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  چکیده
مع جمام رسیده و اغلب از مناطق شهری به ات آن ها ست که زمان مصرفسان و یا نان هایی اان ی مازاد بر مصرفها ضایعات نان شامل نان

به همین دلیل در ، )کیلوکالری در کیلوگرم ماده خشک 3345مگاژول یا 14 ( باالیی می باشند رژی نسبتانا دارای این مواد. آوری می شود
یکی از مشکالت نان خشک این  .اهمیت ویژه ای دارندم دابه عنوان یکی از اقالم خوراک ، امپروری خصوصا در دامداری های کوچکدصنعت 

احتمال  های کارخانه های بیسکویت سازی به علتز نان های خشک کپک زده و پسمانداستفاده ا. و فاسد می شود است که به سرعت کپک زده
د به مرور زمان ان که کپک نزده یخشک های نان حتی. دازدان به خطر می سالمتی و بهداشت دام را، وکسینآفالتآلوده بودن این مواد به 

موجود  وکسینآفالتبیشترین میزان تحقیقات صورت گرفته  طبق. ایجاد می کنند و نهایتا انسان گاوهای شیریدر مشکالتی را برای دام خصوصا 
 . دسان از محصوالت دامی منشا می گیران در مواد غذایی مصرفی

  واژه های کلیدی
  . وکسینآفالت، زدهکپک  نان خشک، ضایعات نان

  مقدمه -1
در باره ضایعات نان  بر اساس آخرین اظهار نظرها. ) 2و30(هدر می رود طریق تولید ضایعات نانمیلیون دالر از  300حدود  در کشور ما ساالنه

خود فاجعه ای اقتصادی به که در نوع  آماراین . هدر می رودتولیدی به صورت ضایعات درصد از نان  28 تا 25 حدود تهرانفقط در ، در کشور
برخی از دامداری . دور ریخته می شوددرصد از نان تولیدی به صورت بیات و نان خشک کپک زده  30حدود شمار می رود بیانگر این است که 

استفاده از . ی بردنددر تغذیه دام های خود به کار م، ارزان بودندلیل پسماندهای کارخانه های بیسکویت سازی و نان خشک را به ، ها از گذشته
، به علت احتمال آلوده بودن این مواد به آفالتوکسین در تغذیه دام خشک کپک زده و پسماند های کارخانه های بیسکویت سازیهای نان 

اعث کاهش ب، طور مستقیم عالوه بر ایجاد سم در تولیدات دامیاین مواد به  . سالمتی و بهداشت انسان و دام را به شدت به خطر می اندازد
سان ها می رسد و مشکالت ان شده و سپس این سموم با یک واسطه دوباره به مصرف پروریدام هایتولید و ضررهای اقتصادی در واحد

 می تواند در، مشکالت عنوان شده سازیتدوین راه کارهایی در راستای بر طرف . اجعه اقتصادی را دو چندان می کندفآن  بهداشتی ناشی از
  . ه دامداری ها و افزایش سالمت جامعه مؤثر باشدبازد بهبود

 آفالتوکسین -2

تولید شده و می توانند ، رشد می کنند ییغذا ها سمومی هستند که بوسیله تعدادی از قارچ ها که برروی خوراک دام و مواد آفالتوکسین
سراسر جهان تحقیقات  دراز آنها وم و بیماری های حاصله در مورد این سم. حیوانات اهلی و انسان ایجاد کنند در وکسیکوزیس راآفالت بیماری

و آسپرژیلوس  آسپرژیلوس فالووسنوع کپک به نام های  هستند که توسط دو ییمایکوتوکسین ها ، آفالتوکسین ها. زیادی صورت گرفته است
 نوع محصوالت متابولیکی به نام های دو وG2 وG1 وB2 وB1 در طبیعت چهار نوع آفالتوکسین اصلی شامل. تیکوس ایجاد می شوندپاراس
M1و M2 آجیل ها، بادام زمینی، کنجاله پنبه دانه، سویا، گندم، سورگوم، انسان همانند ذرت وجود دارند که می توانند خوراک های دام و ،

