
 

 

 آلودگی قارچی در مواد خوراکی کارخانجات خوراک دام و طيور
دارد.  بطور کلی در خصوص آلودگی مواد خوراکی با قارچ ھا و سموم آنھا گزارش ھای مشابھی در سرتاسر جھان وجو

يوم در بسياری که آلودگی ناشی از گونه ھای آسپرژيلوس، فوزاريوم، آلترناريا و پنی سلگزارش ھای مختلف نشان می دھد 
ر مناطق از مواد خوراکی به وفور يافت می شود. آسپرژيلوس گونه غالب در خوراک گاوھای شيری و ديگر خوراک ھا د

.گرمسيری و حاره می باشد   
ند. گونه ھای نگل داخلی و يا پاتوژن ھای فرصت طلب انسانی ھستآسپرژيلوس، گونه ای از قارچ ھاست که برخی از آنھا ا

.ديگر آن شامل پنی سليوم، فوزاريوم، آلترناريا از آلودگی ھای مھم دانه ھای غالت به شمار می روند  
ی ه ھای تخميرآلودگی ھای قارچی منشا توليد مايکوتوکسين ھا ھستند. تخم ھای ناشی از علوفه خشک کپک زده، سيلو، دان
بيماری موسوم به  غالت و تفاله چغندرقند ممکن است توسط حيوانات استنشاق يا خورده شوند و باعث ايجاد آثار زيان آور و

.مايکوزيس گردند   
قط جنين در عامل مايکوزيس قارچ است و نمونه ھای معمول آن بيماری عبارتنداز: بيماری کچلی، عفونت ھای پوستی و س

.نفوذ قارچ به بدن و تکثير آن در بافت ھای جنين و جفت رخ می دھد گاو. سقط جنين درنتيجه  
 

 مايکوتوکسين ھا
انند به سرعت معموال کليه مواد خوراکی بطور بالقوه حاوی مقادير کمی کپک و قارچ می باشند که در شرايط خاصی می تو

، مواد مغذی با ت. چون آنھا برای رشد خودرشد و افزايش پيدا کنند. رشد کپک ھا و قارچ ھا در مواد خوراکی نامطلوب اس
ر مواد دارزش موجود در مواد خوراکی را مصرف می کنند و در نتيجه انرژی، چربی، پروتئين و ويتامين ھای موجود 

.خوراکی کاھش می يابد و اين موضوع باعث کاھش ارزش تغذيه ای مواد خوراکی می گردد  
می گردد  به صورت کلوخه و کيک درآمده، در نتيجه حمل و نقل آنھا مشکلرشد کپک ھا موجب می شود که مواد خوراکی 

ف آنھا امتناع می و به طور کلی باعث تغيير رنگ، تغيير پايداری و بو و طعم مواد خوراکی شده و در نتيجه دام ھا از مصر
اعث کاھش توليد و بايکوتوکسينھا، کنند. عالوه بر اين، کپک ھا ترکيبات سمی به نام مايکوتوکسين ھا را توليد می کنند. م

توجه  ايجاد بيماری و در شرايط حاد، مرگ دام ھا شده و از اين طريق از نظراقتصادی ، موجب ضرر و زيان قابل
.دامداران می گردد  

ده مايکوتوکسين ھا از عوامل ضد تغذيه ای محسوب می شوند که در مواد خوراکی و ھمچنين در خوراک کامل آما
جه سالمتی ) وجود دارند. عوامل ضد تغذيه ای باعث کاھش کيفيت مواد مغذی موجود در خوراک شده و در نتي(کنسانتره

ا موجب افزايش حيوان را تحت تاثير نامطلوب قرار داده و توليد حيوانات را کاھش می دھند. کنترل بھتر مايکوتوکسين ھ
کی دام ھا باعث منا کنترل مايکوتوکسين ھا در جيره ھای خوراتوليد و در نتيجه افزايش درآمد توليد کنندگان می شود. ض

.کاھش وجود بقايای آنھا در محصوالت توليدی مورد مصرف انسان مثل گوشت و شير می شود  
من آلودگی محيط سموم قارچی يا مايکوتوکسين ھا متابوليت ھای ثانويه سمی نسبتا مقاوم قارچ ھا به شمار می روند. که ض

