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  چکیده

هار تکرار و با در نظر گرفتن دوازده قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی جمعاً بـر روي  این تحقیق در قالب طرح کامالً تصادفی با نه تیمار آزمایشی و چ
آلـوده بـه آفالتوکسـین بـه میـزان        عاري از آفالتوکسین، جیره  تیمارهاي آزمایشی شامل جیره. انجام گرفت 308 -راس  گوشتی سویه  قطعه جوجه 432

)ppb254(شده با   آلوده به آفالتوکسین مکمل  درصد اسید هومیک، جیره 1و  8/0، 6/0، 4/0، 2/0ه با سطوح شد  آلوده به آفالتوکسین مکمل  ، پنج جیره
هـا از آزمـون    تفاوت بین گـروه   براي مقایسه. سلولی مخمر بودند  درصد دیواره 1/0شده با   آلوده به آفالتوکسین مکمل  درصد بنتونیت سدیم و جیره 5/0

هـا بـه   آلـوده نمـودن جیـره   . اتمام رسید  روزگی به 35روزگی پرندگان تحت آزمایش شروع و در  سن   7آزمایش از سن . داي دانکن استفاده ش  چند دامنه
اسـتفاده از جیـره    ).P>05/0(هاي گوشـتی داشـت    هاي داخلی جوجه داري بر عملکرد و وزن نسبی اندام هاي آن اثرات معنی آفالتوکسین و افزودن جاذب

کمترین مقدار افزایش وزن در . بدون آفالتوکسین شد  دار میزان مصرف خوراك نسبت به جیره هاي آن، سبب افزایش معنی و جاذب آلوده به آفالتوکسین
دار افـزایش وزن و   درصد اسید هومیک موجب بهبود معنـی  2/0استفاده از . پرندگان تغذیه شده با جیره حاوي آفالتوکسین بدون مواد جاذب مشاهده شد

تواند موجب  نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که اسید هومیک می. آلوده به آفالتوکسین گردید  خوراك در پرندگان تغذیه شده به جیره ضریب تبدیل
 .هاي گوشتی شودهاي آلوده به آفالتوکسین بر عملکرد جوجه  کاهش اثر منفی جیره

  
  .سلولی مخمر  هاي گوشتی، دیواره یم، جوجهبنتونیت سد اسید هیومیک،، آفالتوکسیکوزیس :کلیدي هاي واژه

  
    1 مقدمه

دست آمده   به تمام سموم به) سم قارچی(اصطالح مایکوتوکسین 
اساس نـام قـارچ مولـد     ها بر شود که نام بیشتر آن ها اطالق می از قارچ

طـور    ، ترکیبـاتی هسـتند کـه بـه     این مواد بسیار سمی .باشد ها می آن
 هـاي  قـارچ  .شـوند  مـی  هـا حاصـل   و یـا کپـک  ها  طبیعی از رشد قارچ

هـاي   ترین قـارچ  مهمسیلیوم و فوزاریوم  آسپرژیلوس، کالویسپس، پنی
ــه). 5(باشــند  مــی  مایکوتوکســین  تولیــد کننــده ،  هــاي فوزاریــوم گون

سـیلیوم قـارچی معمـوالً مـواد خـوراکی را قبـل از        کالویسپس و پنی
ـ  برداشت گیاه آلوده نمـوده و بـدین جهـت تحـت     هـاي   وان قـارچ عن

در حــالی کــه آســپرژیلوس و همچنــین . اي معــروف هســتند مزرعــه
ها  سیلیوم اغلب در مواد خوراکی ذخیره شده از جمله دانه هاي پنی گونه

                                                             
التحصیل کارشناسی ارشد علوم دامی دانشکاه آزاد اسالمی واحد   فارغ -  1

  ،مراغه
  .دانشیار گروه علوم دامی دانشکاه آزاد اسالمی واحد مراغه - 2

  )anobakht20@yahoo.com                    :    نویسنده مسئول(* 

هـاي   قـارچ   وسـیله   هـاي تولیـد شـده بـه     شوند و از توکسین یافت می
مخصوصـاً اکراتوکسـین   (توان به اکراتوکسـین   اي یا انباري می ذخیره

A(ها اشاره کرد  یترینین و آفالتوکسین، س)گزارش شده است که ). 16
 ي گـرم جیـره   گرم آفالتوکسین در هر کیلـو  ازاي افزایش یک میلی به 

یابـد   ، مقدار رشد به میزان پنج درصـد کـاهش مـی    هاي گوشتی جوجه
 50-100هـاي حـاوي    شده است که با مصـرف جیـره   مشخص). 31(

داري در وزن بدن و  وگرم تغییر معنیمیکروگرم آفالتوکسین در هر کیل
آنها همچنـین  ). 13(آید  هاي گوشتی بوجود نمی مصرف خوراك جوجه

گرم آفالتوکسـین در هـر کیلـوگرم     میلی 5/2این آزمایش را  با میزان 
جیره انجام دادند که کاهش وزن بدن و افزایش ضریب تبدیل خوراك 

حالی که در آزمـایش   در). 28(را نسبت به گروه شاهد مشاهده نکردند 
ي  گرم در کیلوگرم آفالتوکسین در جیـره  میلی 2و  1مشابهی با میزان 

، کـاهش مصـرف غـذا و     ، کاهش وزن بـدن  هاي گوشتی غذایی جوجه
حیوانـات جـوان   ). 2(افت ضریب تبدیل خوراك مشاهده گردیده است 

و ) 23(در مقابل مسمومیت آفالتوکسین بیشترین حساسـیت را دارنـد   
طوري که تومورهاي  یت حیوانات نر و ماده نیز متفاوت است به حساس
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هاي ماده نسـبت بـه    در موش B1ي آفالتوکسین  وسیله ایجاد شده به 
افزایش وزن ). 37(کنند  هاي نر با سرعت کمتري توسعه پیدا می موش

و  3(، کلیه و سنگدان در اکثر تحقیقات گزارش شـده اسـت    نسبی کبد
هاي  کبد جوجه.  باشد ها می اندام هدف آفالتوکسین، نخستین  کبد). 29

). 29(شود  تر می و شکننده  ، زردتر تر ، بزرگ مسموم شده با آفالتوکسین
، بـه   آلـوده بـه آفالتوکسـین    ي جیـره  ي گزارش شده است که تغذیـه 

