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 چكيده

 B1میکروگر  در کیلوگر  آفالتوکستین   500ی تغذیة جیرة آلوده به اثر پودر بذر، عااره و پودر گیاه کامل  ارمریم در کاهش آثار منف
در قالت    308روزة ستویة راس   قععه  روس یک 192های گوشتی با استفاده از  های  ونی جوجه بر عملکرد، الشه و بر ی فراسنجه

. 1به قرار زیر بتود:   آزمایشی مارهایطرحی کامالً تاادفی با شش تیمار، چهار تکرار و هشت قععه پرنده در هر تکرار بررسی شد. تی
درصتد پتودر گیتاه     1. شتاهد آلتوده +   4درصد پودر بذر  تارمریم،   5/0. شاهد آلوده + 3. شاهد آلوده به آفالتوکسین، 2شاهد سالم، 
وگر  عاارة گیتاه  گر  در کیل میلی 1000. شاهد آلوده + 6گر  در کیلوگر  عاارة گیاه  ارمریم،  میلی 600 . شاهد آلوده +5 ارمریم، 

روزگی( تغذیة جیرة شاهد آلوده به آفالتوکسین باعث کاهش وزن بدن، افزایش ضری  تبدیل  35تا  1 ارمریم. در کل دورة آزمایش )
(. افزودن پودر گیاه  ارمریم ≥05/0pآالنین آمینو ترانسفراز پالسما در مقایسه با تیمار شاهد سالم شد )  وراک و افزایش غلظت آنزیم

روزگی و در کل دورة آزمایش در مقایسه با تیمتار شتاهد آلتوده     21تا  7، 7تا  1اعث بهبود افزایش وزن و ضری  تبدیل  وراک در ب
گر  در کیلوگر  عاارة گیاه  تارمریم بته جیترة آلتوده،      میلی 1000درصد پودر گیاه و  1درصد پودر بذر،  5/0(. افزودن ≥05/0pشد )

راساس (. ب≥05/0pآلوده شد ) شاهد تیمار با مقایسه روزه در 35های  ین آمینو ترانسفراز پالسمای جوجهسب  کاهش غلظت آنزیم آالن
 حتذ   یتا  کتاهش  منظتور  بته  آزمتایش  متورد  های افزودنی دیگر با مقایسه درصد در 1به میزان   ارمریم گیاه پودرپژوهش،  این نتاین

 شود. می توصیه آفالتوکسین منفی عوارض
 

 آمینو ترانسفراز، جوجة گوشتی،  ارمریم، عملکرد، الشه.  ، آالنینB1آفالتوکسین  ا:ه واژه كلید
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 مقدمه

هتای   ها گروهی از سمو  قارچی است که گونه آفالتوکسین

کنتتتتد شتتتتامل  مختلتتتتف آستتتتارژیلوس تولیتتتتد متتتتی

پتتتارازیتیکوس و  فتتتالووس، آستتتارژیلوس آستتتارژیلوس

ی در نومیوس و یکتی از عوامتل اصتلی آلتودگ     آسارژیلوس

 یا یسزوآفالتوکسیک [.19گیاهان و تولیدا  گیاهی است ]

 متزمن  شتکل  به عمدتاً آفالتوکسین مار  از ناشی بیماری

 بته  تتوان  متی  آن میت عال تترین  مهم از کند. می بروز در طیور

 ، توراک  تبتدیل  ضتری   شتدن  نامناس  ،نبد وزن کاهش

هتای   مرغ، افزایش حساسیت بته بیمتاری   کاهش تولید تخم

 کرد اشاره تولیدی واحد وری بهره کاهش نهایت در و عفونی

 در آثتار نتامعلوب   قبیتل  حذ  این منظور به [.20و  7، 5]

 مار  از ناشی  عرا  از پیشگیری و گوشتی های هجوج

 کارگرفته به مختلفی های ه در انسان، رو آلود های فرآورده

. یکی از راهکارهتای متؤثر و کتاربردی استتفاده از     شود می

های  ان دارویی از جمله گیاه  ارمریم در تغذیة جوجهگیاه

 [. 3و  8، 20گوشتی است ]

از تیترة کاستنیان   ( Silybum marianum)گیاه  ارمریم 

ها، با  است. ترکیبا  اصلی گیاه را مخلوطی از فالونولیگنان

دهد کته آثتار    ( تشکیل میC25H22O10مارین ) نا  کلی سیلی

[. فالونولیگنتان عمتده و   1د ]اکسیدانی بسیار قتوی دار  آنتی

درصتد آن را   50بین است کته   مارین، سیلی غال  در سیلی

 20کریستتین بته مقتدار      ود ا تااص داده است. سیلی به

بتین بته    درصد و ایزوسیلی 10دیانین به مقدار  درصد، سیلی

[. بتین  12و  9درصد در مرات  بعتدی قتراردارد ]    5مقدار 

دیانین در ساقة  ن، مقدار سیلیماری های سازندة سیلی ترکی 

گیاه بیشتر است  در صورتی که مقتدار ستایر ترکیبتا  در    

 B1مارین آثار منفی آفالتوکسین  سیلی [.11بذر بیشتر است]

