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  چکیده

 با آفالتوکسين چالش يافته بلدرچين الشه اتيو خصوص بر عملکرد هيدروالکلی زعفران عصاره افزودن اثر یبررسهدف  قيحقدر اين ت

ی توزيع شد. تيمارهای و در قالب طرح کامال تصادف ماريت 9پن و  47در  یروزه بطور تصادف کيجوجه  77 منظور تعداد دينببود. 

روزگی، دو قطعه پرنده از  17ابتدا در  بود. هيدروالکلی گلبرگ زعفرانعصاره ليتر ميلی  733و  953آزمايشی شامل شاهد و سطوح  

تجزيه مورد تجزيه آماری قرار گرفت.  SASداده ها با نرم افزار کشتار و وزن نسبی اجزای الشه تعيين شد.  انتخاب و سپسهر پن 

گرديد و تيماری که  هاجوجهن بدن بهبود ضريب تبديل و افزايش وزباعث  هيدروالکلی زعفرانافزودن عصاره ها نشان داد که هداد

مصرف . باالترين وزن بدن و کمترين ضريب تبديل خوراک مشاهده گرديد تغذيه شدندزعفران  یدروالکليهميلی ليتر عصاره 733با

زعفران  یدروالکليعصاره ه قرار نگرفت.زعفران  یدروالکليهعصاره تحت تأثير  قلب و پانکراس بورس فابرسيوس،خوراک و وزن نسبی 

های گوشتی احتماال باعث صاره هيدروالکلی زعفران به جيره جوجهبنابراين افزودن عاشت تاثير گذدئودنوم و ژژنوم وزن نسبی  روی

 بهبود وزن بدن و کاهش ضريب تبديل خوراک گردد.

 

 عملکرد، الشه ،یدروالکليعصاره ه ،بلدرچين ،زعفران های کلیدی:واژه

 

  مقدمه

روده حيوانات دارند. با توجه به اينکه برخی از آنتی ميکروبی جمعيت اکتريايی نقش مهمی در بهبود تعادل بترکيبات ضد

های باکتری مقاوم های مورد استفاده در توليد طيور با مصرف درمانی انسان مشترک هستند، امکان انتقال سويهبيوتيک

درمانی های به آنتی بيوتيک از طريق محصوالت طيور به انسان وجود دارد. اين موضوع باعث می شود برخی آنتی بيوتيک

ها در محصوالت طيور، استفاده از اين مکمل ها را در جيره بيوتيکدر مورد انسان مؤثر واقع نشوند و باقی ماندن آنتی

توانند باعث ها عالوه بر خواص ضد باکتريايی میهای حاصل از آناند. گياهان دارويی و عصارهطيور مورد ترديد قرار داده

 ضد از خواص که است دارويی گياهان جمله از(  Crocus sativus L) زعفران(. 4) رشد فلور مفيد روده نيز شوند

ترين مواد مؤثر در مهم.باشد گياهی است علفی و چند ساله که متعلق به تيره زنبقيان می است برخوردار وسيعی ميکروبی

)گليکوزيد تلخ مزه( و سافرانال  که های کاروتنوئيدی محلول در آب(، پيکروکروسين  ها  )رنگيزهزعفران شامل کروسين

ها(، مواد ها و پنتوزانها )پکتيندهد و همچنين موادی چون کربوهيدراتجزء اصلی مواد فرار معطر زعفران را تشکيل می

باشد )لوزانو  و همکاران، استئاريک اسيد و لينولئيک اسيد می .ها، اسيدهای چرب مانند پالميتيک اسيد،معدنی، ويتامين

درصد مواد چربی و  8تا  5درصد مواد کانی، مقدار کمی گلوسيد،  7تا  5درصد آب،  47تا  43(. زعفران دارای 4333

( انتشار 4335و همکاران،   ريها و فالوونوييد است )نای و مقدار کمی اسانس، رنگيزهئندرصد مواد پروتي 49تا  47موم، 

)قائنات، بيرجند و گناباد(، يزد، کرمان، گيالن و مازندران است. عالوه بر جغرافيايی زعفران در ايران شامل استان خراسان 

 دارا علت به گياه اينشود. ايران در کشورهای حاشيه دريای مديترانه از اسپانيا، فرانسه و يونان تا چين و هند کاشته می

