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 چکیده

دام و طیور در ایران به نظر بیشتر از حد  یهاخوراکدر برخی  هاکشآفتسموم و برخی میزان بقایای  زمینه مطالعاتی:

تفاله  کاهش میزان سموم پاتولین و دیازینون موجود درتأثیر  منظوربهاین پژوهش  :هدفاست.  و استاندارد جهانی مجاز

غلظت اسیدهای چرب فرار  و ، پروتوزوآ، نیتروژن آمونیاکی(pH) یاشکمبههای  اسنجهرفبرخی روی سیب سیلو شده بر 

در این مطالعه  روش کار:های حاوی مقادیر باالی تفاله سیب انجام گرفت. یرهج کنندهمصرف در بزهای شیرده مهابادی

تکرار در  6تیمار آزمایشی و  5کیلوگرم با  55 ± 5 با میانگین وزن زنده زاتازهرأس بز شیرده نژاد مهابادی بالغ  30از 

موجود در  پاتولین و دیازینوننتایج نشان داد که بیشترین میزان سم  نتایج:استفاده شد.  تصادفی کامالًقالب طرح 

و کمترین میزان به  (در کیلوگرم گرمیلیم 936/0و  در کیلوگرممیکروگرم  178تیمارهای مختلف مربوط به گروه شاهد )

و  در کیلوگرممیکروگرم  Mycofix-Plus (58 و Bio-Tox بایندر توکسینترتیب مربوط به تیمارهای فرآوری شده با 

تیمار  رازیغبهغلظت اسیدهای چرب فرار کل،  داریمعننتایج حاکی از افزایش  همچنینبود.  ( در کیلوگرم گرمیلیم 279/0

نسبت  دارییمعن طوربه 5تیمار  pH نیز نشان داد که فقط pHنتایج مربوط به  (.P˂05/0) باشدیمنسبت به تیمار شاهد  4

تیمار شاهد رسیده و دارای اختالف است. همچنین جمعیت  42/6در مقایسه با  36/6و به  یافتهکاهشبه تیمار شاهد 

پروتوزوآیی شکمبه تحت تأثیر فرآوری تفاله سیب در تیمارهای مختلف قرار نگرفت. نتایج در بخش غلظت نیتروژن 

ت به تیمار شاهد و سایر تیمارهاست. به ترتیب نسب 3و  5، 2بین تیمار  (P˂05/0)دار نشان از وجود تفاوت معنی آمونیاکی

لیتر است و بیشترین مقدار گرم در دسیمیلی 42/21به طوری که کمترین مقدار برای تیمار شاهد )بدون فرآوری(، به میزان 

 طورکلیبه :گیرینتیجه .لیتر بودگرم در دسیمیلی 12/22به جیره، به میزان  Mycofix-Plusبا افزودن  3برای تیمار 

های دارای سطوح یرهجدر ترکیبات جاذب و غیرفعال کننده سموم پاتولین و دیازینون توسط فرآوری با  ومسم کاهش

ممکن عالوه بر تضمین سالمتی  وحیوان شده  یاشکمبهسبب بهبود برخی پارامترها و فراسنجه های  باالی تفاله سیب

  و عملکرد حیوان شد. افزایش کارایی موجباست 

 

  دیازینونجاذب سموم،  تفاله سیب، پاتولین، ،بزهای شیرده مهابادی کلیدی: واژگان
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 مقدمه

 به .است امروز بشر مهم مسائل ازی یک غذایی امنیت

 توجه مورد نیز غذا سالمت موضوع مسأله این موازات

 با .است قرارگرفته کشاورزی محصوالت کنندگانمصرف

 و غذایی منابع کمبود و جهان رشد روبه جمعیت به توجه

 تولیدات حفظ زمین ساکنان برای غذا تأمین به نیاز

 و یسالخشک خسارات اثر در نابودی از کشاورزی

 نظر به ضروری پیش از بیش هایماریب و آفات طورینهم

مصرف  عدم نظارت بر مقادیر .(1391)دهقانی رسدیم

های کنترل زیستی، عالوه سموم و عدم توجه به روش

ایجاد آفات مقاوم و غیرقابل ی تولید، برافزایش هزینه

های محیطی ناشی از فعالیتزیست کنترل و تشدید آلودگی

مانده سموم در محصوالت کشاورزی، سبب افزایش باقی

شود )کاظمی کنندگان میمصرف سالمت تولیدی و تهدید

 از دام پس خوراک در موجود سموم (. بقایای1391

 خون و در عالوه بر جذب از دستگاه گوارش، مصرف،

و  شیر حیوان همانند بافت چربی، بدن هایبافت اغلب

دارکو  و 2003شوند )ریکوار و ناگ می ظاهر مدفوع

کش در (. امکان انباشت سموم آفت2008واسکواه 

تواند عالوه بر بروز اثرات های حیوانی و شیر میبافت

کوچز و )کننده بالینی و تحت بالینی در حیوانات مصرف

( باعث ایجاد مشکالت جدی همانند آسیب 1970همکاران 

های عصبی، تولیدمثلی، پوستی، بافت کبدی، بیماری

ها در انسان شود )دهقانی گوارشی و حتی برخی سرطان

  (.1995و سرون و همکاران  2002؛ الگانی 1391

بقایای سموم موجود در علوفه و خوراک پس از  معموالً 

مختلف بدن دام عبور کرده و  هاییستمسمصرف دام، از 

در اغلب بافت های بدن حیوان و همچنین، در شیر و چربی 

)سازمان  شوندیمبدن و نیز در مدفوع و خون ظاهر 

. با توجه به اهمیت سالمت و (2003بهداشت جهانی 

بهداشت عمومی و ضررهای اقتصادی احتمالی بخش 

ریق ، پیدا کردن و کنترل انتقال سموم از طیپروردام

به لحاظ اقتصادی و سالمت جامعه، از  هادامخوراک به 

 برخوردار است.  اییژهواهمیت 

عنوان یک عامل خطر بالقوه برای سالمت سموم قارچی به

شوند. خوراک آلوده به انسان و دام در نظر گرفته می

های جدی تواند باعث اختالالت و بیماریسموم قارچی می

ها شوند. طر انداختن سالمت انسانها و بالطبع به خدر دام

آلودگی محصوالت کشاورزی به مایکوتوکسینها، سبب 

خسارات اقتصادی بسیاری در صنایع غذایی، دامی و 

یکی از  (. پاتولین1393شوند )رجبعلی زاده کشاورزی می

 از یمختلف یهاگونه لهیوسبه که است سموم قارچی

یی که منجر به تولید هاقارچ این . اکثرشودیم تولید هاکپک

 سیب، ژهیوبه ،شده ی فاسدهاوهیم روی شوندیمپاتولین 

)فتحی آچاچلویی و  کنندیم رشد هلو و انگور گالبی،

 (.1388همکاران 

 ها،کشدر بین آفتبتوان گفت که  شایدهمچنین 

 ایجاد ازلحاظ موردنظرسموم  ترینمهمارگانوفسفره ها 

ترکیبات ارگانوفسفره دارای  مسمومیت در انسان هستند.

