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 خوراک، مصرف بر آن تأثیر و انگور تفاله در مانده باقی دیازینون بر سموم جاذب های افزودنی کارایی
 شیرده بزهای در خون و شکمبه های فراسنجه و

 
 *3بهروزیار  وندی خلیل  حامد و 2پیرمحمدی  رسول ،1محمود پور  بهزاد

 ارومیه دانشگاه، کشاورزی دانشکده، یدام علوم گروه ،، استاد و استادیاردکتری دانشجوی. 3و  2، 1
 (23/11/1331 پذیرش: تاریخ - 6/4/1331 دریافت: )تاریخ

 
 چکیده

 بر ها افزودنی این تأثیرگذاری و سفید انگور تفاله در مانده  باقی دیازینون میزان بر سموم مختلف های جاذب اثر بررسی پژوهش این هدف
 در بود. درصد( 21 /11) انگور تفاله زیاد مقادیر حاوی جیره با شده تغذیه شیرده بزهای در خونی یپارامترها برخی و ای شکمبه های فراسنجه

 استفاده تکرار 5 و تیمار 4 با تصادفی کامل طرح یک قالب در یلوگرمک 51 ± 5 زنده وزن میانگین با مهابادی شیرده بز رأس 21 از مطالعه این
 جاذب با شدهفرآوری انگور تفاله  (2 شاهد، گروه یا سموم جاذب بدون سفید انگور تفاله (1 اویح های جیره شامل آزمایشی تیمارهای .شد

 شدهفرآوری انگور تفاله (4 و (Bio-Tox) بیوتوکس سموم جاذب با شدهفرآوری انگور تفاله (3 ،(Mycofix-plus) پالس مایکوفیکس سموم
 سم مقادیر کاهش سبب انگور تفاله باالی سطوح دارای های جیره به سموم جاذب یباتترک افزودن بود. (Bio-Acid) بیواسید سموم جاذب با

 فرآوری تیمار در سم مقدار کمترین و (mg/kg 10/4) شاهد تیمار در دیازینون سم بیشترین که طوری به (،>15/1P) گردید جیره در دیازینون
 و فرّار چرب اسیدهای کل غلظت آمونیاکی، نیتروژن مصرفی، خشک ماده انمیز شد. مشاهده (mg/kg 61/1) با برابر Bio-Tox مکمل با شده

 بر داری معنی تأثیر ها جاذب (.>15/1P) یافت افزایش سموم مختلف های جاذب افزودن درنتیجه خون اوره و گلوکز غلظت شکمبه، پروپیونات
 غلظت (.>15/1P) شد استریفیه غیر چرب اسیدهای اهشک سبب مختلف های جاذب افزودن (.<15/1P) نداشت  شکمبه ای یاخته تک جمعیت

 موردمطالعه های گروه بین در را داری معنی تفاوت ها جاذب مصرف درنتیجه خون آلبومین و تام پروتئین ،(BHBA) بوتیرات هیدروکسی بتا
 را دیازینون سم مقادیر انگور تفاله باالی سطوح دارای های جیره در سموم کنندهغیرفعال و جاذب ترکیبات طورکلی، به (.<15/1P) نداد نشان

 شد. مهابادی شیرده بزهای در خون های متابولیت و  شکمبه های فراسنجه خوراک، مصرف بهبود سبب و داد کاهش
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ABSTRACT 

The aim of this research was to determine effects of different toxin adsorbents on the amount of Diazinon residues and 
effectiveness of these additives on ruminal parameters and some blood metabolites in Mohabadi lactating goats fed with 
high white grape pomace-based diets (27.71%). In this study, 20 lactating goats with 50±5 kg body weight were used in a 
completely randomized design with 4 treatments and 5 replications. Experimental treatments included diets containing: 1- 
White grape pomace without toxin adsorbent or control group 2- Grape pomace processed with Mycofix-Plus toxin 
adsorbent 3- Grape pomace processed with Bio-Tox toxin adsorbent 4- Grape pomace processed with Bio-Acid toxin 
adsorbent. Adding adsorbent compounds of toxins to diets with high levels of grape pomace reduced the amount of 
Diazinon in the diet (P˂0.05), so the highest amount of Diazinon in control treatment (4.08 mg/kg) and the lowest amount of 
toxin was observed in treatment group treated with Bio-Tox supplement (0.67 mg/kg). As a result of adding different toxin 
adsorbents there was an increase in the amount of dry matter intake (DMI), rumen N-NH3, total VFA, propionic acid, 
glucose and urea concentration (P˂0.05). Adsorbents did not have a significant effect on the Rumen protozoa population 
(p>0.05). Adding different adsorbents reduced Non-esterified fatty acids (p<0.05). There was not any significant difference 
among the investigated groups in terms of the concentration of β-hydroxybutyrate (BHBA), total protein and albumin as a 
result of adsorbent use (p>0.05). As a conclusion, the amount of the adsorbent and deactivating compounds of toxins in diets 
with high levels of grape pomace reduced the amount of Diazinon and improved feed intake, rumenal and blood parameters 
in Mahabadi's lactating goats. 
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 مقدمه