راورده ھای فه آسيب رساندن به سالمتی حيوانات و کاھش قدرت توليد آنھا ھستند. اکثر مايکوتوکسين ھا اطراف قادر ب
فراورده ھای  مشتق از متابوليت ھای اوليه نظير اسيدھای آمينه يا استات بوده که در شرايط مناسب بر روی محصوالت و

د و در نتيجه به يشتر آنھا دارای وزن مولکولی پايينی ھستنخوراکی حيوانات و غذايی انسان توليد می شوند. ضمن اينکه ب
.تنھايی خاصيت آنتی ژنتيکی نداشته و قادر به تحريک سيستم ايمنی ميزبان نيستند  

سته بندی مايکوتوکسين ھا در برابر عواملی مثل حرارت، خرد کردن و ساير عوامل فيزيکی در طی فرايند فراوری و ب
.دمحصوالت خوراکی مقاوم ان  

ند. ھمچنين تحت شرايط مختلف، باعث آلودگی مواد خوراکی شده و جزء عومال مسموميت زای بالقوه محسوب می شو
.از مايکو توکسين ھا عالوه بر مسموميت قادر به ايجاد اختالالت مختلف می باشند برخی  
شوند، توليدات متابوليک قارچ ھای ايکوتوکسين ھای شناخته شده که در علوفه ھا و مواد خوراکی دام توليد می م  اکثر

ند. ھمچنين آلودگی با آسپرژيلوس، فوزاريوم، آلترناريا و پنی سليوم، کالوی سپس، نئوتيفوديوم، ديپلوئيديا و ميروتسيوم ھست
می آيد که  مايکوتوکسين ھا در طی مراحل فراوری و انبار کردن محصوالت برداشت شده و خوراک دام در زمانی به وجود

.ط مناسب محيطی و آب و ھوايی برای فعاليت قارچ ھای سمی و مضر فراھم باشدشراي  
روند . روش  درجه حرارت و رطوبت ، از جمله عوامل تعيين کننده برای ايجاد قارچ و توليد مايکو توکسين به شمار می

.ھای مختلفی برای طبقه بندی مايکوتوکسين ھا وجود دارد  



 

 

” انباری” و ”مزرعه ای“الت ناشی از مايکوتوکسين ھا به دو زير گروه قارچ ھای سمی قارچ ھای سمی با توجه به اختال
ای سمی تقسيم بندی می شوند.قارچ ھای سمی مزرعه ای از جمله عوامل بيماری زای گياھی محسوب می شوند و قارچ ھ

.انباری موجب تخريب و فساد مواد انبار شده می گردند  
ليوم از قارچ سسپس، نئوتيفوديوم، از جمله قار چ ھای سمی مزرعه ای و آسپرژيلوس و پنی فوزاريوم، آلترناريا، کالوی 

.ھای سمی انباری محسوب می شوند  
د. عبارتند گونه ھا قارچی که در خصوص توليد مايکوتوکسين ھا در دامپروری،دامپزشکی دارای بيشترين اھميت می باشن

ی شوند. مواع مايکوتوکسين ھا بر اساس مسيرھای بيوسنتزی طبقه بندی از: آسپرژيلوس و پنی سليوم و فوزاريوم. ان
ظھور آنھا، نيز   ھمچنين ممکن است به دليل شرايط اقليمی خاص برای رشد و متابوليسم ثانويه براساس مناطق جغرافيايی

.شناسايی و طبقه بندی شوند  
يی گرم و پرژيلوس اوکراسئوس در شرايط آب و ھوامثال گونه ھای آسپرژيلوس فالووس، آسپرژيلوس پاراسی تيکوس و آس

.مرطوب تکثير پيدا می کنند  
تند. بدين در صورتی که گونه ھای پنی سليوم اکسپانسوم و پنی سليوم وروکوسوم از انواع قارچ ھای مناطق معتدل ھس

طق حاره و و زراعی منا ترتيب مايکوتوکسين ھای ناشی از انواع قارچ ھای گونه آسپرژيلوس عمدتا در توليدات گياھی
الت نواحی غگرمسيری به وجود می آيند. در حالی که مايکوتوکسين ناشی از پنی سليوم، اکثرا در مواد خوراکی خصوصا 