اکثر این  کهیطوربهاثرات بیولوژیکی متنوعی هستند، 

شوند. کش بکار برده میعنوان حشرهها بهکشآفت

دیازینون یکی از مهمترین و رایجترین سموم گروه 

ارگانوفسفره بوده که برای کنترل آفات کشاورزی در اکثر 

 شود. مناطق ایران بکار برده می

یک سم  عنوانبهیر متغیری از پاتولین مقادبر وجود  عالوه

ی صنایع تبدیلی هاکارخانهقارچی در تفاله سیب تولیدی 

و سموم مختلفی  هاکشآفت( 2003)مورقاوی و همکاران 

از بین بردن  منظوربه( 1391همانند دیازینون )کاظمی 

حال ینبااشود. یمآفات مختلف میوه سیب استفاده 

وجود مقادیر باالی  در خصوصیادی ی زهاگزارش

با  هایسبزها و یوهمباقیمانده این سموم در بسیاری از 

در  یرناپذجبرانو اختالالت وسیع و  عوارض یجاداامکان 

؛ لطیف 2014چن و همکاران ) انسان و حیوانات وجود دارد

  (.2012و کاظمی و همکاران  2011و همکاران 

مقادیر  در خصوصبا توجه به عدم وجود مطالعات دقیق 

در تفاله سیب تولیدی  هاکشآفتسموم طبیعی و بقایای 

صنایع تبدیلی و تأثیر آن بر کارایی تولید و میزان اثر 

سموم در محصوالت تولیدی نشخوارکنندگان کوچک، این 
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کاهش میزان سموم پاتولین تأثیر ارزیابی  منظوربهتحقیق 

 روی تفاله سیب سیلو شده بر ینون موجود درو دیاز

، پروتوزوآ، نیتروژن pH) یاشکمبهبرخی فراسنجه های 

غلظت اسیدهای چرب فرار در بزهای شیرده  و آمونیاکی(

 انجام گرفت. مهابادی
 

 هاروشمواد و 

 و تیمارهای آزمایشی دام

رأس بز شیرده نژاد مهابادی بالغ  30در این مطالعه از  

زا )هفته اول شیردهی( و با میانگین )دو بار زایش( تازه

کیلوگرم در قالب طرح کامالً تصادفی با  55 ± 5وزن زنده 

روز، استفاده شد. کلیه حیوانات  30تیمار به مدت  5

مورداستفاده در این آزمایش بر اساس راهنمای نگهداری 

ای در تحقیقات علوم و استفاده از حیوانات مزرعه

 صورت گروهی نگهداری شدند.( و به2010)  FASSدامی

 غذایی شامل دو بخش علوفه و کنسانتره بود.  هاییرهج 
 

Table 1- Edible items of experimental diets based on 

dry matter )%( 

Dry Matter (%) Items 
28.68 Apple pomace without processing 

26.13 Alfalfa 

19.89 Barley 

11.56 Corn silage 

12.95 Soybean Meal 

0.79 Vitamin Mineral Premix  

- Mycofix-Plus 

- Bio-Tox 

- Bio-Acid 

100 Total 
 

شامل یونجه و سیلوی ذرت بود که جیره  یاعلوفهبخش 

. گرفتیمقرار  هاداممخلوط در اختیار  کامالًبصورت 

                                                           
. مخلوط 1ترکیب شامل 5مکمل مایکوفیکس پالس از  .1

.  3. ترکیبات بیولوژیک 2سینرژیستی مواد معدنی 

. ترکیبات 5. ترکیبات فایتوژنیک BBSH 4 797باکتری

فایکوفایتیک برای سم زدایی و محافظت زیستی بدن 

 استفاده می نماید.

آزمایشی به میزان تأمین احتیاجات دام، بر  هاییرهج

نسخه  SRNS افزارنرمبا  CNCPSهای یهتوصاساس 

( بر مبنای ماده CNCPS 2012دانشگاه کرنل ) 1.9.4468

در  مورداستفادهخشک تنظیم شد که مواد خوراکی 

شامل )یونجه خشک، سیالژ ذرت، کنجاله سویا،  هایرهج

بود. ترکیب  ، تفاله سیب و مکمل ویتامینی معدنی دانه جو

نشان  1ی پایه در جدول مغذی جیرهدمواد خوراکی و موا

 است. شدهداده

ماده  %23دارای  تفاله سیب مورداستفاده در این آزمایش

 3پس از تهیه از کارخانه پاکدیس )واقع در  خشک بود که

صورت بهها کیلومتری ارومیه( تا زمان افزودن به جیره

هوازی نگهداری شد. در شرایط بیروز(  30)سیلو شده 

یا گروه شاهد  1تیمار بود: در تیمار  5این آزمایش شامل 

تفاله سیب بدون فرآوری یا افزودنی مورداستفاده قرار 

گرفت. تفاله سیب مورداستفاده جیره در تیمار دوم با 

وات  900)باقدرت  )دستگاه ماکروویو( استفاده از ریزموج

دقیقه ( پرتو تابی  20 مگاهرتز به مدت 2450و فرکانس 

منظور ها در حین پرتو تابی در هر دقیقه بهشد. نمونه

ی دستگاه هم زده شدند. اطمینان از یکنواختی در محفظه

 7/17)گرم به ازای هر رأس بز 50مقدار  3در تیمار شماره 

مکمل جاذب  ،کیلوگرم به ازای هر تن تفاله سیب(

Plus-ofixMyc1  در جیره  مورداستفادهبه تفاله سیب

کیلوگرم مقدار یک  5و  4. همچنین در تیمارهای افزوده شد

و  Tox-Bio2 تفاله سیب، به ترتیب جاذببه ازای هر تن 

(. 1استفاده شد )جدول  Acid-Bio3کننده ترکیب اسیدی

صورت جیره کامالً مخلوط در دو وعده جیره غذایی به

 ها قرار داده شد.( در اختیار دام16و 8 ساعات(غذایی 

بیوتکس بیوتکس با تلفیق اثرات سیلیکاتها و عصاره دیواره  .2

سلولی مخمر )ساکارومایسس سرویسیه( قابلیت جذب 

طیف وسیعی از مایکوتوکسینها را دارا بوده و برای جذب 

 مایکوتوکسینها مورد استفاده قرار می گیرد. 

یدیفایر مورد استفاده حاوی اسید فرمیک، اسید اس -1

پروپیونیک و اسید الکتیک و نمکهای آمونیوم فرمات و 

 آمونیوم پروپیونات بود.
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 مایع شکمبه یهانمونه

 مایع شکمبه pH یریگاندازه

ساعت  4در روز بیستم بعد از زایش،  ی مایع شکمبهنمونه 

از طریق  خألدهی صبح با استفاده از پمپ پس از خوراک

مایع شکمبه بالفاصله با استفاده  pHراه دهان گرفته شد. 

 Schott Titrator Titrolineمتر )مدل pH از دستگاه

easy )گردید یریگاندازه.  