 روزافزون نیاز و جمعیت ی یندهفزا رشد دلیل به امروزه

 های کش آفت ارگیریک به کشاورزی، محصوالت به

 و پایدار تولید به رسیدن برای مزرعه سطح در مختلف

 ها کش آفت کاربرد رسد. می نظر به ضروری اقتصادی

 شود می تولید افزایش باعث اگرچه مزرعه سطح در

 ایجاد آینده در را فراوانی محیطی زیست مشکالت ولی

 از که بشری سالمت تر مهم همه از و نمود خواهند

 را نماید می استفاده ها کش آفت به آلوده محصوالت

 دهد قرار جدی خطرات معرض در است ممکن

(Kazemi et al., 2017). خوراک طورمعمول به 

 گوناگون منابع از ناشی آلودگی معرض در حیوانات

 ,Nag & Raikwar) است ها کش آفت مانده باقی ازجمله

 های ماندا اکثر به است ممکن ها مانده باقی این .(2011

 ,.Nag et al) شوند منتقل حیوانات تولیدات و بدن

 فتنر بین از که دهد می نشان تحقیقات .(2007

 و دارد ای گسترده دامنه طبیعت در سموم مانده باقی

 چند تا ساعت چندین از تواند می سم نوع به بسته

 مانده باقی موارد، برخی در باشد. یرمتغ سال

 ادرار مثل بدن لوژیکیبیو سیستم طریق از ها کش آفت

 (.Hirosawa et al., 2011) شود می دفع مدفوع و

 و سمیت دلیل به فسفره ارگانو سموم از استفاده امروزه

 بخش در کلره سموم به نسبت کمتر مقاومت

 است یافته یشافزا یتوجه قابل میزان به کشاورزی

(Kamath & Rajini, 2007). سموم ازحد یشب استفاده 

 ایجاد موجب ماندگاری دوره رعایت عدم و ارگانوفسفره

 جو و خاک آب، غذایی، محصوالت در سموم مانده باقی

 یك دیازینون (Schipper et al., 2008). شود می زمین

 ینکهوجودا با و بوده ها فسـفره  ارگانو دسته از کش آفت

 اما است رسیده اثبات به آن مخرب اثرات از بسیاری

 سطح در فراوانی به ایرانی نکشاورزا از بسیاری توسط

 خوشه کرم یژهو به آفات از وسیعی طیف یهعل مزرعه

 شده گزارش شود. یم استفاده ها تاکستان در انگور خوار

 بدن در دیازینون بیولوژیکی عمر یمهن که است

 1 تا است ممکن ولی بوده، ساعت 71 پستانداران

 گردد مشاهده بدن در کش آفت این آثار نیز هفته

(Debski et al., 2007.) مختلفی تحقیقات در 

 خارجی های انگل با مبارزه جهت دیازینون تأثیرگذاری

 & Jadhav) است قرارگرفته ارزیابی مورد گوسفند

Rajini, 2009; Gaworecki & Klaine, 2008.) 

 های کش حشره بقایای که است شده گزارش

 رازاست کولین استیل فعالیت ها کاربامات و ارگانوفسفره

 آن انباشت با و داده قرار تأثیر تحت را عصبی بافت در

 در عوارض ایجاد موجب عصبی های سلول و بافت در

 & Kovac et al., 1998; Moretto) حیوانات های اندام

Johnson, 1987) انسان و (Lotti, 1995) شوند. می 

 ریش و یوانیح یها بافت در کش آفت سموم انباشت

 در بالینی تحت و بالینی اثرات بروز بر عالوه تواند می

 جدی مشکالت ایجاد باعث ،کننده مصرف حیوانات

 عصبی، های بیماری ی،کبد بافت بیآس همانند

 ها سرطان برخی حتی و گوارشی پوستی، تولیدمثلی،

 Bonnechère et al., 2012; Sandhu ) شود انسان در

& Singh, 2002.) انـواع گسترده مصرف بر نگرش با 

 از بهداشتی های نگرانی و نباتی آفات دفـع مومسـ

 چنین کننده، مصرف سالمت بر سـموم این مانده باقی

 محصوالت در ها کش آفت کنترل که شود می استنباط

 (.Park et al., 2015) است ضروری امری کشاورزی

 روش سه سموم مانده باقی حذف یا و کاهش برای

 یا و اذبج مواد از استفاده نخست، دارد: وجود

 را روده و شکمبه به واردشده سم بتواند که باندکننده

 دوم، نماید. جلوگیری بدن در آن انتشار از و جذب

 با تا کند یم تحریك را بدن که شیمیایی های روش

 روش نماید. دفع و متابولیزه را سم بیشتری سرعت

 جهت فیزیولوژیك ترکیبات از استفاده سوم

 (.Aazami et al., 2017) است سم اثرات سازی یخنث

 بقایای کاهش یا و حذف برای زیادی علمی مطالعات

 ها آن ازجمله که است شده انجام ارگانوفسفره سموم

 Hua et) اوزون با شیمیایی اکسیداسیون به توان می

al., 2006،) بنفش ماورای اشعه با اوزون ترکیب 

(Malato et al., 1999)، بیولوژیکی تخریب (Chen et 

al., 2009،) و فعال کربن از استفاده غشاء، فیلتراسیون 

 از استفاده ،(Cook & Wilson, 1971) فنوباربیتال

 یا جاذب مواد و (Proskocil et al., 2010) آتروپین

 اخیر تحقیقات (.Daneshvar et al., 2007) کننده باند

 ترین باصرفه حال درعین و بهترین که است داده نشان

 آفات دفع سموم به مربوط اختالالت بروز کاهش شیوه
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 سایر و شیر به سموم این انتقال از جلوگیری یا و

 یا بازدارنده جاذب، مواد از استفاده دامی، های فرآورده

 Aazami et al., 2017; Kazemi) است کننده باند مواد

et al., 2017; Kiyothong et al., 2012). ًاین معموال 

 با را آلوده خوراک در وجودم سم مؤثره ماده ترکیبات،

 ادرار یا و مدفوع طریق از درنهایت و کرده باند خود

 سموم جذب از صورت این به و کنند می دفع حیوان

 رساند می حداقل به را آن یا و کرده جلوگیری

(Kazemi et al., 2017).  

 های جاذب تأثیر خصوص در علمی اطالعات

 و انگور فالهت در ها کش آفت بقایای بر سموم مختلف

 یا و کم خون و شکمبه های فراسنجه بر ها آن اثرات

 آیا که است مبهم مسئله این عالوه، به است. ناقص

 بیواسید و بیوتوکس پالس، فیکس مایکو های جاذب

 را ها کش آفت این اثرات سازی خنثی برای الزم کارایی

 تأثیر بررسی باهدف تحقیق این رو، ازاین داشت. خواهد

 تجاری های بایندر توکسین عنوان به مختلف ایه جاذب

 بر ها آن اثرات و انگور تفاله در دیازینون سم میزان بر

 در خون و شکمبه های فراسنجه و خوراک، مصرف

 حاوی جیره با شده  تغذیه مهابادی شیرده بزهای

 گرفت. انجام انگور تفاله زیاد مقادیر

 

 ها روش و مواد

 علوم گروه پژوهشی و زشیآمو ایستگاه در مطالعه این

 از پژوهش این در .گرفت انجام ارومیه دانشگاه دامی

 زا تازه (زایش بار دو) مهابادی نژاد شیرده بز رأس 10

 60±6 زنده وزن میانگین با و (شیردهی اول هفته )

