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   طیور گوشتیلی  و وزن برخی از اندامهای داخعملکرد برروی B1آفالتوکسینمختلف تاثیر تغذیه سطوح 

  2، همایون فرهنگ فر3، حسن کرمانشاهی2، نظر افضلی1علیرضا حاذق

علوم  دانشیار گروه .3  دانشگاه بیرجند، و استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشجوی کارشناسی ارشد بترتیب2و1
 دانشگاه فردوسی مشهد  دانشکده کشاورزیدامی

  چکیده

 جوجه خروس 96  ازدر این تحقیق .شناخته شده و موجب ایجاد سرطان می شوندبه عنوان آلوده کننده های طبیعی آفالتوکسین ها 
طیور از . استفاده شده  تیمار آزمایشی با چهار تکرار و در هر تکرار هشت جوجسهیکروزه گوشتی نژاد راس، بصورت تصادفی در 

جیره های ) B1 2جیره کنترل، فاقد آفالتوکسین ) 1: روزگی بوسیله جیره های آزمایشی زیر تغذیه شدند42لحطه ورود تا 
در پایان دوره آزمایش تغذیه سطوح . B1 آفالتوکسین ppb 1000جیره های محتوی ) B1 ،3 آفالتوکسین ppb 500محتوی

، همچنین موجب  ایجاد کردالشه و نسبت وزن ، در مصرف خوراک،  افزایش وزن(P<0.05) ی، کاهش معنی دارآفالتوکسین
 1000ppbنسبت وزن پانکراس بوسیله تغذیه  .گردید کبد ومغز نسبت وزن ضریب تبدیل غذایی،   (P<0.05)افزایش معنی دار

 عملکرد و  روی برB1ات مخرب آفالتوکسیننتایج نشان دهنده اثر. ت افزایش یاف(P<0.05)فالتوکسین به مقدار معنی داریآ
  .ندامهای داخلی طیور گوشتی بودا

  . طیور گوشتی اندامهای داخلی،،عملکردآفالتوکسین، : واژگان کلیدی

  مقدمه

 و آفالتوکسیکوزیس شدهغذاها و علوفه ها موجب آلودگی مهمترین سم قارچی است که یک هپاتوتوکسین بوده و آفالتوکسین 
 در ایران به دلیل شرایط متنوع آب و هوایی احتمال حضور طیف وسیعی از قارچهای مولد سم به همراه سموم .]1[دایجاد می کن

شده همچنین اندامهای داخلی  آفالتوکسین ها موجب ایجاد تاثیرات مخرب بر عملکرد طیور گوشتی .مربوطه در محیط وجود دارد
   .را نیز تحت تأثیر قرار میدهند

 مواد و روشها

به روش شات ول و همکاران آفالتوکسین   و تولید سم2999 آسپرژیلوس پارازیتیکوس سویه کشت قارچ in vitro همرحل در
  همرحلدر .]2و5[ انجام شد متد افضلی بر اساس)TLC(کروماتوگرافی الیه نازک له بوسیآفالتوکسین واندازه گیری غلظت سم 

in vivo  راس، بصورت تصادفی در سه تیمار آزمایشی با چهار تکرار و در سویهوشتی  جوجه خروس یکروزه گ96 این تحقیق از 
 ،جیره کنترل) 1  : روزگی بوسیله جیره های آزمایشی زیر تغذیه شدند42طیور از لحطه ورود تا . هر تکرار هشت جوجه استفاده شد

. B1 آفالتوکسین ppb 1000توی جیره های مح) B1 ،3 آفالتوکسین ppb 500جیره های محتوی) B1 2فاقد آفالتوکسین 
از  انتهای دوره آزمایشدر .  و در انتهای دوره مجموع آن محاسبه گردیدهبصورت هفتگی مورد ارزیابی قرار گرفتمصرف خوراک 

پس از  .کشتار شدروش قطع گردن  به   قطعه جوجه انتخاب و پس از وزن کشی8 هرتیماراز"  قطعه جوجه، مجموعا2هر تکرار
 شکم خالی وزن شده و بصورت درصد از وزن قسمت بطنی تخلیه و الشه ،اندام های داخلی و حساس و توزین آنهاجدا کردن 

   .زنده محاسبه گردید
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  تجزیه و تحلیل آماری