منجـر  ) درصد 52/9(و سنگدان )  درصد 9/24(افزایش وزن نسبی کبد 
، ممکن است به دلیـل تـورم    سبی سنگدانافزایش وزن ن.  )3(شود  می

افزایش انـدازه کلیـه   .  )3(مخاطی باشد   شدید و افزایش ضخامت الیه
دهد که ایـن سـموم باعـث اسـترس      ، نشان می ها توسط آفالتوکسین

افـزایش وزن نسـبی   .  )26(شـوند   فیزیولوژیکی شدید در پرندگان مـی 
شــدید و تــورم   معــده نیــز ممکــن اســت رخ دهــد کــه نتیجــه پــیش
زدایـی   هـاي سـم   برخی از روش.  )29(شدن مخاط معدي است  ضخیم

از جملـه  .  )15(کار گرفته شدند  هاي محدود به آفالتوکسین با موفقیت
ها، آلی ماننـد   توان به تعدادي از مواد معدنی مانند بنتونیت زداها می سم

  .اسید هیومیک اشاره کرد
ان مـورد اسـتفاده قـرار    چسـب  عنـوان پلـت    ها در ابتداء به بنتونیت

، توانـایی زیـادي در    بعدها نشان داده شد که این ترکیبـات .  گرفتند می
سـدیم و   بنتونیـت  .  هـا دارنـد   ویژه آفالتوکسین جذب سموم قارچی به 

هـاي   ها هستند که در جیـره  ، دو نوع طبیعی از بنتونیت کلسیم بنتونیت 
راي ساختمانی با توانـایی  این ترکیبات دا.  شوند دام و طیور استفاده می

.  باشـند  ها مـی  ها براي خنثی نمودن آن جذب و اتصال به آفالتوکسین
شده و قادرند ساختمان اتمـی   سطح مولکولی این ترکیبات با آب اشباع

گروهی از   مواد هیومیکی.  ها را به خود جذب نمایند قطبی آفالتوکسین
اسـید فولیـک و    ، آلی، که شـامل اسـید هیومیـک    ي ترکیبات پیچیده

شکل به نـام هیـومین    مواد اسفنجی  ها و همچنین هاي این اسید نمک
بیشترین قسمت مواد هیومیکی را مواد آلی موجود در خـاك  .  باشند می

دهند که در یک فرآیند هیومیفیکاسیون به مواد هیـومیکی   تشکیل می
ـ  این فرآیند بـا میکروارگانیسـم  .  )12و 5(شوند  تبدیل می ههـاي تجزی

، سلولز و دیگر ترکیبات کربنـی موجـود    ها ، پروتئین ، نشاسته قند کننده
کـه اسـتفاده از    ه شده اسـت  گزارش ).18(  شود در مواد آلی شروع می

فلورمیکروبی مفیـد دسـتگاه    منجر به توسعه سرویسیهساکارومایسس 
تحت تأثیر قرار خواهـد  ها عملکرد جوجه به این طریقگوارش شده و 

ـ  ).36(گرفت  اسـتفاده از  ی دسـت آمـده از آزمایشـ   ه بر اساس نتایج ب
تواند باعث بهبود عملکرد شـده چـرا کـه    می سرویسیهساکارومایسس 

هـا، سـنتز   افـزایش جـذب ویتـامین    ،این ماده باعث کـاهش اسـترس  
ـ   ).8( شودها میها و متابولیسم پروتئین آنزیم آمـده از   ه دسـت نتـایج ب

  گـزارش  .)24( باشـد له مـی ئاین مسـ  دهئید کننأهم ت دیگري  آزمایش
باعث بهبود  یهسساکارومایسس سرویگر این است که نیز بیان دیگري

عملکرد سیستم ایمنی، بهبود سالمت دستگاه گوارش و افزایش هضم 
  ).20( شودي میو جذب مواد مغذَ

این آزمایش به منظور بررسی اثـرات افالتوکسـین بـر عملکـرد و     
هـاي   هاي گوشـتی و نیـز نقـش جـاذب      یی جوجههاي احشاوزن اندام

سلولی مخمر در کاهش اثرات سوء آفالتوکسـین    معدنی، آلی و دیواره
 . انجام شد

  
  ها مواد و روش

این تحقیق در قالب طرح کامالً تصادفی با نـه تیمـار آزمایشـی و    
چهار تکرار و دوازده قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی جمعـاً بـر روي   

 308 -ي راس سویه) نر و ماده= مخلوط (ي گوشتی  جهقطعه جو 432
عـاري از آفالتوکسـین،     تیمارهاي آزمایشی شامل جیـره . انجام گرفت

آلـوده بـه     ، پنج جیره)ppb254 (آلوده به آفالتوکسین به میزان   جیره
 1و  8/0، 6/0، 4/0، 2/0(آفالتوکسین مکمل شده با سـطوح مختلـف   

 5/0شـده بـا     وده به آفالتوکسین مکملآل  اسید هومیک، جیره) درصد
 1/0شده بـا    آلوده به آفالتوکسین مکمل  درصد بنتونیت سدیم و جیره

هـا از   تفاوت بین گـروه   براي مقایسه. سلولی مخمر بودند  درصد دیواره
روزگـی    7آزمـایش از سـن   . اي دانکن اسـتفاده شـد    آزمون چند دامنه
  ي حـاوي  جیره ي براي تهیه. سیداتمام ر  روزگی به 35شروع شد و در 

، از مراکـز   ، ابتداء ذرت به میـزان مـورد نیـاز در آزمـایش     آفالتوکسین
آسـپرژیلوس  و  فـالووس  آسپرژیلوسفروش محلی تهیه و سپس قارچ 

ذرت مورد نظـر در دمـاي   . به ذرت تهیه شده افزوده شدپارازیتیکوس  
دو ماه نگهـداري  درصد به مدت  25گراد و در رطوبت  سانتی  درجه 25

پس از این عمـل،  . میزان کافی آلوده به کپک گردید   که به   شد تا این
هـاي   ذرت مورد نظر جهت توقف رشد قارچی، خشک گردیـد و جیـره  

آزمایشی حاوي آفالتوکسین با جایگزین نمودن ذرت آلـوده بـه جـاي    
ي آزمایشی جهت تعیـین   ها نهایت جیره  ذرت سالم، تهیه گردیدند و در

آورد میزان آفالتوکسین به آزمایشگاه ارسال و در آنجا طبق روش  و بر
سـپس بـا اسـتفاده از روش    . آفالتوکسین استخراج شـد ) 1975(رومر 