آنتی  و قارچی ضد باکتريايی، ضد خواص جمله از بيولوژيکی وسيع های فعاليت دارای مختلف، شيميايی بودن ترکيبات

سه  یکالله زعفران بر رو یکروبي( اثرات ضد م4987و همکاران  یتوسط )رزاق یمطالعه ا. (1و9) باشند می اکسيدانی

بدست امده نشان داد سافرانال  جيقرار گرفت و نتا یوسودوموناس مورد بررس لوکوکوسي،استافیکوال یا یکروبيم هيسو

بنابراين هدف از اين مطالعه  شده است.  لوکوکوسياستاف یکوال یا یها هيرشد سو یموجود در زعفران باعث بازدارندگ
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چالش يافته با  بلدرچين  الشه وزن نسبی اجزای عملکرد وبر  زعفرانکالله هيدروالکلی عصاره  افزودن اثر یبررس

  .بودفالتوکسين آ

 

 

  مواد و روش ها

 گلبرگ زعفران در سه سطحعصاره  یروزه در قالب طرح کامال تصادف کي نبلدرچيقطعه جوجه  77 از شيآزما نيدر ا 

 شگاهيطرح، ابتدا در آزما ني. جهت انجام ا شدقطعه جوجه در هر تکرار استفاده 43تکرار و  1با  ppm 733و953،شاهد 

 زانيم HPLC و با استفاده از روش ديتول PDA  کشت طيدر مح  (NRRL 2999)هيفالووس  سو لوسيقارچ آسپرژ

 ميتنظ UFFDAو با استفاده از نرم افزار  هيشده سو هيتوص اجاتيها بر اساس احت رهيج  .شد دهيشده سنج ديسم تول

 .گرفتندقرار  گاهشانيدر جا یبه طور تصادف کسانيوزن  نيانگيجوجه ها بر اساس م یروزگ 8سم، از  هي. پس از تهدشدن

روزگی، دو قطعه پرنده از هر پن انتخاب و سپس کشتار و وزن نسبی اجزای الشه تعيين شد و در طول دوره نيز  17در 

 هيمورد تجز نوسيآرکس ليپس از تبد زين یو نسب یدرصد یهاداده بطور هفتگی دان مصرفی و وزن جوجه ها ثبت شد.

  خوراک و وزن کشی دقيق ثبت شد. مصرف تلفات و قرار گرفتند. یآمار
 
 

  نتایج و بحث

در  وزن بدن .ستارائه شده ا 4در جدول  جوجه گوشتی آلوده با اشرشياکلیروزگی  17-3عملکرد ،برافزودن عصاره  ريتأث

تيمار  .بودکمترين  شاهد ماريبود و در ت افتهيافزايش  کرده بودند افتيا درر زعفران یدروالکليعصاره هکه  یمارهايهمه ت

ميلی ليتر  733حاوی تيمار  .باالترين وزن بدنی را نشان داد زعفران یدروالکليه عصاره ميلی ليتر733 دريافت کننده

تيمار شاهد در ضريب تبديل خوراک مصرفی  .ميزان مصرف خوراک را نشان دادبيشترين زعفران  یدروالکليعصاره ه

احتماال وجود  .در مقايسه با شاهد کاهش يافت زعفران یدروالکليهعصاره  باالترين بود و در تيمارهای دريافت کننده

. در عصاره (4335و همکاران،   ري)ناگردد ترکيبات معطر و فعال زعفران در عصاره باعث بهبود رشد بلدرچين می

 می نمايد.بهبود رشد کمک وجود دارد که به  ها و فالوونوييدمقدار کمی اسانس، رنگيزههيدروالکلی زعفران، 

 17در  زعفران یدروالکليعصاره ه دريافت کنندهافالتوکسين الشه جوجه گوشتی چالش يافته با وزن نسبی اجزای 

داری با تيمار شاهد یاختالف معنپانکراس و قلب  ،نسبی بورس فابرسيوس ارائه شده است. از نظر وزن 7روزگی در جدول 

که  سطوح بطور معنی داری در مقايسه با شاهد کاهش يافت در حالی 953دئودنوم  در سطح  وزن نسبی نشان نداد. 