که در آن اثر تیمار گنجانده  GLMو بوسیله یک مدل خطی عمومی ) SAS) 1991تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری 
نسبتی از وزن الشه و یا نسبتی از وزن زنده گزارش شده اند، بدلیل وجود توزیع  در مورد داده هایی که بصورت .انجام شد شده بود،
  . استفاده نشدArcsinنرمال از 

  نتایج

 در . بود2999بوسیله قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس سویه آفالتوکسین  سم ppm 50 تولید بیانگر  in vitroنتیجه آزمایشات 
ترد و شکننده تصویر قابل مشاهده است، کبد طیور دریافت کننده جیره های محتوی سم، همانطور که در in vivo آزمایشات 

همانطور که . ، به مقدار قابل توجهی از کبد طیور دریافت کننده جیره شاهد بزرگتر بودههمچنین دارای حالت رنگ پریده بود
 در مصرف (P<0.05)  معنی داریکاهش B1 آفالتوکسین ppb 1000 و 500طوح ستغذیه  ،جدول زیر قابل مشاهده استدر

 ضریب تبدیل غذایی، نسبت  (P<0.05)، همچنین موجب افزایش معنی دار ایجاد کرد و نسبت وزن الشهخوراک،  افزایش وزن
نسبت به  آفالتوکسین ppb 1000 نسبت وزن مغز در طیور دریافت کننده جیره های محتوی . کبد گردید نسبت وزنوزن مغز و

نسبت .  بود(P<0.05)نیز دارای افزایش معنی داری آفالتوکسین 500ppbوزن مغز در طیور دریافت کننده جیره های محتوی 
ت، ولی در طیور دریافت کننده  افزایش یاف(P<0.05) افالتوکسین به مقدار معنی داری1000ppbوزن پانکراس بوسیله تغذیه 

   .بود ن افزایش معنی داریاینآفالتوکسین 500ppbجیره های محتوی 

  نتیجه گیری

این واقعیت را که با افزایش  و  بر عملکرد و اندامهای داخلی طیور گوشتی بودB1نتایج نشان دهنده اثرات مخرب آفالتوکسین
مصرف خوراک و  داخلی،ای اندامهنسبت وزن  نتایج ما در مورد .مقدار سم اثرات مخرب آن نیز افزایش می یابد را تأیید کرد

 و کرمانشاهی و همکاران مطابقت داشته ولی در مورد مقدار ضریب تبدیل غذایی با نتایج ،میازو و همکارانافزایش وزن با نتایج 
  .]3و4[ بوجود آمده استالغای سم در جیرهتفاوت در مدت زمان  بدلیل این مغایرت "ایشان مغایرت دارد که احتماال
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محتوی ) B1 ،B آفالتوکسین 0ppb محتوی -کنترل) A: جیره هایی دریافت کننده تصویر وضعیت ظاهری کبد طیور گوشت

500ppb آفالتوکسینB1 ،C ( 1000محتویppb آفالتوکسین B1 

 

  عملکرد طیور گوشتی و اندامهای حساس در پایان دوره آزمایشجدول تأثیر تیمارهای آزمایشی برروی 

  AFB1سطوح

نسبت وزن         نسبت وزن         نسبت وزن       نسبت وزن                                                                           
  2پانکراس              2                مغز2   کبد              2 الشه            FCR1       1افزایش وزن      1مصرف خوراک

           (g)                   (g)           (g:g)        %)گرم از وزن زنده100/گرم(             )از وزن زنده(  

0     ppb a0/3575 a7/2137 b67/1  a 46/73 b 23/2   c11/0   b23/0  

500   ppb b 5/2936 b6/1668 a76/1  b41/67  a28/3   b14/0   ab30/0  

1000  ppb c 2/2786 c6/1560 a79/1  b54/66 a 53/3   a16/0   a31/0  

±SEM  9/29 ±  3/21 ±  02/0 ±  52/1 ±  09/0 ±  01/0 ±  02/0 ±  

(a-b) 05/0( ستون ها در سطحمعنی دار بیانگر اختالفات ، میانگین هاحروف گذاری (P < طبق آزمون دانکن است .                                                                              

  .  محاسبه شده استSEM± جوجه درهر تیمار آزمایشی  32از میانگین نتایج  1
  .  محاسبه شده استSEM± جوجه درهر تیمار آزمایشی  8نتایج از میانگین  2
  


