدعفونی کردن سطح دانه    
 و همکاران نیـز در     Taligoola. )18(بسیار محدود بوده است   

 های برنج و آرد برنج وارداتی به کشور اوگانـدا          بررسی دانه 
 جنس متفاوت جـدا سـاختند کـه      30 گونه قارچی در     60

ــالووس،    ــپرژیلوس فـ ــدوس، آسـ ــپرژیلوس کاندیـ آسـ
یوروتیـوم  آسـپرژیلوس نیجـر، یوروتیـوم آمـستلوئیدامی،     

ــی  ــروم، پن ــنس تاالر  روب ــیترینوم و ج ــیلیوم س ــسسس  ومای
در بـسیاری از    . )19(ترین قارچ های جدا شده بودنـد       شایع

ــپرژیلوس   ــواع آس ــز ان ــر نی ــات دیگ ــ  مطالع ــا ب ــوان  هه عن
  .)20(ترین عوامل آلودگی برنج شناسایی شدند شایع

سـیلیوم،   های پنی  جنس  اساساً ها، در میان انواع قارچ   
ــارچ    ــزء ق ــوس ج ــور و رایزوپ ــپرژیلوس، موک ــای  آس ه

ــوده ــده در م آل ــه کنن ــداری دان ــه نگه ــسوب   رحل ــا مح ه
شوند و در صورت باال رفتن رطوبت و میـزان آب بـه              می

نمایند و بیشتر در نواحی با بارندگی      ها نفوذ می   داخل دانه 

ــی   ــده م ــاالتر دی ــت ب ــشتر و رطوب ــای  جــنس. شــوند بی ه
 ها موجب آلـودگی  رایزوپوس و موکور بیشتر در سطح دانه 

نس آسـپرژیلوس و    در ایـن مطالعـه نیـز جـ         .)21(شوند می
ویـژه در    هتـرین عوامـل آلـودگی بـ        سیلیوم جزو شایع   پنی

نواحی غرب استان که میزان بارنـدگی و رطوبـت بـاالتر            
هـای مـورد مطالعـه       که نمونـه    آن علتاند و به      بوده ،است

هـا بـه عناصـرقارچی       جهت بررسی آلودگی داخلی دانـه     
 ،ها ضدعفونی گردید   ابتدا با هیپوکلریت سدیم سطح آن     

  .میزان جداسازی رایزوپوس و موکور نیز کم بوده است
هــای ســیاه نظیــر آلترناریــا، کالدوســپوریوم و  قــارچ

 عوامل قارچی   ءها همچون تریکودرما نیز جز     برخی قارچ 
باشـند و در صـورت آلـودگی         خاک مـزارع مطـرح مـی      

ها استقرار و سـپس بـه        ها به گرد و غبار در سطح دانه        دانه
  .)21(نمایند میها نفوذ  داخل دانه

ــا،    ــواع آلترناری ــز جــدا ســازی ان در ایــن بررســی نی
 از آلـوده    حـاکی  دوسپوریوم و رودوتـروال، احتمـاالً     کال

ها بـه گـرد و غبـار مـزارع و نیـز نگهـداری در                 شدن دانه 
شرایط نامناسب و در نتیجه افزایش نفوذ ایـن عناصـر در            

  .باشد برنج مورد مصرف غذایی می
یلوس، ژهـای آسـپر   خـی گونـه  کـه بر  جه به ایـن  با تو 

هـا   سـیلیوم قـادر بـه تولیـد مایکوتوکـسین          آلترناریا و پنی  
 این گونه مطالعات در بررسی سـالمت و کیفیـت          ،باشند می

 این ماده غذایی اصلی در کشور ضروری بوده، تعیین انـواع          
هـا   کننده و توانایی تولید انـواع توکـسین        های آلوده  قارچ

هـا در   گیـری مایکوتوکـسین   هـا و انـدازه     توسط این قارچ  
  .ای برخوردار است مواد غذایی از اهمیت ویژه

هرچند کمیت تولید بـرنج اهمیـت زیـادی دارد امـا            
ــ  ــل از مــصرف   هســالمت و حفــظ کیفیــت آن ب ــژه قب وی

ای در  تحقیقــات گــسترده  .تــری اســت  موضــوع مهــم 
سـازی آن در برابـر       خصوص کیفیـت بـرنج و نیـز مقـاوم         

کننــده، بــه عنــوان یکــی از  دههــای آلــو انــواع ارگانیــسم
های غذایی اصلی مردم ایران در مراکـز تحقیقـات و            دانه

امـا  . )22(گیـرد  توسعه کشت برنج در ایـران صـورت مـی         
 آموزش در خصوص نحوه نگهداری مناسب و ممانعـت از         
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 کاهش کیفیت محصول پس از برداشت و پیش از مـصرف   
  .دباش کنندگان در حد الزم نمی به کشاورزان و مصرف

 های انباری معمـوالً    پیش از برداشت محصول، قارچ    
شـوند امـا وجـود      هـا یافـت نمـی      به میزان زیادی در نمونه    

هــا و انتــشار در هنگــام جابجــایی و نگهــداری  اســپور آن
ها منجر   و یا آلودگی محیط نگهداری به این قارچ        ها دانه

میـزان ایـن    . )23(گـردد  به گسترش و توسعه آلودگی مـی      
ت شرایط با حرارت و رطوبت باال و افـزایش          ها تح  قارچ

  .تواند افزایش یابد می، زمان نگهداری
هـای بـرنج     بسیاری ازعناصر قارچی جدا شده از دانه      

طور مستقیم در بیماری زایـی انـسان         هتوانند ب  مصرفی، می 
هـا در صـورت      برخـی از آن    نقش ایفا نمایند و از سـویی      

 بـروز شـرایط،     عدم دقت در هنگام نگهداری در منازل و       

 که اثرات نامطلوبی    باشند  مایکوتوکسین می  قادر به تولید  
ــ شناســایی لــذا . بــار خواهنــد آورده در ســالمتی انــسان ب

 تعیـین سـالمت بـرنج       آلودگی قارچی به عنوان قـدم اول      
عنـوان یـک     هبایـستی بـ    گـردد و   مورد مصرف توصیه می   

  .ها مورد ارزیابی قرار گیرد  سالمت دانهعامل
  

  اریسپاسگز
الــب طــرح تحقیقــاتی مــصوب در قایــن مطالعــه در 

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی دانـشکده        
داروسازی و با استفاده از منابع مالی معاونت تحقیقـات و           
ــتی    ــوم پزشــکی و خــدمات بهداش ــشگاه عل ــاوری دان فن

از همکاری و مساعدت سرکار      .درمانی صورت پذیرفت  
  .گردد یخانم صباح میاهی نیز تشکر م
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