 تیمار 9 با تصادفی کامالً آماری طرح قالب در کیلوگرم

 حیوانات لیهک .شد استفاده روز 90 مدت به تکرار 6 و

 راهنمای اساس بر آزمایش این در مورداستفاده

 تحقیقات در ای مزرعه حیوانات از استفاده و نگهداری

 نگهداری گروهی صورت به و (1070) 7دامی علوم

 غذایی احتیاجات جداول اساس بر پایه جیره .شدند

 از استفاده با و (NRC, 2007) کوچك نشخوارکنندگان

 به علوفه نسبت با SRNS (1.9.4468) افزار نرم

 ثابت مقادیر با و درصد 90 به 50 با برابر کنسانتره

                                                                               
1. Federation of Animal Science Societies 

 جو، دانه انگور، تفاله ذرت، سیالژ خشك، یونجه

 تهیه معدنی -ویتامینه مکمل سبوس، سویا، کنجاله

 سطحی سفیدک و خوار خوشه کرم که ازآنجایی .شد

 لذا ، روند می شماربه محصول این مهم آفات از انگور

 یك نسبت به دیازینون سم آفات این با مقابله هتج

 هزار در 716/0 نسبت به توپاس کش قارچ و هزار در

 آذربایجان انگور باغات در مرحله 9 حتی و 9 در وفور به

 عدم به توجه با لذا گیرد. می قرار مورداستفاده غربی

 باغداران توسط تولیدی انگور سموم، ماندگاری دوره

 و گردد می عرضه ها کارخانه به آبمیوه تولید جهت

 ها آن فرعی محصوالت و آبمیوه در سموم این باقیمانده

 تفاله اساس، این بر شود. می یافت انگور تفاله ازجمله

 از تهیه از پس آزمایش این در مورداستفاده انگور

 و ها جیره به افزودن زمان تا ارومیه پاکدیس کارخانه

 در شده سیلو صورت به مانده باقی دیازینون بررسی

 در مصرفی های جاذب شد. نگهداری هوازی بی شرایط

 از پالس مایکوفیکس جاذب الف( شامل: آزمایش این

 معدنی، مواد سینرژیستی مخلوط حاوی: ترکیب 6

 ترکیبات ،141BBSH باکتری بیولوژیك، ترکیبات

 جاذب ب( فایکوفایتیك ترکیبات و فایتوژنیك

 دیواره عصاره و ها یلیکاتس از مندی بهره با بیوتوکس

 اسیدیفایر ج( سرویسیه ساکارومایسس مخمر سلولی

 و پروپیونیك اسید فرمیك، اسید حاوی مورداستفاده

 آمونیوم و فرمات آمونیوم های نمك و اسیدالکتیك

 پایه جیره از شاهد گروه یا 7 تیمار در بود. پروپیونات

 در .گردید استفاده تجاری های جاذب افزودن بدون

 جاذب گرم 6 از ترتیب به 9 و 9 ،1 تیمارهای

-Bio) بیوتوکس (،Mycofix-Plus) پالس مایکوفیکس

Tox) اسید بیو یا (Bio-Acid) دام رأس هر ازای به 

 بهتر تأثیر منظور به .(7 )جدول گردید استفاده

 سموم نیز و انگور تفاله در سم باقیمانده بر ها جاذب

 ها جاذب جیره، راکیخو مواد سایر در موجود احتمالی

 کامالً غذایی جیره به دهی خوراک از قبل ساعت 7

 و صبح 8) وعده دو در و گردید  اضافه (TMR) مخلوط

 .شد   داده قرار ها دام اختیار در عصر( 75

 

 شیمیایی ترکیب عیینت

 های نمونه تمام شیمیایی ترکیب و خشك ماده مقدار
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 خشك ماده شدند. گیری اندازه تکرار سه با خوراکی

 گراد سانتی درجه 80 آون در دادن قرار از پس ها نمونه

 .(AOAC, 2000) شد گیری اندازه ساعت 98 مدت به

 توری به مجهز آسیاب با ها نمونه کردن آسیاب از پس

 از استفاده با خام پروتئین غلظت متری، میلی یك

 نیتروژن میزان گیری اندازه از پس میکروکلدال دستگاه

 در نامحلول الیاف .(AOAC, 2000) شد ینتعی موجود

 شوینده در نامحلول الیاف و (NDF) خنثی شوینده

 بر تصحیح و آمیالز آلفا از استفاده با (ADF) اسیدی

 Van Soest) شد گیری اندازه آن خاکستر میزان اساس

et al., 1991 .)روش طبق ها نمونه اتری عصاره میزان 

 .(AOAC, 2000) گردید تعیین سوکسله

 

 دیازینون سم گیری اندازه برای نمونه سازی آماده

 به دیازینون سم مانده باقی گیری اندازه و شناسایی

 جامع آزمایشگاه در تکرار 9 با HPLC دستگاه کمك

 برای گرفت. انجام غربی آذربایجان دانشگاهی جهاد

 را نمونه گرم 6 ابتدا آزمایشی، های نمونه سازی آماده

 عنوان به نیتریل استو لیتر میلی 70 و نموده توزین

 سپس کنیم. می اضافه آن به کننده استخراج حالل

 کردن اسیدی برای استیك اسید لیتر میکرو 100

 با دقیقه سه مدت به .گردد می اضافه آن به محیط

 مدت به درنهایت و زده هم کامالً را محیط اولتراسوند

 پاالیه زا کرده سانتریفوژ را آن 6000 دور با دقیقه 70

 (Agilent 1100) مدل HPLC دستگاه به و گذرانده

 (.Cengiz et al., 2006) گردید تزریق

 

 HPLC دستگاه شرایط

 :متحرک فاز متری(، سانتی 16) C18 :جامد فاز

 (pH=3 فسفات بافر :)استونیتریل حالله دو ایزوکراتیك

 :جذب موج طول ،(20:80) نسبت با موالر میلی 60

 DAD (Direct Array دتکتور نوع نانومتر، 190

Detector)، دقیقه بر لیتر میلی یك :متحرک فاز فلوی. 

 

 روزانه مغذی مواد و مصرفی خوراک میزان تعیین

 بر انگور تفاله مختلف های فرآوری اثر تعیین منظور به

 مصرفی خوراک روزانه، مصرفی خشك ماده میزان

 روزانه صورت به آزمایش مدت طول در ها دام

 قبل، روز مانده باقی خوراک هرروز در .شد گیری ندازها

 شده، توزین و آوری جمع دهی خوراک شروع از قبل

 خشك ماده تفاضل از مصرفی خشك ماده سپس

 محاسبه هرروز برای شده ارائه خشك ماده از مانده باقی

 گردید.

