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 چکیده

مجاز  حددام و طیور در ایران به نظر بیشتر از  یهاخوراکبرخی در  هاکشآفتمیزان بقایای سموم و  زمینه مطالعاتی:

در  ماندهیباقمختلف تفاله سیب بر میزان سم ایمیداکلوپراید  هاییفرآوراثر بررسی  منظوربه این پژوهش :هدفاست. 

حاوی  هاییرهج کنندهمصرف مهابادیشیرده بزهای  مواد مغذی شیر و قابلیت هضم درون تنی ترکیب تولید و، تفاله سیب

رأس بز شیرده نژاد  30در این مطالعه از  روش کار: انجام گرفت. (درصد در ماده خشک 68/28)مقادیر باالی تفاله سیب

 تصادفی کامالًطرح  در قالب تکرار 6 یمار آزمایشی وت 5با  کیلوگرم 55 ± 5با میانگین وزن زنده  زاتازهمهابادی بالغ 

 یپرتو تاب، تفاله سیب (گروه شاهدبدون فرآوری ) جیره غذایی حاوی تفاله سیب تیمارهای آزمایشی شامل شد. استفاده

 g/d 50به ترتیب به میزان )  سمومکننده  یرفعالغو جاذب  دو ترکیب تجاری شده با ماکروویو، تفاله سیب فرآوری شده با

نتایج  نتایج: .بودند کنندهیدیاسیک ترکیب تجاری سیب فرآوری شده با  و تفاله (تفاله سیب kg/tبه ازای هر رأس و یک 

 .بود (ppm 86/4) شاهدگروه مربوط به تیمارهای مختلف  میزان سم ایمیداکلوپراید موجود دربیشترین نشان داد که 

نتایج .. (Kg/d47/1)تولید شیر نسبت به گروه شاهد شد داریمعنبب افزایش کاهش اثر سموم قارچی س منظوربهفرآوری 

میزان ضرایب اما روی ترکیبات مختلف شیر نداشت  یریتأث ترکیبات جاذب سمومافزودن این تحقیق نشان داد که 

 زایش بافت.( اف>05/0P) دارییمعن طوربه 3و 2ماده خشک، ماده آلی و پروتئین خام در تیمارهای  یریپذگوارش

سم مقادیر  دارای سطوح باالی تفاله سیب هاییرهجدر کننده سموم  غیرفعالترکیبات جاذب و  طورکلیبه :گیرینتیجه

 یترسالمرا کاهش داده و عالوه بر تضمین سالمتی و افزایش کارایی تولید شیر، سبب تولید محصول  ایمیداکلوپراید

 . گرددیم
 

  ییزداسمجاذب سموم، تفاله سیب، ، جریزمو یپرتو تاب، کنندهیدیاس کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

منظور مقدار و سالمت غذا به ازنظرتضمین امنیت غذایی 

تأمین نیازهای جمعیت روزافزون جهان، نیازمند استفاده 

از منابع مورداستفاده در کشاورزی از طریق  ترینهبه

ظ و به افزایش تولید در واحد سطح و حف زمانهمتوجه 

 هایماریبنگهداری محصوالت زراعی و باغی از آفات و 
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 در این میان، عدم نظارت بر مقادیر .(2012 )دهقانی است

های کنترل زیستی، مصرف سموم و عدم توجه به روش

تولید، ایجاد آفات مقاوم و  یینههز یشبرافزاعالوه 

ناشی از  محیطییستز آلودگیو تشدید  کنترلیرقابلغ

مانده سموم در کشاورزی،سبب افزایش باقی یهایتفعال

 کنندگانمصرف سالمت محصوالت تولیدی و تهدید

 .(2012 )کاظمی شودیم

خوراک حیوانات در معرض آلودگی ناشی  طورمعمولبه

محیطی و  هاییآلودگاز منابع گوناگون، شامل 

و حاصل از فعالیت حشرات  هاییآلودگ

راین سموم موجود در . بنابباشندیم هایکروارگانیسمم

خوراک شامل ترکیبات با منشأ گیاهی و میکروبی 

  .باشندیم

وسیعی از ترکیبات آلی و غیر آلی شامل  یدامنههمچنین 

صنعتی، عناصر  هاییندهآالسموم دفع آفات کشاورزی، 

رادیواکتیو و فلزات سنگین ممکن است در مواد خوراکی 

بالقوه برای  طوربه هاکشآفتهرچند  مشاهده شوند.

 هاینگران یعمدهو حیوانات اهلی مضر هستند، ولی  هادام

که  باشدیمدر مورد بقایای این سموم در تولیدات دامی 

 .رسندیم هاانساننهایتاً به مصرف 

عالوه  مصرف، از دام پس خوراک در موجود سموم بقایای

 بدن یهابافت اغلب خون و در از دستگاه گوارش، برجذب

 شوندیم ظاهر مدفوعو  شیر همانند بافت چربی، حیوان

امکان . (2008 دارکو واسکواه و 2003 ریکوار و ناگ)