این . جدا شدند، ه شده بودندبرای اولین بار از شیر دام هائی که با خوراک آلوده تغذی M2و M1آفالتوکسین های . خشکبار را آلوده سازند



 B2وG2آفالتوکسین های . یک گروه از ترکیبات اکسیژن دار هتروسیکلیک را تشکیل می دهند سموم دارای ساختمان ملکولی مشابهی بوده و
ی آن ها فرمول ملکول حاصل می گردند و B1 و B2به ترتیب از آفالتوکسین های  M1و  M2بوده وآفالتوکسین های  B1و G1 مشتقاتی از

 :به شرح زیر است 

B1=C17H12O6 G1=C17H12O7  
B2=C17H14O6 G2=C17H14O7  

  

  

  

  

  

  

  

  تغذیه دامدر  استفاده از ضایعات نان خشک -3
  دام تغذیه آفال توکسین درمشکالت وجود . 3-1 

. )12(تالالت شدید گوارشی می شوداستفاده از نان خشک کپک زده به دلیل وجود قارچ های سمی سالمت دام را به خطر انداخته و موجب اخ
این سم جزء سرطان زا ترین . نان خشک هایی که کپک نزده اند نیز به مرور زمان مشکالتی را برای گاوهای شیری ایجاد می کند مصرفحتی 

چنانچه گاو شیری . دشوسرطان می  وارض حاد کبدی ایجاد عو باعث پرندگان و ماهی ها، مواد طبیعی محسوب می شود و در بدن پستانداران
دفع  ادرار شیر و از طریقتبدیل کرده که  Mوکسین آفالترا به آن  ی موجود در کبدها زیمنآ تغذیه نماید Bوکسین آفالتاز خوراک دام آلوده به 

میزان  نتریبیش. ندهستوکسین آفالت به هآلود، هکپک زد های از خوراک دام محصوالت گوشتی به علت استفاده گاهی تخم مرغ و. می شود
عامل انتقال ، وندآفالتوکسین موجود در مواد غذایی منشا دامی دارد و دام ها یی که با مواد آلوده به قارچ مثل نان خشک کپک زده تغذیه می ش

  . می باشند محیط زیستاین سم در 

واع سرطان در ان باعث ایجاد G1و  B1 ،M1های  وکسینآفالت. ن می باشد که در بیشتر گونه ها آسیب می بینددکبد اصلی ترین عضوی از ب
در شکل مزمن عالوه . دچار کم اشتهایی می شوند و رشد کاهش می یابد وکسینآفالتحیوانات تحت تاثیر . گونه های مختلف حیوانات می شوند

در . ربی ها نیز اتفاق می افتدکاهش راندمان تغذیه و ضایعات کبدی و اختالل در متابولیسم پروتئین ها و چ، بر ضایعات کبدی و کاهش رشد
می تواند  وکسینآفالت. پروالپس رکتال و سرانجام مرگ مشاهده می شود، اسهال، درد در ناحیه شکم، شکل حاد بیماری عالئمی نظیر بی حالی
  . )10و23و24(دسیروز و تومورهای کبدی ایجاد کن، در گونه های مختلف حیوانی نکروز حاد

 غده شدن کوچک، لوزالمعده، طحال، کبد شدن بزرگ جمله از ای گسترده عالئم، خوراک تبدیل ضریب و بدن زنو کاهش بر عالوه پرندگان
 و ها زیمنآ کاهش با وکسینآفالت که است شده داده نشان مطالعات در. دهند می نشان را استخوان مغز و پا ساق، تاج شدن رنگ بی، بورس

 بصورت گوشتی های جوجه در وکسینآفالت. شود می گوشتی های جوجه توسط چربی هضم از مانع، چربی هضم نیاز مورد صفراوی اسیدهای
. یابد می عکاسان کبدی پروتئین ساخت در اختالل همچنین و کبد دلیپی سطح در افزایش با کبدی مسمومیت. کند می عمل کبدی سم یک