هتای دا لتی و    بر مار   توراک، وزن بتدن، وزن انتدا    

دهتد.   های گوشتی را کاهش متی  مورفولوژی کبد در جوجه

ن و مار   وراک مشهود اثر حفاظتی آن بیشتر بر وزن بد

گر  در کیلوگر  ترکیت    میلی 600افزودن  [.20و  8]است 

گتر  در   میلتی  8/0مارین به جیرة آلوده بته   فسفولیاید سیلی

ستتب  پوشتتاندن آثتتار منفتتی   B1آفالتوکستتین  کیلتتوگر 

[. 20بر وزن بدن و مار   وراک شتد ]  B1آفالتوکسین 

کیلتوگر    میکروگتر  در  500و  250هتای آلتوده بته     جیره

سب  بروز عالیتم غیرطبیعتی شتد، ماننتد      B1آفالتوکسین 

هتتای گوشتتتی.  شتتدن کبتتد جوجتته بتتزرگ، زرد و شتتکننده

درصتدی   1و  5/0معالعا  نشتان داد استتفاده از ستعوح    

های آلوده ستب  بتروز شترایط     پودر بذر  ارمریم در جیره

[. کتتاهش معنتتادار غلظتتت آنتتزیم 8طبیعتتی در کبتتد شتتد ]

شده با  های گوشتی تغذیه انسفراز در جوجهآساار  آمینوتر

جیرة آلوده در ترکی  با پودر بذر  تارمریم گتزار  شتده    

 [.3است ]

هد  از این تحقیق مقایسة پودر بذر، پتودر و عاتارة   

بتر  B1 گیاه کامل  ارمریم در مهار آثار منفی آفالتوکستین  

هتتای  تتونی  عملکتترد، صتتفا  الشتته و بر تتی فراستتنجه 

 ود.بهای گوشتی  جوجه

 

 هامواد و روش

 ة  تروس قععتته جوجتت   192از  با استفاده ایتن آزمتایش

در قالت  طترح کتامالً     308راس  ةستوی روزة یک گوشتتی

قععته   هشتت تیمتتار، چهتار تکترار و     شتش تتاادفی بتا 

عبتار    های آزمایشتی . تیماراجرا شد در هر تکرار جوجه

میکروگتتر  در  500. شتتاهد + 2. شتتاهد ستتالم، 1بتتود از 

 5/0. شاهد آلتوده +  3کیلوگر  آفالتوکسین )شاهد آلوده(، 

درصد پتودر   1. شاهد آلوده + 4درصد پودر بذر  ارمریم، 

گر  در کیلتوگر    میلی 600 . شاهد آلوده +5گیاه  ارمریم، 

گتر  در   میلی 1000. شاهد آلوده + 6عاارة گیاه  ارمریم، 

 کیلوگر  عاارة گیاه  ارمریم. 

 س آنالیز ترکی  شیمیایی مواد  وراکیبر اسا ة پایهجیر

، در تتأمین نیتاز متواد مغتذی     ]15[انجمن ملتی تحقیقتا    
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و بتا استتفاده    شده در دفترچة راهنمای سویة تجاری توصیه

 7تتا   1هتای آغتازین )   بترای دوره  UFFDA افتتزار  از نتر 

 35تتتا  25روزگتتی( و پایتتانی ) 24تتتا  8روزگتتی(، رشتتد )

 . (1تنظیم شد )جدول روزگی( 
 

 های آزمايشی تركیبات شیمیايی جیره مواد خوراكی و .1جدول 

 جیرة پایانی جیرة رشد جیرة آغازین  (درصد)مواد  وراکی 

 21/59 06/57 44/53  ذر 

 62/32 03/34 70/35 درصد پروتئین( 44) سویاة کنجال

 - 50/2 5  ماهی پودر

 70/4 14/3 68/2 سویا روغن

 26/1 16/1 15/1  کلسیم  کربنا 

 51/1 22/1 07/1  فسفا  کلسیم دی

 25/0 25/0 25/0  1معدنیو مواد  مکمل ویتامینی

 30/0 40/0 40/0  نمک

DL– 15/0 24/0 25/0  متیونین 

 - - 06/0 لیزین هیدروکلرید

 شده محاسبه مغذی مواد ترکی 

 3150 3050 3000 (کیلوکالری/ کیلوگر  ) متابولیسم قابل انرژی

 19 21 22 (درصد ا  ) نپروتئی

 17/1 33/1 45/1 (درصدلیزین )

 83/0 99/0 15/1 (درصد) ینسیست + متیونین

 90/0 90/0 97/0 (درصدکلسیم )