به وجود می  معتدل توليد می شوند. گونه ھای سمی فوزاريوم تقريبا بطور گسترده ای در غالت کشورھای مناطق گرمسيری
.آيند  

يکوتوکسين ارض ناشی از مسموميت با مايکوتوکسين ھا، مايکوتوکسيکوزيس گفته می شود. چنانچه مابه طور کلی، به عو
د، مسموميت ھا مستقيما به علت وجود کپک ھای مولد بر روی مواد غذايی انسانی و يا مواد خوراکی حيوانی توليد شون

ف مواد که مايکوتوکسين ھا از طريق مصر ناشی از مصرف چنين موادی را مايکوتوکسيکوز اوليه ميگويند. در صورتی
ضه ناشی از خوراکی، توسط دام يا بر اثر فرايند نامناسب توليد، وارد محصوالت دامی مثل شير و گوشت شوند. به عار

.مصرف چنين محصوالتی مايکوتوکسيکوز ثانويه گفته می شوند  
ارچ ھاست. قکسين يا بيشتر توسط گونه ھای يکسان نکته قابل توجه در خصوص مايکوتوکسين ھا توليد مشترک دو مايکوتو

توکسين ھا باشد. اين موضوع می تواند موجب ارائه تفاسير جديد در زمينه داليل و علل موارد شناخته شده وثبت شده مايکو
وند. فت می شاکثر گونه ھای آسپرژيلوس، بر روی مواد خوراکی در حال فساد و ھمچنين ساير مواد در مناطق گرمسيری يا

.برخی گونه ھای آن در تھيه و عمل آوری مواد غذايی در صنايع غذايی کاربرد دارند  
س از ستفاده می شود. آسپرژيلواز جمله گونه نايجر در توليد اسيد سيتريک و گونه اريزا در توليد سس کوجی ا

.است گستردگی گونه ھا و تعداد گونه ھای توليد کننده متابوليت ھای سمی بسيار متنوعرنظ  
ی شوند و در مواد غذايی و يا خوراک دام در حال فساد وجود مسبز شناخته  -گونه ھای پنی سيليوم به عنوان کپک ھای آبی

.دارند  
مايکوتوکسين توليد  گونه ھای مھم اين جنس عبارتند از: سيترينوم، اکسپانسوم، سيکلوپيوم و ايسلنديکوم. از جمله مھم ترين

براتوکسين می سيليوم، سيترئوويريدين، سيترينين، پاتولين، اسيد پنی سيليک، پاکسی لين و رو شده توسط گونه ھای پنی
.اردباشند. برخی از گونه ھای پنی سيليوم، مثل گريزئوبروننوئم به دليل توليد آنتی بيوتيک بسيار اھميت د  

ختصاصی گياھان او برخی از آنھا پاتوژن  گونه ھای جنس فوزاريوم فعاليت ھای گسترده و ارتباط نزديکی با گياھان دارند
ل از برداشت محصول به شمار می روند. اين گونه ھا برای فعاليت و رشد احتياج به مقدار اب نسبتا زيادی دارند و عموما قب

وجب مقابل شناسايی و جداسازی ھستند. ولی در صورت تاخير در برداشت می توانند در شرايط آب و ھوايی مرطوب 
ز آنھا در اوفساد محصول شوند. برخی از گونه ھای فوزاريوم، به عنوان گندروی گياھان مطرح بوده و تعدادی آلودگی 

اطق معتدل تجزيه پساب ھای صنعتی موثرند. اکثر گونه ھای اين جنس با آب وھوای سرد سازگاری داشته و غالبا در من
.يری و نيمه گرمسيری ھم وجود دارنديافت می شوند. ھر چند برخی از گونه ھا در آب و ھوای گرمس  

ف فوزاريوم توليد متابوليت ھای سمی مثل تريکوتسن ھا، زرالنون، فوزارين ھا، مونيلی فرمين و بوتنوليد از گونه ھای مخت
.می شوند  

  
 سطوح مجاز مايکوتوکسين ھا

ا مايکوتوکسين بغالت و خوراک آنھا  حتی با بھترين سيستم ھای کنترل کيفيت در جھان دامداران اغلب مشاھده می کنند که
ی دام ھا آلوده شده است. بدين ترتيب اين سوال پيش می آيد که چه سطحی از مايکوتوکسين ھای موجود در خوراک برا

