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چكيده
تأثیر ا زوزن کای ترش به جیر بر عملکرز و پایف ایمنی ج جههای گ نی تحت آ الت کتک زی
گ نی یکروز جن

با این از از  192قطعاه ج جاۀ

نر ی یۀ راس  308زر قالب طرح کامالً تااز ی با کهار تیمار ،کهار تکرار و  12ج جه زر هر تکارار برریای

د تیمارها امل  1جیرۀ اهد من ی (بدون ا زوزنی) 2 ،جیرۀ اهد ما ت ( 2/5میلیگارم آ الت کتاین  B1زر کیلا گرم) 3 ،جیارۀ
حاوی کای ترش ( 10گرم کای ترش زر کیل گرم) ،و  4جیرۀ آل ز به آ الت کتین و حاوی کای ترش ( 2/5میلیگارم آ الت کتاین
 10+ B1گرم زر کیل گرم کای ترش زر کیل گرم) هتنند اثر تیمارها بر مارف خ راس معنیزار ن ز ا زایس وزن ج جهها زر تیماار
اهد ما ت کمنر از ج جههای مرب ط به تیمارهای زیگر ب ز ( )P<0/001این پرندگان ضاریب ت ادیل بااالتری زا انند ()P<0/001
میزان پازتن ت لید د علیه ویروس نی کایل و گل ل قرمز گ ی ندی زر ج جههای تغذیه د با جیرۀ ااهد ما ات و جیارۀ حااوی
کای ترش بهترتیب پایینتر و باالتر از پرندگان گرو

اهد من ی ب ز ( )P<0/001کمنرین ا زایس ضخامت پ یت پا

زینینروکلروبنزن زر ج جههای زریا تکنندۀ جیرۀ اهد ما ت مشاهد

از کاالس باا

د ( )P<0/001وزن نت ی ب رس ابریتی س زر ج جههای

زریا تکنندۀ جیرۀ اهد ما ت و حاوی کای ترش بهترتیب کمنر و بیشنر از گرو

اهد من ی ب ز ( )P<0/001برایاس ننایج تحقیاق

حاضر ،ا زوزن کای ترش به جیر های آل ز به آ الت کتین  B1زر ج جه های گ انی ،اثار یام آ الت کتاین را بار پایاف ایمنای و
عملکرز ت لیدی کاهس میزهد
كلیدواژهها :ایمنی ،ج جۀ گ نی ،کای ترش ،عملکرز ،متم میت با آ الت کتین

* ن یتند متئ ل
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مقدمه

آننیاکتیدانها زر آ الت کتایک زی

زر اکار منااطق زنیاا ،طیا ر زر معارض غاذاهاای حااوی

ایت ( 9و )24

زر طیا ر مشااهد

اد

مایک ت کتین قرار زارناد ( )28آیاپرژیل س ،زاریا م و

از آنجا کاه تااکن ن را قطعای بارای یامززایای ما از

غالاب زر ت لیاد مایک ت کتاین هاا

خ ا راکی آل ا ز بااه آ الت کتااین نایااایی نشااد ایاات،

هتنند آ الت کتین ،گروهی مشنق د از ران ک مارینها

روشهای جدیدی برای مهار ایان یام زر زیات برریای

ایاات و از ترکی ااات یاامی و یاارطانزای مهاام زر میااان

ایت بنابراین هدف از انجام پژوهس حاضر ،برریی تاأثیر

پنیییلی م ،یه جان

مایک ت کتین ها به مار می روز آ الت کتین  B1ایعترین

کای ترش بر عملکرز ت لیدی ،پایف ایمنای و وزن نتا ی

و ازنظر بی ل ژیکی ،عالترین ن ع آ الت کتین ایت ()2

اندامهای زاخلی زر ج جههای گ نی تغذیه د با جیارۀ

تغذیۀ ج جۀ گ نی با خ راس آل ز باه آ الت کتاین

آل ز به آ الت کتین ایت

م جب اخنالل زر عملکارز پرناد  ،ییتانم ایمنای بادن و
اناادامهااایی کاا ن ک ااد ،کلیااه و قلااب ماای اا ز ()19

