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 ،. .محمدیان ،ا ،.افضلی ،ن .3132 .ا ر عصاره هیدروالکلی گلبررگ زعفرران برر عملکررد ،اجرزای لاشره و برخری

فراسنجههای بیوشیمیایی خون بلدرچین ناپنی چالش یافته با آفلاتوکسین ب .3زراعت و فناوری زعفران.712-717 :)7(1 ،
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی ا ر افزودن عصاره هیدروالکلی زعفران بر عملکرد ،اجزای لاشره و برخری فراسرنجههای بیوشریمیایی خرون
بلدرچین چالش یافته با آفلاتوکسین ب  3بود .بدین منظور تعداد  319قطعه جوجه بلدرچین یکروزه بطور تصادفی در  79پن در قالرب طررح
کاملاً تصادفی توزیع شدند .گروههای آزمایشی شام سطوح  1 ،5و  1میلیگررم در کیلروگرم آفلاتوکسرین ب  ،3گرروه حراوی  1میلیگررم
آفلاتوکسین ب  3با  115میلیگرم عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران ،گروه حاوی  1میلیگرم آفلاتوکسین ب  3برا  255میلیگررم عصراره
هیدروالکلی گلبرگ زعفران ،گروه حاوی  1میلیگرم آفلاتوکسین ب  3با  115میلیگرم عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران ،گرروه حراوی 1
میلیگرم آفلاتوکسین ب  3با  255میلیگرم عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بودند .هر گروه دارای  4تکرار و  1پرنده در هر تکرار بود .در
 47روزگی ،دو قطعه پرنده از هر پن انتخاب ،کشتار و وزن نسبی اجزای لاشه تعیین شد .نتای نشان داد جوجههای آلروده برا سرطوح  1و 1
آفلاتوکسین ،از مصرف خوراک و افزایش وزن بدن کمتری در مقایسه با شاهد برخوردار بودند و افزودن سطوح  115و  255عصراره زعفرران
به جیره بلدرچین ،بخشی از کاهش وزن بدنی و مصرف خوراک ناشی از آفلاتوکسین جبران گردید .وریب تبدی خوراک نیرز در گروههرای
چالش یافته با سطوح  1و  1آفلاتوکسین بطور معنیداری افزایش یافت و افزودن  255عصاره زعفران به سطح 1آفلاتوکسین باعرث کراهش
معنیدار وریب تبدی گردید .بترتیب افزایش وزن نسربی کبرد و کراهش وزن نسربی برور

در جوجرههای چرالش یافتره برا سرطوح  1و

 1آفلاتوکسین مشاهده شد .آفلاتوکسین بر وزن نسبی و طول نسبی روده تأ یر گذاشت .آفلاتوکسین باعث کاهش تریگلیسرید و کلسرترول و
افزایش فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز خون گردید ،بنابراین با توجه به هزینههای عصارهگیری ،جهت کاهش ا رات منفی آفلاتوکسین
در بلدرچین ،افزودن سطح  115میلیگرم عصاره هیدروالکلی زعفران به جیره بلدرچین ،توصیه میشود.
کلمات کلیدی :وریب تبدی  ،فعالیت آنزیمهای کبدی ،کلسترول ،وزن نسبی بور .
 -3استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند.
 -7دانش آموخته کارشناسی ارشد ،فیزیولونی دام ،گروه علوم دامی ،دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر ،کاشمر.
 -1استاد ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند.
(* -نویسنده مسئول) jhosseiniv@birjand.ac.ir :
DOI: 10.22048/jsat.2017.70025.1203
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در مجررای گوارشری کراهش مییابرد ( Devegowda et al.,

مقدمه
آفلاتوکسینها گروهی از متابولیتهای هتروسیکلیک هسرتند
کرره توسررط قررار هررایی از گونرره آسررپرنیلو  ،برره خصررو

 .)1994کرراهش وزن برردن در نتیجرره مصرررف آفلاتوکسررین برره
کاهش تولید پروتئین ،اختلال در جذب مواد مغرذی و اختلرال در

تولید میشروند.

تولیررد و ترشررح آنررزیمهررای گوارشرری نسرربت داده میشررود

تاکنون بیش از  39نوع آفلاتوکسین شناسایی شده است که فقط

( .)Devegowda et al., 1998برر اسرا

گرزارش محققرین

آفلاتوکسینهرای ،G1 ،B2 ،B1و  G2بره عنروان آلاینردههرای

آفلاتوکسین فعالیت برخی از آنزیمهای پانکرا

طبیعی دان و اقلام خروراک دام و طیرور مطررح میباشرند .ایرن

تریپسین را که برای فرآینرد گروارش ورروری هسرتند ،کراهش

سموم اولین بار بره عنروان عامر بیمراری ایکرس بوقلمرونهرا

میدهد (et al., 1983

آسپرنیلو

فلاوو

و آسپرنیلو

پارازیتیکو

از جمله آمیلاز و

.) Richard

شناخته شدند .این مسمومیت در سال  3315موجب مرگ بریش

از جمله راهکارهای کاهش عوارض سموم قارچی اسرتفاده از

از یکصد هزار قطعه جوجره بوقلمرون در انگلسرتان شرد .ا ررات

گیاهان دارویی است .گیاهان دارویی و عصارههای حاص از آن-

سمی آفلاتوکسین به دوز و مدت زمان مصرف آن بستگی دارد و

ورررد باکتریرررایی و وررردقارچی هسرررتند

هرررا ،دارای خررروا

میتواند بره دو حالرت حراد و مرزمن دیرده شرود.

