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چکیده

آفالتوکسییییا گرییییاگ مورییییتگهاگ تانویایییینگرییییا گواهواییییاگرسییییته گکییییاگهاگ وهییییاگرییییا گ ییییام تگ

Aspergillus ParasiticusوگA. Flavus های گ یامهگریاگههی هیگریا گ[. 1] شیت گ یتگشیوه

اهیی وگوگ ییم وگ اارییا گوگتاوههییانگمهگآیییو وگ ییتگکههیی گه ییمگتوسیی گههسییا گوگ هیگ  ییم گشییوه  

 م ی گهاگ ت یوننگ25سیانهاگنیااگهاگ. ته ا  گج  گنیمه گسیال تتگنیاگشی امگ یتگموهی 

امگغذهاتگجها گناگ یالگوجو گها گ ا وگس تگ مگشنکاگغذهاتگهاگنیا گ یتگمو گکیاگ هجیمگنیاگنی

کاراگآییو  تگوگجویو ام گهاگههتشیامگ یامهگ مگذمنگ[. 3, 2]ه ت ا  گ انلگتوجهتگ تگشو 

نییاگهسییت ا وگهاگمواگرییا گامهسییتگ هاسییآگ مگ ییتگفمآاهیی را گرشییاگکییم  گوگذراییموگسییاا گ

فقیی ه گتجهاییاهنگرشییاگکیی گکییافتگوگجییوگ م ییوآگ ییتگتوههیی گ هجییمگنییاگ[. 4]ههجییایگ ییتگشییو 

غیذهاتگهفاهااگس حگآفالتوکسا گ مگنیا هیگا اهیتگنم هشینگشی و گآجایلگ مرتیتگوگسیاامگ یوه 

ذمنگسییالووگنییمگ هشییت گ منییتگرییا گسییایی گکییموتدا گرییا گکمنورایی مهنگرییاگوگ ییوه گ[. 5]شییو 

نیاگتوجیاگنیاگهمااگغیذهاتگذمن گکیاراگ[. 6] ع هتگوگغامو گفوها گسال تتگ تع   گهااگ هم 

  یم گآفالتوکسا گذمنگک تمگهاگت گ جااگنا گهی ووتگنمه گت ظگتجامنگجهیاهتگوگسیال ن

تاگناگه موا گ  ایعانگ تع  گسیگا هاتگ ت وننگ وه گغذهاتگ[. 8, 7]کهه وگضموم گهسن

غامفعالگساا گ یامهگریاگوگکیاراگآفالتوکسیا گ[.10, 9]آیو وگهاگج واگذمنگمهگههجایگ ه وگهه 

[. 12, 11]مهگ ییتگتییوه گنییاگمواگرییا گفاااکییت گشییا اااتگوگناویییو اکتگ نقییاگنهیی  گکییم 

وگ م یا گنیاگ UVمواگریا گفاااکیتگشیا لگغامفعالگسیاا گنیاگتیمهمن گهشیعاگ یاومه گنیه اگ

اسگهاگآهجیااتگکیاگآفالتوکسیا گریاگنیاگهشیعاگ یاومه گنیه اگوگهشیعاگ ا یاگتسی. هشعاگ ا یاگهسین

  ای  گرسته  گها گفمضااگوجو گ هم گکاگهست ا وگهاگمواگرا گفاااکتگ  ک گهسنگناگ یوم

هشیعاگ یاومه گ[. 13]ناسثگکاراگآفالتوکسیا گهاگ یوه گغیذهاتگوگ ت یوننگکشیاوما گشیو 

نیاگهای گتیال گ تی و انگریااتگ مگ. مهگترمایآگکهی  B1 (AFBI)نه اگ تگتوههی گآفالتوکسیا گ

اگکیگآ گتذ گآفالتوکسا گراگ مگ وه گغذهاتگهاگ ما گهشعاگ اومه گنه اگناگ یالگه وذگوگ ه ه

نییاگ ییومگ تهییاوآ گ هیی ا گ  ایعییاگهراییمگکییاراگآفالتوکسییا گمهگهاگ مایی گ[. 14]وجییو گ هم 

کاویو م گ10ها گ  ایعاگهشا گ ه گکیاگ واگتیاناگ ا یاگ[. 15] م ا گناگهشعاگ ا اگهشا گ ه ه 

 م ییی  گسییی حگآفالتوکسیییا گ مگ یییوه گغیییذهات گ ت یییوننگکشیییاوما گ100نیییمه گکیییاراگ

ناگ یالگوجو گ قا امگ انیلگههی هاوگ RGRناگتوجاگناگها گ وضوع گ[. 16] رتو گ هاسآگهسن