، میزان آفالتوکسـین در   ),1995AOAC(نازك   کروماتوگرافی با الیه
قسـمت در بیلیـون بـرآورد     254هاي آزمایش حاوي ذرت آلـوده   جیره

ــد ــل آفال. گردی ــره  از ک ــود در جی ــین موج ــد آن  6/78توکس را  درص
درصـد آفالتوکسـین    B2، 11درصد آفالتوکسـین   B1 ،8آفالتوکسین 

G1  درصد را آفالتوکسین  4/2وAFG2 در طی دوره. دادند تشکیل می  
آلوده جهـت تعیـین میـزان آفالتوکسـین       شاهد و جیره  آزمایش جیره

شاهد کمتـر از حـد     جیره دوباره آنالیز شدند که میزان آفالتوکسین در
ــخیص  ــل تش ــره  1(قاب ــوگرم جی ــر کیل ــرم در ه ــزان ) میکروگ و می

. قسمت در بیلیون برآورد گردید 278-285آلوده   آفالتوکسین در جیره
ترکیبـات شـیمیایی     هاي آزمایشی و بـراي محاسـبه  براي تنظیم جیره

 NRCمواد خوراکی از پیشنهادات جداول استاندارد احتیاجـات غـذایی   
 . هاي گوشتی استفاده گردید براي جوجه 1394سال 
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  )روزگی 7ـ21(آغازین   ي آزمایشی در دوره هامواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره - 1جدول 

Table 1- Feed ingredient and experimental diets chemical composition in starter period (7-21 days) 
  1هاي آزمایشی  جیره

Diets1  
  

  (%)اجزاء خوراك 
Feed ingredients (%) 

9 8 7 6 5 4 3 2 1  
  ذرت 53.64 53.64 53.26 52.89 52.41 52.14 51.65 52.71 53.54

Corn  
  ودر ماهیپ 4.68 4.68 4.65 4.62 4.60 4.57 4.54 4.62 4.68

Fish meal  
  کنجاله سویا 33.49 33.49 33.57 33.65 33.73 33.81 33.99 33.74 33.49

Soybean meal 

  نمک طعام 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
Salt  

  کلسیم فسفات  دي 1.09 1.09 1.09 1.10 1.10 1.11 1.11 1.10 1.09
Dicalcium phosphate  

  وسته صدفپ 1.00  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Oyster shell  

  روغن ذرت 4.94 4.94 5.06 5.18 5.30 5.42 5.54 5.18 4.94
Corn oil 

  مکمل مواد معدنی 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Mineral premix2  

  مکمل ویتامینی 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Vitamin premix3 

  لیزین هیدروکلراید -ال 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
L-lysine HCL  

  متیونین -دي ال 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 0.25 0.25
DL-Methionine  

0 0 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0 0 
  اسید هومیک
Humic acid 

  بنتونیت سدیم 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0
Sodium bentonite 

  دیواره سلولی مخمر 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10
Yeast cell wall  

  مغذي محاسبه شدهمواد 
Calculated nutrients 

3150  3150  3150  3150  3150  3150  3150  3150  3150  3150  
  انرژي قابل منابولیسم
Metabolizable 
energy (kcal/kg) 

22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 
  (%)پروتئین خام 

Crude protein 
(%) 

  (%)لیزین  1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
Lysine (%) 

  (%)متیونین  0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
Methionine (%)  

  (%)کلسیم  0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Calcium (%) 

0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

ر قابل دسترس فسف
(%)  
Available 
phosphorous (%) 

  ي آلوده به آفالتوکسین مکمل جیره) 4درصد اسید هومیک،  2/0شده با   ي آلوده به آفالتوکسین مکمل جیره) 3ي آلوده به آفالتوکسین،  جیره) 2ي فاقد آفالتوکسین،  جیره) 11
درصد اسیدهومیک،  8/0ي آلوده به آفالتوکسین مکمل شده با  جیره) 6درصد اسید هومیک،  6/0شده با   وکسین مکملي آلوده به آفالت جیره  )5درصد اسید هومیک،  4/0شده با 
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ن ي آلوده به آفالتوکسی جیره) 9درصد بنتونیت سدیم،  5/0ي آلوده به آفالتوکسین مکمل شده با  جیره) 8درصد اسید هومیک،  1ي آلوده به آفالتوکسین مکمل شده با  جیره) 7
 .ي سلولی مخمر درصد دیواره 1/0مکمل شده با 

1Diet without aflatoxin,  2: Diet contaminated with aflatoxin,  3: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.20 
Humic acid, 4: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.40 Humic acid, 5:  Diet contaminated with aflatoxin and 
supplemented with 0.60 Humic acid, 5: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.80 Humic acid, 6: Diet 
contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.80 Humic acid,  7: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 
1.00 Humic acid, 8: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.50 sodium bentonite, 9: Diet contaminated with 
aflatoxin and supplemented with 0.10 yeast cell wall. 
2Minerals premix provided (per kilogram of diet): Mg: 247mg; Fe: 125mg; Zn; 211 mg; Cu: 25mg; Iodine: 25mg; Se: 0.50 mg; 
Choline: 625mg; antioxidant: 2.5 mg. 
3Vitamin premix provided (per kilogram of diet): Vitamin A: 22500 IU; Vitamin D3: 5000 IU; Vitamin E: 45 IU; Vitamin K: 5 mg; 
Vitamin B1: 4.3 mg; Vitamin B2: 16.50 mg; Vitamin B12: 0.04 mg; Pantothenic acid: 24.50 mg; Folic acid: 2.50 mg; Niacin: 74 mg; 
Pyridoxine:  7.30 mg; Biotin: 0.04 mg. 