( .)Ghassemi-Dehkordi, 2002زعفران ( Crocus sativus

مسمومیت مزمن آفلاتوکسرینها کره ناشری از مصررف انردک و

 )L.از جمله گیاهان دارویی است که از خروا

وردمیکروبی و

مداوم این سرموم اسرت باعرث کراهش رشرد در گراو ،خروک و

ودقارچی وسیعی برخوردار است و گیراهی علفری و چنرد سراله

پرندگان ،افت تولید شیر در گاو ،کاهش مصررف غرذا و افرزایش

متعلق به تیره زنبقیان است .انتشار جغرافیایی زعفرران در ایرران

وریب تبدی غذایی در خوک و پرندگان مریشرود ( & Smith

شام استان خراسان (بهویژه مناطق قائنرات ،بیرجنرد و گنابراد)،

 .)Ross, 1991; Lancaster, et al., 1961چرالش جوجره-

یزد ،کرمان ،همدان ،گیلان و مازندران است .علاوه برر ایرران در

گوشتی با آفلاتوکسین باعث کاهش وزن بدن ،مصررف خروراک،

کشورهای حاشیه دریای مدیترانه از اسپانیا ،فرانسره و یونران ترا

افزایش وریب تبدی  ،کاهش کلسترول خون و افزایش فعالیرت

چین و هنرد کاشرته مریشرود ( .)Kianbakht, 2009ترکیبرات

آنزیمهای کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز

شیمیایی عمده زعفران شرام  35ترا  37درصرد آب 37 ،ترا 31

گردیرد ( .)Hazegh, 2008; Eraslan et al., 2004تغذیره

درصد مواد پروتئینی 1 ،تا  9درصد چربی (اسیدهای چرب ماننرد

جوجه بلدرچینها با خوراک آلوده به آفلاتوکسین ،باعرث کراهش

پالمتیک اسید ،استئاریک اسید و لینولئیک اسرید) و مروم ،مقردار

مصرف خوراک و وزن بدن و افزایش فعالیت آنزیمهرای کبردی

کمی کربوهیدرات (پکتینها و پنتوزانهرا) 1 ،ترا  2درصرد مرواد

آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز گردید ( Aftabi

معدنی ،و مقدار کمری اسرانس ،رنگیزههرا و فلاوونوییردها اسرت

et al., 2015; Karvanmoghadam, 2015; Gorran et

( )Nair et al., 1995مهمترین مواد مؤ ره زعفران را کروسرین

 .)al., 2015; Manafi et al., 2015در بسریاری از مطالعرات

(رنگیزههررای کاروتنوئیرردی محلررول در آب) ،پیکروکروسررین

پیشین گزارش شده است که آفلاتوکسین بدلی تداخلاتی کره در

(گلیکوزید تلخ مزه) و سافرانال تشرکی میدهنرد ( Lozano et

عملکرد کبد ایجاد مینماید و همچنین تخریباتی کره در دیرواره

 .)al., 1999این گیراه بره علرت دارابرودن ترکیبرات شریمیایی

مجرای گوارشی ایجاد میکند سرعت هضم و جذب مواد مغرذی

مختلررف ،فعالیتهررای بیولررونیکی وسرریع ازجملرره خرروا

بر این اسا

حسینی واشان و همکاران ،اثر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر عملکرد ،اجزای لاشه و برخی فراسنجههای...
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ورردباکتریایی ،ورردقارچی و آنترری اکسرریدانی دارد ( Behnia,

در این آزمایش ،تعداد  319قطعه جوجه بلردرچین یرک روزه

 .)1996; Mulyaningsih et al., 2010در مطالعرهای ا ررات

در قالب طرح کاملاً تصادفی در  79پن حاوی  2گرروه آزمایشری

وررد میکروبرری کلالرره زعفررران روی سرره سررویه میکروبرری

توزیع شردند .بلردرچینها از هرر دو جرنس مخلروط و بصرورت

نشرران داد کرره

مساوی انتخاب شدند گروههای آزمایشی شام سطوح  1 ،5و 1

سافرانال موجود در زعفران باعث بازدارنردگی رشرد سرویههرای

میلیگرم در کیلوگرم آفلاتوکسین ب  ،3گروه حراوی  1میلیگررم

میشرود .افرزودن عصراره آبری

آفلاتوکسین ب  3با  115میلیگرم عصراره هیردروالکلی گلبررگ

اشرشرریاکلای ،اسررتافیلوکوکو
اشرشیاکلای و اسرتافیلوکوکو

و سررودومونا

زعفران به جیره جوجههای گوشتی باعث کاهش وریب تبردی

زعفررران ،گررروه حرراوی  1میلیگرررم آفلاتوکسررین ب  3بررا 255

خوراک مصرفی گردید ( )Hosseini et al., 2014در مطالعرات

میلیگرم عصاره هیردروالکلی گلبررگ زعفرران ،گرروه حراوی 1

دیگری نیز بهبود افرزایش وزن بردن و کراهش ورریب تبردی

میلیگرم آفلاتوکسین ب  3با  115میلیگرم عصراره هیردروالکلی

خوراک را در جوجههای گوشتی تغذیه شده برا عصراره زعفرران

گلبرگ زعفران ،گروه حاوی  1میلیگرم آفلاتوکسین ب  3با 255

گزارش شده است ( Razzaghi et al., 2003; Vahidi et al.,

میلیگرم عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفرران بودنرد .هرر گرروه

.)2002

حاوی  4تکرار و  1پرنده در هر تکررار برود .جیرههرا برر اسرا

بنابراین هدف از این مطالعره بررسری ا رر افرزودن عصراره

احتیاجات توصیه شده برای بلدرچین ناپنی و برا اسرتفاده از نررم

هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر عملکرد ،وزن نسبی اجزای لاشه و

افزار  UFFDAتنظیم شد .دسترسی بره آب و دان بصرورت آزاد

برخی فراسنجههای بیوشریمیایی خرون بلردرچین ناپنری چرالش

بود .برنامه دمایی بصورت  71:3تاریکی -روشرنایی تنظریم شرد.

یافته با آفلاتوکسین بود.

برنامرره دمررایی ،رطوبررت و واکسیناسرریون مطررابق توصرریههای
راهنمای پرورش بلدرچین انجام شرد (.)Shokohmand, 2015
میزان مصرف خوراک و تغییرات وزن بردنی در قالرب سره دوره

مواد و روش ها
برره منظررور تهیرره آفلاتوکسررین ،برن هررای اتوکلرراو شررده در

 5-35روزگی 35-73 ،و  73-47روزگری انجرام شرد و ورریب

سویه (NRRL

روز مرغ محاسبه شرد .در 47

ارلنهای شیشهای با قار آسپرنیلو

فلاوو

تبدی برای این سه دوره براسا

) 2999آلوده شد .قار روی محریط کشرت Potato dextrose

روزگی ،دو قطعه پرنده از هر پن انتخراب ،کشرتار و وزن نسربی

 agarنگهداری شد و مقدار  5/1میلیلیتر از سوسپانسیون قرار

اجزای لاشه بصورت درصدی از وزن زنده تعیرین شرد همچنرین

به برن های استری اوافه و به مدت  2روز در دمرای  15درجره

وزن نسبی و طول نسبی اجزای روده باریک بهصرورت درصردی

سانتیگراد نگهداری شد .سپس از اتوکلاو در دمرای  375 oCبره

از وزن بدن محاسبه شد.

مدت  75دقیقه برای کشتن اسپور قار و دمرای  95oCآون بره

به منظور بررسی تغییرات فراسرنجههای بیوشریمیایی خرون

مدت  74درجه برای خشرک نمرودن اسرتفاده شرد .بره منظرور

بلدرچین 7 ،قطعه پرنده از هر تکرار در روز کشتار خونگیری شرد

سنجش مقدار سم آفلاتوکسین در برن از دستگاه کرومراتوگرافی

و پس از جداسازی پلاسمای خون برا سرانتریفیون  7155دور بره

مایع با عملکرد بالا ) (HPLCفلورسانس استفاده شرد ( Romer

مدت  35دقیقه ،در دمای  -75درجره سرانتیگراد فریرز شرد .در

 )et al., 1978میزان سم در نمونه مورد مطالعه  15 ppmتعیین

آزمایشگاه غلظت شاخصهای کلسترول ،تریگلیسررید LDL ،و

شد.

 HDLو پروتئین تام خون و میزان فعالیت آنزیمهرای آسرپارتات
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آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز با کیت بیوشیمیایی شرکت
پار

جسان  755ایتالیا) انجام شد.