 450/0 450/0 48/0 (درصد) در دسترس فسفر

 شده از کار انة دانه و علوفة شر   مکمل دوقلوی  ریداری 1

 واحتد  A، 4500000 ویتتامین  المللتی  بتین  واحد 9000000: است زیر موارد کنندة تأمین  وراکویتامینی و مواد معدنی در هر کیلوگر   مکمل

 ،B3 ویتتامین  گتر   B2، 14 ویتامین گر  B1، 7 ویتامین گر  K3، 2 ویتامین گر  E، 3 ویتامین المللی بین واحد D3، 50000 ویتامین المللی بین

 آهتن،  گتر   40 منگنتز،  گتر   120 کولین، گر  B12، 625 ویتامین گر  B9، 015/0 یتامینو گر  B6، 75/1 ویتامین گر  B5، 3ویتامین گر  55

 .سلنیم گر  3/0 ید، گر  25/1 مس، گر  16 روی، گر  100
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هتا بته آب و  توراک     در مد  انجا  آزمایش، جوجته 

دسترستتی آزاد داشتتتند. وزن بتتدن و  تتوراک ماتترفی     

 35و  21، 7هتتای هتتر واحتتد آزمایشتتی در ستتنین   جوجتته

گیتری و ضتری  تبتدیل     روزگی بر اساس روزمترغ انتدازه  

روزگتی(،   35 وراک محاسبه شد. در پایان دورة آزمایش )

صتور  تاتادفی    از هر واحد آزمایشی یک قععه جوجه به

گیری، بترای تتوزین صتفا  الشته      انتخاب و پس از  ون

طتور مجتزا    کشتار شد. وزن اجزای الشه پس از تفکیک، به

های دارای مادة  های  ون درون لوله . نمونهگیری شد اندازه

آمین تترا استیک اسید ریخته شد. ساس،  ضدانعقاد اتیلن دی

هتای   دقیقه سانتریفیوژ شد. نمونته  15مد   به 3000با دور 

درجة  -20ها در دمای  پالسما جدا و تا زمان انجا  آزمایش

گلیسترید،   گراد نگهداری شد. غلظت کلسترول، تتری  سانتی

هیتدروژناز   ، الکتتا  دی (HDL)پروتئین با چگالی باال لیاو

(LDH)  و آالنتتین آمینتتو ترانستتفراز(ALT) هتتای  بتتا کیتتت

هتتای استتتاندارد  شتترکت پتتارس آزمتتون، بتتر پایتتة رو   

 200آزمایشگاهی و با دستگاه اتوآناالیزر جسان ایتالیا مدل 

(Chem. Gesan 200–Made in Italy انتدازه )    .گیتری شتد

بتا   (LDL)لیاوپروتئین بتا چگتالی پتایین     همچنین، غلظت

/کلستتتترول و HDL( و نستتتبت 1استتتتفاده از رابعتتتة ) 

LDL/HDL  .نیز محاسبه شد 

LDL = TC - ]HDL + TG/5[   (1)  

 TCلیاوپروتئین با چگتالی پتایین،     LDLدر این رابعه،

 TGلیاتتوپروتئین بتتا چگتتالی بتتاال،   HDLکلستتترول کتتل، 

 گلیسرید است. تری

بته رو  شتاتول انجتا  گرفتت      B1وکسین تولید آفالت

 NRRL[. قتتارچ آستتارژیلوس پتتارازیتیکوس )ستتویة  18]

زمینی دکستتروز آگتار    محیط کشت عاارة سی  ( در2999

(PDAتکایر ) منتقتل شتد   جدید )برنن( کشت به محیط و .

 دمتای  در روز هفتت  متد   به شده آماده قارچی های کشت

 شد.  انکوباسیون گراد سانتی درجة 28

 250) مایر ارلن فالسک هر ای انتقال قارچ به برنن دربر

 مقعتر  آب لیتتر  میلتی  14 حتدود  و برنن گر  25( لیتر میلی

 فویتل  آن روی شد و بسته پنبه با ها فالسک در ریخته شد.