  
  )روزگی 21ـ35(رشد   ي آزمایشی در دوره هامواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره - 2جدول 

Table 2- Feed ingredient and experimental diets chemical composition in grower period (21-35 days) 
  1هاي آزمایشی جیره

Diets1  اجزاء خوراك(%)  
Feed ingredients (%)  9 8 7 6 5 4 3 2 1*  

  ذرت 56.51 56.51 56.16 53.81 55.46 55.11 54.76 55.61 56.51
Corn  

  کنجاله سویا 34.43 34.43 34.47 34.50 34.54 34.57 34.61 35.60 56.51
Soybean meal 

0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 
  نمک طعام 0.34 0.34

Salt  
  کلسیم فسفات  دي 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

Dicalcium phosphate  
  وسته صدفپ 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42

Oyster shell  
  روغن ذرت 5.58 5.58 5.69 5.81 5.92 6.04 6.15 5.81 5.58

Corn oil 

  مکمل مواد معدنی 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Mineral premix2  

  مکمل ویتامینی 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Vitamin premix3 

  متیونین -دي ال 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
DL-Methionine  

  اسید هومیک 0 0 0.20 0.40 0.60 0.8 1.00 0 0
Humic acid 

  بنتونیت سدیم 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0
Sodium bentonite 

  دیواره سلولی مخمر 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Yeast cell wall  

  مواد مغذي محاسبه شده
Calculated nutrients 

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 

انرژي قابل 
  منابولیسم
Metabolizable 
energy 
(kcal/kg) 

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
  (%)پروتئین خام 

Crude protein 
(%) 

  (%)لیزین  1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
Lysine (%) 
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  2ادامه جدول 
Continuation Table 2  

0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 
  (%)متیونین 

Methionine 
(%)  

  (%)کلسیم  0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Calcium (%) 

0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

فسفر قابل 
  (%)دسترس 

Available 
phosphorous 
(%) 

  ي آلوده به آفالتوکسین مکمل جیره) 4ک، درصد اسید هومی 2/0شده با   ي آلوده به آفالتوکسین مکمل جیره) 3ي آلوده به آفالتوکسین،  جیره) 2ي فاقد آفالتوکسین،  جیره) 11
درصد اسیدهومیک،  8/0ي آلوده به آفالتوکسین مکمل شده با  جیره) 6درصد اسید هومیک،  6/0شده با   ي آلوده به آفالتوکسین مکمل جیره  )5درصد اسید هومیک،  4/0شده با 

ي آلوده به آفالتوکسین  جیره) 9درصد بنتونیت سدیم،  5/0ي آلوده به آفالتوکسین مکمل شده با  جیره) 8درصد اسید هومیک،  1ي آلوده به آفالتوکسین مکمل شده با  جیره) 7
 .ي سلولی مخمر درصد دیواره 1/0مکمل شده با 

1Diet without aflatoxin,  2: Diet contaminated with aflatoxin,  3: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.20 
Humic acid, 4: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.40 Humic acid, 5:  Diet contaminated with aflatoxin and 
supplemented with 0.60 Humic acid, 5: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.80 Humic acid, 6: Diet 
contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.80 Humic acid,  7: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 
1.00 Humic acid, 8: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.50 سodium bentonite, 9: Diet contaminated with 
aflatoxin and supplemented with 0.10 yeast cell wall. 
2Minerals premix provided (per kilogram of diet): Mg: 247mg; Fe: 125mg; Zn; 211 mg; Cu: 25mg; Iodine: 25mg; Se: 0.50 mg; 
Choline: 625mg; antioxidant: 2.5 mg. 
3Vitamin premix provided (per kilogram of diet): Vitamin A: 22500 IU; Vitamin D3: 5000 IU; Vitamin E: 45 IU; Vitamin K: 5 mg; 
Vitamin B1: 4.3 mg; Vitamin B2: 16.50 mg; Vitamin B12: 0.04 mg; Pantothenic acid: 24.50 mg; Folic acid: 2.50 mg; Niacin: 74 mg; 
Pyridoxine:  7.30 mg; Biotin: 0.04 mg. 

  
و ) روزگـی  21صفر الی (آغازین   ي آزمایشی براي دو دوره ها جیره

 UFFDAافـزاري    نـرم   بـا اسـتفاده از برنامـه   ) روزگی 35تا  22(رشد 
 ).2و 1جداول (تنظیم شدند 

عنـوان    ر تحقیـق حاضـر، تحـت    هیومیک مـورد اسـتفاده د    اسید 
هـر   .اي تهیه گردیـد  تجاري فارماگالتورهیومات از یک شرکت ترکیه

ــاوي    ــوق ح ــات ف ــوگرم از هیوم ــی  160کیل ــی  میل ــرم پل ــک  گ مری
، )، اولمیک و هیوماتومالنیـک  ، فولویک هیومیک (اسید   هیدروکسی پلی

 50منگنـز (اکسید سیلیس و مـواد معـدنی دیگـر     گرم دي میلی 3/663
،  گـرم  میلـی  5، مـس   گرم میلی 60، آهن  گرم میلی 60گرم، روي  میلی

گـرم و   میلـی  5/0گـرم و سـلنیوم    میلـی  1، یـد   گـرم  میلی 2/0کبالت 
. باشـد  مـی ) ، منیزیم و فسفر در حد بسیار کم ، پتاسیم ، سدیم آلومینیوم

  بـا نـام تجـاري     عنـوان مـایکوزورب   سـلولی مخمـر تحـت      دیواره
TOXIban از شرکت IQF هـاي توزیـع داروي    از داروخانه اسپانیا بود

تحقیقات علوم دامـی کشـور    ي ز موسسه سدیم ا دامپزشکی و بنتونیت 
بعد از اینکه مواد پرمصرف آسیاب شدند، مواد کم مصرف . تهیه گردید

ابتداء به مقدار محدودي از آرد ذرت اضافه شده و بعد از اینکـه کـامالً   
  در طـول دوره . ي اقالم جیـره اضـافه شـدند    مخلوط گردیدند، به بقیه

آب آشـامیدنی و   هـا بـه صـورت آزاد بـه     جوجـه   اجراي آزمایش همـه 
مصرف خوراك و افـزایش وزن بـه   . خوراك مصرفی دسترسی داشتند

گیري شده و با در نظر گرفتن تلفات و تعیین روز  صورت هفتگی اندازه

روشنایی شامل   برنامه. گردید مرغ، ضریب تبدیل خوراك مشخص می
سـاعت روشـنایی و یــک    23سـاعت روشـنایی در سـه روز اول و     24

روزگـی از هـر    35سـن  در . آزمایش بـود   دوره  ر بقیهساعت تاریکی د
صـورت تصـادفی انتخـاب و بعـد از      واحد آزمایش سه قطعه جوجه به 

ساعت به آنها گرسنگی داده شد، توزین و پس از کشـتار وزن   9اینکه 
  . گیري قرار گرفت هاي داخلی آنها مورد اندازه ارگان

