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چالش یافته با آفالتوکسینبلدرچین هاي ژاپنیزعفرانی بر عملکرد گلبرگهیدروالکلیهاثر عصار

، م.1حجتی، پ.،3مالکی نژاد، ن.،2افضلی، س.ج.، 2حسینی واشان، ا.، 1محمدیان
. ایرانکاشمر، آزاد اسالمی کاشمرگروه علوم دامی، دانشگاه، فیزیولوژيدانشجوي -1

jhosseiniv@birjand.ac.irاعضاي هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند، بیرجند. ایران  -2

بیرجند. ایران، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند، پرورش وتولید طیورآموختهدانش-3

چکیده
منظور دینببود. با آفالتوکسینچالش یافتهبلدرچینبر عملکردهیدروالکلی زعفرانعصارهاثرافزودنیبررسقیحقاین تهدف از

. تیمارهاي آزمایشی ندی توزیع شدو در قالب طرح کامال تصادفماریت7پن و 28در یروزه بطور تصادفکیجوجه قطعه280تعداد
سم افالتوکسین 600ppmو300و0و سطوح هیدروالکلی گلبرگ زعفرانعصاره لیتر میلی 700و 350شاهد و سطوح   تیمارشامل
SASداده ها با نرم افزار کشتار و وزن نسبی اجزاي الشه تعیین شد. روزگی، دو قطعه پرنده از هر پن انتخاب و سپس42در بود .

هاي آلوده به آفالتوکسین، از مصرف خوراك و افزایش وزن بدنی کمتري جوجهها نشان دادهدادتجزیه مورد تجزیه آماري قرار گرفت. 
در مقایسه با شاهد برخوردار بودند و وقتی به جیره بلدرچین، عصاره زعفران اضافه گردید بخشی از کاهش وزن بدنی و مصرف 

یمارهاي چالش یافته با آفالتوکسین باالترین بود و افزودن آفالتوکسین جبران گردید. ضریب تبدیل خوراك نیز در تخوراك ناشی 
عصاره زعفران باعث بهبود ضریب تبدیل گردید. بنابراین افزودن عصاره هیدروالکلی زعفران به جیره بلدرچین، احتماال بخشی از 

اثرات منفی آفالتوکسین را کاهش دهد.
، عملکرد.یدروالکلیعصاره ه،بلدرچین،زعفران ، فالتوکسینآهاي کلیدي:واژه

مقدمه
به خصوص لوس،یاز گونه آسپرژییقارچ هالهیکه به وساندکیکلیهتروسيهاتیاز متابولیها گروهنیآفالتوکس

مختلف نینوع آفالتوکس18. هرچند که تا کنون شوندیمدیتولکوسیتیپارازلوسیفالووس و آسپرژلوسیآسپرژ
دان و اقالم خوراك دام یعیطبيهاندهیآالنبه عنواB1  ،B2 ،G1  ،G2يهانیشده اند، فقط آفالتوکسییشناسا

که در سال يکوزیاند، توکسبوقلمون ها شناخته شدهکسیايماریبار به عنوان عامل مسبب بنیسموم اولنیمطرح اند. ا
به دوز و نیآفالتوکسیهزار قطعه جوجه بوقلمون در انگلستان شد. اثرات سمکصدیاز شیموجب مرگ ب1960

شود. دهیبه دو حالت حاد و مزمن دتواندیو مدت زمان مصرف آن مزانیدارد و بر حسب میمدتزمان مصرف آن بستگ
هاست موجب کاهش رشد در گاو، خوك و پرندگان، نیاز مصرف اندك و مداوم آفالتوکسیمزمن که ناشکوزیآفالتوکس
و راس، تی(اسمشودیو پرندگان موكدر خییغذالیتبدبیضرشیذا و افزادر گاو، کاهش مصرف غریشدیافت تول
اکتریایی نقش مهمی در بهبود تعادل بترکیبات ضد. )1985و همکاران، لری؛ اسو1961؛ لنکاستر و همکاران، 1991

هاي مورد استفاده در تولید طیور با مصرف بیوتیکمیکروبی روده حیوانات دارند. با توجه به اینکه برخی از آنتی جمعیت 
هاي باکتري مقاوم به آنتی بیوتیک از طریق محصوالت طیور به انسان درمانی انسان مشترك هستند، امکان انتقال سویه

