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چکیده
هر سال پس از پوستگیری از پسته تازه ،مقدار زیادی محصول فرعی پسته تولید میشود .این محصول ارزش غذایی مناسبی دارد و
بهعنوان خوراک دام مورد توجه قرار گرفته است .این مطالعه با هدف بررسی میزان آلودگی میکروبی و غلظت سموم آفالتوکسین در
محصول فرعی پسته تولیدی در شهرستانهای کرمان ،رفسنجان ،زرند و سیرجان در استان کرمان انجام شد .نمونهها بهتفکیک از
پایانههای سنتی و صنعتی ،در سه مرحله شامل اوائل ،اواسط و اواخر دوره برداشت پسته و سه فاصله مختلف از زمان برداشت تا
پوستگیری ( 1-2ساعت 5 -6 ،ساعت و  ≤11ساعت) تهیه گردید .نمونهها در مقابل آفتاب خشک و سپس آسیاب شدند .تمام نمونهها در
شرایط استریل کشت گردید و جمعیت کپکها ،کپکهای آسپرژیلوس ،باکتریهای کلیفرم و اشریشیاکلی شمارش گردید .همچنین
غلظت سموم آفالتوکسین از طریق عصارهگیری از نمونهها و با دستگاه  HPLCتعیین شد .نتایج نشان داد که میانگین جمعیت کل
کپکها ،کپکهای آسپرژیلوس و باکتریهای کلیفرم و اشریشیاکلی بهترتیب  1283 ،1982 ،21222و  CFU 1/1در هر گرم و کمتر از
حد مجاز آن برای خوراک دام بود ،هر چند جمعیت میکروبی بین نمونههای شهرستانهای مختلف ( ،)P> 2/25و جمعیت کپکها بین
نمونههای پایانههای سنتی و صنعتی ( )P> 2/25متفاوت بود .با وجود تفاوت ( )P> 2/21در غلظت سموم آفالتوکسین بین نمونههای
شهرستانها ،میانگین غلظت کل سموم در نمونههای محصول فرعی پسته  2/8میکروگرم در هر کیلوگرم و کمتر از حد مجاز آن برای
خوراکهای دام بود .بهطور کلی نتایج نشان داد که محصول فرعی پسته تولیدی در استان کرمان از نظر آلودگیهای میکروبی و غلظت
سموم آفالتوکسین در حد قابل قبولی از سالمت قرار دارد.

واژگان کلیدی :محصول فرعی پسته ،کپکها ،آفالتوکسین ،کلیفرم و اشریشیاکلی.

مقدمه
وجود آب و هوای خشک و نیمه خشک در اکثر مناطق

 9552هزار تن از انواع محصوالت فرعی با قابلیت

کشور ،محدودیت و فقر مراتع ،کمبود منابع آب قابل

استفاده در جیره نشخوارکنندگان تولید شده است

دسترس ،بارش اندک همراه با الگوی نامناسب بارشها

(دیانی و همکاران .)1199 ،در حالی که اخیراً پیشنهاد

و استفاده نادرست از منابع موجود ،سبب کمبود مواد

شده است که استفاده از محصوالت فرعی کشاورزی در

خوراکی قابل استفاده در تغذیه دام شده است .در حال

تغذیه حیوانات یک راهکار موفق برای کاهش هزینههای

حاضر حدود  11/5میلیون تن از خوراک مورد نیاز

خوراک ،کاهش آلودگیهای زیست محیطی و همچنین

دامها در داخل تولید میشود و حدود  6/5میلیون تن

بازگشت سریع و کمهزینه این مواد به چرخه طبیعت

باید از خارج از کشور تهیه شود .در سال  1199بیش از

است ( .)Vasta et al., 2008محصول فرعی پسته
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آلودگی محصول فرعی پسته
یکی از مهمترین محصوالت فرعی کشاورزی است که

محصوالت دامی تولید شده باشد .همچنین آلودگیهای

شامل پوست نرم رویی ،دُم خوشهها ،برگها،

سالمونالیی و اشریشیاکلی از مهمترین آلودگیهای

سرشاخهها و مقداری پستههای پوک و نیمه مغز

باکتریایی هستند که از طریق خوراک دام و طیور

میباشد و گزارش شده است که میانگین تولید آن 1/6

منتقل شده و سبب ایجاد مشکالت بهداشتی میشوند.