مواد و روشها

آ الت کتین میت اند م جب القای تغییارات زر الگا هاای
بیان ژن

تعداز  192قطعه ج جۀ گ نی یکروزۀ جن

ز تغذیۀ زو میلیگرم بر کیل گرم آ الت کتین به

نار از ناژاز

راس  ،308به ص رت کامالً تااز ی زر کهار تکارار و هار

مدت  21روز به ج جههای گ نی عالیت ژنهای زخیال

تکرار امل  12قطعه ج جه اخناااص یا نناد تیمارهاای

زر ایمناای ،عملکاارز آنناایاکتاایدانی و ت ریالیاای ن

آزمایشی امل  1اهد من ی (بادون ا زوزنای) 2 ،جیارۀ

اکتیداتی را مخنل میکند ()30

حاوی  2/5میلیگرم آ الت کتاین  B1زر کیلا گرم ( ااهد

رآورز های گیاهی برای غیر عالکارزن یاا یامززایای

ما ت) 3 ،جیرۀ حاوی  10گرم کای تارش زر کیلا گرم و

آ الت کتین  B1بهکار گر ناه اد ایات ( 3و  )13کاای

 4جیاارۀ حاااوی  10گاارم زر کیل ا گرم کااای تاارش2/5+

ترش ( )Hibiscus sabdariffaگیااهی زارویای منعلاق باه

میلیگرم آ الت کتین  B1زر کیلا گرم هتانند  24یااعت

خان ازۀ پنیرکیان ایت که زر زمانهای گذ نه بهعن ان زارو

ق ل از وروز ج جههای گ نی ،زرجۀ حارارت یاالن زر

این از می د و هماکن ن نیز بهعن ان گیاا زارویای ما رز

 32زرجۀ یلتی س تنظیم د برناماۀ نا ری اجرا اد زر

ت جه ایت گل کاای تارش حااوی  20/3تاا  21/8گارم

یالن ،برناماۀ نا رزهی مادام زر یاه ا انه روز اول و 23

ترکی ااات نا لی زر کیلا گرم مااازۀ خشااک ،غلظاات زیاااز

یاعت رو نایی و یک یاعت تااریکی زر بقیاۀ ایاام زورۀ

اییدهای آلی ،مقدار زیاز اییدیینریک ( )11و زر هار 100

پرورش ب ز ط ل مدت این آزمایس  21روز با ز و جیارۀ

گرم حاوی  1/72میلیگارم کلتایم 57 ،میلایگارم آهان300 ،

مرب ط به گرو های آزمایشای از ابنادا زر اخنیاار پرنادگان

میکروگرم بناکاروتن و  14میلیگرم اییدایک ربیک ایت ()14

قرار گر ت زر مدت زمان انجام آزمایس ج جهها آزازاناه

برخی از ترکی ات م ج ز زر گل کای ترش همچ ن آنن ییانین،

به آب و خ راس زینریی زا انند جیارۀ پایاه بار ایااس

ک ئرینین ،ایایدالااایاک ربیک و اییدپروت یااک ئیک زارای

احنیاجات ت صیه دۀ ج جههای گ نی ( )16تنظایم اد

خ ا اص آنناایاکتاایدانی قاا ی هتاانند ( )29اثاار محااا ظنی

(جدول )1
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جدول  .1مواد خوراكی و تركیبات شیمیایی جیرۀ پایه

زرصد جیر

م از خ راکی
یرت

48/83

کنجالۀ ی یا (44زرصد)

35/00

گل تن یرت

5/04

روغن آ نابگرزان

3/53

1

2/18

برنج

پ زر صدف

1/51

زیکلتیم ت ات

1/48

پ ینۀ برنج

1/00

بیکربنات یدیم

0/35

2

0/25

مکمل وینامینه
3

0/25

مکمل معدنی
DLامنی نین

0/23

Lالیزین هیدروکلرید

0/22

Lاترئ نین

0/10

نمک

0/03

ترکیب یمیایی محای ه د
انرژی قابل مناب لیتم (کیل کالری زر کیل گرم)

3000

پروتئین خام (زرصد)

22/87

لیزین قابل همم (زرصد)

1/18

ترئ نین قابل همم (زرصد)

0/83

تریپن ان قابل همم (زرصد)

0/23

منی نین قابل همم (زرصد)

0/55

منی نین  +ییتنئین قابل همم (زرصد)

0/86

کلتیم (زرصد)

1/00

ت ر غیر یناته (زرصد)

0/45

تعازل کاتی ناآنی ن (میلیاکیواالن بر کیل گرم)

