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  Aspergillus flavusکپک  در برابرآن  مقاومتبا  زمینیبادام شیمیایی دانهبین ترکیبات ارتباط
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  چکیده

Aspergillus flavusکپـک ترین محصوالت کشاورزي در برابر هجـوم  یکی از حساس ،)اچیس هیپوجیاآر(زمینی بادام

ـ یبات ـترکـ دار ـمقـ باط بـین  ـارتـ  خیصـتشـ منظـور بـه . دـباشمی ـ بـادام میاییـشی کـکپـ اومت آن در برابـر  ـمقـ ی بـا  ـزمین

Aspergillus flavus ،4 پـس از  و  آوريجمـع گلسـتان  و هندي از اسـتان   هاي گلی، محلی، چینیبه نامزمینیواریته بادام

10(تعدادعفونی شده، زمینی ضد گرم بادام 20به هر ، شیمیایی ترکیباتمقدار  گیرياندازه
6

و بـه   اضافه)لیتراسپور در میلی 2×

ینی عبارت است زمباداممختلفارقام شیمیاییمقدار ترکیبات . گذاري شدخانهگرمگراد  درجه سانتی26روز در دماي 8مدت 

 16/43-33/53: اسـید اولئیـک   ،درصد 77/44-26/55: ، چربیدرصد 02/20-28/24: ، پروتئیندرصد 33/3-56/3: از رطوبت

8در پایـان  .درصـد  56/3-53/4:کنندهو قند احیاءدرصد 98/1-43/2:خاکستر، درصد 19/25-84/36: اسید لینولئیک ،درصد

 هاي هندي و چینی کمترین مقاومت را در برابر کپک مـورد نظـر دارا  واریتهب بیشترین وترتیهاي گلی و محلی بهروز واریته

.را دارا بودنـد  1Bمیـزان تولیـد آفالتوکسـین    ترتیب کمترین و بیشترین و هندي به عالوه مشاهده شد که واریته گلیهب. بودند

با افزایش مقاومت، مقادیر  کهطوريهب.وجود دارد کپک رشد زمینی با میزانبادام شیمیاییترکیبات داري بین مقدارمعنیارتباط

امـا ارتبـاطی بـین میـزان      یابدکاهش می داريمعنیصورتهب چربی و اسید لینولئیکپروتئین و اسید اولئیک افزایش و مقادیر

  .مشاهده نشدAspergillus flavusر کپک در برابزمینی با مقاومت بادام و قند خاکستر

  

  اسید اولئیک، اسید لینولئیکزمینی، بادام ،B1، آفالتوکسین Aspergillus flavus:کلیدي هايواژه

  

  1مقدمه

 هـا هاي ثانویه کپکها گروهی از متابولیتنآفالتوکسی

و Aspergillusجنسهايکپکتوسط عموماًهستند که 

. شوندتولید میAspergillus flavusخصوص گونههب

محصوالت غذایی انسان و دام به آلودگی طیف وسیعی از 
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  ta_ebrahimi2003@yahoo.com: مسئول مکاتبه -

عنـوان یـک معضـل اقتصـادي و     آفالتوکسین، امـروزه بـه  

شودمحسوب میتهدیدي جدي براي سالمت بشر در دنیا 

کـول  ؛ 1995؛ کلیش و همکاران، 1995گورما و بولرمن، (

اعـالم شـده از    هـاي  براساس گزارش.)1982و همکاران، 

ــاالت متحــده  2سســه کشــاورزيؤســوي م USDA1(ای
،

ــادام 10/31، هــر )2002 گــرم  7/6حــاوي  زمینــیگــرم ب
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