 شتد.  یک ساعت نگهتداری  مد  به قرارگرفت و آلومینیمی

 15 متد   و بته  گتراد  سانتی درجة 121 دمای در ها فالسک

های اتوکالوشتده،   شد. پس از سردشدن برنن اتوکالو دقیقه

پتارازیتیکوس   قسمتی از محیط کشتت قتارچ آستارژیلوس   

حتاوی بترنن اضتافه شتد. در       دیش به فالستک  درون پتری

فالستتک بستتته و محتویتتاتش را تکتتان داده شتتد تتتا همتتة  

هتای    وبی از یکدیگر جدا و تمتامی دانته   های برنن به دانه

پارازیتیکوس آلوده شود. در پایان،  وسبرنن با قارچ آسارژیل

مد  هفت روز انکوباسیون شد. در این مد   ها به فالسک

هتا   های برنن، فالسک منظور جلوگیری از چسبندگی دانه به

شد  تکان داده شد تتا تمتامی    با رعایت احتیاط، روزانه به

هتای حتاوی بترنن     های برنن از هم جدا شود. فالکتس  دانه

پارازیتیکوس پتس از هفتت روز    ارژیلوسآلوده به قارچ آس

 اتتوکالو  دقیقته  15 مد  به گراد سانتی درجة 121دمای  در

 از دور و استریل محیعی در و تخلیه ظرفی در ها برنن. شد

. و ستاس آستیاب شتود     شک تا قرارگرفت  ورشید نور

رو  کرومتاتوگرافی   بته  تولیدشتده  B1آفالتوکستین   میزان

گیتری شتد. ستاس،     انتدازه  HPLC))مایع با عملکترد بتاال   

شده به مقدار الز  در تتأمین ستعح متورد     های آسیاب برنن

میکروگر  در کیلتوگر (   500تیمارها ) B1نیاز آفالتوکسین 

 [.8و  3به جیرة پایه اضافه شد ]

گیری، گیاه  ارمریم از مزرعة آموزشتی   منظور عااره به

یتر  های بتاالی ریشته در اوایتل ت    محمدیة بیرجند از قسمت

آوری شد. ساس، در تاریکی و دمای اتتا   شتک و    جمع

 طریق از هیدروالکلی صور  به گیری آسیاب گردید. عااره

. شتد  انجا  30به  70 آب با نسبت و الکل رو   یساندن

 در متارین  ستیلی  متؤثر  مادة استخراج ها، گزار  به توجه با

 بیشتتر  هتا  حالل دیگر به نسبت الکل متانول با گیری عااره

https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=371087&_au=%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85++%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=371087&_au=%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85++%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=307738&_au=%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87++%D8%BA%D8%B6%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=315103&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=119699&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF++%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C
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 گیتری  بترای عاتاره   حتالل متتانول   از دلیتل،  همین به ود.ب

لیتتر   میلی 5گر  به  1[. نمونة گیاه با نسبت 25شد ] استفاده

ساعت در دا ل همزن  48مد   با حالل  یسانده شد و به

قرارگرفت. پس از گذشت مد  زمتان مشتخ ، محلتول    

مورد نظر با کاغذ صافی شمارة یک صا  و ساس محلتول  

 60ستگاه تقعیر در  أل )روتاری( در دمتای  شده با د صا 

دور در دقیقه غلیظ  70گراد و سرعت چر ش  درجة سانتی

ای ریختته شتد و    های شیشته  شده در پلیت شد. نمونة غلیظ

گتراد   درجتة ستانتی   40متد  دو روز در آون بتا دمتای     به

هتا از ستعح پلیتت     قرارگرفت. بعد از حذ  حالل، نمونته 

گراد تتا   درجة سانتی -4در دمای تراشیده شد و در یخچال 

سازی پودر  زمان استفاده در جیره نگهداری شد. برای آماده

بذر  ارمریم، بذر  ارمریم پس از تهیه از ععاری آستیاب  

  تا   شد. بعد از بررسی سعح انرژی و پتروتئین )پتروتئین  

کیلتتوگر (، در  در کیلوکتتالری 5312  تتا  انتترژی و 39/17

رفت. گیتاه  تارمریم بته مقتدار      کار سعح مورد آزمایش به

آوری و در تتتاریکی و دمتتای اتتتا   شتتک و  کتتافی جمتتع

و  46/6آسیاب شد. سعح انرژی و پروتئین )پروتئین  تا   

کیلوکالری در کیلوگر ( بررسی شتد.   39/2774انرژی  ا  

ساس، پودر گیاه  ارمریم در سعح مورد آزمایش در جیرة 

 کار رفت. آزمایشی به

 افتتزار آمتتاری  بتتا استتتفاده از نتتر هتتای حاصتتل  داده

SAS نسخة(( و با رویة متدل  عتی عمتومی )   1/9GLM )

تیمارهتا بته کمتک      تجزیه و مقایستة میتانگین   2برای مدل 

درصتد مقایسته    5 معنتاداری  احتمال سعح آزمون توکی در

 شد.