بـا   تصـادفی  در قالب طـرح کـامالً   هاي حاصله در پایان داده
 تجزیه و تحلیل شـده و ) SAS، 2003( افزار آماري نرماستفاده از 

با هم مقایسـه   اي دانکن با استفاده از آزمون چند دامنه ها نیز میانگین
 .شدند

  
  نتایج و بحث

  عملکرد
رشـد و کـل    ن،هاي آغازی دوره طیدر هاي گوشتی عملکرد جوجه

کـه در جـدول    چنـان  هـم . نشان داده شـده اسـت    )3(دوره در جدول 
داري از نظـر مصـرف خـوراك در بـین      مشخص است، اختالف معنـی 

اسـتفاده از  . شـود  سالم دیده مـی   تیمارهاي حاوي آفالتوکسین و جیره
دار مقدار خوراك مصرفی نسبت بـه   آفالتوکسین موجب افزایش معنی

لیکن ). >P 05/0(ت فاقد آفالتوکسین در تمامی تیمارها شده اس  جیره
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داري از این نظر، بین تیمارهاي حاوي آفالتوکسین دیـده   ت معنیتفاو
عبارتی استفاده از مواد جـاذب تـأثیري در کـاهش و یـا       شود و به نمی

در . شـاهد نداشـته اسـت     افزایش مصرف خوراك در مقایسه با جیـره 
تـرین   نتـایج حاصـله در کـل دوره، کـم       رابطه با افزایش وزن توجه به

  هـاي تغذیـه شـده از جیـره     بدن مربوط به جوجـه  میزان افزایش وزن
ترین میزان افـزایش وزن بـدن مربـوط بـه      حاوي آفالتوکسین و بیش

درصد  2/0حاوي آفالتوکسین مکمل شده با   گروه تغذیه شده از جیره
داري از نظر افـزایش   حال، تفاوت معنی با این . باشد اسید هیومیک می
فاقد آفالتوکسین وجود   ن و جیرهحاوي آفالتوکسی  وزن بدن بین جیره

هاي حاوي آفالتوکسین مکمل شده بـا مـواد    نداشت و از طرفی، جیره
داري از نظر افزایش وزن بدن نسبت به یکدیگر  جاذب نیز تفاوت معنی

 .نداشتند
 

  1)روز( هاي گوشتی درمراحل مختلف سنی جوجه) ضریب تبدیل غذایی و خوراك مصرفی، رشد روزانه(هاي عملکردي بر شاخص آزمایشی  هاي اثر جیره - 3جدول 
Table 3- The effect of diets on performance indexes (feed intake, daily gain and feed conversion) of laying hens in different ages (days)1 

 ضریب تبدیل
Feed conversion 

)گرم(افزایش وزن   
Weight gain (g) 

  )مگر(مصرف خوراك 
Feed intake (g)  

 
2ها جیره  

Diets2 35-7 روزگی  
7-35d 

  روزگی 35-21
21-35d 

  روزگی 21-7
7-21d 

  روزگی 35-7
7-35d 

  روزگی 35-21
21-35d 

  روزگی 21-7
7-21d 

  روزگی 35-7
7-35d 

  روزگی 35-21
21-35d 

  روزگی 21-7
7-21d 

          

1.58c 1.72b 1.35b 1558.63ab 985.95ab 602.68b  2513.28b  1698.25b 890.03b 
1 
 

1.78a 2.01a 1.45a 1537.95b 908.30b 629.65ab 2737.48a 1825.25a 912.23a 2 
 

1.69b 1.90a 1.38ab 1655.28a 1007.93a 647.35a 2801.98a 1911.75a 890.23a 3 
 

1.72ab 1.95a 1.39ab 1595.18ab 945.85ab 649.33a 2744.75a 1842.25a 902.50a 4 
 

1.76ab 2.00a 1.42ab 1597.88ab 950.55ab 645.83a 2816.60a 1898.75a 917.85a 5 
 

1.78a 2.04a 1.42ab 1595.50ab 944.78ab 650.73a 2840.83a 1919.75a 921.08a 6 
 

1.80a 2.05a 1.44ab 1584.35ab 939.78ab 644.58a 2845.73a 1919.75a 925.98a 
7 
 

1.75ab 2.00a 1.45a 1607.18ab 952.18ab 655.00a 2808.98a 1855.75a 953.22a 8 
 

1.77ab 2.01a 1.42ab 1537.50ab 1537.50ab 637.25ab 2808.93a 1905.35a 903.23a 9 
 

0.06 0.09 0.03 1.71 3.31 0.68 1.84 3.34 0.87 SEM 
 

0.01  0.01 0.06 0.03 0.03 0.04 0.01 0.03 0.04 P-Value 
 

  ).P<0.05( باشند میداري  معنیغیر مشابه داراي اختالف  حروفهر ستون با  هاي میانگین1
1Means within same column with different superscript are differ (P<0.05). 

شده با   ي آلوده به آفالتوکسین مکمل جیره )4درصد اسید هومیک،  2/0شده با   ي آلوده به آفالتوکسین مکمل جیره) 3ي آلوده به آفالتوکسین،  جیره) 2ي فاقد آفالتوکسین،  جیره) 12
ي آلوده  جیره) 7درصد اسیدهومیک،  8/0ي آلوده به آفالتوکسین مکمل شده با  جیره) 6درصد اسید هومیک،  6/0شده با   ي آلوده به آفالتوکسین مکمل جیره  )5درصد اسید هومیک،  4/0

درصد  1/0ي آلوده به آفالتوکسین مکمل شده با  جیره) 9درصد بنتونیت سدیم،  5/0ي آلوده به آفالتوکسین مکمل شده با  هجیر) 8درصد اسید هومیک،  1به آفالتوکسین مکمل شده با 
  .ي سلولی مخمر دیواره

2Diet without aflatoxin, 2: Diet contaminated with aflatoxin, 3: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.20 
Humic acid, 4: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.40 Humic acid, 5:  Diet contaminated with 
aflatoxin and supplemented with 0.60 Humic acid, 5: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.80 Humic 
acid, 6: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.80 Humic acid, 7: Diet contaminated with aflatoxin and 
supplemented with 1.00 Humic acid, 8: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.50 sodium bentonite, 9: 
Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.10 yeast cell wall. 