ا بر ھمجاز می باشد؟ قبل از ارائه اطالعات خاص در اين زمينه بعضی مفاھيم کلی در خصوص تاثير مايکوتوکسين 
.ود. تشخيص اينکه چه سطحی از مايکوتوکسين بدون ضرر است به عوامل زير بستگی داردحيوانات باد بررسی ش   



 

 

  طبقه و ساختار شيميايی مايکوتوکسين 
يی مايکوتوکسين مايکوتوکسين ھا ثرات متفاوتی بر حيواناتی دارند که از انھا مصرف می کنند. شناخت دقيق ساختار شيميا 

قوی ترين ماده سمی شناخته شده است که بطور طبيعی سرطان زاست. اگر  B1 يک موضوع حياتی است. مثال آفالتوکسين
.ی يابدفقط يک باند شيميايی در ساختار مولکول آن تغيير داده شود، سميت آن به مقدار قابل مالحظه ای کاھش م  

  
  وجود مايکوتوکسين ھای ديگر 

وند. اين امر مزرعه ای به طور ھمزمان توليد و ظاھر می شمطالعات انجام شده نشان داده که مايکوتوکسين ھا در شراط  
.می تواند باعث تشديد سميت آنھا شود  

  
 نوع و نژاد حيوانات 

 سطوح مجاز مايکوتوکسين با توجه به نوع و نژاد حيوانات متفاوت است  
ھند برخی از ا نشان می دبار بيشتر از مرغان تخمگذار به آفالتوکسين حساسيت دارند. آزمايش ھ ١۵تا  ۵مثال اردک ھا 

نسبت به گاوھای  نژادھای خاص مرغان تخمگذار تا سه برابر بيشتر از ديگر نژادھا به آفالتوکسين حساس ھستند. گوساله ھا
.بالغ به آفالتوکسين حساسترند  

  
  ميزان سالمتی حيوانات 

حساسيت  وتنھايی يا مشترک بر پاسخ استرس، موقعيت فيزيولوژيکی، وضعيت تغذيه ای و وضعيت بيماری ھای حيوان به  
.حيوان به يک يا مجموعه ای از چند مايکوتوکسين تاثير بسزايی دارد  

  
  مقدار مايکوتوکسين 

اعث کاھش بمقدار مايکوتوکسين بر نوع و ميزان آسيب بسيار موثر است. مثال ممکن استت مقدار خاصی از آفالتوکسين  
.رددگف آن مقدار باعث کاھش مقاومت ھمان حيوان در برابر بيماری ھا وزن حيوان در حال رشد شود ولی تنھا نص  

  
  تعداد حيوانات مورد بررسی برای تعيين حد مجاز 

توکسين ھا را تنھا نمی توان با اندازه گيری مشخصات تعداد محدودی حيوان ميزان حد مجاز نوع يا مجموعه ای از مايکو 
 ۴٠٠زن وتشخيص يک درصد تفات در ميزان رشد مرغان گوشتی بايد تغيير تعيين نمود. مثال براورد می شود که برای 

يک درصد  تايی از آنھا بررسی شود. البته بايد توجه داشت که در سيستم ھای صنعتی و پيوسته پرورش طيور ١٠گروه 
.تفاوت در رشد اثر معنی داری از نظر اقتصادی دارد  

   
  سن حيوان 

گذار نسبت جوجه ھای گوشتی، در چند ھفته اول دوره پرورشی و گله ھای جوان طيور تخمبطور کلی حيوانات کم سن مثل  
.به مايکوتوکسين ھا از گله ھای مسن وبالغ تر حساس ترند  

  
قرار می گيرند مدت زمانی که حيوانات در معرض مايکوتوکسين    

.ی يابدآسيب پذيری آن نيز افزايش مبطور کلی ھر چه طول مدت قرارگيری در معرض مايکوتوکسين طوالنی تر باشد،    
  

  نمونه گيری و مراحل آزمايش نمونه 
وکسين ھا بدون شک نمونه گيری صحيح و دقت در انجام مراحل مختلف آزمايش ھای مربوط به تعيين نوع وميزان مايکوت 