برابر پسته خشک میباشد (شاکری و همکاران.)1183 ،

سویههای مشخصی از اشریشیاکلی پاتوژن مهم روده

در سال  1182تولید پسته در کشور  342284تن بوده

هستند و باعث بروز انواع مختلفی از بیماریهای

است ( ،)FAO, 2215و با احتساب تولید محصول

گوارشی میگردد ( .)Donnenberg, 2002از اینرو

فرعی پسته بهمیزان  1/6برابر پسته خشک ،تولید آن

برای تعیین کیفیت بهداشتی مواد غذایی ،بررسی

 455هزار تن در سال برآورد میگردد .نتایج تحقیقات

آلودگیهای باکتریایی بهخصوص اشریشیاکلی بهعنوان

متعدد نشان داده است که محصول فرعی پسته از

شاخص بهداشتی پیشنهاد شده است .از سوی دیگر

ارزش غذایی قابل توجهی برخوردار است و پتانسیل

برای جلوگیری از ورود آفالتوکسین به زنجیره غذایی

خوبی برای استفاده در جیره نشخوارکنندگان دارد

انسان ،پایش مستمر میزان آفالتوکسین در جیره دامها

(مهدوی و همکاران1194 ،؛ مختارپور و همکاران،

و حذف عوامل موثر در تولید سموم در خوراک دامها

 2212و شاکری .)2216 ،با توجه به کمبود و افزایش

پیشنهاد شده است (مکتبی و همکاران .)1181 ،از

قیمت منابع خوراک دام در کشور ،همچنین وفور ،ارزان

آنجا که مصرف محصول فرعی پسته در تغذیه

بودن و ترویج استفاده از محصول فرعی پسته بهعنوان

نشخوارکنندگان رو به افزایش است و با توجه به

بخشی از جیره نشخوارکنندگان ،سبب شده تا استفاده

نگرانیهایی که در ارتباط با سالمت انسان با مصرف

از آن در تغذیه دامها رایج گردد .تقریب ًا آلودگی

فرآوردهای آلوده به آفالتوکسین وجود دارد ،پژوهش

خوراکهای دام با آفالتوکسین اجتناب ناپذیر است

حاضر در استان کرمان بهعنوان بزرگترین تولید کننده

(کامکار .)2229 ،مطالعات انجام شده نشان داده است

پسته کشور ،بهمنظور بررسیهای میکروبیولوژیکی

که برخی از مزارع پسته در استان کرمان به قارچهای

وتعیین غلظت سموم آفالتوکسین در محصول فرعی

مولد آفالتوکسین آلوده میباشند (اصغری1149 ،و

پسته انجام شد.

مرادی و معصومی .)1149 ،آفالتوکسینها ممکن است

مواد و روش کار

مستقیماً از طریق رشد کپکها بر روی مواد گیاهی

تهیه نمونههای محصول فرعی پسته

خوراکی تولید شوند و یا از طریق زنجیره غذایی به

برای بررسی محصول فرعی پسته از شهرستانهای

فرآوردههای حیوانی نظیر شیر و یا گوشت منتقل شده

کرمان ،رفسنجان ،زرند و سیرجان بهعنوان مناطق

و در آنها تجمع یابند .در این شرایط سم بهطور

اصلی تولید پسته در استان کرمان نمونهبرداری انجام

مستقیم از طریق مصرف غذای آلوده در بافتهای

شد .در هر شهرستان دو پایانه سنتی و صنعتی

مختلف حیوان و یا ترشحات آنها ذخیره میگردد

پوستگیری و فرآوری پسته بهصورت تصادفی انتخاب

( .)Tabak and Cook, 1968بنابراین تعیین این

شد .سه مرحله زمانی برداشت پسته شامل ابتدا ،اواسط

سموم در محصوالت مورد استفاده در تغذیه دامها

و اواخر فصل برداشت بهعنوان مراحل نمونهبرداری در

میتواند سبب اطمینان خاطر بیشتر در مورد سالمتی

نظر گرفته شد .همچنین بر اساس فاصله زمان برداشت

محصوالت مورد استفاده برای دامها و سالمت
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مجله میکروب شناسی مواد غذائی
محصول تا زمان از پوستگیری آن در سه فاصله زمانی

معین و متفاوت از استاندارد آفالتوکسین آلوده نموده و

 1-2ساعت 5-6 ،ساعت و حدود  11ساعت و بیشتر

پس از سنجش میزان آلودگی ،درصد بازیافت با

نمونهبرداری انجام شد.

( HPLC )Dionex, P680PUMتعیین گردید

برای نمونهبرداری از محصول فرعی پسته تولید شده در

( .)AOAC, 2002
آمادهسازی نمونهها

هر مرحله ،مدت  15دقیقه در محل تخیله محصول و
یا در مسیر نقاله انتقال محصول قرار گرفته و در فاصله