تیاگوگساامگسها یم گ هنیتگتیاناگآی یا گنتیاگوگ ا یاگ مگهظیمگ مف U238 Th232 K40 ام گ

 k  40تههیا RGR مگ K 40وگهااوتیو  U 238 Th 232 نی گسیم گوهکاشیت.  یتگشیو 

Thوگ U 238س  تاًگذمهنگنتاگوگ های گ  ایعیاگ[. 17]کمتورا گآی اگوگ ا اگسا تگ تگکههی  232

هاگذمنگ مگ AFB1نیمگکیاراگ RGRنیاگری  گنممسیتگهویمهنگتیاناگ ا یا گسی حگکیااا گهاگ

 Particleنییمه گ  ایعییاگشنااگسییاا گهاگکیی گ.  ییولگ وموگذراییموگسییاا گههجییایگشیی وگهسیین

Monte Carlo N- (MCNPX)  نمگهسیاسگ قااسیاگ[. 18]ناگرونتگتعما گش وگهست ا وگش

تعایا گ AFB1نا گ ه وگرا گتجمنتگوگشینااگسیاا گشی و گ واگنهاهیاگهشیعاگ ا یاگنیمه گکیاراگ

امتهی گههیوهعگس ی وگآفالتوکسیا گریاگسن. ش گوگااگفم ولگمااضتگهااگ مگها گ  ایعاگهاجا گش 

کیاگتوسی گآسیکم اووسگفیالووسگ AFG2وگ B1 (AFB1) AFB2 AFG1هاگآفالتوکسا گ

آفالتوکسییا گرییاگگناسییثگهاجییا گ[. 19]وگنییاگوایی وگآسییکم اووسگکییامهااتاکوسگتویایی گ ییتگشییو 

ایاگ یاهو گ مگنسیاام گهاگکشیومراگهسینگوگتوسی گ AFB1سی حگ[. 20]سم ا گکن گ اشیوه 

مواگ[. 21]هیاهو میگ مگ یمیگ مگغیذهراگهسینگ2هتتا ااگهموکاگتهظایگ تگشیو گکیاگنیاگ ایاه گ

اییمگکییاراگآفالتوکسییا گ مگذمنگنییاگتییاناگ ا ییا گ مههایینگوگ واگ ا ییاگ مگ تاسییناگذمنگ مگا

. وم گنتثگ مهمگروهر گ مفن
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عملینتیجه-1
فرستادهآزمایشگاهبهاولیهآفالتوکسینتعیینبراینمونهیکابتدا.شدتقسیمدستهسهبهآفالتوکسینبهآلودهذرت
7.8ذرتدرآفالتوکسیناولیهمیزانکهدادنشاننتایج.شد ppbوگرانیتبستردریکیباقیماندهبستهدوسپس.بود

یجنتا.شدنگهداریگرانیترویبرشدهدادهقرارنمونهبامشابهمحیطیشرایطدرروز5مدتبهگرانیتازدوردیگری
پسرادیواکتیوگرانیتکیلوگرم4رویشدهدادهقرارنمونهوگرانیتازدورنمونهدرآفالتوکسینمقدارکهدهدمینشان

B2وB1آفالتوکسینتغییرمیزان.یابدمیکاهشppb3.5بهروزپنجاز (Δa)ذرتکیلوگرمهرازایبه
(m1=1kg)گرانیتکیلوگرمیکازناشی(m2=1kg)روزیکبرای(t=1day)آفالتوکسینکاهشضریبعنوانبه

ppb/dayوλ=(Δa.m1)/(m2.t)=0.13ترتیببهگرانیتازناشی .آیدمیدستبه0.013

نتایج شبیه سازی-2
میلی گری است، 4نشان می دهد که دوز دریافتی از گرانیت به مدت پنج روز  MCNPنتایج دزیمتری با استفاده از کد 

.  استβ=Δa /D=0.988 ppb/mGyبه صورت(D=1mGy)بنابراین ضریب کاهش آفالتوکسین در دوز گاما گرانیت 
Δa=0.988Dفرمول کاهش آفالتوکسین به دلیل دوز دریافتی از گرانیت برابر با 
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کاهش.استآفالتوکسینبهآلودهکشوربهوارداتیذرتکهدهدمینشانشواهد.گیردقراربررسیاست،مورد

ازناشیتوکسینآفالکاهشضریبکهدهدمینشاننتایج.استشدهبررسیرادیواکتیوگرانیتازاستفادهباآفالتوکسین
ppb/dayذرتکیلوگرمهرازایبهگرانیتکیلوگرمیک مقدار،MCNPکدازاستفادهباهمچنین.است0045/0
ازدریافتیدز1mGyازناشیذرتدرآفالتوکسینکاهشضریب.استشدهمحاسبهذرتگرانیتتابشازحاصلدوز
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