 

 خون های فراسنجه گیری اندازه

 10 و 7 روز در خون های فرانسجه بررسی منظور به

 گرفت. انجام گیری خون ها دام تمامی از آزمایش،

 تحت های لوله از استفاده با وداج ورید از گیری خون

 شدند. گرفته (EDTA) انعقاد ضد ماده دارای و خأل

 برای دور 1000 در سانتریفیوژ از پس خون های نمونه

 سلسیوس درجه -10 دمای در و شد تهیه دقیقه 76

 یخ از پس شدند. ذخیره بعدی ایه تجزیه انجام برای

 توتال آلبومین، اوره، گلوکز، غلظت ها، نمونه گشایی

 و (BHBA) بوتیریك هیدروکسی بتا اسید پروتئین،

 پالسمای در (NEFA) استریفیه غیر چرب اسیدهای

 خودکار تجزیه دستگاه از استفاده با بزها خون

 آزمون پارس تجاری های کیت توسط )اتوآناالیزر(

 شدند. گیری زهاندا

 

 شکمبه تخمیر های فراسنجه گیری اندازه

 از پس ساعت چهار ها دام تمامی از آزمایش 10 روز در

 انجام شکمبه مایع از گیری نمونه صبح دهی خوراک

 و متر 6/1 طول به مری شلنگ از منظور این برای .شد

 استفاده مکنده پمپ و خأل ارلن ،متر میلی 76 قطر

 هشکمب مایع pH بر بزاق تأثیر از جلوگیری برای شد.

 از و ریخته دور شده گرفته هنمون نخستین ،شده گرفته

 شکمبه مایع الیشپا از پس شد. استفاده نمونه دومین

 از لیتر میلی 8 حدود متقالی چهپار الیه چهار توسط

 و فرّار چرب اسیدهای یهتجز برای شکمبه مایع

 60 وریكاسیدسولف با و برداشته آمونیاکی نیتروژن

 مایع به اسیدسولفوریك 60 به 7 )نسبت درصد

 9000 سرعت با دقیقه 76 مدت به و مخلوط شکمبه(

 در تجزیه هنگام تا ها نمونه و سانتریفیوز دقیقه در دور

 اسیدهای .شد ذخیره سلسیوس درجه -10 دمای

 نگار فام دستگاه از استفاده با فرّار چرب

 ×متر 56/7) ای شیشه ستون با گازی )کروماتوگرافی(
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 Ottenstein & Batler (1971) روش به متر( میلی 5/9

 روش با آمونیاکی نیتروژن غلظت .شد گیری ندازها

. شد تعیین Broderick & Kang (1980) تغییریافتۀ

pH وسیله به شکمبه pH گیری اندازه رومیزی متر 

 سه ای یاخته تك جمعیت شمارش منظور به گردید.

 شده پاالیش شکمبه مایع از تریلی میلی یك نمونه

 به درصد 60 فرمالین با یاخته تك تثبیت برای و تهیه

 .شد نگهداری اتاق دمای در و مخلوط 1:1 نسبت

 و نوری میکروسکوپ از استفاده با ها یاخته تك شمارش

 گرفت انجام بلو متیلن آمیزی رنگ با مخصوص الم

(Dehority, 2003.) 

 
  پایه جیره یاییشیم ترکیب و اجزا .7 جدول

 خشك( ماده )درصد
Table 1. ngredients and chemical composition of the 

basal diet (% of DM) 
  

Ingredient and chemical composition 
27.71  White Grape pomace 

18.95  Alfalfa hay 

14.98  Corn silage 

25.87  Barley grain 

6.58  Soybean meal 

4.79  Wheat bran 
0.51  Mineral and vitamin premix 

0.61  Calcium carbonate 

   
  Chemical composition 

14.7  Crude protein (% ) 

2.49  Metabolizable energy (Mcal/kgDM) 

39.2  Neutral detergent fiber (%) 
21.22  Acid detergent fiber (%) 

3.21  Ether extract (% of DM) 

37.1  Nonfiber carbohydrate 
8.08  Ash 

 

 آماری تجزیه

 9 با تصادفی کامالً طرح یك قالب در آزمایش این

 مهابادی شیرده بز رأس 10 روی بر تکرار 6 و تیمار

 با تکرارشونده های داده تحقیق این در .گردید اجرا

 مختلط رویه در 7شده تکرار های داده روش از استفاده

 SAS 9.0 (SAS institute, 2002) آماری افزار نرم

 تجزیه برای زیر آماری مدل شدند. لیلوتح تجزیه

 شد: قرارگرفته مورداستفاده آماری
Yijk= µ+Ai+Bj+ABij+Eijk 

Yijk تیمار به مربوط مشاهده i گیری اندازه زمان و j در 

 i ،Bj تیمار اثر =Ai،ها مشاهده کلی میانگین k، µ تکرار

                                                                               
1. Repeated measures 

 زمان و i تیمار کنش برهم j، ABij گیری اندازه زمان اثر

 آزمایشی. اشتباه اثر j ،Eijk گیری اندازه

 نبودند، شده تکرار صورت به که هایی داده مورد در

 با تصادفی کامالً طرح یك عنوان به مربوطه های داده

 افزار نرم عمومی خطی مدل یا GLM رویه از استفاده

 از استفاده و SAS 9.0 (SAS institute, 2002) آماری

 با تیمارها نگینمیا و شدند تجزیه زیر آماری مدل

 در توکی دار معنی تفاوت حداقل آزمون از استفاده

 .گرفت قرار مقایسه مورد (>P 06/0) درصد 6 سطح
Yik= µ+Ai +Eik 

 µ است، مشاهدات از کدام هر Yik مدل این در

 اشتباه Eik و تیمار اثر Ai ،آماری جامعه میانگین

 است. آزمایشی

 

 بحث و نتایج

 دیازینون سم بقایای

 های جاذب از استفاده اثر در دیازینون سم مانده قیبا

 داشت شاهد تیمار به نسبت داری معنی کاهش مختلف

 در مانده باقی دیازینون بیشترین .(>P 06/0 ؛1 جدول)

 در گرم میلی 08/9) شاهد تیمار در انگور تفاله

 بیشترین آزمایشی تیمارهای بین در است. (کیلوگرم

 51/0) بیوتوکس تیمار به مربوط دیازینون کاهش

 انگور تفاله .(>06/0P) بود کیلوگرم( در گرم میلی

 و بیواسید سموم های جاذب با شده یفرآور

 07/7 به را دیازینون سم میزان نیز پالس  مایکوفیکس

 (.>06/0P) داد کاهش کیلوگرم در گرم میلی 95/7 و

 ها میوه در 1مجاز مانده باقی دیازینون سم میزان

 داروی و اذغ سازمان توصیه اساس بر ورانگ ازجمله

 کیلوگرم در گرم میلی 6/0 (FDA) آمریکا متحده یاالتا

 فقط ،انگور تفاله در سم باالی مقدار دلیل به است.

