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چکیده
در اين تحقيق هدف بررسی اثر افزودن عصاره هيدروالکلی زعفران بر عملکرد و خصوصيات الشه بلدرچين چالش يافته با آفالتوکسين
بود .بدين منظور تعداد  77جوجه يک روزه بطور تصادفی در  47پن و  9تيمار و در قالب طرح کامال تصادفی توزيع شد .تيمارهای
آزمايشی شامل شاهد و سطوح  953و  733ميلی ليتر عصاره هيدروالکلی گلبرگ زعفران بود .ابتدا در  17روزگی ،دو قطعه پرنده از
هر پن انتخاب و سپس کشتار و وزن نسبی اجزای الشه تعيين شد .داده ها با نرم افزار  SASمورد تجزيه آماری قرار گرفت .تجزيه
دادهها نشان داد که افزودن عصاره هيدروالکلی زعفران باعث بهبود ضريب تبديل و افزايش وزن بدن جوجهها گرديد و تيماری که
با733ميلی ليتر عصاره هيدروالکلی زعفران تغذيه شدند باالترين وزن بدن و کمترين ضريب تبديل خوراک مشاهده گرديد .مصرف
خوراک و وزن نسبی بورس فابرسيوس ،قلب و پانکراس تحت تأثير عصاره هيدروالکلی زعفران قرار نگرفت .عصاره هيدروالکلی زعفران
روی وزن نسبی دئودنوم و ژژنوم تاثير گذاشت بنابراين افزودن عصاره هيدروالکلی زعفران به جيره جوجههای گوشتی احتماال باعث
بهبود وزن بدن و کاهش ضريب تبديل خوراک گردد.
واژههای کلیدی :زعفران ،بلدرچين ،عصاره هيدروالکلی ،عملکرد ،الشه

مقدمه
ترکيبات ضدباکتريايی نقش مهمی در بهبود تعادل جمعيت ميکروبی روده حيوانات دارند .با توجه به اينکه برخی از آنتی
بيوتيک های مورد استفاده در توليد طيور با مصرف درمانی انسان مشترک هستند ،امکان انتقال سويههای باکتری مقاوم
به آنتی بيوتيک از طريق محصوالت طيور به انسان وجود دارد .اين موضوع باعث می شود برخی آنتی بيوتيکهای درمانی
در مورد انسان مؤثر واقع نشوند و باقی ماندن آنتیبيوتيکها در محصوالت طيور ،استفاده از اين مکمل ها را در جيره
طيور مورد ترديد قرار دادهاند .گياهان دارويی و عصارههای حاصل از آنها عالوه بر خواص ضد باکتريايی میتوانند باعث
رشد فلور مفيد روده نيز شوند ( .)4زعفران ( )Crocus sativus Lاز جمله گياهان دارويی است که از خواص ضد
ميکروبی وسيعی برخوردار است گياهی است علفی و چند ساله که متعلق به تيره زنبقيان میباشد .مهمترين مواد مؤثر در
زعفران شامل کروسينها (رنگيزههای کاروتنوئيدی محلول در آب) ،پيکروکروسين (گليکوزيد تلخ مزه) و سافرانال که
جزء اصلی مواد فرار معطر زعفران را تشکيل میدهد و همچنين موادی چون کربوهيدراتها (پکتينها و پنتوزانها) ،مواد
معدنی ،ويتامينها ،اسيدهای چرب مانند پالميتيک اسيد .،استئاريک اسيد و لينولئيک اسيد میباشد (لوزانو و همکاران،
 .)4333زعفران دارای  43تا  47درصد آب 5 ،تا  7درصد مواد کانی ،مقدار کمی گلوسيد 5 ،تا  8درصد مواد چربی و
موم 47 ،تا  49درصد مواد پروتيئنی و مقدار کمی اسانس ،رنگيزهها و فالوونوييد است (ناير و همکاران )4335 ،انتشار
جغرافيايی زعفران در ايران شامل استان خراسان (قائنات ،بيرجند و گناباد) ،يزد ،کرمان ،گيالن و مازندران است .عالوه بر
ايران در کشورهای حاشيه دريای مديترانه از اسپانيا ،فرانسه و يونان تا چين و هند کاشته میشود .اين گياه به علت دارا
بودن ترکيبات شيميايی مختلف ،دارای فعاليت های بيولوژيکی وسيع از جمله خواص ضد باکتريايی ،ضد قارچی و آنتی
اکسيدانی می باشند (9و .)1مطالعه ای توسط (رزاقی و همکاران  )4987اثرات ضد ميکروبی کالله زعفران بر روی سه
سويه ميکروبی ای کوالی،استافيلوکوکوس وسودوموناس مورد بررسی قرار گرفت و نتايج بدست امده نشان داد سافرانال
موجود در زعفران باعث بازدارندگی رشد سويه های ای کوالی استافيلوکوکوس شده است .بنابراين هدف از اين مطالعه
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بررسی اثر افزودن عصاره هيدروالکلی کالله زعفران بر عملکرد و وزن نسبی اجزای الشه بلدرچين چالش يافته با
آفالتوکسين بود.