 اسید چرب و نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه یریگاندازه

ی کنفی الیه 4های مایع شکمبه با استفاده از پارچه نمونه

 1لیتری از مایع شکمبه با میلی 50نمونه  2و  شدهصاف

 50به  1با نسبت  %50لیتر اسیدسولفوریک میلی

به مایع شکمبه برای تعیین مقدار نیتروژن  کیدسولفوریاس

آمونیاکی مایع شکمبه و پروفایل اسیدهای چرب فرار 

( مخلوط 2007شکمبه بر اساس روش رینال و همکاران )

درجه  -20شده و بالفاصله در سردخانه با دمای 

 .ی بعدی نگهداری شدهاتا انجام آزمایش گرادیسانت

 با تیتراسیون روش به شکمبه مایع آمونیاکی نیتروژن

( 1950) کانوی روش به نرمال 1/0 یدسولفوریکاس

 درصد محاسبه یهپا بر روش این. شد یریگاندازه

 ضریب برآورد و غذایی ماده هر در موجود نیتروژن

 ضریب. معموالً است گردیده گذارییهپا موردنظر

 متوسط طوربه زیرا گیرندیم نظر در 25/6 را پروتئینی

 مقدار. دهدیم تشکیل نیتروژن را پروتئین هردرصد  16

 نیتروژنه ترکیبات که است استوار اصل این بر نیتروژن

شوند یم هضم غلیظ یدسولفوریکاس با که هنگامی

 SO42(NH4) آمونیوم سولفات به را موجود نیتروژن

 شده، هضم مخلوط به قلیا کردن اضافه با. کنندیم تبدیل

 اسید با آمونیاک ترکیب و شودیم آزاد تقطیری آمونیاک

 یدسولفوریکاس محلول یلهوسبه( آمونیوم بورات)بوریک 

 .شودیم تیتر استاندارد نرمال 1/0

اسیدهای چرب فرار در مایع شکمبه به  یریگاندازهبرای  

 (، با دستگاه1971رتلی )اوتنستین و باروش 

 6/4× 65/1) اییشهشکروماتوگرافی گازی با ستون 

منظور  بدین .انجام گرفت. PU4410فیلیپس مدل  (لیتریلیم

اســتاندارد  موالر متافســفریک 5/2محلول  لیتریلیم 1

 یهانمونهمیلی مایع شــکمبه اضافه شد.  4داخلی به 

در طول آزمایش برای تزریق به دســتگاه ابتدا  شدهیهته

دور در دقیقه ســانتریفیوژ 2000دقیقه با  15مدت به 

 8شدند. ســپس پس از برداشتن مایع رویی مقدار

میکرولیتری به دستگاه تزریق  10میکرولیتر با ســرنگ 

هر اسید  دهندهپاسخپس از تعیین ناحیه اوج و فاکتور  شد.

 .چرب فرار، غلظت اسیدهای چرب فرار محاسبه شد

های تفاله میزان پاتولین در نمونه گیری و تعییناندازه 

 سیب

تحقیق از دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال  این در

(HPLC) تفاله سیب  میزان پاتولین گیریاندازه در

 HPLC وسیلهبه گیریاستفاده گردید. روش اندازه

است. تعیین میزان پاتولین  ترمطمئن و ترحساس و تردقیق

شده ( و تدوین2002) AOACبر اساس استاندارد 

 – ISIRI( به شماره 1383سازمان ملی استاندارد ایران )

در شیر  ISIRI-12950ها و غذایی و میوه در مواد 13120

در این آزمایش از هر تیمار مورداستفاده و انجام گرفت. 

اتولین تهیه و به نمونه تفاله سیب جهت تعیین میزان پ 3

 آزمایشگاه ارسال گردید.

 Agilentبا مارک  HPLCدر این آزمایش از دستگاه 

 mm ID, µm ، ستون آنالیز ثابتC18فاز جامد  با 1200

C18) 6/4 BM TRADA (250×  و فاز متحرک

)اسید  10: 80: 10 استات به نسبت-آب-استونیتریل

عنوان بافر( استفاده گردید. همچنین سرعت استیک به

و میزان  nm 276موج دتکتور ، طول ml/min 1جریان 

 در این آزمایشنوع دتکتور بود. Lµ 20نمونه تزریقی 

DAD: Direct Array Detector .بود 

 ی و استخراج بقایای دیازینون ریگاندازه

دیازینون موجود و اندازه گیری باقیمانده سم  شناسایی

به کمک  نمونه از هر تیمار( 3) ی تفاله سیبهانمونهدر 

برای آماده سازی نمونه انجام گرفت.  HPLCدستگاه 

 10گرم نمونه را توزین نموده و  5های آزمایشی، ابتدا 

میلی لیتر استونیتریل به عنوان حالل استخراج کننده به آن 
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میکرولیتر اسید استیک برای  200اضافه می کنیم. سپس 

 3اسیدی کردن محیط به آن اضافه می گردد. به مدت 

محیط را کامال هم زده و در نهایت به دقیقه با اولتراسوند 

آن را سانتریفوژ کرده، از  5000دقیقه با دور  10مدت 

-Agilentبا مدل  HPLCدستگاه  پاالیه گذرانده و به

 (.2006 )چنگیز و همکاران ق گردیدتزری 1200

ها مشخصات دستگاه و آزمایش در تعیین دیازینون نمونه

، ستون آنالیز ثابت C18به شرح زیر بود: فاز جامد 

Bondapak 125 A (10µm, 3.9×300) و محافظ ستون 

(2cm×4mm, 5µm) آب به -و فاز متحرک استونیتریل

و  ml/min 5/1بود. سرعت جریان  45:-55نسبت 

 Lµ 10 و حجم نمونه تزریقی nm 254موج دتکتور طول

  FLD: Fluorescence Detectorبود. نوع دتکتور : 

 یآمار آنالیز 

زا نژاد مهابادی در رأس بز تازه 30زمایش بر روی آاین 

مدل . صورت گرفت قالب طرح آماری کامالً تصادفی

 :باشدیصورت زیر مآماری طرح به

ijeµ+Ai+ =Yij  

=Yij  مشاهده مربوط به تیمارi  در تکرارj ؛µ =  میانگین

  .اثر اشتباه آزمایشی = jie؛ iاثر تیمار  =Ai، هامشاهدهکلی 

 یافزار آمارها از نرمدادهی آمار وتحلیلیهمنظور تجزبه 

SPSS  به  نیز تیمارها میانگینو  گردید استفاده 19شماره

 درصد مقایسه 5 سطح احتمال و در روش آزمون دانکن

 .شدند
 

 نتایج و بحث

مایع  pHمیانگین تأثیر تیمارهای آزمایشی بر  سهیمقا

 دهدیمآورده شده است. نتایج نشان  2 شکمبه در جدول

ی نسبت به تیمار داریمعن طوربه 4تیمار  pHکه فقط 

تیمار  42/6در مقایسه با  36/6و به  افتهیکاهششاهد 

شاهد رسیده و دارای اختالف است. با توجه به اینکه تیمار 

 عنوانبهجیره حاوی تفاله سیب مخلوط شده با بیواسید  5

و این اسیدیفایر دارای برخی  باشدیمیک اسیدیفایر 

با ترکیب اسید فرمیک،  هاآنی هانمکاسیدهای آلی و 

ی آمونیوم فرمات هانمکو  اسیدالکتیکاسید پروپیونیک و 

واضح است که  کامالً ، لذا باشدیمو آمونیوم پروپیونات 

وجود برخی اسیدها  لیبه دلدر این تیمار  pHکاهش 

 4. همچنین در تیمار باشدیمدر ترکیب آن  مورداستفاده

 pHمیزان  Bio-Toxبا افزودن مکمل ضد مایکوتوکسین 

 افتهیکاهش 3و  2تیمارهای  ی نسبت بهداریمعن صورتبه

( ولی نسبت به تیمار کنترل دارای اختالف 50/6است )

 pHی بر میزان داریمعن. اما سایر تیمارها تأثیر باشدینم

 (.P˂05/0مایع شکمبه نسبت به تیمار کنترل نداشتند )

 pH  اسیدهای  نیترعمدهمایع شکمبه تعادلی از غلظت

چرب فرار شکمبه )استات، پروپیونات، بوتیرات و الکتات(، 

آمونیاک، بافر شکمبه و بزاق است. هر چه میزان تخمیر 

افزایش یابد، محصوالت فرعی حاصل از آن یعنی 

 pHو سبب کاهش  افتهیشیافزااسیدهای چرب فرار نیز 

شکمبه شاخصی از میزان  pH جهیدرنت. گردندیمشکمبه 

(. اما 1994سوست ؛ ون1988ی است )چرچ اشکمبهتخمیر 

وجود برخی اسیدهای  لیدل بهکه اشاره شد  طورهمان

ی داریمعن صورتبه pH، میزان 5چرب و آلی در تیمار 

 (.P˂05/0) است افتهیکاهش

( نیز در تحقیق خود نشان داد که بنتونیت 1391کاظمی)