 حد به نزدیك را دیازینون سم توانست بیوتوکس رتیما

 گروه در دیازینون بیشتر کاهش دهد. کاهش مجاز

 دلیل به اندتو می بیوتوکس جاذب کننده دریافت

 آلی بایندرهای توکسین باشد. جاذب این آلی ساختار

 ساختار دارای مخمر( داخلی )دیواره بتاگلوکان پایه بر

 و غیرطبیعی های مولکول و گلوکان بتا 5 ،7 و 9 ،7

 (.Moschini et al., 2008) باشند می بار بدون

                                                                               
2. Maximum Residue Limit 



 ... در مانده یباق نونیازید بر سموم جاذب یها یافزودن ییکاراپورمحمود و همکاران:  670

 

 را مخمر عصاره حاوی ترکیبات مثبت اثرات همچنین

 رشد افزایش در ترکیبات این خصوصیات به توان می

 تثبیت برای استیك، اسید کننده مصرف های باکتری

pH داد نسبت خوراک مصرف افزایش و شکمبه 

(Nemati et al., 2015.) تیمار در دیازینون کاهش 

 بنتونیت وجود دلیل به تواند می پالس مایکوفیکس

 ظرفیت دارای که باشد جاذب این ترکیب در سدیم

 ,.Kazemi et al) است باالیی بسیار کاتیونی تبادل

 مختلفی های گزارش تحقیق این نتایج با مشابه (.2013

 سموم حذف در بنتونیت جاذب تأثیرگذاری از

 ,Golghasem) است شده ها مایکوتوکسین و کش آفت

2017; Kazemi et al., 2013; EFSA, 2011.) استفاده 

 و یونیكپروپ اسید فرمیك، اسید از ترکیبی از

 و فرمات آمونیوم های نمك همراه به اسیدالکتیك

 تیمار در دیازینون کاهش باعث پروپیونات آمونیوم

 در شدن پخش با اسیدها گردید. اسید بیو جاذب حاوی

 کنند می محدود را سموم تأثیرگذاری بدن سطح

(Lukstadt, 2014). مانده باقی دیازینون کاهش نتایج 

 با تحقیق این در مختلف های بجاذ از استفاده اثر در

 ,.Aazami et al) داشت همخوانی دیگر، های پژوهش

2017; Golghasem, 2017; Kazemi et al., 2013.) 

 
 آزمایشی مختلف تیمارهای در دیازینون مانده باقی .1 جدول

Table 2. Diazinon residues in different experimental 

treatments 

p-value SEM 
Treatment 

Item 
4 3 2 1 

  Pesticide residues in Feed  
 

<0.0001 0.51 1.01c 0.67d 1.36b 4.08a Diazinon  

(mg/kg) 
 جیره :1 ،فرآوری بدون انگور تفاله حاوی جیره شاهد، :7 شامل تیمارها

 :9 ،پالس مایکوفیکس بایندر توکسین با شده فرآوری انگور تفاله حاوی

 :9 ،بیوتوکس بایندر توکسین با شده فرآوری گوران تفاله حاوی جیره

 .اسید بیو بایندر توکسین با شده فرآوری انگور تفاله حاوی جیره

 دار معنی اختالف دارای غیرمشترک حروف با ردیف هر های میانگین

 (.>P 06/0) باشند می
Treatments included 1- control: diet containing unprocessed grape 

pomace, 2- diet containing grape pomace processed with toxin 

binder Moycofix-Plus, 3- diet containing grape pomace processed 

with toxin binder Bio-Tox, 4- diet containing grape pomace 

processed with toxin binder Bio-Acid 
Means within same row with different letters differ significantly (P<0.05). 

 

 مغذی مواد و خشک ماده مصرف

 کردن اضافه اثر در خشك ماده مصرف ،9 جدول طبق

 شاهد تیمار به نسبت سموم مختلف های جاذب

 تأثیر مختلف های جاذب اما (؛>06/0P ) یافت افزایش

 در نداشت. مغذی مواد روزانه مصرف بر داری  معنی

 شاهد تیمار در خشك ماده مصرف بودن کمتر مورد

 سم بیشترین گفت باید تیمارها، یرسا به نسبت

 تیمار در مقدار کمترین و شاهد تیمار در دیازینون

 سطح که دهد می نشان تحقیقات و بود بیوتوکس

 تواند می فسفره ارگانو های کش آفت از برخی باالی

 دهد  کاهش را خشك ماده مصرف و هضم قابلیت

(Greeballah et al., 2005.) که است شده گزارش 

 جذب با توانند می سدیم بنتونیت مانند هایی جاذب

 این تدریجی آزادسازی و شکمبه آمونیاکی گازهای

 نیتروژن غلظت حداکثر انداختن تأخیر به سبب گازها

 به شده جذب آمونیاک میزان و شده شکمبه آمونیاکی

 میزان کاهش باعث امر این دهند، کاهش را بدن داخل

 خون اوره فیلتراسیون و کبد در اوره به آمونیاک تبدیل

 بهبود باعث طریق این از درنتیجه و شده کلیه در

 گردند می  خوراک مصرف و میکروبی پروتئین سنتز

(Golghasem, 2017.) نشان حاضر تحقیق نتایج 

 را آمونیاکی نیتروژن غلظت میزان ها جاذب که دهد می

 اختیار در بیشتری نیتروژن درنتیجه و داده افزایش

 به منجر امر این و است قرارگرفته شکمبه های باکتری

 شده خوراک بیشتر مصرف و توان حداکثر با تخمیر

 که کردند گزارش Saleh & Bonf (2000) است.

