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چکیذُ
هقذهِ :آﻓﻼسﻮﻛػیﻪ ﻱب اش خﻨﻤﻰ ﻧﻲﻨشسیﻪ ﻧبیﻜﻮسﻮﻛػیﻪ ﻱب ﻱػشﻬد ،ﻛﻰ ػﻨدسبً سﻮغظ ﻟﻮﻫﻰ ﻱبی ﻧﺨشﻤﻒ
آغذسضیﻤﻮظ ثﻮیطﻯ آغذسضیﻤﻮظ ﻓﻼﻭﻭظ ﻭ آغذسضیﻤﻮظ دبزاشیشیﻜﻮظ سﻮﻣید ﻧی ؾﻮﻫد .ثصزﻟشسیﻪ سﻲدید
آﻓﻼسﻮﻛػیﻪ ﻱب ثسای اﻫػبﻩ ،دز ﻧؼسل ﻗساز ﻟسﻓشﻪ ثب آﻓﻼسﻮﻛػیﻪ ﻱب ثﻰ ﻧدر عﻮالﻫی ﻭ ﻧصﻧﻪ اغز ،ثب
سﻮخﻰ ثﻰ ایﻬﻜﻰ ثیؽ اش ﻫیﻨی اش خیسﻯ غرایی ﻧكسﻓی آﻣﻮدﻯ ثﻰ آﻓﻼسﻮﻛػیﻪ ﻧی ثبؾﻬد ،ﻱدف اش اﻫدبﻥ ایﻪ
دطﻭﻱؽ ثسزغی ﻧﻘداز آﻓﻼسﻮﻛػیﻪ  B1دزیبﻓشی اش عسیﻖ خیسﻯ غرایی دز شﻫبﻩ غبﻛﻪ دز ؾﻲس یصد ثب اغشﻔبدﻯ
اش ﻫؿبﻫﻠس ثیﻮﻣﻮضیﻜی ﻧی ثبؾد.

رٍش بزرسی :ایﻪ ﻧغبﻣؼﻰ اش ﻫﻮع سﻮقیﻔی – ﻧﻘغؼی ﻧی ثبؾد ﻛﻰ دز غبﻡ  1393اﻫدبﻥ ؾد .سؼداد  85ﻫﻔس اش
خبﻫﻦ ﻱبی ﻧساخؼﻰ ﻛﻬﻬدﻯ ثﻰ ﻧساﻛص ثﻲداؾشی ؾﻲس یصد اﻫشﺨبة ﻟسدیدﻫد ﻭ ﻧﻮزد ﻧغبﻣؼﻰ ﻗساز ﻟسﻓشﻬد .ؾسﻛز
ﻛﻬﻬدﻟبﻩ اش ﻧیبﻩ اﻓساد ﻭاخد ؾسایظ خبﻫﻦ ﻱبی ثبزداز (ﻗساز داؾشﻪ دز 3ﻧبﻯ آخس ثبزدازی ﻭ دازای غﻪ  20غبﻡ
ثﻰ ثبال) ،خبﻫﻦ ﻱبی غیس ثبزداز ( دازای غﻪ 20سب  50غبﻡ ،ﻗساز ﻫداؾشﻪ دز دﻭزﻯ ؾیسدﻱی ﻭ ػبدر ﻧبﻱبﻫﻰ)
دع اش سﻜﻨیﻢ ﻓسﻥ زضبیز ﻫبﻧﻰ ﻭازد ﻧغبﻣؼﻰ ؾدﻫد.اش ﻱس ؾسﻛز ﻛﻬﻬدﻯ یبدآﻧد غرایی  12سب  72غبػشﻰ دسغیدﻯ
ﻭ ثجز ﻟسدید ،خﻲز خﻨغ آﻭزی ﻫﻨﻮﻫﻰ ﻱبی ادزاز ﻓبﻣﻜﻮﻩ دﻤی اسیﻤﻪ اغشسیﻢ دز اخشیبز اﻓساد ﻗساز دادﻯ ؾد.
ﻫﻨﻮﻫﻰ ﻱبی خﻨغ آﻭزی ؾدﻯ غسیؼب ثﻰ آشﻧبیؿﻠبﻯ ﻧﻬشﻘﻢ ﻭ سب شﻧبﻩ آشﻧبیؽ دز دﻧبی  -20دزخﻰ غبﻫشیﻠساد
ﻫﻠﻲدازی ؾد .اﻫداشﻯ ﻟیسی آﻓﻼسﻮﻛػیﻪ  M1سﻮغظ ﻛیز االیصا اش ؾسﻛز 7286 BN ( Europroxima
 )Arnhemغبخز ﻛؿﻮز ﻱﻤﻬد اﻫدبﻥ ﻟسﻓز.