 ریو ش یوانیح یهابافتدر  کشآفتسموم انباشت 

ت بالینی در اثرات بالینی و تح بر بروزعالوه  تواندیم

باعث  (1970 و همکاران کوچز) کنندهمصرفحیوانات 

 هاییماریبی، بافت کبد بیآسد جدی هماننمشکالت ایجاد 

عصبی، تولیدمثلی، پوستی، گوارشی و حتی برخی 

و  2002؛ الگانی 2012)دهقانی  در انسان شود هاسرطان

  .(1995 راناسرون و همک

افزایش تمایل به مصرف پروتئین رد فوق، عالوه بر موا

حیوانی باکیفیت و افزایش رقابت بین انسان و دام در 

 یهاسوختت و افزایش تمایل به تولید استفاده از غال

با  زمانهمزیستی با استفاده از اقالم معمول خوراک دام، 

 ترینهبهو لزوم استفاده  کشتقابل هایینزمکاهش وسعت 

 هاییآلودگدر  یامزرعهاز منابع و کاهش نقش حیوانات 

و  کشاورزی یپسماندهااستفاده از ، محیطییستز

را به  در تغذیه دام رآوریمحصوالت جانبی صنایع ف

و  تمشکال برخی از این منظور رفعبه اتکاقابلروشی 

تبدیل نموده  یسودآورو افزایش تولید  هایینههزکاهش 

عمده شامل بقایای  طوربهکشاورزی  یهاماندهپس. است

و  هاکارخانهفرعی  یهافرآوردهمحصوالت زراعی و 

  .(1999اسکوردر ) باشدیمصنایع کشاورزی 

و پوره است که  یوهمآبمحصول فرعی تولید تفاله سیب 

سرکه و پوره سیب،  ییهتهپس از استخراج آب سیب، 

داخلی  یهاقسمت ییماندهباقشامل پوست،  و ماندهیباق

 225میزان )نارس میوه است.  یهاقسمتمثل دانه و گاهی 

 عمدتاًبه ازای هر تن سیب(، این ماده  کیلوگرم تفاله 315تا 

 تازه محصول که فصولی در و شدهیرهذخ سیلو صورتبه

 اسد نژاد) گیردیم قرار مورداستفاده نیست دسترس در

تفاله سیب دارای میزان پروتئین خام پایینی است  (.2015

یک منبع غنی و با میزان باالی انرژی برای  عنوانبهاما آن 

 و همکاران عبداهلل زاده) شودیمنشخوارکنندگان ذخیره 

 و نیپکت یباال ریمقاد وجود لیبه دل همچنین. (2010

آن در شکمبه  یریتخم و اییهتغذ ژهیو اتیخصوص

تولید  یزانو مبوده  اییژهو تیاهم ینشخوارکنندگان دارا

 سال در تن میلیون 7/2 از بیش به ایران درتفاله سیب تر 

 (. 2004کشاورزی  آمارنامه محصوالت) رسدیم

یک سم  عنوانبهمتغیری از پاتولین  یردمقابر وجود عالوه 

صنایع تبدیلی  یهاکارخانهقارچی در تفاله سیب تولیدی 

 همانند مختلفیی هاکشآفت( 2003 مورقاوی و همکاران)

کاپور و ایمیداکلوپراید )و  (2012کاظمی )دیازینون 

از بین  منظوربه (2014و چن و همکاران  2014همکاران 

 حالینباا. شودیماستفاده سیب  بردن آفات مختلف میوه

وجود مقادیر باالی  در خصوصزیادی  یهاگزارش

با  هایسبزو  هایوهمباقیمانده این سموم در بسیاری از 

در  یرناپذجبرانو اختالالت وسیع و  عوارض یجاداامکان 



 123  ت شیر و قابلیت هضم درون تنی مواد مغذي در بزهاي شیرده مهابادي یی و امنیت غذایی تفاله سیب بر میزان سم ایمیداکلوپراید، تولید و ترکیبازداسمتأثیر 

؛  2014و همکاران  چن)  انسان و حیوانات وجود دارد

 .(a2012همکاران، و  و کاظمی 2011و همکاران  لطیف

 ترینیاقتصاد و بهترین که است داده نشان جدید تحقیقات

 آفات دفع به سموم مربوط اختالالت بروز کاهش روش در

 سایر و شیر به سموم این انتقال از جلوگیری یا و در دام

و  کاظمی) است جاذب مواد از استفاده دامی، یهافرآورده

 بایندرهاتوکسین  (2011 و همکاران رید و 2013همکاران، 

توکسین دسته اول  باشندیمیا مواد جاذب بر سه دسته 

شامل  معموالًبایندرهای معدنی که پایه رسی دارند و 

سیلیکات آلومینیم سدیم، کلسیم و منیزیم هستند و دارای 

.توکسین بایندرهایی دسته دوم . باشندیمساختاری یونی 

هستند و  ی مخمرهاه بتاگلوکان دیواره سلولآلی که بر پای

بتاگلوکان بوده و  6و  1بتاگلوکان و  3و  1دارای ساختار 

 یجهدرنتجذب سموم غیرپالر را دارند،  ییفهوظ

سته سوم د. کنندینمجیره را به خود جذب  هاییزمغذیر

آنها  یهانمکتوکسین بایندرهای دارای اسیدهای آلی و 

رشد محیط را پایین آورده و شرایط را برای  pHکه 

و باعث اثربخشی بیشتر  کندیمنامناسب  هاکپکو  هاقارچ

 .شودیمتوکسین بایندر 

-ینزیستی توکس شکل ییرتغبا  توانندیمتوکسین بایندرها 

که  هایییکروارگانیسممها اثر خود را اعمال کنند. بنابراین 

اختصاصی  هاییمآنزندر موجود است، یدر توکسین با

از  یادستهشیمیایی  که ساختار کنندیمترشح 

را  هاآنو به این طریق  دهدیمها را تغییر مایکوتوکسین

 . کندیمتبدیل  یسم یرغبه مواد 

از طریق محافظت  تواندیمتوکسین بایندر همچنین  

 (2011و کاظمی  2014)رجبعلی زاده زیستی عمل کند 

 مقادیر در خصوصعدم وجود مطالعات دقیق با توجه به 

و  صنایع تبدیلیدر تفاله سیب تولیدی  هاکشآفتبقایای 

سموم در محصوالت  اثرتأثیر آن بر کارایی تولید و میزان 

تعیین  منظوربه این تحقیق ،نشخوارکنندگان کوچکتولیدی 

 ایمیداکلوپرایدسم میزان بر فرآوری  مختلف یهاروشاثر 

                                                           
1. National Research Council 

2. Small Ruminant Nutrition System 

و  ، ترکیبات شیرشیردهی عملکرد تفاله سیب، موجود در

بزهای  در تنی درون مواد مغذی در شرایط مقابلیت هض

 شد. انجام مهابادینژاد شیری 
 

 هاروشمواد و 

دانشکده  و تحقیقاتی این مطالعه در مزرعه آموزشی

انجام  1395سال در بهار کشاورزی دانشگاه ارومیه 

رأس بز شیرده نژاد مهابادی  30در این مطالعه از . گرفت

با  و ته اول شیردهی()هف زاتازه)دو بار زایش( بالغ 

 کامالًقالب طرح  درکیلوگرم  55 ± 5میانگین وزن زنده 

 کلیه شد.استفاده  روز، 30به مدت  تیمار 5با  تصادفی

 راهنمای اساس بر آزمایش این در مورداستفاده حیوانات

 تحقیقات در یامزرعه حیوانات از استفاده و نگهداری

 نگهداری صورت گروهیبهو ( FASS 2010)دامی علوم

 شدند.

ول احتیاجات غذایی اجیره پایه بر اساس جد

و با استفاده از ( 1NRC 2007) نشخوارکنندگان کوچک

 ونجهیبا مقادیر ثابت  4468/9/1نسخه 2SRNS افزارنرم

تفاله و  یاوس گنجاله ،شده یلوس جو، ذرتدانه ، خشک

این آزمایش  در مورداستفادهتفاله سیب  شد.تهیه سیب 

کیلومتری  3واقع در پاکدیس ) کارخانهیه از پس از ته

 شده یلوسصورت ها به( تا زمان افزودن به جیرهارومیه

گروه شاهد بدون  در شده ونگهداری  هوازیدر شرایط بی

تفاله سیب  قرار گرفت. مورداستفادهفرآوری یا افزودنی 

 باقدرت)با استفاده از ریزموج  در تیمار دوم مورداستفاده

( دقیقه  20 مدت به مگاهرتز 2450 فرکانس و وات 900

منظور اطمینان به یپرتو تابدر حین سپس  شد. یپرتو تاب

ی دستگاه در هر دقیقه در محفظه هانمونه از یکنواختی

از مواد  5و  4، 3در تیمارهای شماره  شدند. هم زده باریک

سموم به ترتیب زیر استفاده  یهاکننده یرفعالغجاذب و 
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به ازای هر  Plus-Mycofix  1جاذبگرم  50یر مقادشد: 