آزمون ایران و دستگاه اسپکتروفتومتری خودکار (اتوآنالیزر
جدول  -1اجزاء مواد خوراکی و ترکیب شیمیائی جیرههای آزمایشی مورد استفاده در تغذیه بلدرچین ژاپنی
Table 1- The diet component and chemical composition of experimental ration used in dietary Japanese quail

پایانی

رشد

آغازین

اجزای خوراک

Finisher
58.81

Grower
56.49

Starter
53.26

)Feed ingredient (%
ررت Corn

35.72

38.53

39.16

کنجاله سویا Soybean meal

0.00

0.00

2.99

پودر ماهی Fish meal

2.99

2.50

1.82

روغن Oil

0.45

0.52

0.76

دیکلسیم فسفاتDiCalcium Phosphate

1.32

1.21

1.21

کربنات کلسیم Caco3

0.25

0.25

0.25

مکم

0.25

0.25

0.20

0.25

0.25
0.30

مکم معدنی**Mineral Premix

3100

3050

3000

انرنی قاب متابولیسم )Metabolizable Energy (kcal. Kg-1

20.00

22.00

24.00

پروتئین خام )Crude Protein (%

5.41

4.84

4.16

چربی خام )Crude Fat (%

0.70

0.70

0.81

کلسیم )Calcium (%

ویتامینه*Vitamin Premix
نمک Salt

ترکیب شیمیائی محاسبه شده Calculated Composition

فسفر در دستر

0.28

0.30

0.32

0.634

0.668

0.736

)Available Phosphorous (%

متیونین+سیستئین )Met + Cys (%

لیزین )Lysine (%
1.431
1.266
1.188
* هر کیلوگرم مکم ویتامینه مرغگوشتی حاوی  4455555واحد ویتامین  27555 ،Aواحد ویتامین  34455 ،D3میلیگرم ویتامین  7555 ،Eمیلیگرم ویتامین  145 ،Kمیلیگرم کوبالامین137 ،
میلیگرم ویتامین  1555 ،Cمیلیگرم ریبوفلاوین 4931 ،میلیگرم اسید پانتوتنیک 37315 ،میلیگرم نیاسین 137 ،میلیگرم پیریدوکسین.
** هر کیلوگرم مکم معدنی مرغگوشتی حاوی  14/1گرم منگنز 11/9 ،گرم روی 9 ،گرم مس 145 ،میلیگرم ید 335 ،میلیگرم کبالت و  9گرم سلنیوم.
*- Each kilogram of broiler Vitamin premix had: Vit A, 440000 IU; Vit D, 72000 IU; Vit E, 14400 mg; Vit K, 2000mg; Vit B1,
140mg; Vit B2, 3000mg; Vit B6, 612 mg; Vit B12, 0.015 mg; Folic acid, 0.025 mg; nicotinic acid, 12160 mg; calcium pantothenate,
;4896 mg
**Each kilogram of broiler Mineral premix had: Fe, 80 mg; Cu, 8 mg; Mn, 64.5 mg; I, 640 mg; Zn, 33.8 g; Co, 190 mg; Se, 8 mg.

تجزیه آماری

دادههای درصدی و نسبی پس از تبدی آرکسرینو

Yijk = µ + Tj + £ijk

()3
مرورد

تجزیه آماری قرار گرفتند .تجزیه آماری توسط نررم افرزار SAS

که در این مدل  Yijمقدار هر مشاهده :µ ،میرانگین دادههرا،
 :Tiا ر جیره آزمایشی :£ij ،خطای آزمایش

ویرایش  )SAS, 2003( 3,3انجام گرفرت ،روش آمراری آنرالیز
واریانس یکطرفه بود و  P≤ 0.05به عنوان سطح معنیداری در

نتایج و بحث

نظر گرفته شد .تجزیه آماری مشاهداتی کره یرک برار در طرول

عملکرد

دوره آزمایش اندازه گیری شدند با استفاده از رویه مدل  3خطری

دادههای مرتبط با ا ر افزودن عصاره هیدروالکلی زعفران بر

عمومی ( )GLMانجام شد و میانگینهای بدسرت آمرده توسرط

وزن بدن ،مصرف خوراک و وریب تبدی خوراک بلردرچینهای

آزمون توکی با سطح احتمال  5/51مورد مقایسه قرار گرفت.

چالش یافته با آفلاتوکسرین  B1در جردول  7ارائره شرده اسرت.

حسینی واشان و همکاران ،اثر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر عملکرد ،اجزای لاشه و برخی فراسنجههای...
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تحلی دادهها نشان میدهد جوجه بلدرچینهای دریافرت کننرده

حاور مبنی بر کاهش مصرف خروراک برا افرزودن آفلاتوکسرین

آفلاتوکسین ،پایینترین وزن بدنی و مصرف خوراک را در مقایسه

همخروانی دارد .احتمالراً وجرود ترکیبرات معطرر و فعرال شرام

بررا شرراهد داشررتند و افررزودن عصرراره هیرردروالکلی زعفررران برره

اسانس ،رنگیزهها و فلاوونوییدهای عصاره زعفران باعرث بهبرود

جوجههای چالش یافته با آفلاتوکسین باعرث بهبرود وزن بردن و

رشد بلدرچین میگردد (.)Nair et al., 1995

مصرف خوراک در جوجههای آلوده با آفلاتوکسین گردید .زعفران

براسا

یافتههای پژوهشهای پیشین ،حداق مقردار ppm

احتمالراً برردلی دارا بررودن ترکیبررات ویررژه ازجملرره گلیکوزیرردها،

 7/1آفلاتوکسررین معمولرراً برررای کرراهش معنرریدار وزن برردن

کاروتنها و سافرانال و همچنین مواد معدنی و یتامینهرا ب و آ،

جوجههای گوشتی مورد نیاز میباشد .در جوجههای بوقلمون کره

( )Maghsoudi, 2010باعث تسریع در سرعت رشد بلدرچینها

حسا تر از جوجههای گوشتی میباشرند ،میرزان  7 ppmسرم

شد .افزودن عصاره گلبرگ زعفران به جیره جوجههای گوشرتی،

آفلاتوکسین در جیره جهت کاهش معنیدار وزن بدن کافی است.

باعث بهبود وزن بدنی جوجههای گوشتی گردید ( Hosseini et

کاهش رشد در ا ر آفلاتوکسریکوزیس ناشری از کراهش مصررف

 )al., 2014که با یافتههای این مطالعه همخوانی داشت ولی در

خوراک ،تغییر متابولیسم پروتئین ،تغییر فعالیت آنزیمی و کراهش

مطالعهای گزارش شد که عصاره زعفران بر مصرف خروراک ا رر

هضرم و جرذب غرذا نسربت داده میشرود ( Smith & Ross,

ندارد ( .)Hosseini et al., 2014از طرف دیگر آفلاتوکسین نیز

.)1991; Devegowda et al., 1990; Rosa et al., 2001

با توجه به عواروی که بر عملکرد مجرای گوارشی و بافتهرای

ا ر سرم آفلاتوکسرین B1روی جوجرههرای گوشرتی بره عوامر

مرتبط میگذارد باعث کاهش وزنگیری جوجههای آلوده گردید.