خير؟ ھر چند  صرف است يانقش اساسی دارد. ھمچنين نتايج اين آزمايشات تعيين می کند که آيا يک محموله خوراکی قابل م
وتاھترين پاسخ اين سوال که سطوح حد مجاز وسالم مايکوتوکسين ھا چه مقدار بايد باشد، پرسش مھم و حياتی است. شايد ک

طر ھرگز اين است که تنھا يک سطح سالم برای مايکوتوکسين وجود دارد و آن يعنی سطح صفر. ھرچند محيط عاری از خ
.مايکوتوکسين ھا در تعداد فراوانی از مواد خوراکی يافت می شوند وجود ندارد و مقاديری از  

ش توليد ، مايکوتوکسين ھا طيف گسترده ای از آثار مخرب را در حيوانات ايجاد می کنند. ضرر اقتصادی ناشی از کاھ
ثلی حيوان ليد مافزايش بروز بيماری ھا در نتيجه کاھش مقاومت بدن حيوان، آسيب اندام ھای حياتی و کاھش ظرفيت تو

قتصادی بر اازجمله آثار مخرب مايکوتوکسين ھا به شمار می رود که در بسياری اوقات آثار مخرب آنھا بيشتر از ضرر 
.اثر مرگ مستقيم حيوانات است  



 

 

د. النون مقاوم اندر مقايسه با ساير حيوانات به نظر می رسد که طيور نسبت به تاثير فومونيسين، دی اکسی نيوالنول و زر
ه فعاليت قارچ کھر چند وجود اين مايکوتوکسين ھا در جيره ھای طيور نشان دھنده فعاليت قارچ در جيره است. از آنجايی 

ود. لذا وجود ھا باعث توليد تعداد زيادی از مايکوتوکسين ھا و در نتيجه کاھش خوراکی و ارزش غذايی خواک طيور می ش
.ن در خوراک طيور بايد مورد توجه قرار گيردفومونيسين و دی اکسی نيوالنول و زرالنو  

مختلف تحت  گرچه حيوانات جوان بيشترين حساسيت را نسبت به آفالتوکسين دارند ولی بطور کلی حيوانات در کليه سنين
ھش کا کاھش توليد، تاثير افالتوکسين قرار می گيرند. آفالتوکسين باعث بروز عالئم بالينی مثل عدم فعاليت دستگاه گوارش،

التوکسين بھره وری خوراک، کم خونی و زردی (يرقان) می شود. نوزادان ھم ممکن است به علت ظھور متابوليت ھای آف
ش توليدات در شير، تحت تاثير قرار گيرند. آفالتوکسين به طور کلی باعث کاھش رشد، کاھش عملکرد توليد مثلی، کاھ

.قص، آسيب کبد، غدد سرطانی و کاھش سيستم ايمنی بدن گرددشت و تخم مرغ)، مرگ جنين، تولد نوزاد ناگو  (شير  
اوھای مھمترين مايکوتوکسين از خانواده فوزاريوم است که باعث کاھش توليد شير در گ (DON) دی اکسی نيوالنول

 ھش ايمنیشيری، استفراغ در خوک ھا، کاھش مصرف خوراک آلوده به توکسين و جلوگيری از توليد مثل وسقط جنين و کا
.بدن در بسياری از حيوانات می گردد  

اندام ھای تناسلی  ومقادير کم زرالنون موجب اختالل در فعاليت ھورمون استروژن در حيوان ماده و افزايش اندازه پستان ھا 
اح و رشد و بلوغ زود ھنگام می گردد. مقادير زيادتر زرالنون ھم باعث اختالل در جفت گيری، تخمک ريزی ، عمل لق

.جفت و قابليت زيستن نوزادان می شودونمو   
ش ، جلوگيری از توکسی و مواد شيميايی وابسته به آن باعث خارش، خونريزی، فساد و بافت مردگی در دستگاه گوار ٢-تی

.مراحل ساخت مغز استخوان و فعاليت طحال آسيب سيستم ايمنی و تغييرات در اندام ھای تناسلی می گردد  
سين قرار دارند عالئمی از قبيل کاھش وزن، بھره دھی ضعيف خوراک، کاھش توک ٢ –در حيواناتی که تحت تاثير تی 