در  Tox-Bio 2کیلوگرم جاذب یک ، 3در تیمار بز  رأس

-Bioکننده یدیاسکیلوگرم ترکیب  یکو  ،تفاله سیب هر تن

Acid3  ایی ه غذجیر (.1)جدول  .تفاله سیبدر هر تن

 ساعات(غذایی  مخلوط در دو وعده کامالًجیره  صورتبه

قرار داده شد. هاامد اختیاردر  (16و 8

 

 ماده خشک درصد آزمایشی بر اساس هاییرهجاقالم خوراکی و ترکیب شیمیایی  -1جدول 
Table 1- Feeds and chemical composition of diets based on dry matter (%) 

 درصد ماده خشک
DM(%) 

 موارد
Items 

 درصد ماده خشک
DM(%) 

 موارد )آنالیز شده(
Items(Analysed) 

 تفاله سیب بدون فرآوری 28.68
Non Processed Apple Pomace 

 ماده خشک2 43.13

Dry Matter 

 یونجه 26.13
Alfalfa 

 پروتئین خام 11.64
Crude Protein 

 دانه جو 19.89
Barley 

 *انرژی قابل متابولیسم  2.57

 (Mcal/Kg) Metabolizable Energy  
 سیلوی ذرت 11.56

Corn Silage 

 لیاف نامحلول در شوینده خنثیا 35.20
Neutral Detergent Fiber 

 سویا گنجاله 12.95
Soybean Meal 

 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی 22.94
Acid Detergent Fiber 

 1ویتامینی  –معدنی  یکسپر م 0.79

Mineral-Vitamin Premix 

 چربی خام 3
Crude Fat 

- Mycofix-Plus 40.0  یافیلا یرغ*کربوهیدرات 
Non Fiber Carbohydrate 

- Bio-Tox 0.92 کلسیم 
Calcium 

- Bio-Acid 0.56 فسفر 
Phosphorous 

 جمع 100
Total 

 خاکستر خام 7.25
Crude Ash 

 E نیتامیو المللیینباحد و 100 ؛D3 نیتامیو المللیینبواحد  100000 ؛A نیتامیو المللیینبواحد  400000 :حاویویتامینی  –معدنی  یکسپر م از لوگرمیهر ک 1

 گرم  0001/0مس؛ گرم  0/24منگنز؛ گرم  2/6؛ یروگرم  2/4آهن؛ گرم  2/4؛ میسدگرم  70؛ میزیمنگرم  گرم فسفر؛ 70؛  میگرم کلس 140؛

 است. شدهارائه افزارنرمس اطالعات بر اسا * مقادیر مربوط به این مواد مغذی .باشدیمتولوئن  یکس یدروهبتا  گرم 3و  دیگرم  1/0کبالت؛ گرم  1/0؛ ومیلنس
1 kg of mineral – vitamins premix containing: 400000 units of international vitamin A; 100000 international units of vitamin D3; 100 

international units of vitamin E; 140 grams of calcium; 70 grams of phosphorus; gram of magnesium; 70 grams of sodium; 4.2 grams 

of iron; 4.2 g of zinc 6.2 g of manganese; 0.24 g of copper; 0.0001 g of selenium; 0.1 g of cobalt; 0.1 g of iodine and 3 g of beta-

hydroxyl toluene. * The values for these nutrients are based on the information provided by the software. 

                                                           
کیبات تر. BBSH 4 797باکتری.  3 ترکیبات بیولوژیک. 2 مخلوط سینرژیستی مواد معدنی. 1شاملترکیب  5مایکوفیکس پالس از مکمل -1

 .برای سم زدایی و محافظت زیستی بدن استفاده می نماید ترکیبات فایکوفایتیک. 5 فایتوژنیک

بیوتکس بیوتکس با تلفیق اثرات سیلیکاتها و عصاره دیواره سلولی مخمر )ساکارومایسس سرویسیه( قابلیت جذب طیف وسیعی از -2

 . د استفاده قرار می گیردرای جذب مایکوتوکسینها موربوده و بمایکوتوکسینها را دارا 

 د.اسیدیفایر مورد استفاده حاوی اسید فرمیک، اسید پروپیونیک و اسید الکتیک و نمکهای آمونیوم فرمات و آمونیوم پروپیونات بو-3
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میزان سم  یریگاندازهتعیین ترکیب شیمیایی و 

 ایمیداکلوپراید

، پروتئین خام ،تعیین میزان ماده خشک، ماده آلی برای

 خوراک و مدفوع یهانمونهدر چربی خام، کلسیم و فسفر 

-استفاده شد. به )AOAC (2000استاندارد  یهاروشاز 

منظور تعیین میزان الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و 

 یهانمونهدر خنثی )با استفاده از آمیالز مقاوم به حرارت( 

 (1991) ون سوست و همکاراناز روش خوراک و مدفوع 

  آنکوم استفاده شد. کیاتومات ستمیو با استفاده از س

به  یمیداکلوپرایدسم ا یماندهباق یریگاندازهو  شناسایی

مدل  GC Cp 3800کمک دستگاه گازکروماتوگراف

GC/MS-00-0240  ساخت شرکتVarian و  فرانسه

 ساخت شرکت Saturn 2200 یجرم یاسپکترومتر

Varian گرفتتکرار انجام  3با  یونیمجهز به تله  فرانسه .

لیتر از نمونه به ستون  کرولیترمییک 

(mµ25/0×25/0mm × 25 m )DBS-MS  25در دمای 

 عنوانبه( %99/99درجه سانتی گراد تزریق شد. از هلیم )

در  لیتریلیم 1مل استفاده شد، سرعت آن معادل گاز حا

دقیقه  34 کنندهگرمدمایی قسمت  یزیربرنامه دقیقه بود.

و شناسایی و تعیین مقدار سموم به تفکیک  به طول انجامید

 مختلف صورت گرفت. m/eاجزاء و بر اساس 

 و تخلیص نمونه یسازآماده

هر یک گرم از  30نمونه پس از توزین  یسازآمادهبرای 

سدیم  کربناتیبگرم  5هموژن شده مربوطه  یهانمونهاز 

گرم سولفات سدیم بدون آب به آن افزوده و آنها را  40و 

حالل  لیتریلیم 200با دور باال منتقل و با  کنمخلوطبه 

ثانیه مخلوط شدند. پس از صاف  30 مدتاتیل استات به 

 ندهیرکنتبخدستگاه  یلهوسبهکردن، عصاره استخراجی 

ماتریکس،  خشک شد. با توجه به نوع خألچرخان تحت 

 Solid Phase)تخلیص عصاره بر پایه ستون فاز جامد 

Extraction)  .هایکارتریجاز انجام گرفت USA 

Supelco, Bellefonte, PA, ENVI-Carb GCB  برای

 SPE 10استفاده گردید. در تکنیک  هانمونهتخلیص 

ز عبور مستقیم از ستون، از عصاره را پس ا لیتریلیم

نموده )در اتیل استات( و پس از صاف کردن  یآورجمع

آن تنظیم  pHرسوب پروتئین و سایر مواد جامد،  منظوربه

گردید. محلول حاصل از شستشو در مجاورت گاز ازت 

تا حجم کمتر از یک  گرادیسانتدرجه  40در حرارت 

 ml 10تبخیر گردید و متعاقب حل شدن در  لیتریلیم

 تبخیر گردید مجدداً  ml 1استون تا حجم کمتر از 

(91/414/EEC  ،2003) 