250

 1زر گرو های آزمایشی زارای آ الت کتین ،برنج این از د حاوی  114/68میلیگرم بر کیل گرم آ الت کتین  B1ب ز
 2مکمل وینامینهای تأمین د بهازای هر کیل گرم جیار  :ویناامین ( Aاز  ،11500 IU )vitamin A acetateک لاه کلتای رول ،2100 IU
وینامین ( Eاز

acetate

 ،22 IU )DL-α-tocopherylوینامین  ،0/60 mg B12ری الوین  ،4/4 mgنیک تینآمیاد  ،40 mgکلتایم پنن تناات

 ،35 mgمنازی ن (منازی ن زیمنیل پیریمیدین ل)  ،1/50 mgلیک ایید  ،0/80 mgتیاامین  ،3 mgپیریدوکتاین  ،10 mgبیا تین ،1 mg
ک لین کلراید  ،560 mgو ات کتیک ئین 125. mg
 3مکمل معدنی تأمین د بهازای هر کیل گرم جیار
 ،50م

 :منگناز (از  ،65 mg )MnSo4.H2Oروی (از  ،55 mg )ZnOآهان (از mg )FeSo4.7H2O

(از  ،8 mg )CuSO4.5H2Oید [از  ،1/8 mg ]Ca(IO3)2.H2Oیلنیم  ،0/30 mgک الت ( ،0/20 mg )Co2O3و م لی دن 0/16 mg
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برزا ت کای رگهای کای تارش زر اواخار مهرماا و

