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(وTrachyspermum ammiاسانسگیاهزنیان)ییاثراتنگهدارندهمقایسه

ازآسپرشیلوسB1-آستاگسانتینبررویمیسانرشدوتولیدآفالتوکسین

فالووسوآسپرشیلوسپارازیتیکوس
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 چکیده

یق ثزرسی تبثیز اسبوس گیبٌ سویبن ي کبرتىًئید آستبگشاوتیه ثز رشد قبرچ َبی آسپزصیلًس فالييس ي َدف اس اوجبم ایه تحق

اسبوس سٍ  ريش اوجبم کبر ثدیه صًرت اوجبم شد کٍ تًلیدی آن َب می ثبشد. B1_آسپزصیلًس پبراسیتیکًس ي آفالتًکسیه

اس شزکت سیگمب  شد ي پًدر آستبگشاوتیه کلًوجز گزفتٍستگبٌ د ثٍ کمک ريش تقطیز ثب آة ي، ویشبثًر ي َىد اکًتیپ شیزاس

آسپزصیلًس  اثز ضد قبرچی اسبوس ي آستبگشاوتیه ي فزم تزکیجی اسبوس ي آستبگشاوتیه ثز ريی دي گًوٍ قبرچ تُیٍ گشت.

ایه  مًرد ارسیبثی قزار گزفت. یبفتٍ َبی HPLC ثب B1_آفالتًکسیه یشانم ثزرسی شد. آسپزصیلًس پبراسیتیکًس فالييس ي

 725ي اکًتیپ ویشبثًر در غلظت  میکزيگزم ثز لیتز 252تحقیق وشبن می دَد کٍ اسبوس اکًتیپ شیزاس ي َىد در غلظت َبی 

 میکزيگزم ثز لیتز علیٍ قبرچ 252 میکزيگزم ثز لیتز علیٍ قبرچ آسپزصیلًس فالييس ي اسبوس َز سٍ اکًتیپ در غلظت

آستبگشاوتیه ي فزم تزکیجی آن ثب اسبوس َب مُبرکىىدگی ثز ريی رشد  را داشتىد.مُبرکىىدگی کبمل  آسپزصیلًس پبراسیتیکًس

ثب تًجٍ ثٍ  شدود. B1_درصد آفالتًکسیه 722قبرچ وداشتىد. اسبوس َب ي فزم تزکیجی آستبگشاوتیه ي اسبوس َب ثبعث مُبر 

تیه می تًاود ثٍ عىًان مکمل غذایی ضد تزکیت سویبن ي آستبگشاو يجًد خبصیت قًی آوتی اکسیداوی آستبگشاوتیه، وتبیج، ثب

ثٍ عمل آيرد. اسبوس َز سٍ سزطبن مطزح شًد کٍ اس رشد قبرچ َبی تًکسیه سا ثز ريی مًاد غذایی خصًصب مغشَب ممبوعت 

جلًگیزی کزدود در حبلی کٍ فزم  B1_گیبٌ سویبن ثٍ طًر قبثل مالحضٍ ای اس رشد قبرچ َب ي تًلید آفالتًکسیه اکًتیپ

 .ستبگشاوتیه ي اسبوس َب تىُب اس تًلید آفالتًکسیه اس دي گًوٍ قبرچ جلًگیزی ثٍ عمل آيردتزکیجی آ
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