 خوراک روزانه  تعیین میزان مصرف

 یبر رو تفاله سیب مختلف هاییفرآور اثر تعیینجهت 

 هادام یمصرف خوراک روزانه یماده خشک مصرف میزان

. شد یریگاندازه صورت روزانهدر طول مدت آزمایش به

 ماندهیباق صبح، وعده یدهخوراک از لقب هرروز در

 ماده سپس شد، توزین و یآورجمعقبل  روز خوراک

و مواد  ماده خشک تفاضل از و مواد مغذی مصرفی خشک

 شدهارائه و مواد مغذی خشک ماده از ماندهیباق مغذی

فضائلی و )دوره محاسبه گردید  هر در هرروز برای

  .(2011 همکاران

 شیر  و ترکیب تولید

 ،شیردوشیاز  یناش یهااسترسرفع اثر جهت به 

به  روزانه صورتبهبزها  شیر تولید میزان یریگاندازه

و  1960)کومب و همکاران  دشبزغاله انجام  توزین روش

از هفته  هابزغاله ،ه این منظورب .(2015پنیچ و همکاران 

ی دیگر جایگاهو به  جداشدهاز مادر  ،زایشاز  دبع اول

به  بعدازظهر،دو وعده صبح و  در هرروزو  فتهیاانتقال

سپس  .نمودنــد تغذیهاز پســتان مادر  دقیقه 20مدت 

شیرها در صورت ماندن در پستان مادر  ماندهیباق

 یریگاندازه جهتبه دوشیده شده و میزان آن ثبت گردید. 

قبل و  هابزغالهاز  یکهر  شیر تولید میزانثبت رکورد  و

 ،دیجیتالی ترازویاز  استفاده با شیر مادر، با تغذیهبعد از 

ثبت و با  دریافتی شیر میزانوزن آنها  تفاضلو از  توزین

در پایان  گردیدروزانه محاسبه  شیر میزانجمع دو وعده 

 آن ترکیباتو  شدهگرفته نمونه تولیدی شیراز هر هفته 

 مواد کل و الکتوز پروتئین، چربی، میزان درصد شامل

میلکواسکن مدل  دستگاه از فادهاست با جامد
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MilcoscanTMS50  یریگاندازه 75610با شماره تیپ 

 5/3برحسب  شدهیحتصحتولید شیر روزانه  میانگین شد.

 NRC پیشنهادیاز فرمول  استفاده با یدرصد چرب

 .گردید محاسبه ،(2001)

 مواد مغذی پذیریضرایب گوارشتعیین 

 یطــ ،یمغذ مواد یریپذگوارش یریگاندازهبرای 

 مقدار ،(روز 4به مدت آزمایش )دوره  28تا  25 یروزها

در خوراک  ماندهیباقکل مدفوع و  ،یمصرف خوراک

خوراک و  هایماندهیباق از وشده  یریگاندازه ،هرروز

 هاییسهک داخل گرم در 100به میزان  هرروز ،مدفوع

و  مخلوط باهم ،روز 4 اخذشدهو نمونه  گذاشته ینایلون

ساعت  48گراد به مدت درجه سانتی 60با دمای خل آون دا

 یهانمونه یشــیمیای اتبترکی. سپس گردیدخشــک 

دارای توری با  آزمایشگاهی آسیاب آسیاب شده با خشک

تعیین  الذکرفوقهای روش با استفاده از مترقطر یک میلی

 و پروتئین خام ماده آلی، ماده خشک،و ضرایب هضمی 

 روش با استفاده از یدر شوینده خنث الیاف نامحلول

( محاسبه 9019)و همکاران،  Mc Donald شدهیحتصح

  گردید.

  یآمار آنالیز

نژاد مهابادی در  زاتازهرأس بز  30زمایش بر روی آاین 

مدل . صورت گرفت تصادفی کامالًقالب طرح آماری 

 باشد:زیر می صورتبهآماری طرح 
Yij=u+Aij+ eij 

=Yij ،ـــاهدات ـــاهدهu مش اثر  =Aijها، =میانگین کل مش

j  ،eiو  iتیمار  j= اثر اشتباه آزمایشی 

 یآمار افزارنرماز  هاداده یآمار وتحلیلیهتجز منظوربه 

SPSS  به  نیز تیمارها میانگینو  گردید استفاده 19شماره

  شدند. مقایسهدرصد  5 سطح و در روش آزمون دانکن

 

 تایج و بحثن

گیری سم ایمیداکلوپراید  اندازهبهمربوط  با توجه به نتایج

واضح  کامالً(، این موضوع  2تیمارهای مختلف )جدول در 

                                                           
1. Code of Federal Regulation 

است که به علت پراستفاده بودن سم ایمیداکلوپراید در 

باغات سیب آذربایجان غربی، بقایای این سم در تفاله 

و آبمیوه گیری موجود بوده  یهاکارخانهسیب تولیدی 

، البته در اثباتی بر این واقعیت است دهآمدستبه یهاداده

در  تحقیقات به ثبت رسیده قبلی وجود سم ایمیداکلوپراید

تفاله سیب به اثبات رسیده بود و نتایج تحقیق حاضر با 

و  1CFR 2017قبلی موافقت دارند ) شدهچاپنتایج 
2NRA 2011) . وجود سم در تحقیقات گذشته همچنین

است  شدهدادهنشان یب هم میوه سایمیداکلوپراید در آب

 فرآوری تأثیر حالینباا(. 2014و همکاران کاپور)

. (>05/0P)  بر میزان این سم در تفاله داشت دارییمعن

مربوط به ترتیب  هبجود کمترین مقدار سم مو و بیشترین

 با شده فرآوریتفاله سیب و  (ppm 86/4)  شاهد تیمار

با توجه به اینکه . بود (ppm 81/2)مکمل مایکو فیکس پالس

میزان سم ایمیداکلو پراید موجود در تیمار شاهد از میزان 

 (Maximum Residue Limit) این سم (ppm 3)مجاز

 باشدیمبیشتر  (آن یهافرآوردهو  )سیب هایوهمدر 

(CFR 2017  وNRA 2011).  و  هاروشباید از لذا

 نمود استفاده آنبرای کاهش میزان  زداسم هاییفرآور

که  شدهدادهنشان در تحقیقات گذشته  (.2012 کاظمی)