  
آلـوده بـه     درصد در جیـره  2/0میزان   استفاده از اسید هیومیک به
داري در افزایش وزن بدن در مقایسه با  آفالتوکسین سبب بهبود معنی

داري از نظـر   اخـتالف معنـی  ). >P 05/0(گروه ناسالم شـاهد گردیـد   
شـاهد    هاي آلوده ه با جیرهضریب تبدیل خوراك مابین گروه تغذیه شد
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با توجه به نتایج کـل دوره  ). >01/0P(شد   سالم شاهد مشاهده  و جیره
درصـد در   2/0میـزان   ، استفاده از اسید هیومیـک بـه   )روزگی 35-7(

آلوده به قارچ، سبب بهبود ضریب تبدیل خـوراك در مقایسـه بـا      جیره
  ).>P 01/0(گروه ناسالم شاهد گردید 

داري    آلوده به آفالتوکسین سـبب افـزایش معنـی     یرهاستفاده از ج
مصرف خوراك در مقایسه با جیره سالم شد که بـر خـالف نتـایج بـه     
دست آمده در مطالعات سایر محققین با استفاده از آفالتوکسـین بـوده   

که در این مطالعه ذرت مورد استفاده در  با توجه به این). 31و  2(است 
طبیعی به آفالتوکسین آلوده شده بود، بنابراین، طور  هاي آلوده، به جیره

افـزایش  . باشـند  تفاوت در نتیجه تحقیق کامالً مربوط به این امـر مـی  
آلوده به آفالتوکسین ناشـی از کـاهش     میزان مصرف خوراك در جیره

با توجه به . )15( ها خواهد بود میزان و کیفیت مواد مغذّي در این جیره
باشـد و   ها بهترین محل براي رشد آسـپرژیلوس مـی   دانه  که جوانه این

هـا تجمـع یافتـه اسـت، بنـابراین،       آن  ها در جوانه بیشترین چربی دانه
تـرین   توانـد مهـم   کاهش میزان انرژي مواد خوراکی از جمله ذرت می

ها باشد و در صورت هرگونه کـاهش میـزان انـرژي     آمد رشد کپک پی
از . صرف خوراك افزایش خواهـد یافـت  مواد خوراکی یا جیره، مقدار م

هاي غذایی در این تحقیق بر اساس جداول اسـتاندارد   که جیره  آنجایی
ذرت   شدن دانـه   مواد خوراکی تنظیم شده بودند و اثر رشد قارچ و تهی

از مواد مغذي مد نظر قرار نگرفت، بنابراین، پایین بودن میزان انـرژي  
داري بـین   همبسـتگی معنـی  . اشدب و مواد مغذي دیگر غیرمنتظره نمی

زده  هاي حاوي ذرت کپک و محتواي چربی جیرهطول مدت انبارداري 
لذا افزایش مصرف خـوراك در  ). 6(و در نتیجه انرژي جیره وجود دارد 

هاي آلوده، بیشتر متأثر از عمل کپک زدن ذرت مورد اسـتفاده در   جیره
عبـارتی   ن ندارد و به باشد و ارتباطی به خود آفالتوکسی ها می این جیره

آفالتوکسین با توجه به نتایج مطالعـات انجـام گرفتـه سـبب کـاهش      
کـاهش میـزان مصـرف    ). 31و  15(گـردد   میزان مصرف خوراك مـی 

هاي غـذایی طیـور کـه در     خوراك در اثر افزودن آفالتوکسین به جیره
،  اشـتهایی  اکثر مطالعات نیز گزارش شده است ممکن است ناشی از بی

،  هاي گوارشی لوزالمعـده  ، سستی، استرس، کاهش تولید آنزیم الیح بی
هاي بیوشیمیایی خون باشد  مسمومیت کبدي و کلیوي و تغییر شاخص

استفاده از هر سه نوع جاذب سموم قارچی در این مطالعه مقـدار  ). 21(
با توجه به جـدول نتـایج بـاالخص در     .مصرف خوراك را کاهش نداد

هاي تغذیه شده  مقدار افزایش رشد مربوط به جوجهترین  ، کم کل دوره
بیشتر مطالعات در مورد آفالتوکسـین  . ناسالم شاهد بوده است  با جیره

ها مسـمومیت   ، مطالعاتی بوده که در طراحی آن هاي گوشتی در جوجه
قسمت در  6/0-10(حاد ایجاد شده است و مقادیر متوسط تا زیاد  تحت

در ایـن  . سه هفتگی خورانده شده اسـت سم در سنین صفر تا ) میلیون
آفالتوکسـین   ppm 5/2ها نشان داده شـده اسـت کـه مقـدار      بررسی

حتـی در  . باشـد  ، مورد نیاز مـی  دار وزن بدن معموالً براي کاهش معنی
باشـند،   هـاي گوشـتی مـی    تر از جوجه هاي بوقلمون که حساس جوجه

جهـت    قسمت در میلیون سـم آفالتوکسـین در جیـره    ppm 2میزان 
ــی ــاهش معن ــت  ک ــدن الزم اس ــر  . دار در وزن ب ــد در اث ــاهش رش ک

آفالتوکسیکوزیس ناشی از کاهش مصرف خـوراك، تغییـر متابولیسـم    
باشـد   پروتئین، تغییر فعالیت آنزیمی و کاهش هضم و جذب غـذا مـی  

ــد و همکــاران ).  34و  28، 18( ــه) 1(در آزمایشــی عبدالحمی   در تغذی
، 100هـاي حـاوي صـفر،     فته با جیرهه 7هاي گوشتی به مدت  جوجه
داري وزن  قسمت در بیلیون آفالتوکسین کـاهش معنـی   675و   250

قسمت در بیلیون آفالتوکسین را گـزارش   100زنده با مصرف بیش از 
مصـرف آفالتوکسـین بـه      کاهش وزن بدن در نتیجـه ). 1(شده است 

ر تولید ، اختالل در جذب مواد مغذي و اختالل د کاهش تولید پروتئین
بـر اسـاس   ). 10(شـود   هـاي گوارشـی نسـبت داده مـی     و ترشح آنزیم

هاي پـانکراس از   گزارش محققین، آفالتوکسین فعالیت برخی از آنزیم
جمله آمیالز و تریپسین را که براي فرآیند گـوارش ضـروري هسـتند،    

  ، مـاده  بنابراین، کاهش قابلیـت هضـم پـروتئین   ). 27(دهد  کاهش می
تواند به افـت افـزایش وزن    وري مواد مغذي می رهخشک و کاهش به