 های جوجه حساسیت میزان افزایش باعث وکسینآفالت. شود می خونی کم و خون عقادان شدید های بیماری ایجاد باعث کبدی مسمومیت
 گوشتی های جوجه در کوفتگی ایجاد با وکسینآفالت ارتباط. شود می زنده های پرنده جابجایی مدت طول در عضالت شدن کبود به گوشتی
 می اتفاق خوراک در میلیون در تقسم 100 از تر پایین وکسینآفالت یها غلظت در کوفتگی این که است شده مشخص. باشد می باال خیلی
 مصرف حتی. باشد می رشد کننده متوقف سطوح از تر پایین بسیار شود می کوفتگی باعث که خوراک وکسینآفالت سطح و. )18و17(افتد



 مرغان وسطت خوراک وکسینآفالت مصرف . شود چرب کبدمی تواند باعث ایجاد عارضه  گوشتی های جوجه در آفالتوکسین پایین بسیار مقادیر
 کامال هنوز دهند می کاهش را پرندگان ذاتی ایمنی و مقاومت ها وکسینآفالت اینکه. شود مرغ تخم تولید کاهش موجب تواند می تخمگذار
. شود می کوکوسیدیوز تشدید و سالمونال مانند عفونی های بیماری از تعدادی به حساسیت، وکسینآفالت مصرف با ولی، است نشده مشخص
 بعد حتی بیماری بیشتر شیوع باعث این که شود می سلولی واسطه با های العمل عکس و بادی تینآ کاهش باعث طیور در وکسینفالتآ تغذیه

 طور به. دارد بستگی مصرف به میزان بدن لمفاتیک یها بافت واعان روی بر وکسینآفالت اثرات رسد می نظر به. شود می واکسیناسیون جامان از
 که، یابد می کاهش نیز بادی ها تینآ ساخت بنابراین. )27(دهند می کاهش پروتئین ها ساخت جهت را ها مرغ توانایی ها ینوکسآفالت، خالصه

 مصرف. شد خواهد آلودگی معرض در گرفتن قرار یا ژن تیآن تجویز از بعد و هنگام، قبل زمان در بادی تینآ پایین غلظت تولید به منجر این
 سیستم توسعه جهت تیموس و بورسغدد  مانند، عمده لمفاتیک بافت های. شود می تیموس س وبور غدد شدن کوچک باعث وکسینآفالت

 ها مرغ در مزاجی و سلولی واسطه یا ایمنی کمبود، ها بافت این روی بر ها وکسینآفالت اثر خاطر به اینبنابر. باشد می نیاز مورد بدن در ایمنی
 آلودگی، مارک، نیوکاسل، گامبورو های بیماری یها عفونت به ایمنی العمل عکس در اختالل باعث ها نوکسیآفالت با مسمومیت. شود می دیده

 روش بودن مناسب و واکسن کیفیت بودن عالی صورت در حتی وکسینآفالت با مسمومیت به عالوه. شود می کوکسیدیوز و سالمونال با
به ، ی می شودچرب در محلول یها ویتامین عث اختالل در فعالیتبا وکسینآفالت. ودش می واکسن ایمنیت در اشکال بروز به منجر واکسیناسیون

 جیره در وکسینآفالت میلیون در قسمت یک هر ازای بهرا  D3 ویتامین غذایی احتیاجات و داده کاهش را A ویتامین کبدی ذخایر طوری که
 تعدادی و پروتئینی، ویتامینی احتیاجات یوکسینآفالت مسمومیت حالت در. دده می افزایش جیره کیلوگرم در المللی بین واحد 61/6 میزان به
 مقادیر از باالتر در طیور جیره به متیونین مکمل کردن اضافه که است شده داده نشان. یابد می افزایش کلی بطور ها مرغ در هآمین اسیدهای از