 یهاخوراکدر  هاکشآفتمجاز بقایای  ازحدیشبمقادیر 

منجر به اثرات و اختالالت  تواندیمدام و انسان 

و  کاپور) روی سالمتی انسان و دام گردد مدتیطوالن

 (. 2013و همکاران  کاظمی و 2014 همکاران

در  مؤثر یهاروشیکی از  نعنوابه حرارت استفاده از

 موردمطالعه هاییسبزو  هایوهمکاهش میزان سموم در 

بونچر و  ؛2011همکاران  باجوا واست ) قرارگرفته

تحقیق در  (2013سفیدکار و مظلومی و  a2012همکاران 

 یرتأثویو تفاله سیب با ماکرو یپرتو تاب حاضر

( بر روی کاهش میزان سم >05/0P)دارییمعن

 a2012 ش در سالناو همکار بونچر .داشتلوپراید ایمیداک

 یوماکرووهویج در  یهاتکه یپرتو تابزارش کردند که گ

مطالعه البته در  نداشت. هاکشآفتدر کاهش میزان  یریتأث

2. National Registration Authority 
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بر روی برگ  b2012و همکاران در سال  بونچردیگر 

بر روی  یوماکروو یپرتو تاباسفناج نشان داده شد که 

را به میزان  کشآفتباقیمانده چندین یزان هویج م یهابرگ

و  Bio-Toxاستفاده از ین ا عالوه بر .کمی کاهش داد

Bio-Acid غیرفعال کننده سموم و یک اسیدیفایر  عنوانبه

در  % 8/23و  9/17 میزان سم ایمیداکلو پراید راترتیب  هب

  .داد شاهد کاهشمقایسه با تیمار 

فاده در ترکیب اغلب مورداست بنتونیت یک ترکیب معدنی

 الیهیهالساختار میکروسکوپی  های جاذب سمومفرآورده

و اجازه  شدهیمحجدر معرض آب با قرارگیری است که 

و  ینعمت)دهد  یخودمرا به  هامولکولجذب سایر 

(. بنتونیت به علت ظرفیت تبادل یونی باال و  2015همکاران

کوتوکسینها گسترده در جذب مای طوربهتوانایی جذب باال، 

در  (.2013 و همکاران یکاظم) رودیمو سایر سموم بکار 

در سال  EFSA1گزارش اتحادیه امنیت غذایی اروپا 

 نیز بنتونیت از نوع دی اکتاهیدرال مونتموریلونایت 2011

با  باند شونده و ضد انعقاد یک افزودنی رسی عنوانبه

نها مایکوتوکسی سموم و برای کاهش میزانجدید  یفنّاور

است. در حقیقت ترکیب مایکو فیکس پالس بکار  بکار رفته

شامل بنتونیت از نوع  نیز رفته در این تحقیق

کاظمی و همکاران )که در تحقیق  باشدیممونتموریلونایت 

در ظرفیت تعویض یونی باال و  به توانایی آننیز ( 2013

برای مقابله و  بقایای سموم هاییونکاتباند شدن با 

زان سموم ارگانوفسفره و سایر سموم در مواد کاهش می

در  همچنین است. اشاره گردیدهخوراکی دام و انسان 

بخش اصلی است که  شدهاشارهEFSA (2011 )گزارش 

 %70بیش از  حاوی یباًتقربنتونیت بکار رفته در این ترکیب 

اوپال،  هاییکاناسمکتیت و مابقی متشکل از  صورتبه

. با توجه به مطالب فوق و نیز .استفلدسپار و کوارتز است

از  کشحشرهیک  عنوانبهبا توجه به اینکه ایمیداکلوپراید 

، به نظر استیدها با ساختار قطبی وئدسته جدید نیکوتین

مایکوفیکس  ازجمله انواع ترکیبات جاذب سموم رسدیم

سبب  هایونکاتایجاد پیوند با  یواسطهبهند نپالس بتوا

                                                           
1. European Food Safety Authority 

مکمل بیوتکس  د.نگرد طریق مدفوع از افزایش دفع آن

و  هایلیکاتسآلی با تلفیق اثرات  جاذب سمومیک  عنوانبه

عصاره دیواره سلولی مخمر )ساکارومایسس سرویسیه( 

 .باشدیمقابلیت جذب طیف وسیعی از سموم را دارا 

 .(2017 بالتیوت بیوتکس)

)دیواره داخلی ن بایندرهای آلی بر پایه بتا گلوکاکسین تو

بتا گلوکان  6و1بتا گلوکان و  3و1دارای ساختار ، ( مرمخ

 رجبعلی) .باشندیمغیر قطبی و بدون بار  هایو مولکول

به ساختار مارپیچی و  با توجهاین ترکیبات  (.2014 زاده

وجود پیوندهای هیدروژنی و  یواسطهبهو  فنرمانند

میل ترکیبی باالیی برای  یظرفیت جذب دارای واندروالسی

سموم را  کممقادیر در بوده و توان اتصال وسیع  سموم

ن عالوه بر ای .(2015 نعمتی و همکاران) باشندیمدارا 

بخشی از اثرات مثبت ترکیبات حاوی عصاره مخمر را 

 بات در افزایش رشدیاین ترک یاتبه خصوص توانیم

 pH برای تثبیت ،یدالکتیکاس کنندهمصرف هاییباکتر

نعمتی و ) نسبت دادوراک شکمبه و افزایش مصرف خ

  .(2015 همکاران

استفاده از ترکیبی از اسید فرمیک، اسید پروپیونیک و 

آمونیوم فرمات و آمونیوم  یهانمکو  یدالکتیکاس

میزان سم درصدی  8/23پروپیونات سبب کاهش 

(. این >P 05/0) شده استایمیداکلوپراید تفاله سیب 

کیم و  2014 ستاد)لوک ا موضوع با نتایج حاصل از تحقیق

در خصوص کاهش سموم و بهبود  (2004 و همکاران

ترکیبات جاذب افزودن برخی  با اییهتغذپارامترهای 

 رسدیمبه نظر  دارد.آلی مطابقت  یدهایاسو  سموم

شکمبه در اثر افزودن اسیدهای آلی موجود در  pHکاهش 

تا  5/3شکمبه به حدود  pHو رسیدن  کنندهیدیاسترکیب 

ب تخریب قسمت اعظم این سموم شود. در این موج 4

عمل نموده و  بیوتیکیآنتیک  عنوانبهحالت این ترکیبات 

نیز  هایباکترموجب کاهش بقایای سموم و برخی 

همچنین اسیدها با توزیع  (.2004 و همکاران کیم) شوندیم
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در بدن رشد برخی سموم را سرکوب نموده و توانایی اثر 

 .(2014 لوک استاد) نندکیمآنها را محدود 

ترکیبات بکار رفته در این آزمایش جهت  رسدیمبه نظر 

به دلیل تفاوت در ساختار تعدیل میزان سم ایمیداکلوپراید 

 عنوانبهشیمیایی آنها عملکرد و مکانیسم متفاوتی دارند 

یک جاذب سم غیر آلی  3مثال مایکوفیکس پالس در تیمار 

 فیزیکی جاذب است رساختا ویژگی ینترمهم کهاست 

 .دسترسقابلسطح  منافذ اندازه آن، توزیع و بار کل یعنی

 قطبیت، ها مانندمایکوتوکسین جذب خواص دیگر، سوی از

را دارد. اما  یتوجهقابل نقش نیز بار توزیع و شکل حاللیت،

 باسموم  جاذبیک  عنوانبهترکیب بکار رفته  4در تیمار 

 طورمعمولبهآلی است که  یک جاذب عنوانبهبیوتکس  نام

از مخمر ساکارومایسس سرویسیه  یاسازندهاجزای 

سلولی  هاییوارهد صرفاًهستند که با استفاده 

گلوکان و مانان الیگوساکاریدها(  - βمخمر)متشکل از 

 افزایش یابد تواندیمکل سلول، اتصال به سم  یجابه

 (.2014 رجبعلی زاده)