استفاده از مواد . آلوده به آفالتوکسین منجر شود  ناشی از مصرف جیره
سـلولی مخمـر، بـاالخص اسـید       جاذب شامل بنتونیت سدیم، دیـواره 

درصـد سـبب بهبـود افـزایش وزن بـدن در       2/0هیومیـک در سـطح   
این اثـر ناشـی از   . گردید آلوده به کپک  هاي تغذیه شده با جیره جوجه

دلیـل کـاهش جـذب آن از دسـتگاه      کاهش اثر سم آفالتوکسین بـه  
گوارش از یک طرف و تحریک رشد ناشی از مصـرف مـواد جـاذب از    

باشـد چـرا کـه نقـش اسـید       جمله اسید هیومیک از طرف دیگـر مـی  
هـاي گوشـتی در مطالعـات     عنوان محرك رشد در جوجه هیومیک به 

 مشخص گردیده است که دیواره ).38و  5(است مختلف گزارش شده 
ها و پـروتئین خـام و     ، آنزیم ها سلولی مخمر با تأمین منبعی از ویتامین

همچنین با جلوگیري از جذب آفالتوکسین از دستگاه گـوارش سـبب   
که ضریب  نظر به این). 30(گردد  هاي گوشتی می بهبود رشد در جوجه

میـزان مصـرف خـوراك و میـزان      تبدیل خوراك متـأثر از دو فـاکتور  
دسـت آمـده از ضـریب     باشد، بنابراین، نتایج بـه   افزایش وزن بدن می

دست آمده از میزان مصرف خوراك و میزان  تبدیل خوراك با نتایج به 
داري از نظر  تفاوت معنی که طوري  به. خوانی دارد افزایش وزن بدن هم

هـاي   سالم و جوجـه   ههاي تغذیه شده با جیر  بین جوجه ضریب تبدیل 
کاهش ضریب ). >01/0P(تغذیه شده با جیره ناسالم شاهد وجود دارد 

ناسالم آلوده بیشتر مربوط بـه    هاي تغذیه شده با جیره تبدیل در جوجه
باال بودن مصرف خوراك در این گروه و تـا حـدودي ناشـی از پـایین     

به جـدول   با توجه. باشد بودن میزان افزایش وزن بدن در این گروه می
هاي تغذیه شـده   نتایج، بهترین ضریب تبدیل خوراك مربوط به جوجه

سالم شاهد بود که این امر نیز متـأثر از پـایین بـودن مصـرف       با جیره
خوراك و باال بودن میزان افـزایش وزن در ایـن گـروه در مقایسـه بـا      

سـلولی    اسـتفاده از بنتونیـت سـدیم، دیـواره    . باشد هاي بعدي می گروه
  ر و اسید هومیک موجب بهبود ضریب تبـدیل خـوراك بـا جیـره    مخم
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لیکن  استفاده از اسید هیومیک به میزان . آلوده به آفالتوکسین گردید
داري بر ضریب تبدیل غذایی در مقایسه  درصد در جیره، اثر معنی 2/0

لذا استفاده از اسید هیومیک ). > 01/0P(هاي سم گردید  با سایر جاذب
آلوده از نظر بهبـود ضـریب تبـدیل     هاي درصد در جیره 2/0میزان  به 

باشد که در شرایط تجاري نیز از اسید هیومیک  غذایی قابل توصیه می
  . شود عنوان محرك رشد افزوده می ها به  همین میزان به جیره به 

  
  ها وزن نسبی اندام

نشان داده شده  4ها در جدول   اثر افالتوکسین بر وزن نسبی اندام
 .است

افزایش وزن نسبی کبد و کاهش وزن نسبی بـورس فابریسـیوس   
هاي حاوي آفالتوکسین در مقایسه با  هاي تغذیه شده با جیره در جوجه

 4اي سالم در جدول  هاي تغذیه شده از جیره ها در جوجه وزن این اندام
هاي آفالتوکسین با تغییـر وزن   جاذب). >P 05/0(کامالً مشهود است 

ا سبب تخفیف اثرات مربوط به آفالتوکسین بـر روي  ه نسبی این اندام
  ).>05/0P(وزن نسبی کبد و بورس فابریسیوس گردید 

  
  1به درصد) روزگی 35(هاي گوشتی  ها در جوجه هاي آزمایشی بر روي وزن نسبی بعضی از اندام اثر جیره - 4جدول        

Table 4- The effect of experimental diets on relative weight of some organs in broilers at 35th (%)1 

Bursa fabricius  Spleen Gizzard Proventriculus Heart Liver 
2ها جیره  

Diets2 

0.21a 0.13 2.16 0.50 0.59 2.35b 1 
 

0.13b 0.12 2.47 0.53  0.60 2.77a 2 
 

0.18ab 0.14 2.21 0.49 0.60 2.40ab 3 
 

0.16ab 0.13 2.35 0.51 0.61 2.38ab 4 
 

0.20a 0.14 2.36 0.53 0.63 2.59ab 5 
 

0.18ab 0.14 2.32 0.50 0.60 2.58ab 6 
 

0.16ab 0.15 2.38 0.54 0.61 2.72ab 7 
 

0.17ab 0.13 2.34 0.51 0.51 2.52ab 8 
 

0.16ab 0.13 2.27 0.49 .49 2.63ab 9 
 

0.08 0.07 0.11 0.80 0.80 0.09 SEM 
 

0.03 0.13 0.17 0.11 0.11 0.04 P-value 
 

  ).P>05/0( باشند میداري  معنیغیر مشابه داراي اختالف  هایی که در هر ستون با حروف میانگین1
1Means within same column with different superscript are differ (P<0.05). 

ي آلوده به  جیره) 4درصد اسید هومیک،  2/0شده با   ده به آفالتوکسین مکملي آلو جیره) 3ي آلوده به آفالتوکسین،  جیره) 2ي فاقد آفالتوکسین،  جیره) 12 
ي آلوده به آفالتوکسین مکمل  جیره) 6درصد اسید هومیک،  6/0شده با   ي آلوده به آفالتوکسین مکمل جیره  )5درصد اسید هومیک،  4/0شده با   آفالتوکسین مکمل

درصد  5/0ي آلوده به آفالتوکسین مکمل شده با  جیره) 8درصد اسید هومیک،  1ه به آفالتوکسین مکمل شده با ي آلود جیره) 7درصد اسیدهومیک،  8/0شده با 
  .ي سلولی مخمر درصد دیواره 1/0ي آلوده به آفالتوکسین مکمل شده با  جیره) 9بنتونیت سدیم، 

2Diet without aflatoxin, 2: Diet contaminated with aflatoxin, 3: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 
0.20 Humic acid, 4: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.40 Humic acid, 5:  Diet contaminated with 
aflatoxin and supplemented with 0.60 Humic acid, 5: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.80 Humic 
acid, 6: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.80 Humic acid, 7: Diet contaminated with aflatoxin and 
supplemented with 1.00 Humic acid, 8: Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.50 sodium bentonite, 9: 
Diet contaminated with aflatoxin and supplemented with 0.10 yeast cell wall. 