های قابل تعویض با یون سدیم به دلیل داشتن کاتیون

 pHشدید  بافر عمل کرده و از تغییرات عنوانبههیدروژن 

شکمبه جلوگیری کرده و بدین ترتیب این آزمایش اثر 

 داری را نسبت به گروه شاهد نشان نداد.معنی

ایسه میانگین جمعیت پروتوزوآیی نتایج مربوط به مق 

آورده شده  2 در جدول نیز شکمبه بین تیمارهای مختلف

دهد که جمعیت پروتوزوآیی شکمبه یماست. نتایج نشان 

تحت تأثیر فرآوری تفاله سیب در تیمارهای مختلف قرار 

عددی کاهش در میزان جمعیت  ازنظرالبته  .نگرفته است

شود اما این کاهش یمیده د 4تا  2پروتوزوآ در تیمارهای 

 (.P˂05/0) یستن مالحظهقابلدار و یمعنآماری  ازنظر

پروتوزوآ نقش منفی در استفاده از نیتروژن در  

با هضم  هاسمیکروارگانیمنشخوارکنندگان دارند. این 

ی شکمبه موجب کاهش جریان خالص هایباکترزیادی از 
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پروتئین میکروبی از شکمبه به دوازدهه و کاهش راندمان 

. همچنین پروتوزوآ شودیماستفاده از نیتروژن در حیوان 

دارای فعالیت پروتئولیتیکی و دآمیناسیون نیز هستند. و 

نسبت کاهش نسبی جمعیت پروتوزوآیی  رسدیمبه نظر 

 سنتز پروتئین میکروبی است. ریتأثتحت  ،به تیمار شاهد

اثر عمده و منفی پروتوزوآ روی  کهیوقتاز  زیرا

متابولیسم پروتئین نشخوارکنندگان اعمال شد، این کاهش 

 (.2008؛ رود، 1990)لنگ،  شودیمدر جمعیت نیز دیده 

جمعیت نرمال پروتوزوآی شکمبه بز چیزی در حدود 
 (1394 گزارش شد )یاری لیترمیلیبه ازای هر  31/16×510

( نشان داد که 2012نتایج مطالعه کیوتونگ و همکاران )

-ی مختلف ترکیبات غیرفعال کننده مایکوهانسبتافزودن 

 pHتوکسینها به جیره گاوهای شیری باعث افزایش 

 همچنین در تحقیق خود هاآنی گردید. داریمعن طوربه

 مالحظهقابلدریافتند که افزودن این ترکیبات باعث کاهش 

یت پروتوزوآ و افزایش برخی میزان جمع

 ی شکمبه گردید. هاسمیکروارگانیم

نتایج مربوط به غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه در  

دار بین بزهای تحت آزمایش، نشان از وجود تفاوت معنی

به ترتیب نسبت به تیمار شاهد و سایر  3و  5، 2تیمار 

شاهد که کمترین مقدار برای تیمار طوریتیمارهاست. به

لیتر  گرم در دسیمیلی 42/21)بدون فرآوری(، به میزان 

-Mycofixبا افزودن  3است و بیشترین مقدار برای تیمار 

Plus  لیتر بود  گرم در دسیمیلی 12/22به جیره، به میزان

با افزودن  3که درواقع غلظت نیتروژن آمونیاکی در تیمار 

 ستیافته اداری افزایشصورت معنیاین ترکیب به

(05/0˂Pالبته همان .)شود طور که در جدول مشاهده می

دار در صورت معنیمیزان غلظت نیتروژن آمونیاکی به

نیز افزایش پیداکرده است. میزان نیتروژن  5و  2تیمارهای 

میلی گرم  90/21و  68/21به  5و  2آمونیاکی در تیمارهای 

غیرفعال توان به . که این افزایش را میرسید در دسی لیتر

ها الخصوص مایکوتوکسیننمودن برخی از سموم و علی

نسبت داد که عمدتاً این سموم باعث جلوگیری و بازداری 

شوند و درنهایت این از رشد و فعالیت میکروبی می

ها در تخمیر بیشتر غذا و تولید اسیدهای چرب میکروب

فرار و فراهم شدن ازت میکروبی عمده در این تیمارها را 

(. لذا این 2012نگ و همکاران شوند )کیوتومی سبب

وانفعاالت منجر به افزایش مصرف خوراک و ناپدید فعل

شدن سریع آن از شکمبه و افزایش میزان تخمیر در این 

آمده تقریباً با نتایج دانیک دستگردد. نتایج بهتیمارها می

رفتن  ( مشابه هستند که افزایش و باال2005و همکاران )

آمونیاک شکمبه را گزارش نمودند. همچنین اردمان میزان 

نتایج مشابهی را ارائه  1986و همکاران نیز در سال 

 نمودند.

 
Table 2-The effect of experimental treatments on pH, protozoa and ruminal ammonia nitrogen concentration 

Treatments = 1: Control, uncooked apple peel; 2: Macronutrious processed apple pulp; 3: Mycofix Plus-treated apple 

pomace; 4: Bio-Tox biodized processed apple pulp; 5: Apple pepper Processed with Bio-Acid acidifier; * P <0.05 

دریافت که  1391کاظمی نیز در مطالعه خود در سال 

کاهش  منظوربهاستفاده از سطوح مختلف بنتونیت سدیم 

نداشت اما سطوح  pHبر روی  یداریمعندیازینون اثر 

میزان  داریمعنمختلف دیازینون به تنهایی باعث کاهش 

بخشی از این کاهش  نیتروژن آمونیاکی شد که شاید

مربوط به اثرات سمی دیازینون و سایر سموم بر جمعیت 

(. P˂05/0آمونیاک بوده باشد ) دکنندهیتول یهایباکتر

به دلیل اثر بنتونیت سدیم بر کاهش جمعیت  احتماالً

در  ییایباکتر تیجمع شیافزاآن  تناسببهپروتوزوآیی و 

توسط  یاکیآمون تروژنیاز ن یشتریشکمبه، برداشت ب

SEM P   Treatments   

  5 4 3 2 1 Adjective 
0.042 <0.01 c 6.08 b 6.36 a 0 6.5 a 6.48 ab 6.42 pH 
0.015 0.22 16.18 16.18 16.11 16.20 16.22 × ml) 5(10Protozoal population  
0.065 <0.01 b 0 21.9 bc 21.76 a 22.12 c 21.68  d 21. 42 Ammonia nitrogen (mg /dl) 
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و بنابراین، غلظت  شودیانجام م هاسمیکروارگانیم