یبفتِ ّب :ﻫشبیح ﻫؿبﻩ ﻧی دﻱد ﻛﻰ اش ﻧدﻨﻮع  85ﻫﻔس ؾسﻛز ﻛﻬﻬدﻯ 94 ،دزقد اش اﻓساد دﻓغ ﻛﻬﻬدﻯ آﻓﻼسﻮﻛػیﻪ
 M1ﻧی ثبؾﻬد ،ﻫشبیح ﻫؿبﻩ ﻧی دﻱﻬد ﻧیصاﻩ دزیبﻓز زﻭشاﻫﻰ آﻓﻼسﻮﻛػیﻪ  ،B1دز خبﻫﻦ ﻱبی ثبزداز ثب
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اغشبﻫدازد ﻧﻤی ایساﻩ (  )5μg / kgﻭ اسطبدیﻰ ازﻭدب ( )2 µg/kgﻧغبثﻘز داؾشﻰ ،دز خبﻫﻦ ﻱبی غیسثبزداز ﻧیصاﻩ
دزیبﻓز زﻭشاﻫﻰ آﻓﻼسﻮﻛػیﻪ  B1ثب اغشبﻫدازد ﻧﻤی ایساﻩ ﻧغبثﻘز دازد اﻧب  %48/8اش آﻫﻲب ﻧیصاﻩ دزیبﻓز زﻭشاﻫﻰ
آﻓﻼسﻮﻛػیﻪ  B1ثبالسس اش اغشبﻫدازد ازﻭدب ﻧی ثبؾد .ﻧیصاﻩ دزیبﻓز زﻭشاﻫﻰ آﻓﻼسﻮﻛػیﻪ  B1دز خبﻫﻦ ﻱبی
ثبزداز ﻭ غیس ثبزداز ثﻰ سسسیت  0 – 1/4ﻭ  0/8 – 3/99ﻧیﻜسﻭﻟسﻥ ثس ﻛیﻤﻮﻟسﻥ ﻧی ثبؾد .ثس اغبظ آﻫبﻣیص آﻧبزی
ازسجبط ﻧؼﻬی دازی ثیﻪ ﻧیصاﻩ دﻓغ آﻓﻼسﻮﻛػیﻪ  M1ﻭ ﻧكسف ثسﻫح ( )p; 0.015ﻭ ﻱﻨسﻬیﻪ ﻧیصاﻩ دﻓغ
آﻓﻼسﻮﻛػیﻪ  M1ثب ﻫﻮع ثسﻫح ﻧكسﻓی (ایساﻫی ،ﻭازداسی ،ﻧﺨﻤﻮط) ( ،)p; 0.023ﻧكسف آخیﻢ ،ؾیسیﻬی
غﻬشی یصد ﻭ ازدﻯ ﻭ ضﻤﻮا ازدﻯ ( )p>0/05ﻭخﻮد دازد.اﻧب اخشﻼف ﻧؼﻬب دازی ثیﻪ ﻧیصاﻩ دﻓغ آﻓﻼسﻮﻛػیﻪ M1
ﻭ ﻧكسف ؾیس ﻭ ﻓسآﻭزدﻯ ﻱبی ﻣجﻬی ﻭ ﻧكسف ﻟﻮؾز ( )p<0/05ﻧؿبﻱدﻯ ﻫؿد.
ًتیجِ گیزی :ﻧغبثﻖ ﻫشبیح ثدغز آﻧدﻯ ﻧی سﻮاﻩ ﻫشیدﻰ ﻟسﻓز آﻣﻮدﻟی ﻧﻮاد غرایی ثﻰ آﻓﻼسﻮﻛػیﻪ ثبال ﻧی
ثبؾد ﻭ اﻓساد شیبدی دز ﻧؼسل غﻤظز ثبالیی اش اﻓﻼسﻮﻛػیﻪ ﻭ خغسار ﻧسسجظ ثب آﻩ ﻗساز دازﻫد .ثﻬبثسایﻪ ثبید
زاﻱﻜبزﻱبیی خﻲز ﻛبﻱؽ آﻓﻼسﻮﻛػیﻪ ﻭ دزیبﻓز آﻩ اش عسیﻖ ﻧبدﻯ غرایی ازائﻰ ؾﻮد.
ٍاصگبى کلیذی :آﻓﻼسﻮﻛػیﻪ ،خیسﻯ غرایی ،ﻫؿبﻫﻠس ثیﻮﻣﻮضیﻜی ،یصد
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