به  12گرم از هر نمونه  82میلیلیتر محلول رینگر

زمانی هر یک دقیقه یک مشت از محصول برداشت

استریل اضافه شد (رقت  .)2/1مجدداً  8میلیلیتر

گردید .بهاین ترتیب  42نمونه شامل 3 :شهرستان × 2

محلول رقیقکننده به یک میلیلیتر از محلول اخیر

نوع پایانه صنعتی و سنتی پوستگیری و فرآوری پسته

اضافه گردید و رقت  2/21بهدست آمد .با همزدن و

×  1مرحله برداشت ×  1مرحله زمانی برداشت تا

یکنواخت کردن محتویات لوله با رقت  ،2/21یک

پوستگیری تهیه گردید .نمونههای تهیه شده از هر

میلیلیتر از آن به  8میلیلیتر محلول رقیق کننده در

پایانه در محلی تمیز در برابر آفتاب بهصورت الیهای

لوله سوم افزوده و رقت  2/221حاصل شد (مرتضوی و

نازک پهن گردید و تا خشک شدن کامل (حدود  3روز)

همکاران.)1142 ،

روزانه  2-1بار بههم زده شدند .نمونههای تهیهشده با

شمارش کلیفرم

آسیاب آزمایشگاهی مجهز به توری با منافذ به قطر 2/1

مقدار  1میلیلیتر از محلولهای با رقت  2/21و 2/221

میلیمتر آسیاب شد.

به دو پلیت اضافه گردید و سپس  22میلیلیتر محلول

تعیین سموم آفالتوکسین در نمونهها

( )Mae Conkey Agarپس از ذوب و خنک شدن به

برای تعیین غلظت سموم آفالتوکسین شامل ،B2 ،B1

آنها اضافه گردید .پس از بسته شدن در پلیتها

 G1و  G2در هر نمونه ،با افزودن  322میلیلیتر متانول

بهمدت  39ساعت در گرمخانه با  14درجه سانتیگراد

 92درصد 52 ،میلیلیتر هگزان و  5گرم  NaClبه هر

قرار داده شدند .پس از آن کلنیهای ارغوانی شمارش

 52گرم از نمونه عصاره استخراج گردید .تمیزسازی

گردید و با استفاده از رابطه زیر تعداد واحد مولد کلنی

عصاره با ستونهای ایمنوافینیتی مخصوص جذب

) (CFUتعیین گردید (مرتضوی و همکاران.)1142،

آفالتوکسین (Co. 5µm, 120o A 25×4.6 mm

 )VICAMانجام شد .با  6غلظت متفاوت از استاندارد
آفالتوکسین ( )SIGMA Co.منحنی استاندارد تعیین
شد .در نهایت دو نمونه فاقد آلودگی را با دو غلظت
تعداد کلنیها

=

رقت نمونه در لوله × مقدار نمونه کشت شده

CFU

(تعداد میکروب در یک گرم یا
یک میلیلیتر)

اشریشیاکی
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سال سوم /شماره /4زمستان - 59صفحات  61تا 27

آلودگی محصول فرعی پسته
مقدار 12میلیلیتر از محلول هر نمونه (رقت  )2/1به

شهرستان×  2نوع پایانه×  1مرحله برداشت×  1مرحله

لوله دورهامدار حاوی  12میلیلیتر محیط کشت 1اضافه

زمانی برداشت تا پوستگیری و بر اساس مدل زیر

گردید و لولهها بهمدت  39ساعت در گرمخانه 14

استفاده شد .میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن

درجه سانتیگراد قرار داده شد .در صورت وجود گاز در

مقایسه شدند (.)SAS, 2221

لوله دورهام ،با افزودن  2/5میلیلیتر معرف کواکس و

Yijkl=μ + Ai + Bj + Ck + Dl + εijkl
در این رابطه Yijkl ،مقدار هر مشاهده μ ،میانگین کل،

تشکیل حلقه ارغوانی ،ایکوالی مثبت میباشد .برای

 Aiاثر شهرستان Bj ،اثر نوع پایانه Ck ،اثر مرحله

شناسایی اشریشیاکلی با افزودن معرف فنلرِد به لوله

برداشت Dl ،اثر زمان برداشت تا پوستگیری و εijkl

حاوی محیط کشت ،رنگ معرف به زرد تغییر مییابد
(مرتضوی و همکاران.)1142 ،

خطای آزمایشی میباشد.

شمارش کپکها

نتایج

مقدار  2/5میلیلیتر از محلولهای با رقت  2/21و

جدول  1نتایج حاصل از بررسی جمعیت میکروبی و

 2/221به محیط کشت  Y.G.C2اضافه گردید و به

غلظت سموم آفالتوکسین ( 42نمونه) در محصول

مدت  42ساعت در گرمخانه با دمای  12درجه

فرعی پسته جمعآوری شده از استان کرمان در طول

سانتیگراد قرار داده شد .کلنیهای مخملی شکل با

یک دوره برداشت پسته را نشان میدهد.