ویلیامز ) کندیم دایدر شکمبه کاهش پ یاکیآمون تروژنین

 (.1993و ویترز 

 شکمبه راسیدهای چرب فرا 

آزمایشی بر غلظت  نتایج مربوط به تأثیر تیمارهای

آورده شده است.  3 اسیدهای چرب فرار شکمبه در جدول

غلظت اسیدهای چرب  شودیمی که مشاهده طورهمان

است و  قرارگرفتهفرار کل، تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی 

در بقیه تیمارها نسبت کل اسیدهای چرب  4تیمار  رازیغبه

 افتهیشیافزای نسبت به تیمار شاهد داریمعن طوربهفرار 

(. بیشترین میزان اسیدهای چرب در بین P˂05/0است )

که با مکمل مایکوفیکس پالس  3 ماریتتیمارها مربوط به 

 یحالدر  نی( اmmol/lit 17/93) باشدیمفرآوری شده، 

که میزان اسیدهای چرب کل در تیمار شاهد برابر با  است

mmol/lit 27/91 4ر بود. میزان اسید چرب کل در تیما 

ی داریمعنمیلی مول در لیتر رسیده که کاهش  63/90به 

 (.P˂05/0) دهدیمرا در مقایسه با تیمار شاهد نشان 

در تمام تیمارها نسبت  باًیتقرنسبت موالر اسید استیک نیز 

اما در مقابل میزان  افتهیکاهشبه تیمار بدون فرآوری 

یی که هاگروهپروپیونیک اسید و بوتیریک اسید در 

و یا یک ترکیب جاذب سموم  گرفتهانجامفرآوری 

در مورد  الخصوصیعلاست.  افتهیشیافزا، شدهاضافه

درصد رسیده که  78/15به  3میزان بوتیرات که در تیمار 

بیشترین میزان را در بین سایر تیمارها به خود اختصاص 

در بوتیرات در سایر تیمارها نیز روند  داده است. تغییرات

 داریمعنو  مالحظهقابل ایشی داشته که این افزایشافز

ی میزان اسیدهای طورکلبه(. P˂05/0شد )نشان داده 

در تمام تیمارها نسبت به تیمار شاهد  باًیتقرچرب فرار 

 (.P˂05/0) است افتهیشیافزا
 

Table 3- Effect of experimental treatments on ruminal esophagus fatty acids 

Treatments = 1: Control, uncooked apple peel; 2: Macronutrious processed apple pulp; 3: Mycofix Plus-treated apple 

pomace; 4: Bio-Tox biodized processed apple pulp; 5: Apple pepper Processed with Bio-Acid acidifier; * P <0.05 

 

افزایش میزان اسیدهای چرب در تیمارهای  رسدیمبه نظر 

کاهش یا غیرفعال شدن میزان  لیدل به احتماالًمختلف 

برخی سموم و افزایش میزان جمعیت باکتریایی باشد، 

( نیز در تحقیق 2012(. کیوتونگ و همکاران )1994ژوانی )

خود نیز نتایج مشابهی در این صفات دریافت نمودند آنها 

ها روی ی مایکوتوکسینهاکنندهدر مطالعه اثرات غیرفعال 

 هاسمیکروارگانیمصفات و پارامترهای تخمیری و جمعیت 

و اسیدهای چرب فرار شکمبه دریافتند که میزان کل 

نسبت موالر استات افزایش یافت  رازیغبهاسیدهای چرب 

همچنین آنها نشان دادند که جمعیت کل باکتری، اسپور 

قارچی، باکتری زیستی، باکتری آمیلولیتیک، باکتری 

 کهیدرحالیتیک و سلولوتیک افزایش یافتند پروتئول

استناد نمود که  توانیمجمعیت پروتوزوآ کاهش یافت لذا 

دلیلی  تواندیمی باکتریایی هاتیجمعافزایش میزان 

 (.1994ژوانی ) باشدمیزان اسیدهای چرب فرار  شیبرافزا

 پاتولینمیزان باقیمانده 

ای مختلف نتایج مربوط به میزان سم پاتولین در تیماره

حاصل از فرآوری تفاله سیب در آزمایش درون تنی در 

دهد که فرآوری یمآورده شده است. نتایج نشان  4جدول 

بهترین تأثیر را بر  Bio-Toxتفاله سیب با توکسین بایندر 

SEM P   Treatments   

  5 4 3 2 1 Adjective 
0.24 <0.01 b 92.71 e 

90.63 a 
93.17 c 

91.80 d 91.27 Total fatty acid (lit /mmol) 
0.15 0.606 61.33 61.03 60.8 60.59 61.25 Acetate (% mol) 
0.33 0.058 24.24 24.00 23.50 22.68 21.66 Propionate + Isobutyrate (%) 
0.23 <0.01 d 14.60 c 14.77 a 15.78 b 15.39 e 13.19 Butyrate (%) 

0.073 0.11 2.13 2.14 2.13 2.19 2.15 Valerate (%) 
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روی کاهش میزان سم پاتولین داشته است میزان پاتولین 

فرآوری و  Bio-Toxکه در آن تفاله سیب با  4در تیمار 

نشان داده شد میکروگرم در کیلوگرم  58 مخلوط گردید

 178 شاهد() که در مقایسه با تیمار بدون فرآوری

( را >P 05/0) داریتفاوت معنی میکروگرم در کیلوگرم

دهد. همچنین فرآوری تفاله سیب با توکسین نشان می

 نیز به Bio-Acidو اسیدیفایر  Mycofix-Plusبایندر 

بود که کاهش میکروگرم در کیلوگرم  76و  81 برابرترتیب 

 گردد.( در اثر آنها مشاهده می>05/0Pداری )معنی

نیز بر روی کاهش میزان سم  زموجیراستفاده از پرتوتابی 

میکروگرم  162بوده و میزان این سم را به  مؤثرپاتولین 

کاهش داده است که در مقایسه با تیمار کنترل در کیلوگرم 

 .(>05/0P) داشت یداریمعنتفاوت 

 
Table 4- The amount of pesticide residues found in different treatments of apple pomace processing 

SEM P-Value 5 4 3 2 1  Toxin  
13.138 <0.01 c 76 d 58 c 81 b 2 16 a 178  (kg/µg) Patulin 

0.075 <0.01 c 0.354 d 0.337 e 0.279 b 0.852 a 0.936 Diazinon (mg /kg) 
Treatments = 1: Control, uncooked apple peel; 2: Macronutrious processed apple pulp; 3: Mycofix Plus-treated apple 

pomace; 4: Bio-Tox biodized processed apple pulp; 5: Apple pepper Processed with Bio-Acid acidifier; * P <0.05. 