Yij = µ + Ti + Ɛij                                  (2)   

میتتانگین  µشتتده،  ر مشتتاهدهمقتتدا Yijدر ایتتن رابعتته، 

 اثر  عای آزمایش است.  Ɛijاثر هر تیمار و  Tiجامعه، 

 نتايج و بحث

میکروگتتر  در کیلتتوگر   500شتتدن جیتتره بتته   آلتتوده

 7تتا   1کاهش مار   وراک را در دورة  B1آفالتوکسین 

 21تتا   7(. در دورة 2  جتدول  ≥05/0pروزگی نشتان داد ) 

ه بیش از جیرة سالم های آلود روزگی مار   وراک جیره

(. افتتزودن پتتودر گیتتاه  تتارمریم و ستتعوح  ≥05/0pبتتود )

گتر  در   میلتی  1000و  600مختلف عاارة گیاه  ارمریم )

روزگتی، ماتر   توراک را در     7تا  1کیلوگر ( در دورة 

(. مقایستة  ≥05/0pمقایسه با تیمار شاهد آلوده افزایش داد )

پتودر بتذر    های آزمایشی بتا تیمتار آلتودة حتاوی     افزودنی

 تتارمریم نشتتان داد کتته تیمارهتتای حتتاوی عاتتارة گیتتاه  

 ارمریم ا تتال  آمتاری معنتاداری در ماتر   توراک      

درصد پودر گیاه  ارمریم افزایش  1نداشت و تیمار حاوی 

روزگی در مقایسه با تیمار حاوی  7تا  1معناداری در دورة 

افزایش مار   وراک (. ≥05/0pبذر  ارمریم نشان داد )

های آلودة حاوی پودر بذر، عاتاره و پتودر گیتاه     جیرهدر 

دلیتل    ارمریم در مقایسه با شاهد آلتوده ممکتن استت بته    

بر میزان مار   وراک  B1تخفیف آثار منفی آفالتوکسین 

 [.10و  11باشد ]

 وزن افتتزایش بتتر آزمایشتتی مختلتتف تیمارهتتای اثتتر

 2 جتدول  در آزمتایش  دورة طتول  در گوشتتی  های جوجه

روزگتتی و کتتل دورة  7تتتا  1ه شتتده استتت. در داد نشتتان

 500 بتته جیتتره کتتردن روزگتتی( آلتتوده 35تتتا  1آزمتتایش )

 هتای  جوجته  وزن B1آفالتوکستین  میکروگر  در کیلوگر  

 .(≥05/0p)کتاهش داد   شاهد تیمار با مقایسه در گوشتی را

هتای ستایر محققتان در توافتق      های حاصل با گزار  یافته

 [.5است ]

 کتاهش  از ناشتی  آفالتوکسیکوزیس اثر در رشد کاهش

 فعالیتت  تغییر پروتئین، وساز سو ت تغییر  وراک، مار 

 ،5، 4 ،2] استت   توراک  جتذب  و هضم کاهش و آنزیمی

 جیترة  بته   ارمریم بذر پودر درصد 5/0 افزودن. [19 و 17

 مقایسته  را در گوشتی های جوجه وزن آفالتوکسین به آلوده

 1در دورة  ا تتال   که این افزایش داد آلوده شاهد تیمار با
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 سعوح افزودن. (≥05/0p) بود دار معنا آزمایش روزگی 7تا 

 افتزایش  به جیرة آلوده ستب    ارمریم گیاه عاارة مختلف

 در آلتوده  شاهد تیمار با مقایسه در گوشتی های جوجه وزن

 وزن افتزایش  بیشترین. (≥05/0p) شد روزگی 7تا  1دورة 

 1حتاوی   جیترة آلتودة   با شده تغذیه گوشتی های جوجه در

، 7تتا   1دورة  در که مشاهده شد  ارمریم گیاه پودر درصد

 روزگتی(  35تا  1آزمایش ) دورة کل نیز و روزگی 21تا  7

 داشتت  آلتوده  شتاهد  تیمتار  بتا  معنتاداری  آمتاری  ا تال 

(05/0p≤) .های آزمایشی با تیمتار آلتوده و    مقایسة افزودنی

، تیمارهتای حتاوی   حاوی پتودر بتذر  تارمریم نشتان داد    

عاارة گیاه  ارمریم ا تال  آماری معنتاداری در افتزایش   

درصد پتودر گیتاه  تارمریم     1وزن نداشت و تیمار حاوی 

روزگتی و کتل دورة    21تا  7افزایش معناداری را در دورة 

در مقایسته بتا تیمتار آلتوده و      روزگتی(  35تتا   1)آزمایش 

 آثتتار (.≥05/0pحتتاوی پتتودر بتتذر  تتارمریم نشتتان داد ) 

را بهبتود   گوشتتی  هتای  جوجه رشد  ارمریم گیاه اشتهاآور

 از دارویی گیاهان شیمیایی همچنین، ترکیبا  [.16] بخشید

 ترشتح  تحریک و روده میکروبی بو  زیست در تعادل طریق

 رشتد  نتیجه در و کرد عمل هضم محرک دا لی، های آنزیم

 .  [23 و 6بخشید ] بهبود را طیور

ف آزمایشتتی بتتر ضتتری  تبتتدیل اثتتر تیمارهتتای مختلتت

آمده است. نتتاین   2های گوشتی در جدول   وراک جوجه

میکروگر  در  500 شدن جیرة پایه به دهد که آلوده نشان می

ضتتری  تبتتدیل  تتوراک را در  B1کیلتتوگر  آفالتوکستتین 

مقایسه با تیمار شاهد ستالم افتزایش داد. ایتن ا تتال  در     

 دورة کتتل نیتتز و روزگتتی 21تتتا  7روزگتتی،  7تتتا  1دورة 

دار استت   لحتاظ آمتاری معنتا    به روزگی( 35تا  1آزمایش )