مختلفی از قبی مقدار سم در جیره ،طول مردت تغذیره از جیرره

تغذیه بلدرچینها با آفلاتوکسین باعث کراهش وزن بردن جوجره

حاوی سم ،ترکیب جیرره غرذایی ( Ross, 1985; Piva et al.,

بلدرچینها گردید ( .)Aftabi et al., 2015در مطالعره دیگرری

 ،)1995سرن تغذیره ( )Lanza et al., 1980و غیرره دارد .ا رر

( )Manafi et al., 2015نیز تا سطح یک میلیگررم بره جیرره

کاهش رشد در سطوح پائین آفلاتوکسرین نیرز توسرط محققرین

بلدرچین ناپنی اوافه نمودند یافتههایشان حاکی از کراهش وزن

مختلف نیز گزارش شده است .تغذیه جوجههای گوشتی به مدت

بدنی در  79روزگی بود که با یافتههای این پژوهش هرمخروانی

 2هفته با جیرههای حراوی صرفر 715 ،355 ،و  121میکروگررم

داشت .محققین دیگری نیز یافتههای مشابهی مبنی بر ا ر منفی

آفلاتوکسین در کیلوگرم جیره باعث کاهش معنیدار وزن زنده در

افزودن آفلاتوکسین در جیرره بلردرچین ناپنری گرزارش نمودنرد

سطح بالاتر از  355آفلاتوکسین گزارش نمودند ( Abdelhamid

( .)Karvanmoghadam, 2015افزودن آفلاتوکسین ترا سرطح

.)et al., 1990; Devegowda et al., 1994

 7/1میلیگرم به جیرره جوجره بلردرچین ،ترأ یر معنریداری برر

یافتههای تحقیق حاور نشان میدهد (جدول  )7که بالاترین

مصرف خوراک نداشت ( Aftabi et al., 2015; Edrington et

مقدار وریب تبدی خوراک متعلق به جوجههای گوشرتی تغذیره

 .)al.,1997در تحقیقات دیگری مشاهده شد کره تغذیره جوجره

شده با سرطح  155میلیگررم در کیلروگرم آفلاتوکسرین اسرت و

بلدرچینها با جیره آلوده به آفلاتوکسین باعرث کراهش مصررف

افزودن عصاره هیدروالکلی زعفران به جیره آلوده با آفلاتوکسرین

خررررروراک گردیرررررد (

;2015

al.,

et

Gorran

;Karvanmoghadam, 2015; Manafi et al., 2015

 )Oguz Parlat, 2004که این گزارشات با یافترههای تحقیرق

باعث بهبود وریب تبدی خوراک در بلدرچینها گشت.

جدول  -2اثر عصاره هیدروالکلی زعفران بر عملکرد بلدرچینهای چالش یافته با آفلاتوکسین B1
Table 2- Effect of hydroalcholic saffron extract on performance of quails challenged with aflatoxin B1

ضریب تبدیل خوراک
Feed conversion ratio

مصرف خوراک
)Feed intake (g

وزن

)Body weight (g

تیمار
Treatment

3-42
0-42d

21-05
21-35d

3-21
0-21d

3-42
0-42d

21-05
21-35d

13-21
10-21d

42
42d

05
35d

21
21d

2.099ab

2.528bc

1.582ab

464.89a

187.34a

75.43a

232.5a

172.9a

97.29a

2.113a

2.500bc

1.757a

384.74b

151.25c

65.07b

182.8c

148.7c

87.88b

 1 ppmآفلاتوکسین

2.096ab

2.628b

1.555ab

455.40a

180.08ab

67.61b

218.0b

162.9 ab

94.79ab

3ppm aflatoxin
 1 ppmآفلاتوکسین+
 115ppmعصاره زعفران

2.010b

2.651b

1.493ab

449.30a

174.17ab

70.68ab

225.0ab

164.4ab

97.92a

2.193a

2.888a

1.531ab

395.17b

160.5bc

57.96c

180.2 c

154.8 bc

88.2 b

2.111a

2.381c

1.534 ab

450.68 a

169.9 abc

72.64 ab

213.0b

169.6a

97.92a

2.304ab

2.424 c

1.354b

453.45a

179.2ab

66.04b

223.3ab

163.3ab

98.96 a

0.0656

0.0817

0.1099

6.870

6.528

2.184

13.565

4.301

2.684

0.0042

0.0369

0.0456

0.0001

0.0089

0.0004

0.0001

0.0001

0.0024

شاهد

Control

3ppm aflatoxin+
350ppm saffron
extract
 1 ppmآفلاتوکسین+
 255ppmعصاره زعفران
3ppm aflatoxin+
700ppm saffron
extract
 1 ppmآفلاتوکسین

6ppm aflatoxin
 1 ppmآفلاتوکسین+
 115ppmعصاره زعفران
6ppm aflatoxin+
350ppm saffron
extract
 ppm1آفلاتوکسین +
 ppm255عصاره زعفران
6ppm aflatoxin+
700ppm saffron
extract
خطای معیار میانگین

SEM
سطح معنی داری

P-Value
a-bحروف متفاوت روی اعداد هر ستون نشان دهنده اختلاف معنیدار بین میانگینها است (.)P <5/51
)within the same column with different superscripts are significantly different ( P<0.05

a-b Means

افزایش وریب تبدی خوراک در جوجه بلدرچینهای تغذیره

خوراک مصرفی گردید ( )Hosseini et al., 2014بطور مشرابه

شده با آفلاتوکسین در مطالعات مشابه دیگرر نیرز گرزارش شرده

در مطالعات دیگری نیز (Razzaghi et Vahidi et al., 2002

است ( ;Gorran et al., 2015; Karvanmoghadam, 2015

; )al., 2003بهبود افزایش وزن بدن و کاهش ورریب تبردی

 )Manafi et al., 2015; Oguz Parlat, 2004کرره بررا

خوراک را در جوجههای گوشتی تغذیه شده برا عصراره زعفرران

یافتههای پرژوهش حاورر مطابقرت دارد .افرزودن عصراره آبری

گزارش نمودند که با نتای این مطالعه همخوانی دارد .در بسیاری

زعفران به جیره جوجههای گوشتی باعث کاهش وریب تبردی

از مطالعات پیشین گزارش شرده اسرت کره آفلاتوکسرین بردلی
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حسینی واشان و همکاران ،اثر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر عملکرد ،اجزای لاشه و برخی فراسنجههای...