وزن زنااد و مااارف خا راس واحاادهای آزمایشاای

به روش زینی انجام د کای رگهای تازۀ گیاا زر اتااق

بهص رت ه نگای اناداز گیاری و ا ازایس وزن و ضاریب

تاریک با ته یۀ منایب ،رط بت نت ی 40زرصاد ،و زماای

ت اادیل باارای زورۀ یاانی  1تااا  21روز محای ا ه ااد زر

آیایاب

11روزگی زر عملۀ یینۀ همۀ پرند ها مقدار  0/2میلیلینار

دند ( )6پ زر کای رگ کایترش جایگزین پ ینۀ بارنج

از ی یپانتی ن گل ل قرمز گ ی ند 5زرصاد تانه و زر

28زرجۀ یاننیگراز بهمدت  5روز خشک و یپ

با ر ت ات اینریل تزریق د  10روز پا

زر جیرۀ پایه د

از تزریاق ،از

بهمنظ ر ت لید آ الت کتین  B1از یاک ویاال ایاناندارز

زو پرند زر هر واحاد آزمایشای ،از طریاق وریادبال یاک

( Aspergillus parasiticus PTCC-5286تهیاااه اااد از

میلی لینار خا ن بادون ماازۀ ضادانعقاز گر ناه اد یارم

گنجینۀ میکروبی یاازمان پاژوهسهاای علمای و صانعنی

بهزیتآمد زر زمای  -20زرجۀ یلتی س تا زماان انجاام

ااد باارای کشاات اولیاۀ قااارا از محاایط

آزمایسهاای بعادی نگهاداری ادند بارای تعیاین عیاار

د یا یۀ قاارا بار محایط

آننیبازی ت لید اد علیاه گل ا ل قرماز گ یا ند از روش

از ت لید

ااد ( )18واکتاان

ایااران) ایاان از

یاب روزکتنروز آگار این از

کشت یاب روزکتنروز آگار کشت زاز

دوپ

هماگل تینایاای ن میکروتیناار ایاان از

ایااپ ر ،مقاادار  6/5× 106الاای  7/5×106ایااپ ر زر هاار

نی کایل  B1زر 7روزگی ازطریق قطرۀ کشمی تج یز اد

میلیلینر از ی یپانتی ن قاارکی باه زاخال الیاکهاای

زو ه نه بعد از واکتینایی ن از زو قطعه پرند از هر گارو

حاوی  150گرم برنج به همارا  150میلایلینار آب تلقایح

از جدا دن

آزمایشی ازطریق وریدبال خ ن گر نه د پ

د الیکها بهمدت  5روز زر زمای  28زرجۀ یلتی س

یرم از لخنۀ خ ن ،بهمنظ ر تعیاین عیاار پاازتن ت لید اد

دند برنجهای

علیه ویروس واکتن نی کایال از روش  HIایان از

اد

آل ز زر زمای  70زرجۀ یلتی س بهمادت  48یااعت زر

( )26زر 18روزگی ،یه پرند از هر گرو آزمایشی پ

از

زر انک بات ر مجهز به مخل طکن قرار زاز

از آن ت یط آییاب برقی بهطا ر

عالمتگذاری با رنگهای گ ناگ ن ،بهوییلۀ کالس پ یت

زاخل آون خشک و پ

کامل آییاب دند برای ایانخراج آ الت کتاین 10 ،گارم

با  0/05میلیلینر زینینروکلروبنزن 0/1زرصد (حاوی یاک

آرز برنج آل ز با  200میلیلینر مناان ل 55زرصاد باهطا ر

میلیگرم زینینروکلروبنزن زر میلیلینار مخلا ط ایان ن و

کامل زر زاخل یک ارلن مخلا ط اد بارای ایانخراج و

روغن زین ن با نتا ت  4:1باهعنا ان حاالل) کاالس زاز

اد

دند زر این روش ،ناحیهای نت ناً بدون پار باا متااحت

برای اینحاال بهنر آ الت کتین بارنج ،از حجام متااوی

بدن بارای

حذف کربی م ج ز زر برنج از هگزان نرمال این از
کلرو رم بهمنظ ر حاللیت بیشنر ایان از

ااز

کالس با حالل و زینینروکلروبنزن اننخاب د باهمنظا ر

کلرو رمی حاوی آ الت کتین زر زیانگا ت خیار زر خاالا

برریی میازان واکانس ،ا ازایس ضاخامت پ یات طارف

بهآرامی ت خیر د و آ الت کتین باقیماند زر ته ظارف باا

رایت و ک

از کاالس باا میکرومنار

مقدار معینی کلرو رم مخلا ط و تاا زماان یانجس میازان

الکنرونیکی با زقت  0/01میلیمنر اناداز گیاری و اخانالف

آ الت کتین زر یخچال نگهداری د برای آناالیز کمای و

ا اازایس ضااخامت پ یاات طاارف رایاات و کاا

باادن

کی ی آ الت کتاین  B1از روش کروماات گرا ی الیاهناازس

بهص رت میلیمنر گزارش د ()28

این از

اد یاپ

تقری ی  9یاننیمنرمربع زر طرف رایت و ک

د ()23

بدن  12یاعت پ

زر روز  21زورۀ پرورش از هر تکرار زو قطعاه پرناد
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با وزن نززیک به میانگین اننخاب ،ت زین و کشانار ادند

نتایج و بحث

ک د ،طحال ،ب رس ابریتی س ،تیم س و قلب هار پرناد

اثر تیمارها بر خ راس مار ی معنایزار ن ا ز (جادول )2

ت کیک و وزن نت ی آنها بهص رت زرصادی از وزن زناد

پرناادگانی کااه جیاارۀ حاااوی آ الت کتااین ( اااهد ما اات)

محای ه د زاز ها با رویۀ  GLMنرما زار )22( SASبرای

زریا ت کرزند ،ا زایس وزن کمناری زا انند ()P<0/001

مدل  1تجزیه و میانگینها با آزم ن زانکن زر یطح احنمال

ت اوتی زر میزان ا زایس وزن پرندگانی که با جیارۀ حااوی

( )P<0/05مقایته دند

آ الت کتین +B1کای ترش تغذیه دند ،با پرندگان اهد
(من اای) مشاااهد نشااد ضااریب ت اادیل زر پرناادگان

مدل این از د بهص رت رابطۀ  1ب ز:
Xij =µ+δj +Eij

()1

زریا تکنندۀ آ الت کتین ( اهد ما ت) بااالتر از پرنادگان
مرب ط به تیمارهای زیگر ب ز ()P<0/001

زر این رابطه Xij :مقدار هر مشاهد  µ ،میانگین جامعه،
 δjاثر هر تیمار ،و  Eijاثر خطای آزمایس ایت

جدول  .2اثر آفالتوكسین  B1و چای ترش بر عملکرد جوجههای گوشتی از روز  1تا  21دورۀ پرورش

مارف خ راس

ا زایس وزن

(گرم/پرند )

(گرم/پرند )

اهد من ی (بدون ا زوزنی)

955

794a

1/20b

اهد ما ت (حاوی آ الت کتین)