و در شرايط حد مرگ حيوان مشاھده شده است. فومونيسين از جمله مايکوتوکسين   اشتھا، استفراغ، اسھال خونی، سقط جنين
ش شده که در ای درباره ان انجام نشده است. با وجود اين، گزار ھايی است که اخيرا کشف شده است. و مطالعات گسترده

ومونيسين فاکثر حيوانات باعث آسيب سيستم ايمنی، تخريب کبد و کليه ھا، کاھش رشد و افزايش مرگ و مير می گردد. 
يوانات حز ھمچنين موجب بيماری نرمی ماده سفيد مغز در اسب ھا و اختالالت تنفسی در خوک ھا می شود و در بعضی ا

.نيز می تواند باعث تورم و التھاب شود  
  

 مديريت مايکوتوکسين ھا در سيلوھا 
ريق حذف اکسيژن اولين مرحله برای جلوگيری از تشکيل و فعاليت مايکوتوکسين ھا در سيلوھا، جلوگيری از فساد آنھا از ط

ست برای اکشت ھای ميکروبی و آنزيم) ممکن در سيلوھاست. بعضی افزودنی ھای سيلو (مثل آمونياک، اسيد پروپيونيک 
تمان سيلو بايد به جلوگيری از مايکوتوکسين ھا مفيد باشند؛ چون می تانند در کاھش رشد قارچ موثر واقع شوند. اندازه ساخ
فساد آن  ا از زوال واندازه ای باشد که نياز گله را تامين نمايد؛ ھمچنين علوفه سيلو به سرعت در زمان مناسب جابجا شود ت

ناسب و مجلوگيری گردد. آخر خوراک دھی بايد به طور مرتب و مداوم تميز شود و غالت حاوی رطوبت باال با رطوبت 
.در يک مکان خوب ازنظر نگھداری، ذخيره گردد  

  
 جلوگيری از آلودگی خوراک

دام، بسيار مھم  ک و پرورش دھندگانکنترل رشد قارچ ھا و جلوگيری از توليد مايکوتوکسين ھا، از نظر توليدکنندگان خورا
تن وسايل و است. کنترل رشد قارچ ھا در خوراک ھا با پايين نگه داشتن رطوبت، تازه نگھداشتن خوراک، تميز نگه داش

ک بايد با تجھيزات و کاربرد مواد جلوگيری کننده از قارچ ھا انجام می شود. غالت و خوراک خشک مثل علوفه ھای خش
:جود می آيدويا کمتر ذخيره شوند تا قارچ ھا رشد نکنند. رطوبت موجود در خوراک ھا از سه منشاء به درصد  ١۴رطوبت   

مواد و عناصر تشکيل دھنده خوراک-١  
مراحل تھيه و توليد خوراک-٢  
از محيطی که خوراک در آن نگھداری يا ذخيره می شود-٣  

 
 رطوبت موجود در مواد و عناصر تشکيل دھنده خوراک 

رل رطوبت در ايی که ذرت و غالت ديگر، از جمله منابع اوليه و قارچ ھا در خوراک ھستند، مھم ترين مرحله کنتاز آنج
دھنده  خوراک، در غالتی صورت می گيرند که برای ساخت خوراک به کار می روند. نظر به اينکه تمامی مواد تشکيل

.ا کنترل شودشخصات آنھا بايد تعيين و رطوبت آنھم خوراک حاوی رطوبت اند  



 

 

ی شود؛ اما معموال اعتقاد عمومی بر اين است که رطوبت موجود در غالت آن قدر کم است که به ندرت موجب رشد قارچ م
حاوی  رطوبت بطور يکسان و يکنواخت در مغز دانه غالت توزيع نمی شود. مثال در يک محموله غله که بطور متوسط

. درصد رطوبت باشند ٢٠درصد و مابقی ممکن است حای ١٠ھا دارای درصد رطوبت است. برخی مغزھای دانه  ١۵/۵
.مقدار رطوبت موجود در مغز ھر تک دانه، مستقيما به ميزان رشد قارچ آن ارتباط دارد  

غز دانه ھای ممغزھای حاوی رطوبت باالتر، نسبت به رشد قارچ ھا بيشتر حساسند. عالوه بر رطوبت، ميزان رشد قارچ در 
معروف به دانه  برابر بيشتر از ميزان رشد قارچ در مغز دانه ھای سالم است؛ بنابراين محموله ھای تجاری غالت ۵شکسته 