تداخلاتی که در عملکرد کبد ایجاد مینماید و همچنین تخریباتی

لاشه در بلدرچین و یا سایر پرندهها مشراهده نشرد .آفلاتوکسرین

که در دیواره مجرای گوارشی ایجراد مینمایرد سررعت هضرم و

ترررأ یر معنررری داری برررر وزن نسررربی اجرررزای لاشررره نررردارد

جررذب مررواد مغررذی در مجرررای گوارشرری کرراهش مییابررد

( )Malekinejad et al., 2015ولری افرزودن آفلاتوکسرین بره

( .)Devegowda, 1994کاهش وزن بدن در نتیجرهی مصررف

جیره بلدرچین ناپنی باعث کاهش رانردمان لاشره و وزن نسربی

آفلاتوکسین به کاهش تولید پروتئین ،اختلال در جذب مواد مغذی

سینه میگردد که این کاهش وزن نسبی سینه احتمالاً با اختلرال

و اختلال در تولید و ترشح آنزیمهای گوارشی نسبت داده میشود

در عملکرد کبرد مررتبط باشرد ()Karvanmoghadam, 2015

گرزارش محققرین

این نتای با یافتههای مطالعه حاورر مطابقرت دارد ،بنرابراین برا

ازجمله آمیلراز و

توجه به ا ر مثبت عصاره هیدروالکلی گلبررگ زعفرران برر وزن

تریپسین را که برای فرآیند گروارش ورروری هسرتند ،کراهش

نسبی سینه و در مقاب ا رر منفری آفلاتوکسرین ،انتظرار مریرود

میدهد ( .)Richard et al., 1983از طرف دیگر عصاره زعفران

افزودن عصاره هیردروالکلی زعفرران بره جیرره بلردرچینها بره

بدلی نقش ویژهای کره ترکیبرات آنتری اکسریدانی آن از جملره

افزایش وزن نسبی سینه در پرندگان چالش یافته با آفلاتوکسرین

سافرانال و کروسین در توسرعه دیرواره مجررای گوارشری دارنرد

کمک نماید.

( .)Devegowda et al., 1998برر اسرا
آفلاتوکسین فعالیت برخی از آنزیمهای پانکرا

همچنین بدلی نقش آنتی اکسریدانی میرزان تخریرب ترکیبرات

وزن نسبی اندامهای لمفاوی :دادههای مرتبط با ا ر عصراره

پروتئینی و از جمله آنزیمها را کاهش میدهند که احتمالاً از ایرن

هیدروالکلی گلبرگ زعفران و آفلاتوکسین بر وزن نسبی برور ،

طریق باعث بهبود جذب مواد مغرذی و در نتیجره افرزایش وزن

طحال ،کبد و قلب در بلدرچین ناپنی در جدول 1ارائه شده است.

بدن بالاتر و وریب تبدی پایینتر میشود.

تحلی دادهها نشان میدهد افزودن عصاره هیدروالکلی زعفرران
به جیره بلدرچین باعث افزایش وزن نسبی بور

وزن نسبی اجزای لاشه

دادههای مرتبط با ا ر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفرران و

 47روزگی گردید .کمترین وزن نسبی بور

فابرسریو
فابرسیو

در

متعلرق

برره گررروه دریافررت کننررده  155میلیگرررم آفلاتوکسررین بررود

آفلاتوکسین بر راندمان لاشه و وزن نسبی اجزای لاشره بلردرچین

( .)P>5/51بور

ناپنی در جدول  1ارائه شده است .نکته جالرب در ایرن مطالعره،

پادتن میباشد و نقش مهمی در سامانه ایمنی بدن دارد .کراروان

کرراهش وزن برردنی جوجررههای آلرروده بررا آفلاتوکسررین برردون

مقدم ( )Karvanmoghadam, 2015گزارش نمود وزن نسربی

تأ یرگررذاری بررر رانرردمان لاشرره بررود .وزن نسرربی ران جوجرره

بررور

در جوجرره بلرردرچینهررای دریافررت کننررده

بلدرچینها تحت تأ یر جیررههرای آزمایشری قررار نگرفرت .وزن

آفلاتوکسین بطور معنیداری کاهش یافت که با یافترههای ایرن

نسبی سینه جوجه بلدرچینهای چالش یافته با سطح  1میلیگرم

پژوهش همخوانی دارد .بطور مشابه در جوجه گوشتی نیز کاهش

آفلاتوکسین بطور معنیداری در مقایسه با جوجههای تغذیه شرده

وزن نسبی بور

در جوجههای گوشتی چالش یافتره

با سرطوح عصراره هیردروالکلی زعفرران پرایینتر برود .یکری از

برا آفلاتوکسرین گرزارش شرده اسرت ( Malekinejad et al.,

یافتههای بسیار مهم این مطالعره افرزایش وزن نسربی سرینه در

.)2015; Devegowda, 1994; Kubena et al., 1990

جوجه بلدرچینهای تغذیه شده با عصراره هیردروالکلی زعفرران
بود .گزارشات زیادی مبنی بر تأ یر زعفران بر وزن نسبی اجزای

فابرسرریو

فابرسریو

فابرسیو

ازجملره انردامهای تولیرد کننرده

جدول  -0اثر عصار هیدروالکلی زعفران بر وزن نسبی اجزای لاشه (درصدی از وزن زنده) بلدرچینهای چالش یافته با آفلاتوکسین ( 42روزگی)
Table 3- Effect of hydroalcholic saffron extract on relative weight of carcass (percentage of live weight) in quails challenged with
)aflatoxin B1 (42 day

راندمان لاشه

طحال
Splee
n

کبد

قلب

تیمار

Carcass
efficiency

ران

سینه

بورس

Liver

Heart

Treatment

Thigh

Breast

Burs

2.838 bc

0.710

گروهشاهد

71.42

13.71

21.48ab

0.075a

0.058

0.870

72.24

14.88

17.41b

0.068ab

0.043

4.905a

73.54

14.39

24.32a

0.055bc

0.048

2.603bc

0.860

76.87

15.88

24.70a

0.065ab

0.083

2.478c

0.905

72.69

13.84

19.74ab

0.035c

0.053

3.858a

0.953

75.94

14.84

25.20a

0.068ab

0.048

2.200c

0.820

76.00

13.89

23.57a

0.063ab

0.048

2.738bc

0.758

3.129

1.793

1.722

0.0095

0.014
1

0.3948

0.071
5

0.8765

0.5074

0.0432

0.0220

0.582
6

0.0374

0.409
7

Control
 1 ppmآفلاتوکسین
3ppm aflatoxin
 1 ppmآفلاتوکسین 115ppm +عصاره زعفران
3ppm aflatoxin+ 350ppm saffron extract
 1 ppmآفلاتوکسین 255ppm +عصاره زعفران
3ppm aflatoxin+ 700ppm saffron extract
 1 ppmآفلاتوکسین
6ppm aflatoxin
 1 ppmآفلاتوکسین 115ppm +عصاره زعفران
6ppm aflatoxin+ 350ppm saffron extract
 ppm1آفلاتوکسین  ppm255 +عصاره زعفران
6ppm aflatoxin+ 700ppm saffron extract

خطای معیار میانگین
SEM

سطح معنی داری
P-Value

a-bحروف متفاوت روی اعداد هر ستون نشان دهنده اختلاف معنیدار بین میانگینها است (.)P <5/51
within the same column with different superscripts are significantly different (P<0.05).

a-b Means

وزن نسرربی طحررال و قلررب در ایررن مطالعرره تحررت تررأ یر

بافت کبد میشود ( .)Devegowda et al., 1998سطوح بالراتر

جیرههای آزمایشی تغییر معنیداری نشان نرداد ولری در مطالعره

کبد باعرث تغییرر رنرگ ظراهری بافرت کبرد ،وزن نسربی آن و

کاروان مقدم ( )Karvanmoghadam, 2015وزن نسبی طحال

تخریب بافتی کبد میگردد ( Hazegh, 2008; Devegowda,

در بلدرچینهای چالش یافتره برا آفلاتوکسرین بطرور معنریداری

.)et al., 1990

کاهش یافت .در جوجههای گوشتی تغذیه شده برا آفلاتوکسرین،
افررزایش معنرری دار وزن نسرربی طحررال را گررزارش نمودنررد
( Malekinejad et al., 2015; Edrington, 1997; Miazzo