 یکی. کند می کمتر، شود می مشاهده یوکسینآفالت مسمومیت تمد طول در "معموال که را رشدی کاهش NRC توسط شده تعیین احتیاجات
 افزایش و خوراک مصرف کاهش، رشد کاهش عالئمبا  و باشد می کلیوی سم یک که است سیترنین توکسین های نان خشک مایکو از دیگر

سبب ، ها در جوجه اردک وکسینتآفالیت با مسموم. باشد می همراه شدید اسهال با آب مصرف افزایش. )8(شود می داده تشخیص آب مصرف
. تشنج و در روند مرگ می شود، آتاکسی، فلجی، از بین رفتن رنگ ارغوانی پاها و زانوها، ریزش پر، واکوئول سازی غیرعادی، کاهش میزان رشد

ازدیاد مجاری صفراوی و ، هادر نپاتوسیت  Fattychangeضایعات میکروسکوپی ایجاد شده بر اثر درگیری با این عامل بیماری زا در کبد شامل 
پس از . همراه با ضایعات عروقی و قابل فساد در پانکراس و کلیه ها بوده است، این در حالیست که ضایعات یاد شده. فیبروز اضافه بوده است

مسمومیت  عوارضی چون به نظر می رسد که در موارد درگیراما . کبد و کلیه ها بزرگ و رنگ پریده بودند، کالبدگشایی نمونه های یاد شده
کیسه صفرای رنگ پریده و خونریزی نیز از سایر ضایعات ، سخت و منقبضکبد . کاردیوم و آسیت مشاهده شودپری هیدرو، وکسینآفالتمزمن با 

عارضه  وزبراین احتمال وجود دارد که . باشد می وناردک و بوقلم شبیه به، در جوجه ها وکسینآفالتمسمومیت با عالیم . توصیف شده است
در  وکسینآفالتمسمومیت با . )32و 27و 26و 17(تاثیر گذار باشد وکسینآفالتمیوپاتی اسکلتی در واکنش و تداخل سلنیوم و مسمومیت با 

زایش تلفات ناشی از استرس شامل اف، وکسینآفالتتاثیرات مستقیم و غیرمستقیم مسمومیت با . از سراسر جهان گزارش شده است، طیور
لنگش و اختالل در ، فلجی، آسیب کبدی، خونریزی، کم خونی، )مرغ های لگهورن ( عدم تولید تخم مرغ، )رغ های گوشتی و مادر م( گرمایی
در  الت آمبولی و فلجیاختال، اردکدر  مبنی بر نشانه های عصبی و تلفات گزارشاتی، از سوی دیگر. باشد می) مرغ های گوشتی ( تولید

 وجود. و افزایش حساسیت نسبت به بیماری های عفونی نیز در بسیاری از گونه ها منتشر شده است بوقلمون ها دراختالل ایمنی ، بلدرچین
توکسین به با مسمومیت . استبستر و محیط ، تهدیدی جدی برای تولیدات طیور و همچنین دان، وکسینآفالتآسپرژیلوزیس و مسمومیت با 
تولید ، پوسته، رنگدانه ها، ضریب تبدیل، مصرف غذا، تخم مرغمترهایی شامل وزن چنین پارا .صدمه می زند یتمامی پارامترهای مهم تولید

همانند کاهش مصرف ، عالیم مسمومیت محسوب می گردند و سایراز جمله تاثیرات مستقیم ، برخی از تاثیرات یاد شده. می باشد تخم مرغ
رنگدانه ، لیپوپروتئین، خون پروتئین کل سرم میزان سبب کاهش وکسینآفالت مسمومیت با، از سوی دیگر. غیرمستقیم محسوب می گردند، دان
این در حالی است که . شود روی و الکتات دهیدروژناز می، مس، آهن، فسفر، کلسیم، اسید اوریک، گلیسیریدها تری، کلسترول، اروتنوئیدک