وکسين را داشته ھای غالت شکسته در مقايسه با محموله غالت دانه ھای سالم، می تواند مقادير بااليی از قارچ و مايکوت
.باشد  
  

 رطوبت در مراحل تھيه و توليد خوراک 
ت ھضم افزايش زه معموال دانه ھای غالت به منظور مخلوط شدن و حمل ونقل مناسب، با آسياب خرد می شوند تا قابليامرو

صورتی که  يافته و مراحل توليد پلت سھل تر انجام شد. اصطکاک ناشی از عمل آسياب کردن و شکسته شدن دانه ھا، در
ب درجه سلسيوس، موج ۴٠افزايش درجه حرارت بيش از  مراحل کنترل نشود، باعث افزايش درجه حرارت می گردد.

تالف صعود معنی دار رطوبت و در نتيجه رشد قارچ ھا می شود؛ اين موضوع خصوصا در زمانی که ھا سرد است و اخ
تم ھای درجه حرارت باعث می شود که رطوبت بين ديواره ھای مخزن ذخيره فشرده شود، بيشتر نمايان می گردد؛ سيس

ھی چکش ھای آسياب، موجب کاھش صعود حرارت در محصول شده و در نتيجه مشکالت ناشی از رطوبت کمکی ھواد
.کاھش می يابد  

سرد کردن  مراحل توليد پلت، با مخلوط نمودن بخار آب با خوراک، فشرده سازی مخلوط خوراک توسط دستگاه دای و سپس
ی طدرصد رطوبت به صورت بخار آب،  ۵تا  ٣عمول پلت ھا به منظور کاھش حرارت و رطوبت ھمراه است. به طور م

ضافی موجود مراحل توليد پلت به خوراک اضافه می شود. در صورتی که مراحل توليد پلت به درستی انجام شود، رطوبت ا
نک شدن پلت در پلت قبل از حمل محموله از آن خارج می گردد؛ اما اگر اين رطوبت اضافی از پلت خارج نشود، ھنگام خ

.زمينه برای رشد قارچ ھا به وجود می آيدھا   
اعث چون خوراک ھای حاوی رطوبت، گرم تر از خوراک ھای معمول ھستند، ذخيره پلت ھای گرم و داغ مخازن سرد ب

 .فشرده شدن رطوبت در داخل مخازن می شود
لی بسياری وواحد می شود،  ١٠٠٠٠تا  ١٠٠گرچه مطالعات نشان داده که پلت کردن باعث کاھش تعداد قارچ ھا به مقدار 

ب، ھاگ از ھاگ ھای قارچ ھا، بعد از پلت کردن، در داخل خوراک باقی می مانند؛ در صورت فراھم شدن شرايط مناس
ا و توليد ھای باقيمانده در پلت رشد و نمو می کنند؛ بنابراين عمليات پلت کردن صرفا موجب تاخير در رشد قارچ ھ

ه بر اين، در وگيری از شروع رشد آنھا، و تنھا نقش جزيی در کنترل قارچ ھا دارد؛ عالومايکوتوکسين ھا می شود نه جل
.ر گيرندبعضی از مواقع خوراک ھای پلت شده نسبت به خوراک ھای پلت نشده، ممکن است سھل تر مورد ھجوم قارچ قرا  

  
 رطوبت وشرايط محيطی ذخيره خوراک 
بايد حذف  رطوبت، در طی مراحل حمل و نقل و دستگاه ھای ذخيره و انبار،برای کنترل رشد قارچ، منابع مشخص توليد 

گھداری و يا شوند. اين منابع ممکن است چکه کردن و نفوذ آب به داخل تانک ھای ذخيره خوراک، انبارھا و سوله ھای ن
.وراک باشدھای) حمل خ آخورھای خوراک دھی دام، کارخانه و آسياب توليد خوراک و وسايل (کاميون ھا و کشتی ھا واگن  

انات در نکته مھم درباره رطوبت خوراک اين است که با توجه به شرايط محيطی، رطوبت خوراک متفاوت است. چون حيو
براين، ھوا در محيط بسته نگھداری می شوند، رطوبت محيط آنھا به علت تنفس و دفع ادرار و مدفوع افزايش می يابد؛ بنا