رنگهای مختلف شمارش و در معکوس رقت و حجم

مناطق نمونهبرداری

استفاده شده ضرب گردید (مرتضوی و همکاران،

نتایج حاصل از بررسی جمعیت میکروبی و تعیین

 .)1142برای تشخیص نوع کپک 3نیز از محیط کشت

غلظت سموم آفالتوکسین در نمونههای محصول فرعی

 Y.G.Cاستفاده شد .تعدادی از کلنیهای مخملی

پسته بهتفکیک شهرستانهای پستهخیز در استان

شکل در چهار گوشه محیط کشت قرار گرفت و بهمدت

کرمان در جدول  2نشان داده شده است .میزان

 42ساعت در گرمخانه با دمای  12درجه سانتیگراد

آلودگی به باکتری اشریشیاکلی در نمونههای محصول

نگهداری گردید .برای تشخیص نوع کپک ،بخشی از

فرعی پسته از شهرستانهای مختلف تفاوت معنیداری

کلنی رشد یافته با انتقال بر روی الم و با استفاده از

نداشتند ،در حالی که نمونههای شهرستان سیرجان

الکتوفنل و عدسی  32از طریق کلیدهای شناسایی

کمترین آلودگی به کپکها و کلیفرم را در مقایسه با

تشخیص داده شد( .مرتضوی و همکاران.)1142 ،

نمونههای سایر شهرستانها نشان دادند (.)P>2/21

تجزیه و تحلیل آماری

مقایسه غلظت سموم آفالتوکسین در نمونههای

برای تجزیه آماری دادههای مربوط به شمارش تعداد

شهرستانهای مختلف نشان داد که نمونههای

کلی فرم ،کل کپکها و کپکهای آسپرژیلوس ،از

شهرستان سیرجان از نظر غلظت سموم G2 ،G1 ،B1

لگاریتم بر پایه  12مقادیر استفاده شد .از نرمافزار

و کل آفالتوکسین آلودهترین نمونهها در استان کرمان

آماری ( SASنسخه  )8/1و رویه  NESTEDدر قالب

میباشند و نمونههای شهرستانهای کرمان و زرند

شامل 3

بهترتیب با غلظت  2/2291و  2/1143میکروگرم در

یک طرح آماری آشیانهای

(ترتیبی)3

کیلوگرم کمترین آلودگی به کل سموم آفالتوکسین را
داشتند (.)P>2/21

1. Lauryl solfate tryptose broth
2. Yeast Extract Chloramphenicol Agar
3. Slide culture
4. Hierarchical or Nested Design
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جدول  -1میانگین جمعیت میکروبی و غلظت سموم آفالتوکسین در محصول فرعی پسته استان کرمان (تعداد=  42نمونه)
جمعیت میکروبی (* CFUدر هر گرم)

غلظت سموم آفالتوکسین (میکروگرم در کیلوگرم)
B2

B1
2/6292

G1

2/1269

G2

2/2622

کل
2/8235

2/1212

کل

کپک

کپکها

آسپرژیلوس

21222

1982

کلیفرم

اشریشیاکلی

1283

1/1

* Colony Forming Unit
جدول  -2جمعیت میکروبی و غلظت انواع سموم آفالتوکسین در محصول فرعی پسته بهتفکیک شهرستانهای استان کرمان
نمونههای مورد بررسی در شهرستانهای
فراسنجهها

کرمان

زرند

رفسنجان

انحراف

سیرجان

سطح

استاندارد
میانگینها

معنیداری

جمعیت میکروبی (* CFUدر هر گرم)
1556 b

1122/2

18624 a

b

1241

1168/3

2/218

کلیفرم

6125 a

1113 b

1952 ab

92 c

1143/4

2/2221

اشریشیاکلی (ایکوالی)

1/22

1/16

1/22

1/11

2/26

2/161

کل کپکها
کپک آسپرژیلوس

ab

29998 a
a

2292

28849 a
a

5534

5159

2/2221

غلظت سموم آفالتوکسین (میکروگرم در کیلوگرم)
B1

2/2318 b

1/2223 a

B2

2/1256

2/1332

G1

b

2/2334

G2

b

2/2132

کل

c

2/2291

b

2/2151

b

2/2213

b

1/1911

b

2/2889

2/1322
b

2/2164

b

2/2168

c

2/1143

a

1/155

2/291

2/213

2/2842

2/238

2/886

a

2/2219

a

2/6249

a

2/2922

2/215
2/214
2/284

2/2221
2/2221
2/213

*Colony Forming Unit
حروف متفاوت در هر سطر دارای اختالف معنیدار میباشند (.)P>2/25