 آمونیاک از زیادی مقادیر است قادر سدیم بنتونیت

 مواقع در و کرده جذب را حیوان شکمبه در تولیدی

 آزاد شکمبه محیط در مجدداً را آمونیاک این ضروری

 شکمبه در پروتئین سنتز بهبود باعث کار این که کند

 خود تحقیقاتی کار در Golghasem (2017) شود. می

 ازجمله سموم مختلف های جاذب که نمود گزارش

 روی بر تأثیری اسید بیو و بیوتوکس پالس، مایکوفیکس

 نتایج با تطابق در ندارد. مصرفی مغذی مواد میزان

 Kiyothong et al. یق،تحق این در خوراک مصرف

 سطوح در سموم های جاذب که کردند گزارش (2012)

 خشك ماده مصرف دار معنی افزایش باعث مختلف

 در که نمودند بیان چنین را علت ها آن گردد، می

 فعالیت بر سرکوبی اثرات جاذب کننده دریافت های دام

 تولید در ها میکروب این و رفته بین از میکروبی رشد و

 فراهم و غذا بیشتر تخمیر و فرّار چرب ایاسیده
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 درنتیجه و کرده ایفا را سزایی به نقش نیتروژن ساختن

 حیوانات شکمبه در تر سریع خوراک کهاین دلیلبه

 زیادتری خوراک شود می ناپدید جاذب کننده دریافت

 محققان تحقیق، این نتایج با مشابه کنند. می مصرف

 ;Aazami et al., 2017; Chegeni et al., 2013) دیگر

Ivan et al., 2001) کردن اضافه که کردند گزارش 

 مصرف روی بر تأثیری جیره به بنونیت سموم جاذب

 بود. تحقیق این نتایج با مطابق که نداشت مغذی مواد

 
pHای شکمبه یاخته ، نیتروژن آمونیاکی و جمعیت تک 

 داری معنی طور به 9 تیمار pH ،9 جدول اساس بر

 تیمار در (.>06/0P) بود کمتر تیمارها سایر به نسبت

 استفاده اسیدیفایر یك عنوان به اسید بیو جاذب از 9

 با آن های نمك و آلی اسیدهای برخی دارای که شد

 و اسیدالکتیك و پروپیونیك اسید اسیدفرمیك، ترکیب

های آمونیوم فرمات و آمونیوم پروپیونات است  نمك

(Lukstadt, 2014لذا احت ،) ماالً کاهشpH  در این

تیمار به دلیل وجود برخی اسیدهای موجود در ترکیب 

 های جاذب از استفاده اثر در pH آن است. تغییرات

نتایج برخی از محققان مشابه بود  با سموم مختلف

(Golghasem, 2017; Rumsey et al., 1975 .)

Kazemi (2012)  نیز در تحقیق خود نشان داد که

 قابل های کاتیون داشتن ه دلیلبنتونیت سدیم ب

عنوان بافر عمل کرده و از  به هیدروژن یون با تعویض

داری  جلوگیری کرده و اثر معنی pHتغییرات شدید 

 Aazami et al. (2017)نسبت به گروه شاهد نداشت. 

در تحقیقی که بر روی گوسفندان بلوچی در 

های آلوده با سم دیازینون و با اضافه کردن  خوراک

تونیت سدیم انجام داد نشان دادند که دیازینون بن

 جمعیت ندارد. شکمبه pHداری بر  تأثیر معنی

 قرار مختلف تیمارهای تأثیر تحت شکمبه ای یاخته تك

 استفاده نشان داد که اثر Golghasem (2017)نگرفت. 

 روی بر داری معنی تأثیر سموم مختلف های جاذب از

 کاهش حال بااین ،نداشت شکمبه ای یاخته تك جمعیت

ای نسبت به تیمار شاهد  یاخته جمعیت تك عددی

، غلظت نیتروژن 9بر اساس جدول  مشاهده گردید.

آمونیاکی در تیمار حاوی مایکوفیکس پالس، بیوتوکس 

یافته  اسید نسبت به تیمار شاهد افزایش و بیو

(06/0P<که با نتایج ) Golghasem (2017 همخوانی )

 از بخشی که است ضروری مطلب این به داشت. توجه

 در پالس مایکوفیکس جاذب بیوتوکس و  اثرگذاری

 دلیل به تواند می آمونیاکی نیتروژن غلظت بردن باالتر

 سموم حذف در ها جاذب این دهنده تشکیل اجزای

 میکروبی فعالیت و رشد در سرکوبی اثر که باشد جیره

 درنتیجه حذف سموم، عرضه نیتروژن آمونیاکی دارند،

یابد که این امر منجر به بهبود  برای دام افزایش می

شود  رشد و سنتز پروتئین میکروبی برای دام می

(Kiyothong et al., 2012). دهد  نتایج حاضر نشان می

ها غلظت نیتروژن آمونیاکی را افزایش داده و  که جاذب

 سنتز برای را شرایط بیشتر با تولید نیتروژن آمونیاکی

 تخمیر حداکثر به رسیدن برای بیمیکرو پروتئین

 است. کرده فراهم ای شکمبه

 
 مغذی مواد و خشك ماده مصرف میزان بر آزمایشی تیمارهای اثر .9 جدول

Table 3. Effect of experimental treatments on dray matter and nutrients intakes 

Item 
Treatment 

SEM P-value 
1 2 3 4 

Dry matter (kg/d) 1.97b 2.03a 2.05a 2.01a 0.01 0.026 

Crude protein (g/d) 281.60 288.78 291.27 286.11 1.67 0.060 

Ether extract (g/d) 79.03 81.35 82.13 81.24 0.81 0.184 

NDF (g/d) 833.58 854.14 858.61 848.24 4.95 0.080 

ADF (g/d) 518.06 530.12 532.64 527.55 3.38 0.126 

 حاوی جیره :9 ،پالس مایکوفیکس بایندر توکسین با شده فرآوری انگور تفاله حاوی جیره :1 ،فرآوری بدون انگور تفاله حاوی جیره شاهد، :7 شامل یمارهات

 .اسید بیو بایندر توکسین با شده فرآوری انگور تفاله حاوی جیره :9 ،بیوتوکس بایندر توکسین با شده فرآوری انگور تفاله

 (.>P 06/0) باشند می دار معنی اختالف دارای غیرمشترک حروف با ردیف هر های ینمیانگ 
Treatments included 1- control: diet containing unprocessed grape pomace, 2- diet containing grape pomace processed with toxin binder Moycofix-

Plus, 3- diet containing grape pomace processed with toxin binder Bio-Tox, 4- diet containing grape pomace processed with toxin binder Bio-Acid 
Means within same row with different letters differ significantly (P<0.05). 
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 ای شکمبه یاخته جمعیت تك ، آمونیاک وpHاثر تیمارهای آزمایشی بر  .9جدول 

Table 4. Effect of experimental treatments on rumen pH, ammonia and protozoa population 
Ruminal Parameters 

Treatment 
SEM P-value 

1 2 3 4 
pH 6.28a 6.30a 6.31a 6.14b 0.02 0.028 
protozoa population (×105/ml) 18.47 18.33 18.40 18.25 0.04 0.141 
NH3-N (mMol/ Lit) 16.43c 19.67a 19.85a 18.70b 0.52 0.001 