 پروتئین سرم جوجه اردک. منتشر شده است، دهیدروژناز و پتاسیمگلوتامیک ، گزارش هایی مبنی بر افزایش میزان سرم سوربیتال دهیدروژناز
میزان کاهش در پروتئین کل و آلبومین و ، تخاب شده بلدرچین های ژاپنیان در الین های. همانند جوجه های گوشتی تغییر یافت ها نیز

با تداخل ، مسمومیت با این عامل. دان مرتبط دانسته، دگاندر این پرن وکسینآفالتدرجاتی از افزایش در بتاگلوکرونید را با مقاومت به ، همچنین
ی پرندگان در خارجی و معمول خونریزی هایعقاد در ان سبب تاثیراتی بر روی عدم بروز، به ویژه پروترومبین، عقادان املدر عملکرد چندین ع

به نظر می رسد که . باشد جیره غذایی نیز متفاوت می با توجه به نوع، وکسینآفالتمیزان مسمومیت با . شود می ها چون جوجه ها و بوقلمون



نوعی جیره با میزان باالی اسید ، در جیره و همچنین D3پروتئین و ریبوفالوین یا ویتامین ، تاثیرات چنین مسمومیتی با استفاده از چربی
سبب کاهش ، و هورمون پاراتیروئید Dویتامینبا تاثیر گذاشتن بر متابولیسم ، در پرندگان وکسینآفالتمسمومیت با . محدود گردد، تانیک

کمبودهایی در پانکراتیک آمیالز و لیپاز در جوجه های گوشتی وجود ، وکسینآفالتدر هنگام مسمومیت با . کلسیم و متابولیسم فسفر خواهد شد
مسمومیت با ، حقیقات به عمل آمدهبر اساس ت. )33و 27(نسبت به چنین شرایطی مقاوم هستند، ی تخمگذارها این در حالیست که مرغ. دارد
به ، از بین رفتن قابلیت هچ . کاهش وزن بیضه و اسپرماتوکریت ها می شود، سبب کاهش تولید اسپرم، در خروس های لگهورن بالغ وکسینآفالت

 وکسینآفالتیت با بیشترین حساسیت و مشکل مشاهده شده در مزارع مادر گوشتی و مرغ های لگهورن در موارد مسموم، دلیل مرگ جنینی
در موارد مسمومیت با . تقال تولیدکننده های زرده در کبد بر روی تولید تخم مرغ تاثیر خواهد گذاشتان با کاهش سنتز و وکسینآفالت. باشد می
  )33(.زرده به کل تخم مرغ کاهش یافته بود نسبته و زردوزن ، دازه تخم مرغان، وکسینآفالت

  ن در تغذیه انسانوجود آفالتوکسیمشکالت . 3-2 
، بهداشت و از طریق شیر تولیدیمصرف آن ها توسط دام و دفع لذا در پی به دلیل اینکه نان های خشک اغلب آلوده به آفالتوکسین می باشند 

مصرف  به همین دلیل، این سم عمدتا از طریق شیر دفع می شود. تغذیه می کنند نیز به خطر می افتد سالمت انسان هایی که از این شیر
مصرف می  کپک زده نان خشک که دام هایی گوشتمشاهده شده است . کنندگان مواد لبنی در واقع دریافت کنندگان اصلی این سم هستند

در  کپک زدهه های پسمانداستفاده از که در بسیاری از موارد  استتحقیقات انجام شده نشان داده همچنین . )21و9(کنند نیز آلوده است
سم آفالتوکسین در میزان ولی شته است، وجود دا نیز این سم در شیر آن ها ووکسیز در دام ها شده است آفالتبیماری  ث بروزباع دام کخورا
ولی در دراز مدت اثرات سوء و خطرناکی بر سالمت انسان می به حدی نبود که باعث بروز و مشاهده عالیم بالینی بیماری در انسان شود،  شیر

 IARC 1988سال  در و اولین گزارش سرطان زا بودن آفالتوکسین مطرح شد 1961در سال . ن ها سرطان می باشدگذارد که مهمترین آ
متاسفانه طبق تحقیقات به انجام رسیده درصد وسیعی از نان خشک های جمع . زای انسانی قرار داد را در لیست مواد سرطان B1آفالتوکسین 