.)et al., 2005
وزن نسرربی کبررد در جوجرره بلرردرچینهای تغذیرره شررده بررا

وزن نسبی اندامهای داخلی دستگاه گوارش

دادههای مرتبط با ا ر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفرران و
آفلاتوکسررین بررر وزن نسرربی چینررهدان ،پرریش معررده ،سررنگدان،
پانکرا

در بلدرچین ناپنی در جردول  4ارائره شرده اسرت .وزن
بلردرچین ناپنری

آفلاتوکسرین بطررور معنری داری بالررا بررود ولری افررزودن عصرراره

نسبی چینهدان ،پیش معده ،سنگدان ،پرانکرا

هیدروالکلی زعفران به جیره ایرن جوجرهها ،باعرث کراهش وزن

چالش یافته با آفلاتوکسین و تغذیه شده برا عصراره هیردروالکلی

نسبی کبد گردید .در مطالعات پیشین نیز گزارش شده است کره

زعفران تحت تأ یر قرار نگرفت و برا شراهد اختلراف معنریداری

چالش پرندگان با آفلاتوکسین باعث ا رات زیرانآوری روی کبرد

نداشت .وزن نسبی و طول نسبی بخشهای مختلف روده باریک

میشود و در مواردی باعث دننره شدن بافت کبرد ،هرایپرتروفی

شام دوازدهه ،نننوم و ایلئوم جوجه بلدرچینهای چالش یافته با

حسینی واشان و همکاران ،اثر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر عملکرد ،اجزای لاشه و برخی فراسنجههای...

211

آفلاتوکسین در  47روزگری در جردول  1آورده شرده اسرت .وزن

به جیرههای آلوده با آفلاتوکسین باعث کاهش طول نسبی ایلئوم

نسبی دوازدهه و ایلئوم در جوجه بلدرچینهای چرالش یافتره برا

گردید .شاید این افزایش طول نسبی و وزن نسبی ایلئوم بخراطر

آفلاتوکسین بطور معنیداری افزایش یافت طول نسبی ایلئوم نیز

نقص در مجرای گوارشی و عردم توانرایی هضرم و جرذب مرواد

در جوجرره بلرردرچینهای چررالش یافترره بررا آفلاتوکسررین بطررور

مغذی طی آلودگی با آفلاتوکسین باشد.

معنیداری افزایش یافت و افزودن عصراره هیردروالکلی زعفرران
جدول  -4اثر عصار هیدروالکلی زعفران بر وزن نسبی اندامهای داخلی دستگاه گوارش (درصدی از وزن زنده) بلدرچینهای چالش یافته
با آفلاتوکسین در  42روزگی
)Table 4- Effect of hydroalcholic saffron extract on relative weight of gastrointestinal tract (percentage of live weight
)in quails challenged with aflatoxin B1 (42 day

چینه دان
Crop

Pro-ventriculus

سنگدان
Gizzard

پانکراس
Pancrease

0.245

0.380

1.513

0.248

0.260

0.37

1.663

0.183

0.300

0.310

1.525

0.140

0.315

0.358

1.523

0.193

0.248

0.310

1.615

0.130

0.323

0.305

1.585

0.208

0.315

0.348

1.473

0.183

0.0496

0.0638

0.9694

0.03351

0.0306

0.0329

0.1309

0.2905

پیش معده

تیمار
Treatment
شاهد

Control
 1 ppmآفلاتوکسین
3ppm aflatoxin
 1 ppmآفلاتوکسین 115ppm +عصاره زعفران
3ppm aflatoxin+ 350ppm saffron extract
 1 ppmآفلاتوکسین 255ppm +عصاره زعفران
3ppm aflatoxin+ 700ppm saffron extract
 1 ppmآفلاتوکسین

6ppm aflatoxin
 1 ppmآفلاتوکسین 115ppm +عصاره زعفران
6ppm aflatoxin+ 350ppm saffron extract
 ppm1آفلاتوکسین  ppm255 +عصاره زعفران
6ppm aflatoxin+ 700ppm saffron extract
خطای معیار میانگین

SEM
سطح معنی داری

P-Value

a-bحروف متفاوت روی اعداد هر ستون نشان دهنده اختلاف معنیدار بین میانگینها است (.)P <5/51
within the same column with different superscripts are significantly different (P<0.05).

فراسنجههای بیوشیمیایی خون

a-b Means

تریگلیسرید خون ،با افزودن عصاره بره جیرره بلردرچین بطرور

دادههای مرتبط با ا ر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفرران و

معنیداری کاهش یافرت .غلظرت کلسرترول و تریگلیسررید در

آفلاتوکسین بر غلظت لیپیدهای سرم خون در بلدرچین ناپنری در

جیره شاهد بالاترین و در جیرههای آلوده به آفلاتوکسین کراهش

جدول  1ارائه شده است .تحلی داده ها نشان میدهد با افزایش

یافت و با افزودن عصاره هیدروالکلی زعفرران بره جیرره جوجره

سطح عصاره گلبرگ زعفران ،غلظرت کلسرترول خرون کراهش

بلدرچینهای چالش یافته برا آفلاتوکسرین ،غلظرت کلسرترول و

یافت .غلظت  LDLو  HDLخون بطور معنیداری تحرت ترأ یر

تریگلیسرررید رونررد کاهشرری آن ادامرره یافررت .غلظررت  LDLو

سررطح عصرراره گلبرررگ زعفررران قرررار نگرفررت ولرری غلظررت

 HDLخون تحت تأ یر گروههای آزمایشی قرار نگرفت.

جدول  -5اثر عصار هیدروالکلی زعفران بر وزن و طول نسبی اجزای روده باریک (درصدی از وزن زنده) بلدرچینهای چالش یافته با آفلاتوکسین  B1در
 42روزگی
Table 5- Effect of hydroalcholic saffron extract on relative weight and length of intestine sections ((percentage of live weight) of
)quails challenged with aflatoxin B1 (42 day

طول نسبی روده باریک (درصدوزنی از وزن زنده)

طول نسبی روده باریک (درصد طولی از وزن زنده)

Relative weight of intestine (relative
)weight per live weight

Relative Length of intestine (length
)percentage of live weight

تیمار
Treatment

دوازدهه

ژژنوم

ایلئوم

دوازدهه

ژژنوم

ایلئوم

شاهد

Duodenum

Jejunum

Ileum

Duodenum

Jejunum

Ileum

0.530b

0.690

0.425b

2.06

10.52

8.75c

0.718a

0.745

0.560a

2.63

11.94

13.13a

0.638 ab

0.698

0.465ab

2.40

11.20

10.78bc

0.668 ab

0.683

0.385b

2.36

11.41

10.09bc

0.673a

0.758

0.480ab

2.25

12.03

10.86bc

0.693a

0.758

0.475ab

2.48

11.63

11.12b

Control
 1 ppmآفلاتوکسین
3ppm aflatoxin
 1 ppmآفلاتوکسین 115ppm +عصاره زعفران
3ppm aflatoxin+ 350ppm saffron extract
 1 ppmآفلاتوکسین 255ppm +عصاره زعفران
3ppm aflatoxin+ 700ppm saffron extract
 1 ppmآفلاتوکسین
6ppm aflatoxin
 1 ppmآفلاتوکسین 115ppm +عصاره زعفران
6ppm aflatoxin+ 350ppm saffron extract
 ppm1آفلاتوکسین  ppm255 +عصاره زعفران
6ppm aflatoxin+ 700ppm saffron extract