 

 مختلفشده در تیمارهای  یریگاندازهوپراید میزان سم ایمیداکل -2جدول 
Table 2- Imidacloprid content in different treatments 

SEM P-Value 5 

5 

4 
4 

3 
3 

2 
2 

1 
1 

 موارد 

 (ppm) Items 

0.180* 0.001 d3.73 c3.90 e2.81 b4.23 a4.86 ایمیداکلوپراید 
Imidacloprid 

-Mycofixتفاله سیب فرآوری شده با توکسین بایندر : 3تفاله سیب فرآوری شده با ماکروویو؛  :2وری؛ تفاله سیب بدون فرآ ،شاهد: 1= تیمارها

Plusتفاله سیب فرآوری شده با توکسین بایندر : 4؛Tox-Bio تفاله سیب فرآوری شده با اسیدیفایر : 5؛Acid-Bio05/0 = * ؛ <P. 

Treatments = 1: Control; Nonprocessed apple pomace; 2: Macrowave processed apple pomace; 3: Mycofix 

Plus-treated apple pomace; 4: Bio-Tox -processed apple pomace; 5: Apple pomace Processed with Bio-Acid; 

* P <0.05. 

 )گرم در روز(بر میزان مصرف ماده خشک و مواد مغذی هااثر تیمار -3 جدول
Table 3- Effect of treatments on dry matter and nutrient intake (g/day) 

SEM P-Value 5 

5 

4 
4 

3 
3 

2 
2 

1 
1 

 موارد )گرم در روز(
Items(g/day) 

 ماده خشک 2511 2496 2519 2498 2503 0.998 21.941
Dry Matter 

 پروتئین خام 256 250 252 249 253 0.918 2.278
Crude Protein 

  الیاف نامحلول در شوینده خنثی 955 952 967 950 949 0.249 2.794

NDF 

 چربی خام 118 120 119 122 116 0.061 0.577
Crude Fat 

0.380* 0.017 c34 b35 b35 a37 a37 کلسیم 
Calcium 

 فسفر 16 17 17 16 17 0.499 0.254
Phosphorous 

-Mycofix: تفاله سیب فرآوری شده با توکسین بایندر 3ماکروویو؛ : تفاله سیب فرآوری شده با 2: شاهد، تفاله سیب بدون فرآوری؛ 1تیمارها= 

Plusتفاله سیب فرآوری شده با توکسین بایندر: 4؛Tox-Bio تفاله سیب فرآوری شده با اسیدیفایر : 5؛Acid-Bio05/0 = * ؛ <P 

Treatments = 1: Control; Nonprocessed apple pomace; 2: Macrowave processed apple pomace; 3: Mycofix 

Plus-treated apple pomace; 4: Bio-Tox -processed apple pomace; 5: Apple pomace Processed with Bio-Acid; 

* P <0.05



 129  ون تنی مواد مغذي در بزهاي شیرده مهابادي ت شیر و قابلیت هضم دریی و امنیت غذایی تفاله سیب بر میزان سم ایمیداکلوپراید، تولید و ترکیبازداسمتأثیر 

های کاهش سموم بر میزان مصرف ماده اثرات انواع روش

پرتو است.  شدهگزارش 3خشک و مواد مغذی در جدول 

داری بر یمعنیر تأثف های مختلی ریزموج و افزودنیتاب

یراز غبهروی میزان مصرف ماده خشک و مواد مغذی 

رسد کاهش میزان یمبه نظر  چربی خام و کلسیم نداشت.

کننده ترکیبات جاذب سموم یافتدرهای کلسیم در گروه

 باند شدنی واسطه( به>P 05/0) نسبت به تیمار شاهد

 های کلسیم و از دسترس خارج شدن آنها باشدیون

 (. 2014 )رجبعلی زاده

ضرایب بر  هاریزموج و انواع افزودنی یپرتو تاباثر 

 4ماده خشک و مواد مغذی در جدول پذیری گوارش

با امواج ریزموج و افزودن  یپرتو تاباست.  شدهگزارش

دار میزان جاذب مایکوفیکس پالس سبب افزایش معنی

 در مقایسه با گروه شاهد و واد مغذیمپذیری گوارش

برخی از محققین افزایش  (.>P 05/0) شد هاسایر افزودنی

در اثر استفاده از  یمواد مغذپذیری میزان گوارش

ترکیبات جاذب سموم را گزارش نموده و دلیل اصلی آن 

 pHنقش بافری ترکیبات جاذب سموم و عدم افت  را

 هاییکروارگانیسممو نیز افزایش میزان جمعیت شکمبه 

 یرازغبه مختلف یهاقارچو  هایباکترشکمبه شامل 

که در این مورد کاهش میزان  .اندذکر نمودهپروتوزوا 

پروتوزوا در اثر استفاده از ترکیبات جاذب سموم موجب 

به  توانیم همچنین افزایش سنتز پروتئین میکروبی گردید.

استات  الخصوصیعلافزایش میزان اسیدهای چرب فرار 

 ؛2014 )سفیدکار و مظلومی دو پروپیونات نیز اشاره نمو

  .(2004 و کیم و همکاران 2012کیوتونگ و همکاران 

 

 گرم( 100)گرم در  پذیری مواد مغذی در شرایط درون تنیضرایب گوارشبر  هااثر تیمار -4جدول 
Table 4. Effect of treatments on the digestibility of nutrients in vitro (g/100 g) 

SEM P-Value 5 

5 

4 
4 

3 
3 

2 
2 

1 
1 

 موارد )درصد(
Items (%) 

0.420 0.012 b93/67 b68.07 a70.50 a70.71 b67.82 ماده خشک 
Dry Matter 

0.346 0.005 b08/69 b68.84 a70.97 a71.43 b68.88 ماده آلی 
Organic Matter 

0.370 0.003 b76/66 b66.79 a68.81 a69.12 b66.09 پروتئین خام 
Crude Protein 

 الیاف نامحلول در شوینده خنثی 60.32 61.82 61.23 60.25 91/59 0.173 0.284

NDF 

-Mycofix: تفاله سیب فرآوری شده با توکسین بایندر 3: تفاله سیب فرآوری شده با ماکروویو؛ 2: شاهد، تفاله سیب بدون فرآوری؛ 1تیمارها= 

Plusتفاله سیب فرآوری شده با توکسین بایندر : 4  ؛Tox-Bio تفاله سیب فرآوری شده با اسیدیفایر : 5؛Acid-Bio05/0 = *  ؛ <P 