بنابراین ، تحمل می کندبه راحتی درجه سانتیگراد را  460 حرارتموجود در شیر تا  آفالتوکسین. آوری شده دارای سم آفالتوکسین می باشند
اثرات مسمومیت عبارتند از کاهش وزن بدن، از دست دادن اشتها، یرقان و تکثیر سلول های . در برابر پاستوریزاسیون به شدت مقاوم است
  . مجاری صفراوی و گاهی ایجاد جهش در جنین

نظیر وضعیت تغذیه، وجود عوامل بیماریزا مانند ویروس هپاتیت و یا آلودگی های انگلی در ایجاد بیماری در انسان نقش داشته و  عواملی
سیستم کنترل و مراقبت  عدممواردی مانند محدودیت دسترسی به مواد غذائی، فراهم بودن وضعیت محیطی مناسب جهت رشد قارچ ها، 

 نای. بروز بیماری را افزایش دهند احتمالسم قراردارد، می تواند  غلظت های پایینکه انسان برای مدت طوالنی در معرض  ا در مواقعیخصوص
نکته حائز اهمیت . خطرناکترین این عوارض سرطان است. سم با انباشت در بافت های بدن به ویژه در کبدی عوارض حادی به وجود می آورد

د از مصرف است به این معنا که ممکن است یک فرد عبروز عالئم بیماری زایی این سم پس از مدت های زیاد بدیگر در این رابطه، موضوع 
  . را نشان دهد بیماریچندین سال هیچ مشکلی از ناحیه مصرف شیر آلوده نداشته باشد اما ناگهان عوارض 

بسیاری از . از اهمیت بیشتری برخوردارهستند جاد مسمومیت حادها نسبت به سایر سموم قارچی به علت اثرات سرطان زائی و ای آفالتوکسین
ویژه ای توانسته اند بهداشت و  مقررات آلودگی های قارچی در مواد غذائی و محصوالت کشاورزی با تصویب قوانین و کشورها با توجه به داشتن

شیوع روستای کشور هند 150 وکسیکوزیس در دو ایالت شمالی وبیماری آفالت 1974در پائیز  .نمایند سالمتی مواد غذائی تولیدی خود را تامین
بیماری مزبور در کشور کنیا مشاهده  1982در سال . نفر جان باختند 108از این تعداد ، نفر بیمار شدند 397که در این همه گیری  پیدا کرد
شیر، تولید ش، جلوگیری از فعالیت سیستم ایمنی، کاهش عالئم بالینی مشاهده شده در انسان و حیوانات شامل اختالل در دستگاه گوار. گردید

  .)19و11و9و21(کاهش تولید مثل، افزایش ضریب تبدیل غذا، کم خونی، یرقان و کاهش رشد می باشد

  بحث و نتیجه گیری -4
در ادامه . کرد حلعلمی های  کارتوان با استفاده از راه کپک زده در دامداری ها را می خشک های همانگونه که ذکر شد مشکل استفاده از نان

  . ارائه می شودآن  راهکارهایی برای بهره برداری بهتر از ضایعات نان و مقابله با مشکالت

  . در وهله اول می توان با افزایش کیفیت آرد مورد استفاده در نانوایی ها از تولید نان خشک در مناطق شهری تا حد زیادی جلوگیری کرد -1



 . ه سمت صنعتی شدن و ارتقاء کیفیت برود تا ضایعات نان هم در مرحله تولید و هم در مرحله مصرف کاهش یابدتولید نان کشور باید ب -2

همانگونه که در این مقاله بحث شد استفاده از . دامداری ها جای مناسبی برای مصرف نان خشک جمع آوری شده از سطح شهرها نمی باشد -3
 . بدین منظور باید تمهیداتی برای جلوگیری از مصرف نان خشک توسط دام اتخاذ شود. ناسب استاین ماده در واحدهای دامداری به شدت نام