 

 حدود در مقدار مجاز پاتولین در مواد غذایی )کنسانتره ها(

و سازمان بهداشت  باشدمیمیکروگرم در کیلوگرم  50

جهانی هم این مقدار را مجاز دانسته است )لینکالی و 

شده در . از سویی دیگر مواد استفاده(2000همکاران 

دو نوع مختلف از مایکوتوکسین بایندرها  4و  3تیمارهای 

توانند الگوی مناسبی برای کاهش میزان باشند که میمی

 3باشند. در تیمار  نهایکوتوکسیماویژه برخی سموم و به

استفاده گردید، این ماده از نوع  Mycofix-Plusاز مکمل 

افزودنی بنتونیت )دی اکتا هیدرال مونتموریلونایت( 

باشد. بنتونیت از همین ترکیب می %70باشد که بیش از می

 3(Si4O10)(Al,Mg)(Na,Ca) با فرمول عمومی

(OH)6 nH2o)  درصد مواد معدنی  75دارای بیش از

(. این 1980بات و همکاران ) باشدکمپلکس می صورتبه

الیه است که وقتی ترکیب دارای ساختار میکروسکوپی الیه

و اجازه جذب  شدهمیحجگیرد در معرض آب قرار می

(. 1996راموس ) دهدها را به خود میسایر مولکول

همچنین بنتونیت دارای ظرفیت تبادل یونی باال و توانایی 

(. 2005جذب باالی مایکوتوکسینها است )دیاز و اسمیت 

تواند دالیل محکم و ن خصوصیات احتماالً میای

ای در کاهش میزان مایکوتوکسین پاتولین کنندهقانع

باشد. البته باید اشاره کرد  3موجود در تفاله سیب تیمار 

و  زداییسمبرای  ترکیب 5از که در مایکوفیکس پالس 

 ءمحافظت زیستی بدن جهت مقابله با آثار سو

 است: این ترکیبات شامل شدهاستفاده نهایکوتوکسیما

 ،ترکیبات بیولوژیک، مخلوط سینرژیستی مواد معدنی

ترکیبات  ،ترکیبات فایتوژنیک ،BBSH 797باکتری 

که درمجموع با توجه به نقش و تأثیر این  فایکوفایتیک

توانند در کاهش و غیرفعال سازی سموم و ترکیبات می

ای را ایفا نمایند کنندهبخصوص سموم قارچی نقش تعیین

 (.EFSA 2011؛  2012و همکاران  )کیوتونگ

توان گفت که کاهش میزان با توجه به توضیحات فوق می

امری  3در تیمار  Mycofix-Plusپاتولین با افزودن 

( در 2011طبیعی باشد. این تأثیر را رید و همکارانش )

 Coopworth های نژادمطالعه خود بر روی عملکرد بره

حاوی  Ryegrassکه از نوعی علف مرتعی بنام 

استفاده  (Neotyphodium endophyte) نهایکوتوکسیما

مشاهده کردند که افزودن  کردند، نشان دادند. آنها

Mycofix-Plus عنوان یک غیرفعال کننده به

مایکوتوکسینها باعث بهبود در عملکرد بخصوص عملکرد 

( در 2011شود. همچنین رید و همکارانش )ها میوزنی بره

مطالعه مشابه دیگری تأثیر استفاده از مایکوفیکس را بر 

که  Ryegrassکننده از علف مرتعی تغذیه هایروی آلپاکا



 19                                             ... برخی فراسنجه هاي شکمبه اي روي تفاله سیب سیلو شده بر  کاهش میزان سموم پاتولین و دیازینون موجود درتأثیر 

بودند را نشان  (Neotyphidium Spp)آلوده به اندوفیت 

هایی از گوسفندان دادند. این محققین دریافتند که در گروه

که مکمل مایکوفیکس را دریافته بودند میزان عالئم سمیت 

ای بهتر مالحظهطور قابلکمتر بوده و عملکرد گوسفندان به

 شده است.تر ارزیابیو مطلوب

 

 
Figure 1- The apple pomace patulin measurement curve  

 

 
Figure 2-Patulin standard curve  

 

اثرات برخی  2016همچنین ژوایسین و همکارانش در سال 

مایکوتوکسینها را بر روی سالمتی و عملکرد گاوهای 

شیری موردبررسی قراردادند. درواقع هدف این مطالعه 

مدت سموم موجود در یک جیره طبیعی اثرات طوالنی

آلوده به مایکوتوکسینها بر روی تولید و ترکیب شیر، 

پارامترهای بیوشیمیایی، هماتولوژیکی و ایمونولوژیکی 

ین اثرات اضافه نمودن مایکوفیکس گاوهای شیری و تعی

عنوان یک مایکوتوکسین بایندر در کاهش این پالس به

مایکوتوکسینها بود. که تقریباً نتایج مثبتی نیز در این 

 دست آورد. راستا به

میکروگرم در کیلوگرم  58 به 4میزان پاتولین در تیمار 

رسید که این مقدار در بین کل تیمارها کمترین میزان و 

( نسبت به تیمار شاهد >P 05/0داری )ای اختالف معنیدار

باشد. با توجه به اینکه در این تیمار برای فرآوری تفاله می

 Bio-Toxسیب از یک توکسین بایندر آلی و زیستی بنام 

با تلفیق  Bio-Toxتوان گفت که شده است میاستفاده

اثرات سیلیکاتها و عصاره دیواره سلولی مخمر 

س سرویسیه( قابلیت جذب طیف وسیعی از )ساکارومایس

همچنین اثرات سودمند  باشد.مایکوتوکسینها را دارا می

ساکارومایسس سرویسیه به مانان موجود در دیواره 

سلولی مخمر نسبت داده می شود )عظیمی و همکاران 

 درواقع توکسین بایندرهای آلی بر پایه بتا گلوکان (.1391

دیواره داخلی مخمر  از وند باشدیواره داخلی مخمر( می)

 6 و 1 بتا گلوکان و 3 و 1اند دارای ساختار شدهاستخراج

باشند. بتا گلوکان بوده و مولکول غیر قطبی و بدون بار می

ها را به خود جذب درنتیجه مواد مغذی جیره و ریزمغذی
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در واقع باید گفت که یک واکنش دوسطحی بین  کنند.نمی

بخش گلوکان دیواره سلولی و مولکول مایکوتوکسینها رخ 

با توجه به ساختار (. 1391می دهد )عظیمی و همکاران 

مارپیچی و فنر مانندی که دارند ظرفیت جذب باالیی دارند 

مترمربع را  20گرم از آنها سطحی برابر  1بطوریکه 

ز طرفی چون بر اساس باندهای دهند. و اپوشش می

کنند، را جذب می نهایکوتوکسیماهیدروژنی و واندروالسی 

میل ترکیبی باالیی برای جذب دارند که در مقدار کم سم 

 شوند.هم مؤثر واقع می

صرفاً  استفاده رسد این توکسین بایندرها بابه نظر می

مانان  و گلوکان β-از  متشکل (مخمر  های سلولیدیواره

 به اتصال کل سلول، جایالیگوساکاریدها( به

 هایکه سلولاین یابد. افزایش تواندمی مایکوتوکسین

 نشان دهندنمی دست از خودشان را اتصال توانایی مرده

 از ها با مایکوتوکسین محصوالتی چنین تعامل که دهدمی

دیواره سلولی است نه  سازنده اجزاء با طریق چسبندگی

رجبعلی زاده )وواالنسی یا متابولیسم. از طریق اتصال ک

1393.) 

ای نیز در مطالعه 2012کیوتونگ و همکارانش در سال 

 نهایکوتوکسیماهای اثرات مثبت استفاده از غیرفعال کننده

ها در تحقیق خود در جیره گاوهای شیری نشان دادند. آن

نشان دادند که استفاده از سطوح مختلف غیرفعال 

گرم به ازای  45و  30، 15، 0های مایکوتوکسینها )کننده

 هر رأس در هرروز( تأثیرات بسیار مثبتی بر روی کاهش
برخی مایکوتوکسینهای خطرناک موجود در جیره و 

  خی پارامترها و عملکرد این گاوها دارد.بهبود بر جهیدرنت

های عنوان مکملاکنون بهها هملذا باید گفت که این مکمل

شده و در صنعت خوراک دام ضد مایکوتوکسین شناخته

و طیور بصورت یک افزودنی بکار برده 

 (.EFSA 2011 و 2012و همکاران  شوند.)کیوتونگمی

از یک مکمل نیز تفاله سیب با استفاده  5در تیمار 

کاهش  منظوربه Bio-Acidتجاری  بانامکننده یدیاس

الخصوص پاتولین موجود مورد فرآوری یعلسموم و 

که اشاره شد میزان کاهش پاتولین  گونههمانقرار گرفت. 