Treatments = 1: Control; Nonprocessed apple pomace; 2: Macrowave processed apple pomace; 3: Mycofix 

Plus-treated apple pomace; 4: Bio-Tox -processed apple pomace; 5: Apple pomace Processed with Bio-Acid; 

* P <0.05

پذیری رسد بخشی از افزایش ضرایب گوارشیمبه نظر 

یل به دلی با افزودن جاذب مایکوفیکس پالس مواد مغذ

یرفعال نمودن و از بین بردن برخی سموم قارچی غ

و  2011رید و همکاران  ؛2012)کیوتونگ و همکاران 

ر پاتولین موجود د ازجمله( 2016ژوایسین و همکاران 

است،  مایکوتوکسین یک جیره باشد. پاتولین تفاله سیب

 یآورجمع شرایط نامطلوب در عمدتاً تواندیم که پاتولین

 قبل هایوهم نامناسب انبارداری شرایط در یا و باغات در

 و ییزاسرطان دارای خاصیت شود، تولید فرآوری از

 یهافرآورده در آن مقدار بایستی و باشدیم ییزاجهش

 ppb50یعنی  استاندارد جهانی حد سیب زیر ولمحص

ی سیب باشد هافرآوردهبرای  ppb 25برای آب سیب و 
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(. مشکل وجود مقادیر باالی 2006)مورالس و همکاران 

ی سیب در مطالعات مختلف هافرآوردهپاتولین در سیب و 

است )فتحی آچاچلویی و  شدهدادهدر کشور ما نشان 

ازحد مجاز این سم در یشب ( لذا مقادیر2009همکاران 

تواند موجب بروز عوارض و یمی سیب هافرآورده

و  اولیه اختالالتی در بدن دام و انسان شود که از اثرات

 غشاء بر روی توان اثر آنیمپاتولین  نامطلوب سم

بدن را نام برد )شفقی اصل  هاییمآنز سپس و پالسمایی

 (.2001و تاپیا و همکاران  2008و مالوفی

با ریزموج و استفاده از ترکیبات  یپرتو تاب افزایشی ثرا

شیر روزانه و ترکیب بر میزان تولید  کنندهیدیاسجاذب و 

پرتو . (>P 05/0) است شدهدادهنشان  5در جدول  بزها

ریزموج و افزودن جاذب مایکوفیکس به ترتیب سبب  یتاب

درصدی تولید شیر نسبت به گروه  7/17و  9/10 افزایش

اثر افزایش تولید شیر در ققین حبرخی مشدند. شاهد 

 ایجاد پیونداز بین رفتن و یا میزان سموم در اثر  کاهش

موجود در ترکیب  یهاکننده یرفعالغآنها با برخی بین 

باتلر و همکاران  ؛2012کاظمی ) مورداستفادهمواد جاذب 

 ریزموج یپرتو تابو  (1993و ولنتاین و همکاران  2003

غیرفعال  .اندنموده را گزارش ) b2012 کارانکاظمی و هم)

 هاآنو کاهش تأثیر منفی  کشآفتشدن سموم و بقایای 

دالیل  ازجمله توانیمیندهای مختلف متابولیکی را آبر فر

 هاکشآفتبقایای  بهبود کارایی تولید عنوان نمود.

اعمال بیولوژیکی بدن  هاییستمساثرات منفی در  توانندیم

بعد از خوردن غذا و ورود به بدن در  کهی رطوبه کنند

و حتی در شیر  شدهیعتوزمختلف بدن  یهابافتو  هااندام

(. 1998ژولیت و همکاران ) شودیمنیز جایگزین و مستقر 

مثل  هاکشآفتبرخی  دارادامهالبته در مورد مصرف 

بعد از بلع شدن ممکن که  شدهگفتهسموم ارگانوفسفره 

، وارد چرخه سیستماتیک بدن شدهجذب هارودهاست از 

ر بافتهایی مثل آدیپوز، مغز، کبد، طحال د یتدرنهاشده و 

محققان (. 2007 و همکاران شرما) و شیر متمرکز شوند

و بقایای موجود در  هاکشآفتکه  انددادهمختلف نشان 

 روی مایع شکمبه دارند بخشییانزبدن اثرات طوالنی 

که  رسدیمهمچنین به نظر  .(a2012 کاظمی و همکاران)

تخمیر شکمبه و  هاییکروارگانیسمماختالل در فعالیت 

 الگوی تخمیر و تغییر واسطهبهشکمبه  pHکاهش سریع 

از  تواندیم در شکمبه پروپیونات به استات یهانسبت

اروین ) دام باشددر بدن  هاکشآفتبقایای  باریانزاثرات 

   .(1997 و همکاران

مختلف  هاییفرآورکاهش میزان سموم در اثر  ،حالینباا

 شیرمختلف ترکیبات بر  دارییمعن یرتأثتفاله سیب 

 کاهش داریمعن یرتأثعدم  (.>P 05/0)  نداشت تولیدی

پایین با توجه به  میزان سموم بر میزان پروتئین شیر،

باالی استفاده  حد و تفاله سیببودن میزان پروتئین خام 

عبداهلل زاده و همکاران ) ل توجیه استاز آن در جیره قاب

ت حتکل مواد جامد و مواد جامد غیر چربی شیر  (.2010

های مختلف قرار تأثیر فرآوری یا استفاده از افزودنی

افزایش عددی در میزان چربی و الکتوز شیر  امانگرفت. 

 است. مشاهدهقابلدر اثر استفاده از جاذب مایکوفیکس 

که در ( 2012و همکاران ) کیوتونگاین مشاهدات با نتایج 

 یهاکننده یرفعالغمطالعه خود اثرات سطوح مختلف 

وی صفات رپالس( را بر -توکسین ها )مایکوفیکسمایکو

تولیدی و عملکرد گاوهای شیری بررسی نمودند، مطابقت 

  دارد.
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 شیبزهای آزمای ترکیب شیربر میزان تولید و  هااثر تیمار -5جدول 
Table 5. Effect of treatments on the production and composition of experimental goat milk 

SEM P-Value 
5 4 3 2 1 

 موارد
Items 

 میزان تولید شیر )کیلوگرم در روز(                   
Milk Production (Kg/Day)               

   

0.29 0.028 bc1.59 cb1.58 a1.73 ab1.63 c1.47 تولید شیر 
Milk Production 

 درصد چربی 5/3 برحسبتولید شیر  1.702 1.773 1.842 1.710 1.705 0.191 0.221

Milk production 3.5% fat 

 ترکیبات شیر )درصد(           
Milk Compositions (%)        

   

 چربی 3.98 3.82 4.00 3.91 3.97 0.464 0.033
Fat 

 پروتئین 3.51 3.48 3.47 3.51 3.45 0.869 0.017
Protein 

 کل مواد جامد 12.89 12.81 12.98 12.82 13.00 0.731 0.051
Total solids 

 الکتوز 5.21 5.23 5.27 5.20 5.22 0.513 0.013
Lactose 

 مواد جامد غیر چربی 8.90 8.99 8.97 8.91 9.03 0.810 0.034

Non-fat solids 

 )گرم در روز( ترکیبات شیر                      
Milk Composition (g/Day)         