  
دان و  ، سـنگ  معـده  ، پیش آفالتوکسین تأثیري بر وزن نسبی قلب

گر این است که آفالتوکسین در سطوح پـایین   که بیان. طحال نداشت
ــا اســتفاده . هــاي مــذکور نــدارد  تـأثیري بــر انــدام  حــاوي    از جیــرهام

آفالتوکسین سبب افزایش در وزن نسبی کبـد و کـاهش وزن نسـبی    
بورس فابریسیوس شده است که این مشاهدات با نتایج دیگـران نیـز   

تـرین   با توجه به این که کبد نخستین و حسـاس ). 26(خوانی دارد  هم
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باشد، لذا افزایش وزن نسبی کبـد قابـل    ها می اندام هدف آفالتوکسین
حاوي آفالتوکسـین    هاي تغذیه شده از جیره کبد جوجه. ینی بودب پیش

،  ، زردتـر  تـر  سالم؛ بـزرگ   هاي تغذیه شده از جیره  نسبت به کبد جوجه
یکی از دالیـل افـزایش وزن نسـبی کبـد در     . تر بود تر و شکننده چرب
حـاوي آفالتوکسـین افـزایش رسـوب       هاي تغذیه شده از جیره جوجه

. شـود  علت اختالل در متابولیسم چربی ایجاد می باشد که به چربی می
هـاي گوشـتی در    دیگر نشان داده شد در مواردي که جوجه  در مطالعه

تـر سـم    طول زمان تولـد تـا عرضـه بـه بـازار بـا مقـادیر خیلـی کـم         
، عوارض مشابه  تغذیه شوند) قسمت در میلیون 2/0-6/0(آفالتوکسین 

). 9(تـر مشـاهده خواهـد شـد      مسمومیت در مقدار باالتر و مدت کوتاه
بنابراین، کاهش رشد، نقـص در پیگمانتاسـیون و کبـدهاي چـرب در     

مقادیر کم ولی مزمن مسمومیت با آفالتوکسـین ایجـاد خواهـد      نتیجه
تجمع چربی در کبـد، سـیروزي شـدن آن از جملـه عوامـل      ). 11(شد 

آفالتوکسـیکوزیس ذکـر شـده      کبد در عارضه  دخیل در افزایش اندازه
تأثیر سطوح مختلف آفالتوکسـین بـر   ) 1984(هاف و همکاران . ستا

هـا بررسـی    ، طحـال و کلیـه   دان ، سنگ معده ، پیش هاي کبد روي اندام
هـاي دیگـر بـه     ها، کبد نسبت بـه ارگـان   که از میان این اندام. کردند

ــزایش    ــا اف ــیت نشــان داده و ب ــامی ســطوح آفالتوکســین حساس تم
). 30و  14(یافـت   نسبی کبد نیـز افـزایش   ، وزن  آفالتوکسین در جیره

ــه    ــه تغذی ــت ک ــده اس ــزارش ش ــون   25/0-5/0  گ ــمت در میلی قس
داري بر وزن نسبی  ي گوشتی تأثیر معنیها جوجه  آفالتوکسین در جیره

یسیوس داشـته و تـأثیري بـر وزن نسـبی طحـال و       کبد و بورس فابر
ی در ایـن  استفاده از مواد جاذب سموم قارچ). 6(تیموس نداشته است 

مطالعه سبب تخفیف اثر آفالتوکسـین بـر وزن نسـبی کبـد و بـورس      

داري از این نظر مـا بـین    طوري که تفاوت معنی فابریسیوس گردید به
تیمارهاي حاوي مواد جاذب سموم قارچی با تیمار سالم شاهد مشاهده 

ها با استفاده از  با این حال، باز اثر آفالتوکسین بر روي ارگان. شود نمی
تـوان بـه    مواد جاذب سموم قارچی کامالً از بین نرفته است که باز می

گزارش شده . حساس بودن این دو ارگان در برابر آفالتوکسین پی برد
 حـاوي    درصد بنتونیت سدیم به جیره 3/0است که که اضافه کردن 

ppm5/2 آفالتوکسین B1  هـا و طحـال را در    ، کلیـه   ، نسبت وزن کبـد
افـزایش وزن  ). 17(سویه راس کاهش داده اسـت   هاي گوشتی جوجه

هاي حـاوي   هاي تغذیه شده با جیره جوجهدان را در  نسبی کبد و چینه
صورت طبیعی آلـوده شـده و    حاضر به  ي آفالتوکسین که مثل مطالعه

آفالتوکسین بودند گزارش شده است و با اسـتفاده از   ppb 168حاوي 
بـر افـزایش وزن نسـبی کبـد و     سلولی مخمر اثر آفالتوکسـین    دیواره
طور کـه در   همان). 35و  3(در تحقیق مذکور از بین رفته بود  دان چینه

جدول نتایج مشخص است استفاده از اسید هیومیک در ایـن تحقیـق   
نیز از تأثیر آفالتوکسین بـر افـزایش وزن نسـبی کبـد و کـاهش وزن      

اند ناشـی  تو نسبی بورس فابریسیوس جلوگیري نموده که این تأثیر می
  . از اثر اسید هیومیک در کاهش جذب آفالتوکسین از روده باشد

هـاي   جوجـه   شود آفالتوکسـین موجـود در جیـره    گیري می نتیجه
هاي داخلی آنها در مقایسه  گوشتی اثرات سوئی بر عملکرد و وزن اندام

هـاي سـم معـدنی و     استفاده از جاذب. بدون آفالتوکسین دارد  با جیره
سلولی مخمر و اسـیدهیومیک در جیـره موجـب از طریـق       آلی، دیواره

  ها، ي داخلی و کارکرد جوجهاه کاهش اثرات سوء آفالتوکسین بر اندام
 . دنگرد موجب بهبود عملکرد آنها می
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