پایان فرآوری

آسپرژیلوس آلودهتر میباشند ( ،)P>2/25هر چند نوع

نتایج حاصل از بررسی جمعیت میکروبی و غلظت

پایانه بر جمعیت کلیفرمها و اشریشیاکلی موجود در

سموم آفالتوکسین در نمونههای محصول فرعی پسته

محصول فرعی پسته تاثیری نداشت .غلظت کل سموم

بهتفکیک نوع پایانههای سنتی و صنعتی فرآوری پسته

آفالتوکسین در محصول فرعی پسته تولیدی تحت تاثیر

در جدول  1نشان داده شده است .بررسی نتایج نشان

نوع پایانه فرآوری قرار نگرفت ،هرچند غلظت سموم B2

میدهد که محصول فرعی پسته تولید شده در

و  G1در نمونههای تولیدی در پایانههای سنتی بیشتر

پایانههای فرآوری سنتی نسبت به محصول تولید شده

( )P>2/25از نمونههای تولید شده در پایانههای

در پایانههای صنعتی به کپک و اختصاصاً به کپکهای

صنعتی بود.
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جدول  - 1تاثیر نوع پایانه فرآوری پسته بر جمعیت میکروبی و غلظت سموم آفالتوکسین در محصول فرعی پسته
نوع پایانه فرآوری پسته
فراسنجهها

سنتی

انحراف
استاندارد
میانگینها

صنعتی

جمعیت میکروبی (* CFUدر
هر گرم)
کل کپکها
کپک آسپرژیلوس

25822 a
3936 a
1181
کلیفرم
1/22
اشریشیاکلی
غلظت سموم آفالتوکسین (میکروگرم در کیلوگرم)
2/6591
B1
a
2/1951
B2
2/2322 a
G1
2/2124 b
G2
2/8123
کل

سطح
معنیداری

14411 b
1231 b
1229
1/11

2113/8
869/3
962/6
2/23

2/234
2/225
2/995
2/122

2/5435
2/2992 b
2/2418 b
2/1638 a
2/9881

2/223
2/126
2/211
2/211
2/213

2/622
2/219
2/252
2/214
2/638

* Colony Forming Unit
حروف متفاوت در هر سطر دارای اختالف معنیدار میباشند (.)P>2/25

زمان برداشت محصول

وکپکهای آسپرژیلوس افزایش مییابد ( ،)P>2/25در

نتایج حاصل از بررسی جمعیت میکروبی و غلظت

حالی که زمان برداشت تاثیری بر میزان آلودگی

سموم آفالتوکسین در نمونههای محصول فرعی پسته

محصول فرعی به باکتری اشریشیاکلی نداشت .عالوه بر

بهتفکیک مراحل برداشت محصول (اوایل ،اواسط و

این زمان برداشت پسته تاثیری بر غلظت سموم

اواخر دوره برداشت) در جدول  3نشان داده شده است.

آفالتوکسین  G2 ،G1 ،B2 ،B1و همچنین غلظت کل

نتایج نشان داد که با تاخیر در برداشت محصول پسته

سموم موجود در محصول فرعی پسته نداشت.

از اوائل به اواخر دوره برداشت ،جمعیت کپکها
جدول  - 3تاثیر زمان برداشت پسته بر جمعیت میکروبی و غلظت سموم آفالتوکسین در محصول فرعی پسته
فراسنجهها

اوایل

مراحل برداشت پسته (دوره برداشت)
اواسط

اواخر

انحراف استاندارد
میانگینها

سطح
معنیداری

جمعیت میکروبی (* CFUدر هر گرم)
15125 b

23246 a

کپک آسپرژیلوس

b

2159

b

1232

کلیفرم

b

1235

a

3215

کل کپکها

1/22
اشریشیاکلی (ایکوالی)
غلظت سموم آفالتوکسین (میکروگرم در کیلوگرم)
2/4941
B1
2/1656
B2
2/2344
G1
2/1111
G2
1/1119
کل

23298 a
a

6332

b

1462/1
1188/5

2/235
2/218

1253

491/2

2/234

1/25

1/16

2/25

2/141

2/6312
2/2858
2/2455
2/2863
2/6281

2/4248
2/1149
2/2561
2/2122
2/8914

2/16
2/23
2/21
2/22
2/25

2/412
2/351
2/899
2/142
2/598
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* Colony Forming Unit
حروف متفاوت در هر سطر دارای اختالف معنیدار میباشند (.)P>2/25

مدت زمان برداشت تا پوستگیری

در محصول فرعی پسته با تغییر در مدت زمان برداشت

نتایج حاصل از بررسی جمعیت میکروبی و غلظت

تا پوستگیری پسته (بین یک تا  23ساعت) مشاهده

سموم آفالتوکسین در نمونههای محصول فرعی پسته

نگردید .همچنین بهطور مشابه افزایش مدت زمان

بهتفکیک مدت زمان برداشت تا پوستگیری پسته در

برداشت تا پوستگیری تاثیری بر غلظت هیچیک از

جدول  5نشان داده شده است .اختالف معنیداری در

سموم آفالتوکسین و غلظت کل آفالتوکسین موجود در

جمعیت

میکروبی

شامل

کپکها،

محصول فرعی پسته نداشت.