 ها به لحاظ آماری معنی دار بود. عصاره زعفران، دارای طول نسبی ژژنوم متفاوتی داشتند و اختالف بين آن 733و  953

 

ضريب  باعث بهبود عملکرد وزعفران  یدروالکليهعصاره های پژوهش حاضر نشان می دهد افزودن : يافتهگیرینتیجه

 گردد.می بلدرچين ژاپنی تبديل خوراک 
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 روزگی( 17) بلدرچينهای الشه اثر عصار هيدروالکلی زعفرانی بر عملکرد و فراسنجه :4جدول 

 

 

 روزگی (17

 

 ور 17رروز 

 وزن بدن 

 )گرم(

 مصرف خوراک

 )گرم(

FCR 

 b53/797 a1333/177 a35531/7 تيمارشاهد

 ba47/711  b3333/157 b8775/4 ميلی ليتر عصاره هيدروالکلی زعفران 953

 a71/757                                                      a5875/173 b8675/4 ميلی ليتر عصاره هيدروالکلی زعفران 733

 396/3 777/9    415/1  اشتباه معيار ميانگين

 3373/3 3393/3 3373/3 سطح معنی داری

    

بلدرچين برخی از فراسنجه های الشه  )درصد وزن زنده( وزن نسبی بر هيدروالکلی زعفران عصارهتاثير  :7جدول   

 ژژنوم          قلب پانکراس بورس                                            

 

 دئودنوم        

 b57/43 ba818/3 743/3 718/3 375/3 تيمارشاهد

 a63/47 b416/3 883/3 459/3 378/3 هيدروالکلی زعفرانميلی ليتر عصاره  953

 b46/43 a691/3 867/3 419/3 339/3 هيدروالکلی زعفرانميلی ليتر عصاره  733

 3516/3 3334/3 377/3 3983/3 3387/3 اشتباه معيار ميانگين

 339/3 3816/3 7533/3 4659/3 9457/3 سطح معنی داری

b،a: ها میدار بين آنهای هر ستون، نشان دهنده اختالف معنیوجود حروف نامشابه روی ميانگين( 35/3باشد>P.) 

 

 

 :فهرست منابع 

 . فارماکوپه گياهی ايران. انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران.4984قاسمی دهکردی، ن.،  .4
 

2. Bachir Raho, G., And Benali, M ., 2012. Antibacterial activity of the essential oils from the leaves of 

eucalyptus globulus against Escherichia coli and Staphylococcus aureus. Asian Pacific Journal of 

Tropical Biomedicine, 2(9): 739-742. 

3. Behnia, M.R., 1996. Saffron  botany cultivation and production. University of Tehran Press. Iran. P: 285 

4. Mulyaningsih S, Sporer F, Zimmermann S, Reichling J, Wink M. Synergistic properties of the terpenoids 

aromadendrene and 1,8-cineole from the essential oil of Eucalyptus globulus against antibiotic-susceptible and 

antibioticresistant pathogens. Phytomedicine. 2010; 17(13): 1061-6. 

5. Oyedeji A, Ekundayo O, Olawore O, Adeniyi B, Koenig W. Antimicrobial activity of the essential oils of 

five Eucalyptus species growing in Nigeria. Fitoterapia. 1999; 70(5): 526-8 

6. Razzaghi R, Nourbakhsh R, Hemmati Kakhaki A, Saberi Najafi M. Antimicrobial effect of saffron. 3rd 

national congress on saffron, Iran, 1382. 

7. Lozano, P., Castellar, M., Simancas, M., Iborra, L. 1999. Quantitative high-performance liquid Nair, S. 

C., Kurumboor,  S.K., and Hasegawa, J.H., 1995. Saffron chemoprevention in biology and    medicine a 

review. Cancer Biotherapy. 10: 257-264. 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 4931خردادماه  7و  6های نوين در علوم دامی. دانشگاه بيرجند، همايش پژوهش

 

 522 

Investigation the effect of Hydroethanolic saffron petals’ extracts on performance and 

carcass characteristics parameters of Japanese quail  

 

Mohammadian1, E., Hosseini-Vashan2*.  
1- Student of Physiology, Animal Science Department, Azad University, Kashmar, I.R. Iran 

2- Animal Science Department, University of Birjand, Birjand, I.R. Iran. Email: Iran 

jhosseiniv@birjand.ac.ir 

 

  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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