مواد و روش ها
در اين آزمايش از  77قطعه جوجه بلدرچين يک روزه در قالب طرح کامال تصادفی عصاره گلبرگ زعفران در سه سطح
شاهد 953،و ppm 733با  1تکرار و 43قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد  .جهت انجام اين طرح ،ابتدا در آزمايشگاه
قارچ آسپرژيلوس فالووس سويه ) (NRRL 2999در محيط کشت  PDAتوليد و با استفاده از روش  HPLCميزان
سم توليد شده سنجيده شد  .جيره ها بر اساس احتياجات توصيه شده سويه و با استفاده از نرم افزار  UFFDAتنظيم
شدند .پس از تهيه سم ،از  8روزگی جوجه ها بر اساس ميانگين وزن يکسان به طور تصادفی در جايگاهشان قرار گرفتند.
در  17روزگی ،دو قطعه پرنده از هر پن انتخاب و سپس کشتار و وزن نسبی اجزای الشه تعيين شد و در طول دوره نيز
بطور هفتگی دان مصرفی و وزن جوجه ها ثبت شد .دادههای درصدی و نسبی نيز پس از تبديل آرکسينوس مورد تجزيه
آماری قرار گرفتند .تلفات و مصرف خوراک و وزن کشی دقيق ثبت شد.

نتایج و بحث
تأثير افزودن عصاره برعملکرد  17-3،روزگی جوجه گوشتی آلوده با اشرشياکلی در جدول  4ارائه شده است .وزن بدن در
همه تيمارهای که عصاره هيدروالکلی زعفران را دريافت کرده بودند افزايش يافته بود و در تيمار شاهد کمترين بود .تيمار
دريافت کننده 733ميلی ليتر عصاره هيدروالکلی زعفران باالترين وزن بدنی را نشان داد .تيمار حاوی  733ميلی ليتر
عصاره هيدروالکلی زعفران بيشترين ميزان مصرف خوراک را نشان داد .ضريب تبديل خوراک مصرفی در تيمار شاهد
باالترين بود و در تيمارهای دريافت کننده عصاره هيدروالکلی زعفران در مقايسه با شاهد کاهش يافت .احتماال وجود
ترکيبات معطر و فعال زعفران در عصاره باعث بهبود رشد بلدرچين میگردد (ناير و همکاران .)4335 ،در عصاره
هيدروالکلی زعفران ،مقدار کمی اسانس ،رنگيزهها و فالوونوييد وجود دارد که به بهبود رشد کمک می نمايد.
وزن نسبی اجزای الشه جوجه گوشتی چالش يافته با افالتوکسين دريافت کننده عصاره هيدروالکلی زعفران در 17
روزگی در جدول  7ارائه شده است .از نظر وزن نسبی بورس فابرسيوس ،پانکراس و قلب اختالف معنیداری با تيمار شاهد
نشان نداد .وزن نسبی دئودنوم در سطح  953بطور معنی داری در مقايسه با شاهد کاهش يافت در حالیکه سطوح
 953و  733عصاره زعفران ،دارای طول نسبی ژژنوم متفاوتی داشتند و اختالف بين آنها به لحاظ آماری معنی دار بود.
نتیجهگیری :يافتههای پژوهش حاضر نشان می دهد افزودن عصاره هيدروالکلی زعفران باعث بهبود عملکرد و ضريب
تبديل خوراک بلدرچين ژاپنی می گردد.
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) روزگی17(  اثر عصار هيدروالکلی زعفرانی بر عملکرد و فراسنجههای الشه بلدرچين:4 جدول
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 تاثير عصاره هيدروالکلی زعفران بر وزن نسبی(درصد وزن زنده) برخی از فراسنجه های الشه بلدرچين:7 جدول
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.)P>3/35(  نشان دهنده اختالف معنیدار بين آنها میباشد، وجود حروف نامشابه روی ميانگينهای هر ستون:a،b
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Investigation the effect of Hydroethanolic saffron petals’ extracts on performance and
carcass characteristics parameters of Japanese quail
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the Effect of Hydroethanolic saffron petals’ extract)
on performance and carcass characteristics parameters of Japanese quail challenged with
Aflatoxin B1. A total of 120 quails were arranged into 12 experimental units with 3 treatments in
a completely randomized design. The treatments were included control, 350 and 700 ppm
Hydroethanolic saffron petals’ extract .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 inclusion of Hydroethanolic saffron
petals’ extract to quail diets were improved the body weight and FCR. The relative weight of
bursa, pancreases, and heart did not affected by dietary treatments. The duodenum and jejunum
were affected by Hydroethanolic saffron petals’ extract. Therefore supplementation of Hydro
ethanolic saffron petals’ extract to diet may be improved the performance of Japanese quail.
Key words: Quail, Carcass characteristic, aflatoxin, saffron petals, Hydroethanolic extract
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