   

 چربی 67.82 67.74 73.72 66.87 67.79 0.241 1.058
Fat 

 پروتئین 59.69 59.30 63.85 59.96 58.88 0.455 0.901
Protein 

 کل مواد جامد 219.38 226.80 238.96 219.22 221.74 0.169 2.961
Total solids 

 الکتوز 88.69 92.71 97.11 88.93 88.96 0.058 1.162
Lactose 

 مواد جامد غیر چربی 151.57 159.35 165.24 152.37 153.95 0.152 2.029

Non-fat solids 

با توکسین بایندر : تفاله سیب فرآوری شده 3: تفاله سیب فرآوری شده با ماکروویو؛ 2: شاهد، تفاله سیب بدون فرآوری؛ 1تیمارها=          

-Mycofix   Plus تفاله سیب فرآوری شده با توکسین بایندر : 4؛Tox-Bio تفاله سیب فرآوری شده با اسیدیفایر : 5؛Acid-Bio 05/0 = *؛ <P 

Treatments = 1: Control; Nonprocessed apple pomace; 2: Macrowave processed apple pomace; 3: Mycofix 

Plus-treated apple pomace; 4: Bio-Tox -processed apple pomace; 5: Apple pomace Processed with Bio-Acid; 

* P <0.05

 تشکر و سپاسگزاری 

الزم است تا از گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه به سبب 

شایسته برای انجام این پژوهش  هاییهمکارحمایت و 

 تشکر و قدردانی نماییم. 

 کلی گیرییجهنت

ترکیبات  استفاده از کاراییدر این گزارش اولین توصیف 

در تفاله  هاکشآفتجاذب سموم بر کاهش میزان بقایای 

 افزودن مقادیرنتایج این تحقیق نشان داد سیب است. 
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به  Bio-Toxو  Mycofix-Plus تجاری ترکیبات جاذب

باالی  حهایی با سطوتفاله سیب مورداستفاده در جیره

سم  در میزان کاهش بیشترینجب موتفاله سبب 

فراتر از  حضور سطوحبه  با توجه .شدایمیداکلوپراید 

توان به ، میشده یلوساستاندارد این سم در تفاله سیب 

های جاذب سموم در این نتیجه رسید که استفاده از مکمل

-باالی تفاله سیب در جیره به حهنگام استفاده از سطو

بر متابولیسم بدن  أثیر منفیعدم ایجاد ت منظور اطمینان از

 .عدم انتقال به شیر ضروری است و
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Introduction: Pecticide residue concentration of some animal feeds in Iran may be more than 

maximum residue level (MRL). This study aimed at investigating the effects of various processes of 

apple pomace on Imidacloprid residue in the apple pomace, milk production and composition, and in 

vivo nutrient digestibility of Mahabadi dairy goats, which used rations that include high amounts of 

apple pomace (28.68% /DM).  

Material and methods: In this study, 30 adult Mahabadi dairy goats with a live weight of 55 ± 5 kg 

have been studied in a completely randomized design with 5 treatments and 6 replicates. All animals 

used in this experiment were kept under the guidance of the Animal Farm Research and Surveillance 

guide. Experimental treatments included feed ration which contained non processed apple pomace 

(Control Group), microwave irradiated apple pomace, processed apple pomace with commercial 

adsorbent and deactivated toxins, (50 g/d for each goat and 1 kg/t apple pomace, respectively) and 

processed apple pomace with commercial acidifier. The diet was given to the livestock as a total mixed 

ration (TMR) in two meals (hours 8 and 16). In this research determine the amount of dry matter, 

organic matter, crude protein, crude fat, calcium and phosphorus in feed and animal waste samples, 

standard methods of AOAC were used. Also, Identification and measurement of Imidacloprid with 

GC Cp 3800 gas chromatograph machine, Varian France GC / MS-00-0240, and Varian France 2200 

Mass Spectrometry used that equipped with a three-repeat ion trap. In order to determine the effect 

of different treatments of apple pomace on the amount of dry matter, daily intake of feed for animals 

was measured daily. But, for measuring digestibility of nutrients, during the 25 to 28 days of the 

experiment (for 4 days), the amount of feed intake, total feces and dietary residue per day were 

measured and samples were taken to determine digestibility.  

Results and discussion: The results indicated that the highest and lowest amount of Imidacloprid 

existing in different treatments were related to the control group and processed apple pomace with 

commercial adsorbent respectively. (4.86 and 2.81 mg/kg). Processing with the purpose of decreasing 

the effect of fungal toxins led to a significant increase in milk production compared to the control 

group (1.47 g/d) (P˂0.05). It seems that the compounds used in this experiment to modify the amount 

of imidacloprid because differences in their chemical structure have different function and 

mechanism, For example, Mycofix- Plus in Treatment 3 is an inorganic trace agent that is the most 

important characteristic of the physical structure of the absorbent, Its distribution, surface pores size 

can be used. On the other hand, the properties of mycotoxin adsorption, such as polarity, solubility, 

shape, and distribution, also play a significant role. But in combination treatment 4, it has been used 

as a BioTox absorbent as an organic absorbent, which is typically a component of yeast 

Saccharomyces cerevisiae that uses only cell walls of yeast (consisting of β-glucan and mannan 

oligosaccharides) instead of the entire cell, the connection to the toxin can increase. In addition, the 
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results of this study revealed that adding toxins' adsorbent compounds did not have any effects on the 

different ingredients of milk. Other results showed that microwave freezing and various additives did 

not have a significant effect on the amount of dry matter and nutrients except crude fat and calcium 

concentrations. It seems that decreasing the amount of calcium in the receiving groups of pesticide 

absorbent compounds is due to the bonding of calcium ions to the control group (P <0.05). However, 

the rate of digestibility coefficients of dry matter, organic matter and crude protein, increased 

significantly in second and third treatments (P˂0.05). Some researchers reported increasing 

digestibility of nutrients due to the use of pesticide absorbent compounds, the main reason being the 

buffering role of toxin absorbent compounds and the lack of rumen pH, as well as an increase in the 

number of ruminal microorganisms, including bacteria and fungi other than protozoa. Microwave 

irradiation and adding mycofix adsorbent increased 10.9% and 17.7%, respectively, as compared to 

the control group. Some researchers have reported that increasing milk production by reducing the 

amount of toxins due to the disappearance or linkage between them and some of the inactive 

compounds in the composition of adsorbent materials used and microwave irradiation. Disabling 

pesticides and pesticide residues and reducing their negative effects on various metabolic processes 

can be mentioned, among other things, for improving the efficiency of production. It can be said that 

pesticide residues can have negative effects on biological systems of the body so that after eating food 

and entering the body in organs and tissues of the body are distributed and even in milk is replaced 

and deployed  

Conclusion: In general, the toxins' adsorbent and deactivating compounds in rations contain high 

levels of apple pomace, decrease the amount of Imidacloprid and, in addition to ascertaining the safety 

and increasing the efficiency of milk production, lead to the production of healthier products. 
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