دار بود یمعنو  مالحظهقابلدر مقایسه با تیمار شاهد 

(05/0 P< این مکمل حاوی اسید فرمیک، اسید پروپیونیک .)

آمونیوم فرمات و آمونیوم  هاآنی هانمکو  کیدالکتیاسو 

و  شکمبه pHپروپیونات است. بدیهی است که کاهش 

تواند از روده باریک و اسیدی نمودن محیط می

( نیز در 2014) خصوصیات این مکمل باشد. لوک استاد

ضد میکروبی و باکتریایی وضوح به نقش مطالعه خود به

اسیدیفایرها و نمکهای آنیونی و مقاومت در برابر آنها و 

همچنین محدودیت در مقابل رشد آنها را اشاره نموده 

شکمبه در اثر افزودن  pHرسد کاهش یماست. به نظر 

کننده و رسیدن یدیاساسیدهای آلی موجود در ترکیب 

pH  سمت اعظم موجب تخریب ق 4تا  5/3شکمبه به حدود

یک  عنوانبهاین سموم شود. در این حالت این ترکیبات 

بیوتیک عمل نموده و موجب کاهش بقایای سموم و یآنت

(. 2004)و همکاران  شوند کیمیمها نیز یباکتربرخی 

همچنین اسیدها با توزیع در بدن رشد برخی سموم را 

)لوک  کنندیمسرکوب نموده و توانایی اثر آنها را محدود 

 (.2014 استاد

عنوان ( نیز به نقش اسیدیفایرها به2004کیم و همکارانش )

های بیوتیک و مقابله با برخی میکروارگانیسمیک آنتی

مضر و افزایش و بهبود راندمان حیوان و همچنین برخی 

 اند.کردهای اشارهپارامترهای تغذیه

تابی ریزموج  از روش حرارت دهی و پرتونتایج استفاده 

آزمایش نشان داد که میزان کاهش این در ماکروویو در 

 میکروگرم در کیلوگرم 162 پاتولین با فرآوری خوراک به

 داریرسید که در مقایسه با تیمار شاهد تفاوت معنی

(05/0 P<را از خود نشان می )بونچر و  دهد. البته

د منظور فرآیندر مطالعه خود به 2012همکارانش در سال 

های مختلف برای کاهش بقایای سازی هویج با روش

داری در فرآوری و پختن هویج با ها تفاوت معنیکشآفت

 مانند به نظر می رسد عواملیماکروویو مشاهده نکردند. 

 حرارت درجه بسته(، یا پخت )باز سیستم نوع روش پخت،

 هایافزودنی و آب مقدار و پخت زمان مدت مورد استفاده،

 آفت کاهش میزان بر اثرگذار عوامل احتماالً استفادهمورد 
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همچنین  (.2009کوشیک و همکاران، ) باشندها می کش

 میزان اندک اسفناج کاهش روی بر شده انجام مطالعه

 داده نشان در ماکروویو پخت طی را آفتکش بقایای

( که این کاهش اندک در 2012است)بونچر و همکاران 

مطابق با تحقیق انجام شده  باً یتقر کشآفتمیزان بقایای 

  .ماست

با در نظر گرفتن همه این توضیحات ذکر این نکته 

عوامل و مواد مختلف در  باوجوداینکهضروری است که 

کاهش داده  ایمالحظهقابلتیمارها میزان پاتولین را به حد 

فرآوری و اعمال از است اما میزان باقیمانده سم بعد 

ز هنوز باالتر از حد مجا 4تیمار  یرازغبهتیمارهای مختلف 

میکروگرم در  50یعنیباقیمانده سم و استاندارد جهانی 

برای میکروگرم در کیلوگرم  25برای آب سیب و کیلوگرم 

 و همکاران مورالسباشد )یجامد سیب م یهافرآورده

 (.2010 و همکاران پل؛ 2006

در تیمارهای حاصل از  1یازینوندمیزان باقیمانده 

 فرآوری تفاله سیب 

نتایج مربوط به میزان سم دیازینون در تیمارهای مختلف 

حاصل از فرآوری تفاله سیب در آزمایش درون تنی در 

دهد که میزان یمآورده شده است. نتایج نشان  4 جدول

)فرآوری شده با مایکوفیکس پالس(  3 یمارتاین سم در 

را در بین  (گرم در کیلوگرممیلی 0 /279 کمترین مقدار )

سایر تیمارها داراست که نسبت به تیمار شاهد و سایر 

( را از خود نشان >P 05/0) دارییمعنتیمارها اختالف 

ر د Bio-Acidو  Bio-Toxدهد. فرآوری تفاله سیب با یم

 354/0و  337/0 میزان دیازینون را به 5و  4تیمارهای 

به ترتیب کاهش داد. این میزان گرم در کیلوگرم میلی

کاهش در مقایسه با تیمار شاهد و سایر تیمارها 

 2باشد. در تیمار ( می>P 05/0دار )مالحظه و معنیقابل

در  زموجیر یتاب پرتونیز در اثر فرآیند سازی تفاله با 

ماکروویو کاهش میزان سم در مقایسه با سایر دستگاه 

گرم در میلی 852/0 تیمارها بسیار کمتر و در حدود

 باشد.میکیلوگرم 

                                                           
1 Diazinon 

احتمااًل مربوط  3رسد این کاهش سم در تیمار به نظر می

به وجود بنتونیت سدیم در ترکیب مایکوفیکس پالس باشد 

باشد که دارای ظرفیت تبادل کاتیونی بسیار باالیی می

واده همچنین بنتونیت در خان (.1373)حجازی و قربانی 

ای و گروه اسمکتیت بوده و دارای های صفحهسیلیکات

الیه آلومینیوم با باشد که یکای میساختمان سه الیه

گیرد. بنتونیت پیوندهای سست بین دوالیه سیلیس قرار می

به دلیل وجود این ساختمان سه الیه، دارای خاصیت 

 باشد. کلوئیدی می

شود که میزان دیازینون یممشاهده  4 با توجه به جدول

ی پرتو تابفرآوری شده با  2)شاهد( و تیمار  1در تیمار 

 (MRL)یو بیشتر از میزان مجاز باقیمانده ماکروو

گرم در کیلوگرم میلی 0/ 5 دیازینون در تفاله سیب یعنی

(. فرآوری تفاله سیب با برخی توکسین CFR ،2001است )

 دودی از باقیمانده سمتا ح 5و  4، 3بایندرها در تیمارهای 

کاسته و میزان آن را به کمتر از حد مجاز باقیمانده 

رسانیده است. البته تحقیقات نشان داده است که ماندگاری 

یج باعث کاهش دیازینون و تدربهو ذخیره مواد خوراکی 

شود. در تحقیق کاظمی یمیت از بین رفتن آن درنها

جه تازه باعث ( نشان داده شد که سیلو نمودن یون1391)

بعد از سیلو  ام12ون در هفته شود تا میزان دیازینیم

شدن، مقدارش به صفر برسد. و شاید بتوان یکی از 

در  هاکشآفتتنزل  مسئلهمزایای سیلو کردن را همین 

 درمجموعرسد که یمزمان سیلو کردن دانست. اما به نظر 

در  هاکشآفتد تجزیه توانند در فرآینیمعوامل بسیاری 

گیاه وجود داشته باشد که نتایج تحقیقات مختلف را تحت 

 هاآنین ترمهم ازجملهیر خودش قرار خواهد داد که تأث

توان به شرایط آب و هوایی و میزان بارندگی و نوع یم

بکار برده شده اشاره نمود )کاظمی  کشآفتگیاه و دز 

1391.) 
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 گیری کلییجهنت

ترکیبات فرآوری تفاله سیب با نتایج این تحقیق نشان داد 

-Bioو  Mycofix-Plus جاذب و غیرفعال کننده سموم

Tox به  فوق ترکیبات جاذب تجاری ی ازافزودن مقادیر

هایی با سطوح باالی تفاله سیب مورداستفاده در جیره

سبب  پاتولین و دیازینون ومسم کاهش تفاله سبب موجب

حیوان  یاشکمبهبهبود برخی پارامترها و فراسنجه های 

و  افزایش کارایی موجبعالوه بر تضمین سالمتی  وشده 

  عملکرد حیوان خواهد شد.