چون  .خودداری کنندنان خشک کپک زده علوفه و  تا از مصرف می توان به به دامداران و تولید کنندگان محصوالت دامی آموزش دهیم -4
افت ، سقط جنین، چرا که دام را دچار سرطان. ضرر می زند انسان ها ودبه خنهایتا ، مصرف نان خشک مخصوصا نان خشک کپک زده و فاسد

 . پس برای حفظ منافع خودشان هم که شده باید از مصرف نان خشک کپک زده خودداری کنند. کند دیگر میاز بیماری ها تولید و بسیاری 

با برنامه . خشک در حال تبدیل به یک تجارت استگرانی علوفه موجب روی آوردن بیشتر دامداران به نان خشک شده است و فروش نان  -5
 . ریزی و تصویب قوانینی در جهت کاهش اقالم خوراک دام می توان تا حد زیادی این مشکل را بر طرف کرد

 شهردارى مثال. بازیافت شود بهتر است یک متولى مشخص اقدام به این کار بکند اگر قرار است نان خشک و نان هاى بیات جمع آورى و  -6
درباره نان خشک منازل و ضایعات کارخانه هاى مواد غذایى هم برنامه  جام مى دهدان همان طور که بازیافت مواد زائد را به طور ساماندهى شده

در این صورت بسیارى از مشکالت . و تاجران خرده پای نان خشک جلوگیری شود نان خشکدست فروشان جمع آوری کند و از فعالیت  ریزى
 . ضایعات مواد غذایى مثل نان خشک حل خواهد شد اشى از جمع آورى غیراصولىبهداشتى ن

یی بروی این مواد برای بهبود ها در واحدهای صنعتی بزرگ و اعمال فعالیتآن  وریآنان خشک توسط یک ارگان مشخص و فرجمع آوری  -7
 سموم سازی فعال غیر یا و حذف. آن م قارچیپودرسازی و حذف و خنثی سازی سمو، خشک نمودن، همچون آشغال زدایی آن ها کیفیت
 گروه 5 به توان می را ممکن یها روش مجموع. است پذیر امکان مختلفی یها روش از دام خوراک منابع سایر همچون خشک نان در قارچی
 فعال غیر شیمیایی یها روش، سازی فعال غیر بیولوژیکی یها روش، زدایی سم فیزیکی یها روش، جداسازی فیزیکی یها روش بر مشتمل
 . نمود تقسیم میزبان حیوانات در قارچی سموم بیولوژیک دسترسی قابلیت تقلیل های روش و سازی

 به بایستی کار این که است مواد این بوهان از خشک نان آلوده های تکه یا و ذرات مکانیکی جداسازی شامل جداسازی فیزیکی یها روش - 1.7
 .دگیر جامان دستی صورت

 برای حرارتی سازی فعال غیر. دان گرفته قرار استفاده مورد غذایی مواد سایر برای متفاوتی تاثیر درجات با زدایی سم زیکیفی یها روش  - 2.7
 نورماوراء و میکروویو، گاما پرتوهای از هاستفاد. دنباش می مقاوم بسیار حرارت برابر در سموم این لیکن، گرفته قرار استفاده مورد ها وکسینآفالت

 های حالل با قارچی سموم استخراج. است شده غذایی مواد در آن هامیزان  کاهش موجب عموما ها توکسین آفال کردن فعال غیر ایبر بنفش
 . است عملی غیر و پرهزینه غذائی مواد هرچند که در مورد مقادیر زیاد، است دیگری موثر بسیار روش مناسب

 موجب و است مزرعه در گیاهان روی بر ها قارچ زای سم غیر های از سویه فادهاست بر مبتنی سازی فعال غیر بیولوژیکی یها روش  - 3.7
 هیچ خشک نان برای ها روش این از ستفاده ا با ارتباط در. ستا شده زمینی بادام و ذرت، کتان دانه های در ها توکسین فالآ توجه قابل کاهش