هاي درمانی در مورد انسان مؤثر واقع نشوند و باقی ماندن وجود دارد. این موضوع باعث می شود برخی آنتی بیوتیک
اند. گیاهان دارویی و ها در محصوالت طیور، استفاده از این مکمل ها را در جیره طیور مورد تردید قرار دادهبیوتیکآنتی
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). 1توانند باعث رشد فلور مفید روده نیز شوند (ها عالوه بر خواص ضد باکتریایی میهاي حاصل از آنعصاره
.)  گیاهی است علفی و Crocus sativus L( یوسیعیبرخورداراستازجملهگیاهانداروییاستکهاز خواصضدمیکروبزعفران

هاي کاروتنوئیدي ها  (رنگیزهترین مواد مؤثر در زعفران شامل کروسینمهم.باشد چند ساله که متعلق به تیره زنبقیان می
دهد فران را تشکیل میمحلول در آب)، پیکروکروسین  (گلیکوزید تلخ مزه) و سافرانال  که جزء اصلی مواد فرار معطر زع

ها، اسیدهاي چرب مانند پالمیتیک ها)، مواد معدنی، ویتامینها و پنتوزانها (پکتینو همچنین موادي چون کربوهیدرات
7تا 5درصد آب، 12تا 10). زعفران داراي 1999باشد (لوزانو  و همکاران، استئاریک اسید و لینولئیک اسید می.اسید،

درصد مواد پروتیدي و مقدار کمی 13تا 12درصد مواد چربی و موم، 8تا 5درصد مواد کانی، مقدار کمی گلوسید، 
) انتشار جغرافیایی زعفران در ایران شامل استان خراسان 1995و همکاران، ریها و فالوونویید است (نااسانس، رنگیزه

د، کرمان، گیالن و مازندران است. عالوه بر ایران در کشورهاي حاشیه دریاي مدیترانه از (قائنات، بیرجند و گناباد)، یز
اینگیاهبهعلتدارابودن شود. اسپانیا، فرانسه و یونان تا چین و هند کاشته می

. )4و3(باشندترکیباتشیمیاییمختلف،دارایفعالیتهایبیولوژیکی وسیعازجملهخواصضدباکتریایی،ضدقارچیوآنتی اکسیدانیمی
يایکروبیمهیسه سويکالله زعفران بر رویکروبی) اثرات ضد م1382و همکاران یتوسط (رزاقيمطالعه ا

بدست امده نشان داد سافرانال موجود در زعفران جیقرار گرفت و نتایوسودوموناس مورد بررسلوکوکوسی،استافيکوال
یبررسبنابراین هدف از این مطالعه شده است. لوکوکوسیاستافيکواليايهاهیرشد سویباعث بازدارندگ

.بودفالتوکسین چالش یافته با  آبلدرچین الشهوزن نسبی اجزایعملکرد وبر هیدروالکلی زعفرانعصاره افزودناثر

مواد و روش ها
شاهد گلبرگ زعفران در سه سطحعصاره یروزه در قالب طرح کامال تصادفکینبلدرچیقطعه جوجه 280ازشیآزمانیدر ا

، شدقطعه جوجه در هر تکرار استفاده 10تکرار و 4با آفالتوکسین 600ppmو 300، 0و سه سطح 700ppmو0،350
که تیمارها به شرح زیر بود:

1Tتیمار شاهد :
2T:.Ppm300 1آفالتوکسینB.
3T :Ppm300 1آفالتوکسینB+Ppm350عصاره گلبرگ زعفران
4T :ppm300 1آفالتوکسینB +Ppm700عصاره گلبرگ زعفران
5T :ppm600 1آفالتوکسینB

6T :ppm600 1آفالتوکسینB +Ppm350عصاره گلبرگ زعفران
7T:ppm600 1آفالتوکسینB+Ppm700عصاره گلبرگ زعفران

)هیفالووس سولوسیقارچ آسپرژشگاهیطرح، ابتدا در آزمانیجهت انجام ا NRRL 2999)کشتطیدر محPDA

شده هیتوصاجاتیها بر اساس احترهیج.شودیمدهیشده سنجدیسم تولزانیمHPLCو با استفاده از روشدیتول
وزن نیانگیجوجه ها بر اساس میروزگ8سم، از هی. پس از تهدشدنمیتنظUFFDAو با استفاده از نرم افزار هیسو

روزگی، دو قطعه پرنده از هر پن انتخاب و سپس کشتار و وزن 42در .ها توزیع شددرون پندر یبه طور تصادفکسانی
و يدرصديهادادهنسبی اجزاي الشه تعیین شد و در طول دوره نیز بطور هفتگی دان مصرفی و وزن جوجه ها ثبت شد.