کپکهای

آسپرژیلوس ،باکتریهای کلیفرم و اشریشیاکلی موجود
جدول  - 5تاثیر مدت زمان برداشت پسته تا پوستگیری آن بر جمعیت میکروبی و غلظت سموم آفالتوکسین در محصول فرعی پسته
فراسنجهها

مدت زمان برداشت تا پوستگیری پسته
 1-2ساعت

 ≤11ساعت

 5-6ساعت

جمعیت میکروبی (* CFUدر هر گرم)
کل کپکها
کپک آسپرژیلوس

انحراف استاندارد
میانگینها

سطح
معنیداری

14662
1292
2536
کلیفرم
1/25
اشریشیاکلی
غلظت سموم آفالتوکسین (میکروگرم در کیلوگرم)
2/3248
B1
2/1223
B2

21582
1233
2268
1/25

21452
1152
2338
1/12

1941/1
1215/3
1219/5
2/25

2/292
2/338
2/244
2/452

2/9363
2/2998

2/5386
2/1981

2/219
2/232

2/436
2/129

2/2385
2/1283
2/4299

2/2618
2/2852
1/2833

2/2664
2/1252
2/8121

2/211
2/215
2/252

2/398
2/815
2/622

G1
G2
کل

* Colony Forming Unit

بحث

کشور (ارسالی و همکاران1199 ،؛ پیرستانی و

آلودگی خوراک دام و شیر یک معضل مهم و خطرناک

همکاران )1199 ،به سموم آفالتوکسین آلوده میباشند.
ودارو1

در بسیاری از کشورها و از جمله ایران است (مکتبی و

سازمان غذا

همکاران1181 ،؛ کامکار .)2229 ،اطالعات زیاد و

آفالتوکسین در خوراک دام را  22میکروگرم در

دقیقی از میزان و نحوه آلودگیهای میکروبی و سموم

کیلوگرم و میزان آفالتوکسین  M1در شیرخام را 2/5

ناشی از آنها در خوراکهای دام مورد استفاده در

میکروگرم در کیلوگرم اعالم نموده است .در حالی که

مناطق مختلف کشور وجود ندارد ،با این وجود نتایج

میانگین غلظت سموم آفالتوکسین  G2 ،G1 ،B2 ،B1و

برخی از مطالعات نشان داده است که خوراک دام در

کل در نمونههای محصول فرعی پسته مورد بررسی در

برخی از دامداریها (مکتبی و همکاران1181 ،؛ رحیمی

آزمایش حاضر بهترتیب ،2/2622 ،2/1212 ،2/8235

و همکاران )1149 ،و شیر تولیدی در برخی از مناطق

در آمریکا ( )2222میزان مجاز

1. Food and Drug Administration
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 2/1269و 2/6292میکروگرم در کیلوگرم تعیین شد

دام ،نگرانی جدی در رابطه با احتمال آلودگی آن به

که بهمراتب پایینتر از حد مجاز آن برای خوراک دام

آفالتوکسین ایجاد شد ،هر چند تجزیه جداگانه پوست

است ( .)FDA, 2000همچنین میانگین جمعیت

و مغز استخوانی پسته آلوده به سموم آفالتوکسین

میکروبی شامل شمارش کل کپکها ،کپکهای

نشان داده بود که میزان آلودگی پوست استخوانی

آسپرژیلوس ،کلیفرم و اشریشیاکلی در نمونههای

نسبت به مغز پسته کمتر از یک درصد است (دهقانی

محصول فرعی پسته مورد بررسی در این آزمایش

یخدانی .)1191 ،گزارش شده است که گیاهان با

بهترتیب  1283 ،1982 ،21222و  CFU 1/1در گرم

مکانیسمهای پیشرفته زیستی و مکانیسمهای دفاعی در

تعیین شد .در حالیکه سازمان دامپزشکی کشور

پاسخ به عوامل تنشزای محیطی و حمله عوامل

بهعنوان مرجع کنترل کیفی خوراکهای دام و

بیماریزا مقابله میکنند (.)Mazid et al., 2011

فرآوردههای آنها ،حد مجاز جمعیت میکروبی ،قارچی

وجود متابولیتهای ثانویه گیاهی یکی از مکانیسمهای

و اشریشیاکلی را بهترتیب  123 ،126و کمتر از 12

دفاعی است که عالوه بر نقشی که در رنگ و بوی

 CFUدر گرم برای انواع خوراکهای دام با منشاء

گیاهان دارند ،وظایف فیزیولوژیکی و ضد باکتریایی در

گیاهی اعالم نموده است (سازمان دامپزشکی.)1198 ،

برابر دامنه گستردهای از باکتریها ،مخمرها و کپکها

نگرانیهای زیادی از آلودگی مغز پسته به سموم

نشان دادهاند ( .)Calsamiglia et al., 2007نشان

آفالتوکسین وجود دارد .برخی از گزارشات نیز تایید

داده شده است که حضور تانن قابل هیدرولیز بهعنوان

میکند که برخی از مزارع پسته در استان کرمان به

یک متابولیت ثانویه در پوسته پسته از رشد قارچها و

قارچهای مولد آفالتوکسین آلوده بوده و پسته آنها

تولید سم آفالتوکسین در مغز پسته بهطور موثری

حاوی مقادیر غیر مجاز سموم آفالتوکسین میباشد

جلوگیریمیکندMahony and Rodriguez, ( .