0.663 ab

0.703

0.420b

2.39

11.61

10.36bc

0.0555

0.0439

0.0326

0.1649

0.7388

0.6768

0.8765

0.5074

0.0423

0.3712

0.5576

0.0126

خطای معیار میانگین
SEM

سطح معنی داری
P-Value

a-bحروف متفاوت روی اعداد هر ستون نشان دهنده اختلاف معنیدار بین میانگینها است (.)P <5/51
within the same column with different superscripts are significantly different (P<0.05).

a-b Means

ماده مؤ ره اصلی زعفران کروسین است که کروسین خوا

بود .کاهش غلظت سرمی کلسترول در این مطالعه ،بره احتمرال

کاهندگی چربی خون را داشته و بهطور انتخابی به صرورت یرک

بسیار زیاد ،بهدلی مهار تولید زیستی 3کلسترول همراه با مشک

مهارکننده رقابتی ،موجب مهار فعالیرت لیپراز پانکراسری میشرود

کبدی و شاید یک انتقال چرخهی کلسترول از خون به کبد باشد

( .)Sheng et al., 2006علاوه برراین در مطالعره دیگرری ،ا رر

( .)Kubena et al., 1998در پژوهشهرای پیشرین نیرز تغذیره

بالقوه کروسین در کاهش تریگلیسرید و کلسترول سرم در بهبود

آفلاتوکسین در سطوح  7/1و  1 ppmبهطور معنریداری غلظرت

آترواسکلروز در برخی پرندگان نیز تأیید شده اسرت ( He et al.,

کلسترول ،تریگلیسرید و اسید اوریک سرم خرون را کراهش داد

 .)2005این مطالعات نیرز نشران میدهرد کره افرزودن عصراره

(; .)Malekinejad et al., 2015; Devegowda, 1994بره-

هیدروالکلی زعفران میتواند ا ر هیپولیپیردمی روی کلسرترول و

طرور مشرابه ( Malekinejad et al., 2015; Devegowda,

تریگلیسرررید خررون جوجرره بلرردرچینهای ناپنرری داشررته باشررد.

 )1994; Fernandez et al., 1997گررزارش نمودنررد کرره

جیرههررای حرراوی آفلاتوکسررین باعررث کرراهش کلسررترول و

آفلاتوکسررین باعررث کرراهش غلظررت تریگلیسرررید خررون در

تری گلیسرید شد .بطور مشابه در مطالعرات پیشرین نیرز غلظرت
کلسترول در جوجههای تغذیه شده با آفلاتوکسین کراهش یافتره

3- Biosynthesis

حسینی واشان و همکاران ،اثر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر عملکرد ،اجزای لاشه و برخی فراسنجههای...
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جوجههای گوشتی میشود.
جدول  -6اثر عصار هیدروالکلی زعفران بر غلظت لیپیدهای پلاسمای خون (میلیگرم/دسی لیتر) بلدرچینهای چالش یافته با آفلاتوکسین
 B1در  42روزگی
Table 6- Effect of hydroalcholic saffron extract on plasma lipid concentration (mg.dlit -1) of quails challenged with
)aflatoxin B1 (42 day

کلسترول
Cholester
ol

تری گلیسرید
Triglyceri
de

لیپوپروتئین با

لیپوپروتئین با

چگالی بالا
HDL

چگالی کم
LDL

204.3a

105.7a

87.33

69.00

180.0b

101.3a

72.50

72.25

162.2c

89.3ab

88.68

71.33

151.8c

69.0c

76.00

71.50

175.3c

102.3a

75.33

76.68

161.8c

85.3b

85.00

71.50

149.5c

66.0c

84.50

71.25

9.789

10.111

6.342

3.302

0.0021

0.0126

0.4163

0.6094

تیمار
Treatment
شاهد

Control
 1 ppmآفلاتوکسین
3ppm aflatoxin
 1 ppmآفلاتوکسین 115ppm +عصاره زعفران
3ppm aflatoxin+ 350ppm saffron extract
 1 ppmآفلاتوکسین 255ppm +عصاره زعفران
3ppm aflatoxin+ 700ppm saffron extract
 1 ppmآفلاتوکسین

6ppm aflatoxin
 1 ppmآفلاتوکسین 115ppm +عصاره زعفران
6ppm aflatoxin+ 350ppm saffron extract
 ppm1آفلاتوکسین  ppm255 +عصاره زعفران
6ppm aflatoxin+ 700ppm saffron extract
خطای معیار میانگین

SEM
سطح معنی داری

P-Value

a-bحروف متفاوت روی اعداد هر ستون نشان دهنده اختلاف معنیدار بین میانگینها است (.)P <5/51
Means within the same column with different superscripts are significantly different (P<0.05).

غلظت پروتئین و گلوکز خون

a-b

فعالیت آنزیمهای کبدی خون

دادههای مرتبط با ا ر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفرران و

دادههای مرتبط با ا ر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفرران و

آفلاتوکسررین بررر غلظررت پررروتئین و گلرروکز پلاسررمای خررون در

آفلاتوکسررین بررر فعالیررت آنزیمهررای کبرردی پلاسررمای خررون در

بلدرچین ناپنی در جدول  2ارائه شده است .گروههرای آزمایشری

بلدرچین ناپنی در جردول  2ارائره شرده اسرت .افرزودن عصراره

تأ یر معنیداری بر غلظت گلوکز و پروتئین خون نداشرت .آلروده

هیدروالکلی زعفران به جیره شاهد ،تأ یری بر فعالیت آنزیمهرای

نمودن جیرره بلردرچین برا آفلاتوکسرین باعرث کراهش غلظرت

کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز و آلرانین آمینوترانسرفراز نداشرت

پروتئین و گلوکز خون گردید ( )Manafi et al., 2015ولری در

ولی افزودن عصاره هیردروالکلی زعفرران بره جیرره برر مبنرای

توافق با یافتههای حاور ،آفلاتوکسین تأ یری بر غلظت پرروتئین

آفلاتوکسین ،باعث کاهش فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسرفراز

نداشت (.)Malekinejad et al., 2015

گردید .افزودن عصاره هیدروالکلی زعفران به جیره موش تحرت
تنش وارفارین ،باعث کاهش فعالیت آنزیمهای کبدی و افرزایش
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پروتئین خون شده است ( )Mohajeri et al., 2010که با نتای

افزایش مییابند که این موووع افزایش مصررف پرروتئینهرا و

یافتههای مطالعه حاور مبنی بر کاهش فعالیت آنزیمهای کبدی

اسید آمینهها را در طی مسیر گلیکونئوننز (در صورت مسرمومیت

همخوانی دارد.