: جیره حاوی 9 ،فرآوری شده با توکسین بایندر مایکوفیکس پالس جیره حاوی تفاله انگور :1 ،: شاهد، جیره حاوی تفاله انگور بدون فرآوری7تیمارها شامل 
 .اسید فرآوری شده با توکسین بایندر بیو ر: جیره حاوی تفاله انگو9 ،تفاله انگور فرآوری شده با توکسین بایندر بیوتوکس

 (.>06/0Pباشند ) دار می های هر ردیف با حروف غیرمشترک دارای اختالف معنی میانگین
Treatments included 1- control: diet containing unprocessed grape pomace, 2- diet containing grape pomace processed with toxin binder Moycofix-
Plus, 3- diet containing grape pomace processed with toxin binder Bio-Tox, 4- diet containing grape pomace processed with toxin binder Bio-Acid 
Means within same row with different letters differ significantly (P<0.05). 

 

 شکمبه فرّار چرب اسیدهای

 غلظت بر آزمایشی تیمارهای تأثیر به مربوط نتایج

 شده داده نشان 6 جدول در شکمبه فرّار چرب اسیدهای

 حاوی تیمارهای در فرّار چرب اسیدهای کل غلظت است.

 یافت افزایش شاهد تیمار به نسبت سموم جاذب

(06/0P<.) مربوط فرّار چرب اسیدهای میزان بیشترین 

 در مولمیلی 48/11) بیوتوکس جاذب حاوی 9 تیمار به

 سموم جاذب حاوی تیمارهای در استات میزان بود. لیتر(

 پروپیونات میزان اما یافت؛ کاهش شاهد تیمار به نسبت

 شاهد تیمار به نسبت سموم جاذب حاوی تیمارهای در

 فرّار چرب اسیدهای سایر مورد در (.>06/0P) بود بیشتر

 نگردید. مشاهده شاهد تیمار به نسبت دار معنی اختالف

 اسیدهای غلظت حفظ در مثبتی تأثیر سموم های جاذب

 حدی تا است ممکن که است داشته شکمبه فرّار چرب

 آلی ماده افزایش )یعنی خوراک مصرف افزایش دلیل به

 ,.Kiyothong et al) باشد شکمبه( در تخمیر قابل

 حذف با سموم جاذب مواد است ممکن همچنین، (.2012

 فعالیت و رشد افزایش شرایط شکمبه محیط از سم

 اسیدهای غلظت بهبود موجب و کرده فراهم را باکتریایی

 اثرگذاری دیگر، سوی از گردند. شکمبه فرّار چرب

 نسبت و کل فرّار چرب اسیدهای افزایش در ها جاذب

 کاهش به حدی تا بتوان شاید را پروپیونات موالری

 و تاستا که چون داد نسبت یاخته تك جمعیت در عددی

 یاخته تك جمعیت توسط تخمیر نهایی محصول بوتیرات

 شده گزارش .(Dehority, 2003; Jouany, 1994) است

 غلظت افزایش سبب مصرفی خوراک بهبود با ها جاذب که

 ,.Walz et al) شوند می ها دام در فرّار چرب اسیدهای

 .Kiyothong et al تحقیق این نتایج با موافق (.1998

 های کننده غیرفعال که کردند گزارش (2012)

 و کل فرّار چرب اسیدهای میزان ها مایکوتوکسین

 داده، کاهش را استات میزان و افزایش را پروپیونات

 نداشت. بوتیرات میزان بر تأثیری حال درعین ولی

Golgasem (2017) استفاده با خود تحقیقاتی کار در 

 نشان سیب تفاله روی بر سموم مختلف های جاذب از

 افزایش در بسزایی نقش سموم های جاذب که داد

 و است داشته کل فرّار چرب اسیدهای غلظت

 روی بر تأثیری تحقیق این نتایج با مطابق حال درعین

 حال بااین نشد. مشاهده فرّار چرب اسیدهای برخی

 های جاذب تأثیرگذاری روی بر اندکی علمی تحقیقات

 شکمبه رفرّا چرب اسیدهای میزان بر سموم مختلف

 دارد. را بیشتر تحقیقات و بررسی به نیاز که دارد وجود

 

 خون های فراسنجه

های جاذب سموم تأثیر  ، استفاده از مکمل5طبق جدول 

داری بر غلظت گلوکز، اوره، و اسیدهای چرب غیر  معنی

(. >P 06/0خون در تیمارها داشت ) (NEFA)استریفیه 

تیمارهای در این تحقیق سطح گلوکز خون بزها در 

تیمار شاهد  های مختلف سموم نسبت به حاوی جاذب

 Golghasemو با نتایج برخی محققان همسو بود ) بیشتر

et al., 2017; Kazemi et al., 2017)افزایش غلظت . 

 های مختلف ممکن حاوی جاذب غذایی های جیره گلوکز

 مسئول حفظ که باشد بهتر گلوکونئوژنز دلیل به است

 باالتر ممکن گلوکز همچنین .است نخو گلوکز غلظت

 (،6پروپیونیك شکمبه )جدول اسید از افزایش ناشی است

 عبوری پروتئین نرخ افزایش و ساز گلوکونئوژنیكپیش

باشد  گلوکوژنیك آمینه اسیدهای کننده برای تأمین

(Sano et al., 2006.)  و  1غلظت اوره خون در تیمارهای

(. علت >06/0Pر بود )در مقایسه با تیمار شاهد بیشت 9

بین نیتروژن آمونیاکی  این امر وجود ارتباط مثبت

 (.Golghasem, 2017)است  خون اوره و  (9)جدولشکمبه 
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 بزهای خون کل پروتئین و آلبومین غلظت بر تیمارها