ھا قرار می  طوب است، مواد خوراکی که در ابتدا رطوبت کمی دارند وقتی در اين گونه محيطاين گونه مکان ھا خيلی مر
مکان ھای نگھداری دام ھا، ايد با وسايل تھويه مناسب   گيرند، رطوبت محيط را جذب می نمايند. لذا رطوبت اصطبل ھا

.کنترل گردد  
 

 تازه نگه داشتن خوراک
توزيع گردد تا  ورشد قارچ ھا وتوليد مايکوتوکسين ھا احتياج به زمان دارد؛ بنابراين بايد خوراک به طور مداوم توليد 

 روز مصرف شود و ١٠ھميشه به صورت تازه مصرف شود. به طور کلی خوراک تھيه شده در دامداری بايد در طی 
.زگی خوراک حفظ شودسيستم توزيع به گونه ای مديريت گردد که يکنواختی و تا  

تحقيقات و بررسی ھای مزرعه ای نشان داده است که واحدھای پرورش دھنده طيور دارای ضعيف ترين عملکرد، آنھايی 
بوده اند که بيشتريت مقدار خوراک در ظروف خوراک دھی انھا باقيمانده است. در اين واحدھای توليدی، خوراک ھا داری 



 

 

ی تعداد قارچ ھای کپکی بودند. وقتی که سيستم خوراک دھی به گونه ای است که ھميشه نين بيشتربيشترين رطوبت و ھمچ
.ظروف و نقاله ھای خوراک دھی پر از خوراک است  

خيره خوراک موجود در ظروف خوراک دھی به طور معنی داری، کھنه تر از خوراکی است که در مخازن و تانک ھای ذ
ا ند که ھميشه خوراک ھای موجود در سطح بااليی ظروف خوراک دھی رخوراک است. حيوانات ھميشه ترجيح می دھ

د خوراک مصرف نمايند و در نتيجه، خوراک موجود در ته ظروف کھنه تر می شود؛ بدين ترتيب حيوانات مجبور می شون
.موجود در نقاله ھا و ظروف خوراک دھی را قبل از اينکه کھنه شود، کامال مصرف کنند  

نار ديواره کصوص تانک ھای (مخازن استوانه ای) ذخيره خوراک نيز اتفاق می افتد؛ خوراک موجود در شرايط باال، در خ
النی تر است. ھای مخازن، آخرين محموله ھايی ھستند که از تانک خارج می شود و در نتيجه، مدت توقف آنھا در تانک طو

تغيير می  ک است که برا ثر حرارت به طور محسوسیخوراکی ھم که در تماس با ديواره ھا می باشد تنھا بخشی از خورا
شد قارچ، رکند؛ اين عوامل باعث می شود خوراکی که در تماس با ديواره مخازن است، نسبت به صعود رطوبت و افزايش 

 ی از تانک ھا،حساس تر باشد؛ بنابراين بھترين کار اين است که ھميشه از دو مخزن خوراک استفاده شود؛ بدين ترتيب يک
د.قبل از اينکه مجددا توسط خوراک تازه پر شود، به طور کامل از خوراک تخليه و تميز گرد  

 
 تميز نگه داشتن تجھيزات

ا سيستم يزمانی که خوراک توليد و در مزرعه توزيع شد، ممکن است با خوراک ای کھنه ای که در نقاط مختلف انبار 
ر زياد قارچ ته باشد؛ اين گونه خوراک ھای کھنه، اغلب حاوی مقاديتوزيع باقيمانده و به صورت کيک درآمده تماس داش

می نمايد؛ برای  بوده و به علت تماس با خوراک تازه، زمينه را برای افزايش شانس رشد قارچ و تشکيل مايکوتوکسين فراھم
وزيع خوراک توليد و ت جلوگيری از اين مشکل، بايد خوراک ھای کپک زده و کيکی شده از کليه تجھيزات و وسايل ساخت و

.خارج شده و اين دستگاه ھا کامال تميز گردند  
 

)درس دانشگاه و متخصص تغذيه نشخوارکنندگان (ناھنجاری ھای متابوليکم -وحيد وثوقی  
 
 
 