 . باشد نمی دست در اطالعاتی

 تجزیه، آن ها همه در اساسی ی ایده و شده گرفته کار به ها توکسین آفال با مقابله برای عمدتا اییدز سم شیمیائی یها روش - 4.7
. است بوده موثر زمینی بادام کنجاله و دانه از زدایی سم در توجهی قابل میزان به روند این. است آمونیاکی ترکیبات از استفاده با ها فالتوکسینآ
آفالتوکسین ها  حذف برای سدیم سولفات بی از استفاده. باشد می نیز خشک نان برای اجرا قابل خوبی به روش این نتایج که رسد می نظر به

 تقلیل برای زنگاز اُ از استفاده. شود می دام و سانان خوراک منابع در آن ها کاهش یا حذف نتیجه در و بآ در محلول ترکیبات تولید موجب
 . است گرفته قرار استفاده مورد موثری طور به دانه پنبه کنجاله و ذرت در توکسین آفال

 سموم با شونده باند مواد عنوان تحت موادی توسعه و معرفی حیوانات در قارچی سموم نامطلوب اثرات کنترل روش ترین جالب احتماال  - 5.7
 – لومینیومآ یها سیلیکات. شوند می میزبان حیوان گوارش دستگاه در قارچی سموم جذب کاهش یا و قطع موجب که باشد می قارچی
 شده جامان آزمایشات نتایج. دان بوده موثر حیوانات در آن ها سمی اثرات حذف یا کاهش نتیجه در و ها توکسین فالآ با شدن باند برای کلسیم
 که هستند هشوند باند مواد از دیگری گروه زئولیتیک و رسی مینرال های. است نبوده بخش رضایت قارچی سموم سایر بر ماده این تاثیر درمورد



 سموم از خاص نوع چند یا یک با شدن باند یا و جذب در آن ها توان لیکن. شوند می تولید تجارتی های کاربرد برای وسیع سطح در امروزه
 . )16و20(است بوده بحث قابل قارچی

 تحت خوراکی تولید برای شده طراحی تیصنع واحدهای در آن ها فرآوری و آوری جمع، نان ضایعات از موثر گیری بهره برای دیگر پیشنهاد -8
 چربی افزودن - 4 و دادن حرارت -3، سازی خمیر -2، اولیه شستشوی - 1 مراحل شامل تواند می فرآوری این. است "چرب نان پودر" عنوان
 در ای فرآورده چنین. شود ذرت جایگزین بتواند که است kcal/kg 3200 متابولیسم قابل رژیان با پودری یا گرانولی ای فرآورده تولید برای

 با سازی غنی -5. دهد تشکیل را آبزیان و طیور خوراک از توجهی قابل بخش تواند می گندم و ذرت از تر پایین قیمت بودن دارا صورت
  . اکسیدان ها تینآ و نگهدارنده مواد افزودن -4. میتوئین و لیزین آمینه اسیدهای

 خمیرهای برای مثال تولید. را بدین وسیله از غذای دام حذف کردآن  الت دیگری استفاده کرد ومی توان از نان خشک برای تولید محصو -9
 کاربرد تواند می دام در حیوانی پروتئین منبع عنوان به حشرات الرو تولید و حشرات پرورش جهت الزم محیط از بخشی تهیه برای پایدار

 گوشت ضایعات پودر با مغذی همچنین و کننده پر ماده عنوان به تواند می انوایین ضایعات همچنین خمیر. باشد نان ضایعات برای دیگری
 بسته و خشک )گربه و سگ(خانگی  حیوانات خوراک عنوان به مختلف های دازهان و اشکال به گیری قالب از پس مخلوطی چنین. شود مخلوط
همچنین امروزه در کشورهای توسعه . دارد وجود نیز دیگر یاکشوره زا بسیاری به محصوالت نوع این صدور و یابی بازار امکان. شود می بندی

 . )31(گاز استفاده می شوداتانول و بیو، هیدروژن گاز یافت از ضایعات نان برای تولید موادی از قبیل
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