924

703b

1/31a

کای ترش

934

801a

1/17b

آ الت کتین+کای ترش

935

a

b

تیمار

778

ضریب ت دیل

1/20

خطای ایناندارز میانگینها

4/46

11/07

0/035

احنمال

0/078

<0/001

<0/001

 :a-bت اوت ارقام زر هر ین ن ،با حروف نامشابه معنیزار ایت ()P>0/05

اثر محا ظنی آننیاکتیدانها زر برابر آ الت کتیک زی

جیرۀ آلا ز باه آ الت کتاین ،ا ازایس وزن و ماارف
خ راس را کاهس و ضریب ت دیل را ا زایس میزهاد ()5

زر طی ر ،مشاهد

زر آزمایس حاضر ،کاهس 11/48زرصدی زر ا ازایس وزن

آننیاکتیدانهای زرزک به هتانند ایان ترکی اات باهطا ر

ج جههای تغذیه د با جیرۀ آل ز به آ الت کتین ( ااهد

ایان ت جهی تأثیرات آ الت کتین  B1بر مارف خا راس،

ما ت) زر مقایته باا پرنادگانی کاه آ الت کتاین زریا ات

ا زایس وزن بدن ،ضاریب ت ادیل و انحطااط یال لهاای

اد کااهس 11زرصادی

ک دی زر ج جاههاای گ انی را مهاار مایکنناد ( )9زر

ا زایس وزن ج جههای گ نی تغذیه د با جیرۀ آل ز به

آزمایشی ،زر ج جههای گ نی تغذیه اد باا جیار هاای

 2/5میلیگرم آ الت کتین زر کیل گرم گزارش اد ایات

غذایی آل ز به آ الت کتین ( 0/5یا  1قتمت زر میلیا ن)،

که با ننایج آزمایس حاضر مطابقت زارز ()15

ا اازایس قاباالت جااه زر پراکتیدایاای ن لیپیااد زر ک ااد و

نکرزند ( اهد من ای) مشااهد
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گل لهای قرمز همرا با یرک ب ی پراکتایدزیتام تاز و