(05/0p≤یافته .)   هتای   های حاصل از این تحقیق با گتزار

[. 7و  14بر ی محققان همسو و با بر ی در تضاد استت ] 

درصتد بتذر    5/0روزگی آزمایش، افتزودن   7تا  1در دورة 

ر مقایسه تبدیل  وراک را د  ارمریم به جیرة آلوده ضری  

(. ≥05/0pطور معناداری کاهش داد ) با تیمار شاهد آلوده به

تغذیة سعوح مختلف عاارة گیاه  تارمریم در ترکیت  بتا    

داری بر ضری  تبدیل  وراک در طتول   جیرة آلوده اثر معنا

درصتتد پتتودر گیتتاه  1دورة آزمتتایش نشتتان نتتداد. افتتزودن 

اک  ارمریم به جیرة آلوده سب  کاهش ضری  تبدیل  ور

 و روزگی 21تا  7روزگی،  7تا  1دورة شد. این کاهش در 

در مقایسته بتا    روزگتی(  35تا  1آزمایش ) دورة در کل نیز

(. استتفاده  ≥05/0pلحاظ آماری معنادار بتود )  شاهد آلوده به

دلیل آثار مابت بر اعمال دستگاه گوار   از گیاه  ارمریم به

حیتوان در   زا باعث افزایش مقاو  و کاهش عوامل بیماری

 [.22شود ] زای مختلف می برابر عوامل تنش

هتای   تبدیل  وراک در مقایسه با تیمار کمترین ضری  

درصد پودر گیاه  تارمریم   1آزمایشی آلوده، در اثر افزودن 

تتا   7دست آمد که در دورة  به جیرة آلوده به آفالتوکسین به

 روزگتتی( 35تتتا  1)روزگتتی و در کتتل دورة آزمتتایش  21

با تیمار آلوده و حاوی پتودر بتذر    داری   آماری معناا تال

 نشان داد.  ارمریم

هتای   اثر تیمارهای آزمایشی بتر صتفا  الشتة جوجته    

هتای   (. بتر استاس گتزار    3گوشتی معنادار نبود )جتدول  

بر ی محققان، آثار منفی و مشهود آفالتوکسین بر صتفا   

 500هتتای گوشتتتی در ستتعوح بتتاالتر از    الشتتة جوجتته 

 [.24شود ]   در کیلوگر  آفالتوکسین ایجاد میمیکروگر
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 B1 آلوده به آفالتوكسین ةشده با جیر ی گوشتی تغذيهاه بر عملکرد جوجه خارمريم گیاه و عصاره بذر، افزودن تأثیر .2 جدول

 

 

 

P Value SEM 

 تیمارهای آزمایشی

 صفا  سن )روز(
1000 

 گر  میلی

 5عااره

 گر  میلی 600

 4عااره
 شاهد 1شاهد آلوده 2پودر بذر 3هپودر گیا

0018/0  11/1  99/114 ab 24/114 ab 68/116 a 61/111 bc 93/108 c 46/114 ab 7-1 ) ک )گر
   ورا

ار
م

 

0003/0  42/9  35/852 a 72/843 a 07/847 a 67/829 a 34/834 a 51/777 b 21-7 

4066/0  17/49  43/1941  97/1871  45/2008  83/1950  45/1876  50/1937  35-21 

3253/0  60/53  77/2908  94/2829  20/2972  11/2892  72/2819  47/2829  35-1 

0004/0  07/2  46/105 a 00/105 a 03/112 a 31/105 a 53/94 b 80/108 a 7-1 

وزن بدن )گر (
 

0003/0  10/11  41/536 b 66/532 b 34/607 a 36/522 b 19/522 b 54/538 b 21-7 

0512/0  86/28  11/1019  46/944  10/1018  87/956  39/933  29/1049  35-21 

0016/0  77/29  98/1660 abc 12/1582 bc 47/1737 a 54/1584 bc 17/1550 c 63/1696 ab 35-1 

0022/0  01/0  09/1 ab 09/1 ab 04/1 b 06/1 b 15/1 a 05/1 b 7-1 

  تبدیل
ضری

 