(دهقانی یخدانی ،)1191 ،اما محصول فرعی پسته از

 ،)1996بهطوری که تا زمان ایجاد شکاف در پوست

لحاظ آلودگیهای میکروبی در حد مجاز (سازمان

سبز رویی پسته ،مغز آن به آفالنوکسین آلوده نمیشود

دامپزشکی )1198 ،و از نظر غلظت سموم آفالتوکسین

و تقریباً تمام آسپرژیلوسها در دانههایی یافت میشود

بهمراتب پایینتر از حد مجاز ( )FDA, 2000آن برای

که پوست نرم رویی آنها بر اثر زود خندانی،

خوراک دام بود .رشد و نمو قارچهای آسپرژیلوس در

پرندهزدگی و خسارت حشرات آسیب دیده باشد ( et

رطوبت  11/5درصد شروع و تولید سم در رطوبت

 .)Sommer al., 1986جمعبندی نتایج  23آزمایش

 14/5درصد انجام میگیرد (مرتضوی و همکاران،

مختلف بر روی محصول فرعی پسته نشان داد که

 .)1142وجود منبع اولیه آلودگی ،حشرات ناقل و

میانگین غلظت ترکیبات فنلی و تانن کل بهترتیب در

حساسیت گیاه به آلودگیهای قارچی از دیگر عوامل

انواع محصول فرعی پسته بهصورت تازه  12/46و ،6/13

موثر در توسعه و گسترش قارچها در مواد خوراکی

خشک  12/19و  6/16و سیالژ  12/42و  6/14درصد

میباشند ( .)Urban et al., 1987از آنجا که رطوبت

میباشد (شاکری و همکاران .)1185 ،در تایید نتایج

محصول فرعی پسته درحدود  65 -42درصد میباشد

آزمایش اخیر گزارش شده است که محصول فرعی

(شاکری و همکاران )1183 ،و سایر عوامل توسعه و

پسته آفتابخشک مورد استفاده در جیره آزمایشی

گسترش قارچها نیز در باغات پسته وجود دارد ،همزمان

گاوهای شیری عاری از سموم آفالتوکسین از نوع  Bو

با مطرح شدن محصول فرعی پسته بهعنوان خوراک

 Gبود (وهمنی .)1193 ،عالوه بر این پس از سیلو
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کردن محصول فرعی پسته تفاوتی در غلظت سموم