با آفلاتوکسین) آشکار میسرازد ( .)Verma & Raval, 1996در

میرررزان فعالیرررت آنزیمهرررای  ASTو  ALTدر جوجررره

تطرابق برا یافترههای مطالعره حاورر ( Karvanmoghadam,

بلدرچینهای چالش یافته با آفلاتوکسین در جدول  2ارائره شرده

 )2015در جوجرره بلرردرچینهای چررالش یافترره بررا آفلاتوکسررین،

است فعالیت آنزیم  ASTدر جوجههای آلوده بهطرور معنریداری

افزایش فعالیرت آنزیمهرای  ASTو  ALTرا گرزارش نمودنرد.

افزایش یافت .فعالیت آنزیمهایی مانند آسپارتات آمینوترانسفراز و

چالش بلدرچین با آفلاتوکسین باعث افزایش فعالیرت آنزیمهرای

آلانین آمینوترانسفراز که در انتقال عام آمینی اسریدهای آمینره

کبدی میگردد ( )Gorran et al., 2015که با یافترههرای ایرن

نقش دارند در صورت تغذیره از جیررههرای حراوی آفلاتوکسرین

تحقیق همخوانی دارد.

جدول  -7اثر عصار هیدروالکلی زعفران بر غلظت پروتئین و گلوکز (میلیگرم/دسیلیتر) و فعالیت آنزیمهای کبدی پلاسمای خون
بلدرچینهای چالش یافته با آفلاتوکسین در  42روزگی
Table 7- Effect of hydroalcholic saffron extract on plasma protein and Glucose concentration (mg.dlit -1) and
)plasma liver enzyme activities of quails challenged with aflatoxin B1 (42 day

آسپارتات

گلوکز
Glucose
)(mg.dl-1

پروتئین
Protein
)(mg.dl-1

ترانسفراز AST
)(IU.l-1

آلانین ترانسفراز
ALT
)(IU.l-1

249.3

5.08

337.7b

69.00

200.5

4.50

402.0a

72.25

221.7

4.48

347.7b

71.33

237.8

4.53

359.28b

71.55

206.0

4.30

417.7a

76.68

223.8

4.80

344.0 b

71.55

218.8

4.93

349.0 b

71.25

18.204

0.267

16.832

12.275

0.6526

0.3716

0.0098

0.0008

تیمار
Treatment
گروهشاهد
Control
 1 ppmآفلاتوکسین
3ppm aflatoxin
 1 ppmآفلاتوکسین 115ppm +عصاره زعفران

3ppm aflatoxin+ 350ppm saffron extract
 1 ppmآفلاتوکسین 255ppm +عصاره زعفران
3ppm aflatoxin+ 700ppm saffron extract
 1 ppmآفلاتوکسین
6ppm aflatoxin
 1 ppmآفلاتوکسین 115ppm +عصاره زعفران

6ppm aflatoxin+ 350ppm saffron extract
 ppm1آفلاتوکسین  ppm255 +عصاره زعفران
6ppm aflatoxin+ 700ppm saffron extract
خطای معیار میانگین
SEM

سطح معنی داری
P-Value

a-bحروف متفاوت روی اعداد هر ستون نشان دهنده اختلاف معنیدار بین میانگینها است (.)P <5/51
Means within the same column with different superscripts are significantly d ifferent (P<0.05).
) Aspartate Aminotransferase (AST؛ آسپارتات آمینو ترانسفراز؛ ) :Alanine Aminotransferase (ALTآلانین آمینو ترانسفراز.
a-b

دریافت کننده عصاره هیدروالکلی زعفران افرزایش یافرت و وزن

در جوجرههای گوشررتی نیررز افررزایش فعالیررت ایررن آنزیمهررا

نسبی کبد نیز در جوجههای چالش یافته با آفلاتوکسین افرزایش

 افرزودن.)Malekinejad et al., 2015( گرزارش شرده اسرت

یافت

عصرراره هیرردروالکلی زعفررران باعررث کرراهش میررزان فعالیررت

آفلاتوکسین باعث کاهش میزان کلسترول و ترری گلیسررید

 در جوجههای تغذیه شده با جیره آلودهALT  وAST آنزیمهای

خون شد و افزودن عصاره هیدروالکلی زعفران بره جیرره باعرث

به آفلاتوکسین شد که دلی احتمالی آن وجود ترکیبات سرافرانال

تشدید ا ر کاهشی آن شد ولی تأ یری بر غلظت گلوکز و پروتئین

.و کروسین باشد

. خون نداشتندHDL  وLDL ،تام
فعالیت آنزیم کبدی آسپارتات آمینوترانسرفراز در جوجرههای

نتیجهگیری

دریافت کننرده آفلاتوکسرین بطرور معنریداری افرزایش یافرت و

چالش جوجه بلدرچینها با آفلاتوکسرین باعرث کراهش وزن

افزودن عصاره هیدروالکلی زعفرران ترا حردودی باعرث کراهش

برردن و مصرررف خرروراک و افررزایش وررریب تبرردی شررد ولرری

.فعالیت این آنزیم شد

جوجههایی که جیره حاوی عصاره هیدروالکلی زعفرران دریافرت

 اسرتفاده از،در مجموع با توجه به یافتههای مطالعره حاورر
 میلیگرم عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفرران جهرت115 سطح
.کاهش ا رات آفلاتوکسین در بلدرچین توصیه میگردد

.نمودند وزن بدن و مصرف خوراک افزایش یافت
در

 وزن نسربی سرینه و برور،در میان شاخصهای لاشره
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of Hydroethanolic saffron petals’ extract (HSPE) on
the performance, carcass characteristics and blood biochemical parameters of Japanese quails challenged
with Aflatoxin B1. A total of 168 day-old quails were arranged into 28 experimental units with 7 treatments
in a completely randomized design. The treatments included control, 3, 6 ppm aflatoxin B1, 3ppm aflatoxin
+350 ppm HSPE, 3ppm aflatoxin +700 ppm HSPE, 6ppm aflatoxin +350 ppm HSPE and 6ppm aflatoxin
+700 ppm HSPE. Each treatment included 4 replicates with 6 birds. Two quails from each pen were selected,
slaughtered and carcass parts were weighed and their relative weights were calculated. The data were
analyzed by the SAS software. The results revealed that chicks contaminated with aflatoxin had weight loss
and reduced feed intake. However, addition of HSPE to their diet improved the feed intake and body weight
of the sick birds. The lower FCR were observed in quails contaminated with aflatoxin. However,
supplementation of Hydroethanolic saffron petals’ extract to their diet improved the FCR. The relative
weight of burs of fabricus and liver had decreased and increased in the contaminated birds, respectively.
Aflatoxin B1 affected the relative weight and length of intestine parts. Aflatoxin B1 decreased the
concentration of cholesterol and triglyceride and increased liver enzyme activity. Therefore, supplementation
of Hydroethanolic saffron petals’ extract to diets may improve the body weight, feed intake and FCR of
quail contaminated with aflatoxin B1.
Keywords: Cholesterol, Feed conversion ratio, Liver enzyme activity, Relative weight of Bursa of
fabricus.
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