0001/0  02/0  59/1 a 58/1 a 39/1 b 59/1 a 60/1 a 45/1 b 21-7 

0579/0  04/0  90/1  98/1  97/1  04/2  01/2  85/1  35-21 

0006/0  02/0  75/1 abc 79/1 ab 71/1 bc 82/1 a 82/1 a 67/1 c 35-1 

a-c :در هر ردیف با حرو  نامشابه معنادار است ها تفاو  میانگین (05/0p≤). 
 )شاهد آلوده( B1میکروگر  در کیلوگر  آفالتوکسین  500شاهد +   1
 درصد پودر بذر  ارمریم 5/0شاهد آلوده +   2
 درصد پودر گیاه  ارمریم 1د آلوده + شاه  3
 گر  در کیلوگر  عاارة گیاه  ارمریم میلی 600 شاهد آلوده +  4
 گر  در کیلوگر  عاارة گیاه  ارمریم میلی 1000شاهد آلوده +   5
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 B1 به آفالتوكسین آلوده ةشده با جیر ی گوشتی تغذيهاه جوجه صفات الشةبر  خارمريم گیاه و عصاره بذر، افزودن تأثیر .3 جدول

 تیمارها
 صفا  الشه )درصد نسبت به وزن بدن(

 پشت و گردن ها ران سینه الشة بدون پوست

 99/21 19/18 76/23 945/63 شاهد

 28/21 91/17 90/22 09/62   1شاهد آلوده

 28/20 79/17 09/23 17/61  2پودر بذر

 97/19 82/18 79/23 59/62 3پودر گیاه

 06/21 44/17 28/23 78/61 4اره گر  عا میلی 600

 36/20 66/18 45/23 47/62 5گر  عااره میلی 1000

SEM 916/0 802/0 368/0 523/0 

P Value 419/0 958/0 116/0 114/0 

a-cها در هر ردیف با حرو  نامشابه معنادار است : تفاو  میانگین (05/0p≤). 

 )شاهد آلوده( B1میکروگر  در کیلوگر  آفالتوکسین  500شاهد +  .1

 درصد پودر بذر  ارمریم 5/0شاهد آلوده +  .2

 درصد پودر گیاه  ارمریم 1شاهد آلوده +  .3

 گر  در کیلوگر  عاارة گیاه  ارمریم میلی  600 شاهد آلوده + .4

 گر  در کیلوگر  عاارة گیاه  ارمریم میلی 1000شاهد آلوده +  .5

 

ر غلظتت  اثر تیمارهتای مختلتف آزمایشتی بت     4جدول 

گلیسترید، کلستترول،    های  تونی تتری   پالسمایی فراسنجه

لیاوپروتئین با چگالی بتاال، لیاتوپروتئین بتا چگتالی پتایین،      

هتای   هیدروژناز و آالنین آمینو ترانسفراز جوجه الکتا  دی

روزگتتی( نشتتان  35گوشتتتی را در پایتتان دورة آزمایشتتی )

ای آزمایشتی  دهد. نتاین آنالیز آماری نشان داد که تیماره می

 تتون  LDHو  CHOL ،HDL ،LDLاثتتر معنتتاداری بتتر   

هتای آلتوده و حتاوی     های گوشتتی نداشتت. جیتره    جوجه

گتر  در کیلتوگر  عاتارة گیتاه      میلی 1000و  600سعوح 

 تتارمریم نستتبت بتته جیتترة شتتاهد ستتالم از نظتتر غلظتتت  

گلیسترید  تون افتزایش معنتادار نشتان داد       پالسمایی تری

(05/0p≤ تیمار شاهد .) آلوده غلظت پالسماییALT  را در

طتور معنتاداری افتزایش داد     مقایسه با تیمار شاهد سالم بته 

(05/0p≤ .) 

میکروگر   500های تحقیق حاضر، تغذیة  در تأیید یافته

های گوشتتی ستب     در جوجه B1در کیلوگر  آفالتوکسین 

شتد   ASTو  ALTهای  افزایش معنادار غلظت سرمی آنزیم

درصد پتودر   1رصد پودر بذر  ارمریم، د 5/0[. افزودن 3]

 گیتاه  گر  در کیلتوگر  عاتارة   میلی 1000 گیاه  ارمریم و

 تارمریم بته جیتترة آلتوده ستب  کتتاهش معنتادار غلظتتت      

(. ≥05/0pدر مقایسه با شاهد آلتوده شتد )    ALTپالسمایی

ها در  ون  های کبدی باعث رهایی این آنزیم تخری  سلول

در  ALTپالستتمایی  غلظتتتکتتاهش معنتتادار گتتردد.  متتی

های آلوده و حاوی پودر بتذر، عاتاره و پتودر گیتاه      جیره

دلیل   ارمریم در مقایسه با جیرة شاهد آلوده ممکن است به

های کبتدی   کاهش آثار منفی آفالتوکسین بر تخری  سلول

اکستیدانی بستیار قتوی     دلیل اینکه آنتی مارین به . سیلیباشد

هتای    اوص در سلول هاست با مهار پراکسایش لیایدها، ب

https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=371087&_au=%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85++%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=371087&_au=%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85++%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=307738&_au=%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87++%D8%BA%D8%B6%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=315103&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://jap.ut.ac.ir/?_action=article&au=119699&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF++%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C
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هتا را مهتار    وستازی ایتن ستلول    کبدی، ا تالال  ستو ت 