افزایش غلظت آفالتوکسین احتماالً ناشی از استقرار

آفالتوکسین بین نوع خشک و سیالژ آن مشاهده

کپکها بر روی مغز پسته پس از شکاف پوسته نرم

نگردید و غلظت کل سموم بسیار کمتر از حد مجاز آن

رویی میباشد و نتایج آزمایش اخیر نیز نشان میدهد

برای خوراک دام و  2/32میکروگرم در کیلوگرم گزارش

که با تاخیر در برداشت محصول ،جمعیت کپکها در

گردید (شاکری و همکاران .)1183 ،بعضی از باغداران

محصول فرعی پسته افزایش یافته است ،هر چند این

از محصول فرعی پسته پس از پوسیدگی بهعنوان کود

افزایش جمعیت سبب افزایش معنیداری در غلظت

برای تقویت خاک استفاده میکنند .گزارش شده است

سموم آفالتوکسین نمونهها نشده است .عدم افزایش

که رشد و توسعه قارچ آسپرژیلوس در بقایای پسته

غلظت سموم احتماالً بهدلیل ممانعت از تولید

باعث افزایش قابل توجه قارچ وآلوده شدن مغز پستهها

آفالتوکسین توسط کپکهای آسپرژیلوس در حضور

به سم آفالتوکسین میشود ( Doster and

تانن موجود در محصول فرعی پسته میباشد

 .)Michailides, 1994جمعیت کل کپکها و

( .)Mahony and Rodriguez, 1996از دیگر عوامل

کپکهای آسپرژیلوس در نمونههای محصول فرعی

مهم در آلوده شدن پسته به سموم آفالتوکسین،

پسته نشان میدهد که جمعیت آنها در آستانه حد

طوالنی شدن زمان برداشت تا پوستگیری پسته ذکر

مجاز برای مواد خوراک دام با منشاء گیاهی است .تراکم

شده است (اصغری 1149 ،و دهقانی یخدانی.)1191 ،

باالی کپکها میتواند ناشی از تخلیه و جمعآوری

محصول برداشت شده در مزرعه ،داخل وسیله نقلیه و

محصول برداشت شده بر روی پارچههای بزرگی باشد

یا محوطه پایانه فرآوری انباشته میشود و این شیوه

که در زمان برداشت در سطح باغ پهن میگردد .عدم

سبب افزایش حرارت در عمق محصول میگردد و رشد

رعایت اصول بهداشتی بههنگام برداشت محصول با

باکتریها و کپکها تسریع میشود .با وجود تاثیر

دست ،وسایل حمل ونقل نامناسب و غیر بهداشتی و

نامطلوب مدت زمان برداشت تا پوستگیری پسته بر

همچنین عدم رعایت اصول بهداشتی در پایانههای

آلودگی به میکروبها و سموم آفالتوکسین در دانه

فرآوری پسته خصوصاً در محوطه پایانهها و دستگاههای

پسته ،هیچ یک از فراسنجههای مورد بررسی تحت

پوستگیری میتواند از عوامل مهم دیگر در افزایش

تاثیر مدت زمان برداشت تا پوستگیری قرار نگرفت و

جمعیت میکروبی در محصول باشد ،خصوصاً اینکه

این امر نیز میتواند به خاصیت ضد میکروبی ترکیبات

میزان آلودگی در پایانههای سنتی بهطور معنیداری

فنلی و تانن موجود در محصول فرعی پسته مربوط

( )P>2/25از پایانههای صنعتی باالتر بود .برداشت

باشد ( .)Mahony and Rodriguez, 1996بر اساس

پسته عمدتاً از اواخر شهریور تا اوایل آبان انجام

نتایج بهدست آمده از این مطالعه محصول حاصل از

میشود .تعویق در برداشت پسته منجر به شکاف پوسته

فرآیند پوستگیری پسته از نظر آلودگیهای میکروبی،

نرم رویی پسته شده و از اینرو پستههایی که پس از

آلودگی به کپکهای آسپرژیلوس و سموم آفالتوکسین

ترک خوردن پوست برداشت میشوند به آفالتوکسین

در وضعیت مناسبی قرار دارد و با توجه به ارزش غذایی

بیشتری آلوده میباشند (دهقانی یخدانی.)1191 ،

محصول و نتایجی که در اثر استفاده از آن در جیره
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نشخوارکنندگان حاصل شده است ،بهکارگیری آن در

استان کرمان انجام شد و امور آزمایشگاهی آن در

تغذیه دام قابل توصیه میباشد.

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی

تشکر و قدردانی

شهرستان رفسنجان انجام گردید .بهاین وسیله از

این پروژه در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

کارشناسان محترم آزمایشگاه مذکور بهویژه آقای دکتر

تصویب و تامین اعتبار گردید .مراحل اجرایی آن در

نادر درکی رئیس وقت آزمایشگاه تشکر و قدردانی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

میگردد.
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Abstract
Each year, large amount of pistachio by-product (PBP) was produced after the processing of
fresh pistachio. PBP has suitable nutritional value and is used as a feed stuff in animal
nutrition. The objective of this study was to determine the microbial contamination and
concentration of aflatoxin in PBP in four areas in Kerman province (Kerman, Rafsanjan,
Zarand, and Sirjan). The samples of PBP were collected from two types of processing system
(traditional and industrial systems), three stage of pistachio harvesting (early, mid and late in
the harvesting period), and three different intervals time of picking up the skin (1-2 hours, 5-6
hours and ≥13 hours). All samples were dried under the sun and then were milled. All of the
samples were cultured in a sterile culture and total mould, Aspergillus moulds and Coliform,
and E.coli bacteria were counted. The concentration of total aflatoxin was measured by HPLC
via extraction. Results showed that the means of microbial population of total moulds,
Aspergillus moulds and Coliforms, and E.coli bacteria count were 21000, 3892, 3094 and 1.1
CFU/g, respectively, that were below a critical level to interfere in animal nutrition. Although
microbial population were different in sampling area (P<0.05) and moulds population were
different between the traditional and industrial processing terminals (P<0.05). Although there
was a difference in sampling area (P<0.01), but the concentration of aflatoxin was 0.9 ppb in
PBP samples which was below the critical level for livestock feed staffs. It was concluded
that the producing PBP in Kerman province was not too much contaminated with microbes
and the concentration of aflatoxin was less than the limit standard levels in feeds.
Keyword: Pistachio by- product, Aflatoxin, molds, Coliform, E. coli.
72
27  تا61  صفحات- 59زمستان/4  شماره/سال سوم