 ومبه حضور سطوح فراتر از استاندارد این سم با توجهلذا 

توان به این نتیجه رسید که ، میشده یلوسدر تفاله سیب 

های جاذب سموم در هنگام استفاده از استفاده از مکمل

منظور اطمینان از عدم تفاله سیب در جیره بهسطوح باالی 

ایجاد تأثیر منفی بر متابولیسم بدن و عدم انتقال به شیر 

 ضروری است.
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Introduction: The amount of residues of some pesticides in some animal and poultry feeds in Iran is 

considered higher than the international standard. The purpose of this study was to determine the 

effect of reducing the amount of patulin and diazinon in ensiled apple pomace on some rumen 

parameters (pH, protozoa, ammonia nitrogen) and the concentrations of volatile fatty acids in the 

Mahabadi lactation goats that consuming diets containing high apple pomace (28.88% in dry matter).  

Material and methods: In this study, 30 mature Mahabadi lactation goats (Freshener) with mean live 

weight of 55 ± 5 kg (mean ± SD), with 5 experimental treatments and 6 replications were used in a 

completely randomized design. Experimental treatments consisted of unprocessed apple pomace 

(control group), microwaved apple pomace (treatment 2), processed apple pomace with two 

commercially active adsorbent pesticides (50 g/d respectively for every goat head and one kg/t of 

apple pomace (3 and 4) and apple pomace processed with a commercial acidifier compound 

(treatment 5). A rumen fluid sample was taken by mouth through a vacuum pump on the 20th day 

after calving, 4 hours after morning feeding. Ruminal fluid pH was measured immediately using a 

pH meter (Schott Titrator Titroline easy model). Volatile fatty acids in the rumen were measured by 

Ottenstein and Bartley (1971) using a Philips PU4410 glass column gas chromatograph (4.6 1 1.65 

ml). Determination of patulin was performed according to AOAC standard (2002) and formulated by 

National Standards Organization of Iran (2004) with ISIRI-13120 in food and fruits and ISIRI-12950 

in milk. In this experiment, 3 samples of apple pomace were prepared from each treatment to 

determine the amount of patulin and were sent to the laboratory. In this study, high performance liquid 

chromatography (HPLC) was used to measure the patulin and diazinon of apple pomace. SPSS 

software was used for statistical analysis and mean treatments were compared by Duncan test at 5% 

probability level.  

Results and discussion: The results showed that the highest amount of patulin and diazinon in different 

treatments were in the control group (178 Kg / μg and 936.0 mg / kg) and the lowest levels were 

related to treatments treated with Bio-Tox toxin binder and Mycofix Plus (58 μg/Kg and 279/0 

mg/kg). It seems that this decrease in toxin in treatment 3 is probably due to the presence of sodium 

bentonite in the Mycofix Plus compound which has a very high cation exchange capacity (Hejazi and 
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Ghorbani 1994). Bentonite is also found in the plate silicate family and the smectite group and has a 

three-layer structure that is an aluminum layer with loose bonds between the silica bilayer. Bentonite 

is colloidal because of this three-layer structure. Patulin level in treatment 4 reached 58 μg/Kg, which 

was the lowest and significant difference (P<0.05) in all treatments. Given that the treatment of apple 

pomace with an organic and biological binder toxin called Bio-Tox has been used in this treatment, 

it can be said that by combining the effects of silicates and yeast cell wall extract (Saccharomyces 

cerevisiae), a wide range of mycotoxins can be absorbed. It has. The beneficial effects of 

Saccharomyces cerevisiae have also been attributed to the mannan in the yeast cell wall (Azimi et al 

2012). In fact, toxins are organic binders based on beta-glucan (inner wall of yeast) and extracted 

from the inner wall of yeast. As a result, they do not absorb nutrients from the ration and 

micronutrients. In treatment 5, the reduction in patulin was significant and significant (P<0.05). This 

supplement contains formic acid, propionic acid and lactic acid and their salts are ammonium formate 

and ammonium propionate. Obviously, lowering the pH of the rumen and small intestine and 

acidifying the environment can be a characteristic of this supplement. The acids distributed in the 

body also suppress the growth of some toxins and limit their ability to work. It seems that the decrease 

in rumen pH due to the addition of organic acids in the acidic compound and reaching the rumen pH 

of about 3.5 to 4 will cause the majority of these toxins to be destroyed. In this case, these compounds 

act as an antibiotic and reduce residues of toxins and some bacteria. Therefore, only the pH of 

treatment 5 decreased significantly in comparison with control group (6.36 vs. 6.42). Also, the results 

showed that ruminal protozoa population was not affected by apple pomace processing in different 

treatments, and the ammonia nitrogen concentrations of rumen fluid in the experimental goats showed 

a significant difference between treatment 2, 5 and 3, in relation to, control and other treatments, 

respectively. The lowest amount for control group (without processing) was 21.42 mg/dl and the 

highest amount for 3 was 12.22 mg/dl by adding Mycofix-Plus to the diet (0.05 mg/dl).The results 

also showed a significant increase in the concentrations of total volatile fatty acids, except treatment 

4 as compared with control (P˂0.05). In addition to the other treatments, the ratio of total volatile 

fatty acids increased significantly in the other treatments (P˂0.05). The highest amount of fatty acids 

among the treatments was in treatment 3 treated with Mycofix Plus supplement (93.17 mmol/lit) 

while the total fatty acids in the control treatment was 91.27 mmol / lit. The amount of total fatty acid 

in treatment 4, was 90.63 (mmol/lit) which showed a significant decrease compared to control 

(P˂0.05). 

Conclusion: The results of this study showed that processing of apple pomace with adsorbent and 

inactivating compounds of Mycofix-Plus and Bio-Tox additives of the above commercial adsorbents 

to apple pomace used in diets with high levels of pomoly reduced the toxins of patulin and diazinon. 

Some of the parameters and parameters of the rumen are animalized and in addition to ensuring the 

health of the animal will increase efficiency and function. Therefore, considering the presence of 

levels beyond the standard of these pesticides in apple pomace silo, it can be concluded that the use 

of pesticide adsorbents when using high levels of apple pomace in the diet to ensure no effect 

Negative on the body's metabolism and non-transfer to milk is essential. Generally reducing the 

patulin and diazinon toxicity by processing with adsorbent and compounds of toxins in diets with 

high-level of apple pomace can improve some of the animal's rumen parameters, and, in addition to 

ensuring health, may increase the efficiency and performance of the animal. 
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