کننتد کته    [. گروهی دیگر از محققتان ادعتا متی   21کند ] می

متارین عامتل    شتده بتا ستیلی    تقویت سیستم ایمنی تضعیف

مارین بدون توجته   محافظت کبدی است. در حقیقت، سیلی

ستلول   های کبدی، به عوامل ایجادکنندة ا تالال  در سلول

را در برابر هر آسی  نابودکنندة حتاد یتا متزمن محافظتت     

های آزمایشی حاوی عااره و پودر گیاه  [. جیره13کند ] می

 ارمریم در مقایسه با تیمار حاوی پودر بذر گیاه  تارمریم  

هتای  تونی متورد     ا تال  آماری معنتاداری در فراستنجه  

 بررسی نشان نداد.

 

آلوده به  ةشده با جیر ی گوشتی تغذيهاه جوجه های خونی فراسنجهبر  خارمريم گیاه و صارهع بذر، افزودن تأثیر .4 جدول

 B1 آفالتوكسین

 تیمارها

 های  ونی فراسنجه

 گلیسرید تری

 در گر  )میلی

 لیتر( دسی

 کلسترول

 در گر  )میلی

 لیتر( دسی

لیاوپروتئین با 

 چگالی باال

 در گر  )میلی

 لیتر( دسی

لیاوپروتئین با 

 لی پایینچگا

 در گر  میلی)

 (لیتر دسی

 هیدروژناز الکتا  دی

 لیتر( در )واحد

آالنین آمینو 

 ترانسفر

 در واحد(

 )لیتر

10/64 شاهد b 13/127  62/46  68/67  80/2024  50/2 b 

30/88   1شاهد آلوده ab 08/149  07/55  34/76  00/2492  00/5 a 

80/87  2پودر بذر ab 30/121  27/44  46/59  80/2154  00/3 b 

30/85   3پودر گیاه ab 53/132  70/50  76/64  00/1720  00/3 b 

گتر    میلی 600

62/99 4عااره  a 05/116  90/44  22/51  50/2377  65/3 ab 

1000 

گتتتر    میلتتتی

   5عااره

30/96 a 43/133  45/50  71/63  30/2364  25/3 b 

SEM 571/6  671/8  290/3  930/5  028/447  371/0  

P Value 0199/0  1728/0  0620/0  2653/0  8380/0  0031/0  

a-cها در هر ردیف با حرو  نامشابه معنادار است : تفاو  میانگین (05/0p≤). 

 )شاهد آلوده( B1میکروگر  در کیلوگر  آفالتوکسین  500شاهد +  .1

 درصد پودر بذر  ارمریم 5/0شاهد آلوده +  .2

 درصد پودر گیاه  ارمریم 1شاهد آلوده +  .3

 گر  در کیلوگر  عاارة گیاه  ارمریم یلیم 600 شاهد آلوده + .4

 گر  در کیلوگر  عاارة گیاه  ارمریم میلی 1000شاهد آلوده +  .5
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Abstract 

The effects of seeds and whole plant powder and extract of Milk thistle (MT) plant in reducing the 

negative effects of feeding 500 ppb aflatoxin B1 (AFB1) on broiler chickens performance, carcass 

characteristics and some blood parameters were examined using 192 one-day old chick (Ross 308) in a 

completely randomized design with six treatments, four replicates and 8 birds per repetition. The 

experimental treatments included (1) control, (2) contaminated control (CC), (3) CC + 0.5% of MT seed 

powder, (4) CC + 1% MT plant powder, (5) CC + 600 mg/kg MT plant extract, (6) CC + 1000 mg/kg MT 

plant extract. Results indicated that feeding contaminated diet reduced body weight gain and increased the 

feed conversion ratio and alanine aminotransferase enzyme compared with control in whole experimental 

period (p≤0.05). The inclusion of 1% MT plant powder to the contaminated diets improved weight gain 

and feed conversion ratio in 1-7, 7-21 days and whole experimental period (1-35 d) compared to the 

contaminated control (p≤0.05). The addition of 0.5% MT seed powder, 1% MT plant powder and 1000 

mg/kg MT plant extract to the contaminated diets decreased alanine aminotransferase enzyme (at 35 d) 

compared to the contaminated control (p≤0.05). It was concluded that compared to other treatments, 1% 

MT plant powder was more effective in reducing the negative effects of feeding AFB1 in broiler 

chickens. 

Keywords: aflatoxin B1, alanine aminotransferase, broiler chicken, carcass, milk thistle, performance. 
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