 اما (.>06/0P) نداشتند داری معنی تأثیر آزمون تحت

 میزان دهد می نشان 5 جدول نتایج که گونه همان

 تیمارهای در عددی صورت به کل پروتئین و بومینآل

سموم باالتر از تیمار شاهد است. سطح  جاذب حاوی

آلبومین و پروتئین کل یك شاخص مهم از عملکرد 

مطابق با نتایج این  (.Tripathi et al., 2008)کبد است 

 باعث ارگانوفسفره شده است که سموم تحقیق گزارش

 گردد می خون در کل پروتئین و آلبومین سطح کاهش

 سدیم، بنتونیت قبیل از سموم جاذب کردن اضافه و

 جیره به بیواسید و بیوتوکس پالس، مایکوفیکس

 را کل پروتئین و آلبومین غلظت عددی صورت به

 ,.Golghasem, 2017; Kazemi et al) دهد می افزایش

 در تأثیری بنونیت جاذب که شده گزارش (.2017

 ,Ghanem) ندارد خون کل ئینپروت و آلبومین میزان

 میزان بر داری معنی تأثیری ها جاذب از استفاده (.1995

 بزهای خون (BHBA) اسید بوتیریك هیدروکسی بتا

 محققی نتایج با که (>06/0P) نداشت موردمطالعه

 دارد. همخوانی( Golghasem, 2017)دیگر 

در این پژوهش غلظت اسیدهای چرب  

های  حاوی جاذب یمارهایدر ت (NEFA)غیراستریفیه 

کمتر و تفاوت مختلف سموم نسبت به تیمار کنترل 

 NEFA (. کمترین میزان>06/0Pدار است ) معنی

خون مربوط به تیمار حاوی جاذب مایکوفیکس پالس 

در خون بیانگر  NEFAغلظت و بیوتوکس است. 

میزان باالی  که طوری ، بهوضعیت انرژی حیوان است

عد زایش و اوایل شیردهی، آن در خون در مرحله ب

نشان از میزان باالی کاتابولیسم و آزادسازی چربی 

استریفیه در خون  اسیدهای چرب غیر صورت بهبدن 

برای تأمین انرژی حیوان در تعادل منفی انرژی است 

(Overton & Waldron, 2004 در .)تحقیق حاضر 

های مختلف  حاوی جاذبدر تیمارهای  NEFAکاهش 

عددی با کاهش  راستا همیل شیردهی در اوا سموم

BHBA گلوکز خون و  مصرف خوراک و و افزایش

ذخایر چربی بدن برای  تحرکنیاز کمتر به  درنتیجه

شاهد برطرف کردن تعادل منفی انرژی نسبت به گروه 

طورکلی، تحقیقات بسیار  به (.Golghasem, 2017بود )

پالس،  مانند مایکوفیکس هایی جاذب تأثیر مورد در اندکی

های خون در حیوانات  بیوتوکس و بیواسید بر فراسنجه

 گرفته است و نیاز به تحقیقات بیشتری است. انجام

 
 شکمبه فرّار چرب اسیدهای غلظت بر آزمایشی تیمارهای تأثیر .6 جدول

Table 5. Effect of experimental treatments on volatile fatty acid (VFA) concentrations in the rumen 

Item 
Treatment 

SEM P-value 
1 2 3 4 

Total VFA (m mol/lit) 65.97d 68.97b 72.98a 67.20c 0.99 0.001 
Acetate (%) 65.88a 64.45b 64.33b 64.47b 0.22 0.015 
Propionate (%) 15.01b 16.54a 16.69a 16.59a 0.26 <0.0001 
Isobutyrate (%) 0.70 0.68 0.69 0.68 0.01 0.120 
Butyrate (%) 16.55 16.44 16.35 16.38 0.03 0.101 
Isovalerate (%) 0.67 0.69 0.70 0.68 0.01 0.120 
Valerate (%) 1.17 1.20 1.25 1.22 0.01 0.170 

 حاوی جیره :9 ،پالس مایکوفیکس بایندر نتوکسی با شده فرآوری انگور تفاله حاوی جیره :1 ،فرآوری بدون انگور تفاله حاوی جیره شاهد، :7 شامل تیمارها
 .اسید بیو بایندر توکسین با شده فرآوری انگور تفاله حاوی جیره :9 ،بیوتوکس بایندر توکسین با شده فرآوری انگور تفاله

 (.>P 06/0) باشند می دار معنی اختالف دارای غیرمشترک حروف با ردیف هر های میانگین 
Treatments included 1- control: diet containing unprocessed grape pomace, 2- diet containing grape pomace processed with toxin binder Moycofix-
Plus, 3- diet containing grape pomace processed with toxin binder Bio-Tox, 4- diet containing grape pomace processed with toxin binder Bio-Acid 
Means within same row with different letters differ significantly (P<0.05). 

 
 خون های فراسنجهتأثیر تیمارهای آزمایشی بر  .5 جدول

Table 6. The effect of experimental treatments on blood parameters 
P-value SEM Experimental Treatments 

Item 
4 3 2 1 

0.006 0.48 62.42a 63.38a 62.87a 60.13b Glucose (mg/dl) 
0.002 0.22 27.13b 27.85a 27.60a 26.40c Urea (mg/dl) 
0.19 0.12 4.41 4.46 4.74 4.40 Albumin (g/dl) 
0.07 0.21 7.05 6.71 6.86 6.24 Total Protein (g/dl) 
0.12 0.04 1.02 0.83 0.85 1.05 BHBA (m mol/L)* 

0.004 0.01 0.11b 0.08c 0.08c 0.13a NEFA (m mol/L)* 
: جیره حاوی 9 ،فرآوری شده با توکسین بایندر مایکوفیکس پالس جیره حاوی تفاله انگور :1 ،: شاهد، جیره حاوی تفاله انگور بدون فرآوری7تیمارها شامل 

 .اسید فرآوری شده با توکسین بایندر بیو گور: جیره حاوی تفاله ان9 ،تفاله انگور فرآوری شده با توکسین بایندر بیوتوکس
 (.>P 06/0باشند ) دار می های هر ردیف با حروف غیرمشترک دارای اختالف معنی میانگین 

Treatments included 1- control: diet containing unprocessed grape pomace, 2- diet containing grape pomace processed with toxin binder Moycofix-
Plus, 3- diet containing grape pomace processed with toxin binder Bio-Tox, 4- diet containing grape pomace processed with toxin binder Bio-Acid 
Means within same row with different letters differ significantly (P<0.05). 
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 نهایی گیری نتیجه

 و بیوتوکس پالس، مایکوفیکس های جاذب از استفاده

 تفاله در مانده باقی دیازینون سم کاهش باعث اسید بیو

 جیره در ها جاذب تمامی از استفاده گردید. انگور

 مصرف افزایش موجب انگور تفاله زیاد غلظت حاوی

 در خون و شکمبه های فراسنجه بهبود و خشك ماده

 داشت. را تأثیر بیشترین بیوتوکس و شد شیرده بزهای
 

 سپاسگزاری

 و حمایت جهت به ارومیه دانشگاه دامی علوم گروه از

 و تشکر ،پژوهش این انجام برای شایسته های همکاری

 .گردد می قدردانی
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