ثبت شد.تلفات ومصرف خوراك و وزن کشی دقیق قرار گرفتند.يآمارهیمورد تجزنوسیآرکسلیپس از تبدزینینسب
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نتایج و بحث
همانگونه که .ستارائه شده ا1در جدول جوجه گوشتی آلوده با اشرشیاکلیروزگی 47- 0عملکرد ،برافزودن عصاره ریتأث

که این افتهینسبت به تیمار شاهدکاهشکرده بودندافتیدرآفالتوکسینکه یمارهایدر همه توزن بدنمشاهده می گردد 
میلی 700تیمار دریافت کننده.کاهش وزن در تیمارهایی که آفالتوکسین را به تنهایی دریافت کرده اند چشمگیرتر است

ترین وزن بدنی را نشان آفالتوکسین نسبت به بقیه (به جز تیمار شاهد) باال300به همراه زعفرانیدروالکلیهلیترعصاره
در حالت کلی افزودن عصاره گلبرگ زعفران باعث افزایش مصرف خوراك در تیمارهایی که آفالتوکسین دریافت کرده .داد

ي چالش یافته با آفالتوکسین ه و در تیمارهابودکمترین مقدارتیمار شاهد در ضریب تبدیل خوراك مصرفی بودند گردید.
وزن بدن و مصرف خوراك و کاهش ضریب تبدیل در به حداکثر رسید ولی افزودن عصاره زعفران باعث بهبود

) گزارش نمودند1394گران و همکاران (.یافتافزایشمقایسه با شاهد در هاي آلوده به آفالتوکسین گردید.بلدرچین
را کاهش و ضریب تبدیل غذایی را خون داري خوراك مصرفی، اضافه وزن و پروتئین تام سرم طور معنیآفالتوکسین به

داري خوراك مصرفی و اضافه وزن را افزایش و ضریب تبدیل غذایی را کاهش طور معنیعصاره آویشن بهولی افزایش داد
داري بین آفالتوکسین و عصاره آبی آویشن وجود داشت به طوري که در پرندگان تغذیه شـده بـا اثر متقابل معنی. داد

ضریب تبدیل داري خوراك مصرفی، اضافه وزن، پروتئین تام سرم وطور معنیآفالتـوکسیـن و عصـاره آبـی آویشن به
هاي این تحقیق همخوانی داشت.. این نتایج با یافتهغذایی بهبود یافت

روزگی)42(با آفالتوکسینهاي چالش یافتهبلدرچینهاي الشه بر عملکرد و فراسنجهاثر عصار هیدروالکلی زعفران:1جدول 

روزگی )42

ور42رروز 

وزن بدن
(گرم)

مصرف خوراك
(گرم)

FCR

a500/232a460/477b0550/2تیمارشاهد
300ppmآفالتوکسین
300

b247/180b580/395ab200/2
300ppm + 350آفالتوکسینppmعصاره زعفرانba042/162ab665/664ab182/2
300ppm + 700آفالتوکسینppmعصاره زعفرانba002/252ab082/461b060/2
600ppmآفالتوکسینb250/180b167/403a237/2
600ppm + 350آفالتوکسینppm عصاره زعفرانba040/212ab782/462ba185/2
600ppm + 700آفالتوکسینppmعصاره زعفرانba335/223ab460/644b085/2

2077/77110/70817/0اشتباه معیار میانگین
0001/00001/00456/0داريسطح معنی 

: گیرينتیجه
هاي آلوده به آفالتوکسین باعث بهبود به جوجهزعفرانیدروالکلیههاي پژوهش حاضر نشان می دهد افزودن عصاره یافته

گردد.وزن بدنی، مصرف خوراك و ضریب تبدیل خوراك در بلدرچین ژاپنی می
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Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect ofHydroethanolic saffron petals’ extracton
performance and carcass characteristics parameters ofJapanese quailchallenged withAflatoxin
B1.A total of 280quails were arranged into 28 experimental units with 7treatments in a
completely randomizeddesign. The treatments were included control.0,350 and 700 ppm
Hydroethanolic saffron petals’ extract and 0, 300 and 600 aflatoxin.Two quails from each pen
were selected, slaughtered. The carcass parameters were weighed and the relative weights of them
were calculated. The data were analyzed by SAS software. The results were revealed that chicks
challenged with aflatoxin were decreased the body weight gain, and feed intake. Hydroethanolic
saffron petals’ extractwere improved the body weight and feed intake in quails. The lower FCR
were observed in quails challenged with aflatoxin, however supplementation of Hydroethanolic
saffron petals’ extract to quails diet were improved the FCR. Therefore supplementation of
Hydroethanolic saffron petals’ extract to quail diets may improve the body weight, feed intake
and FCR.

Key words:quail.aflatoxin,saffron petals’ ,Hydroethanolicextract
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