هیدروپراکتید زر هپات ییتهای اولیۀ ک د م ش را کاهس

اد ایان از از

میزهد ( )29آنن ییانین کاای تارش زر برابار آیایب باه

مالت نین به همرا آ الت کتین  B1م جب کاهس تاأثیرات

 DNAنا ی از ترتاب تیل هیدروپراکتید زر ماهیچۀ صاف

ممر این یم بر راینجههاای برریای اد گرزیاد و اثار

م ش و یل لهای هپات ییت مافثر ایات ( )12ترکی اات

محا ظنی مالت نین به خ اص آننیاکتیدانی آن نتا ت زاز

زیگر م ج ز زر کای ترش مانند ین ینرول و ت کا رول،

عالیت آنزیم کاتااالز گل ا ل قرماز زیاد

مخا ص ااً بنا ااییتاانرول و گاما اات ک ا رول ،مشااابه بااا

د ( )24برگ تاربکا هی من اع غنای از الون ئیادهاا،

آنن ییانین زر کااهس متام میت نا ای از پارایانام ل زر

ک ئرینین ،کام رول و یایر آننای اکتایدانهایات مکمال

م شها مفثر هتنند ()1

1زرصد برگ این گیا بهطا ر اایان تا جهی محاا الت

عیار پازتن ت لید د علیه واکتن نی کایال و یاا علیاه

پراکتیدایی ن لیپیدی را کاهس و آنزیمهای آننای اکتایدان

گل ا ل قرمااز گ یا ندی زر پرناادگانی کااه جیاارۀ حاااوی

ک د را ا زایس زاز ایت و ج جههای گ نی را زر برابار

آ الت کتین  B1زریا ت کرزند ( اهد ما ات) ،پاایینتار از

متم میت آ الت کتین محا ظت میکند ()27

پرندگان مرب ط به تیمارهای ااهد من ای و یاا تیمارهاای

کاهس تأثیرات آ الت کتاین  B1بار ضاریب ت ادیل و

زریا تکنندۀ جیارۀ حااوی کاای تارش با ز ()P<0/001

ا زایس وزن زر اثر مارف کای تارش ،احنمااالً نا ای از

(جدول  )3ت اوتی زر میزان عیار پاازتن ت لیاد اد علیاه

خ اص آننیاکتیدانی این گیا زارویای ایات آنن یایانین

واکتاان نی کایاال و گل ا ل قرمااز گ ی ا ند زر پرناادگان

کای ترش اثر آننیاکتیدانی بتیار ق ی زارز اثر محاا ظنی

زریا تکنندۀ آ الت کتین و کای ترش با پرنادگان ااهد

کای ترش زر متم میتهای ک دی نا ی از تارت-ب تیال

من ی مشاهد نشد ،ا زایس ضخامت پ یت زر کاالس باا

هیدروپراکتید زر م شها ،زر اثر آنن ییانین ایجاز می ز

زینینروکلروبنزن زر پرندگان زریا اتکننادۀ آ الت کتاین

آنن ییانین قازر به ز ع رازیکالهای آزاز -1،1زی نیال-2-

( اهد ما ت) کمنر از یایر پرندگان ب ز ()P<0/001

پیتریل هیدرازیل ایت و متم میت نا ی از تارت اب تیال

جدول  .3اثر آفالتوكسین  B1و چای ترش بر عیار پادتن تولیدشده علیه واكسن نیوكاسل ،آنتیبادی تولیدشده علیه گلبول قرمز گوسفند و
افزایش ضخامت پوست در چالش با دینیتروكلروبنزن

تیمار

عیار پازتن ت لید د علیه
واکتن نی کایل

1

عیار پازتن ت لید د

ا زایس ضخامت پ یت زر کالس با

علیه گل ل قرمز

زینینروکلروبنزن

گ ی ند

(میلیمنر)

2

اهد من ی (بدون ا زوزنی)

5/12b

7/50b

b

اهد ما ت (حاوی آ الت کتین)

2/75c

5/37c

0/337c

a

0/520

کای ترش

a

آ الت کتین+کای ترش

5/50b

7/87b

خطای ایناندارز میانگینها

0/535

0/465

0/052

احنمال

>0/001

>0/001

>0/001

8/12

10/25

a

0/710a

 :a-cت اوت ارقام با حروف نامشابه زر هر ین ن ،معنیزار ایت ()P>0/05
 .1عک لگارینم زر م نای زو رقنی که از هماگل تینایی ن پیسگیری کرز ایت
 .2عک لگارینم زر م نای زو رقنی که هماگل تینایی ن کامل زا نه ایت
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0/825

تأثیر چای ترش ( )Hibiscus sabdariffaبر عملکرد جوجههای گوشتی تغذیهشده با جیرۀ آلوده به آفالتوكسین

یرک ب ییتنم ایمنی یل لی و ه م رال زر مرغ هاای
زر معرض آ الت کتین نشان زاز

تأثیر تیمارهای گ ناگ ن بر وزن نت ی طحال معنیزار ن ز

د ایت ( )21حما ر

آ الت کتین باعث کاهس اندازۀ ب رس ابریتای س -از

آ الت کتین زر غلظاتهاای بیشانر از یاک میلایگارم بار

ع امل اصلی ییتنم ایمنی ه م رال -می ز که با کاهس

کیل گرم زر جیرۀ ج جههای گ نی م جب کااهس قابال

تعداز یل ل های عال آن و کاهس ت لید آننیباازی همارا

ت جه پایف ایمنی می ا ز ( .)28آ الت کتاین  B1م جاب

ایت ( )8ایجااز اخانالل زر ت یاعۀ با رس ابریتای س

اخنالل زر عالیت ییتنم رتیک ل اندوتلیال ،کااهس پایاف

ت یط آ الت کتینها م جب کاهس ت لید لن ییتهای B

ایمنی اولیه و کااهس عالیات اگ یاینیک لک یایتهاا و

و زرننیجااه تمااعیف ایمناای ه ماا رال ماای اا ز ()25

ماکرو اژها می ز ()8

آ الت کتین  B1با تشکیل -9،8اپ کتید و اتاال باه DNA

تغییر غلظت عاارۀ کای ترش زر جیرۀ غذایی ما ش

و پروتئینها باعث آییبریاندن به یاخنار ک د می ا ز و

از  50به  100میلیگرم بر کیلا گرم م جاب به ا ز پایاف

ا ااازایس وزن ک اااد را باااه همااارا زارز ( )17تغییااارات

ایمنی می ز ارتقای پایاف ایمنای ت یاط عااارۀ کاای

مشاهد د زر ب رس ابریتی س ،ک د و قلب زر آزمایس

ترش ازطریق اثر بر عالیت گل لهای ی ید نیتات ،بلکاه

حاضر با گزارش های پیشاین زر زمیناۀ آ الت کتایک زی

نا اای از اثاار باار لن یاایتهااای ( Bایمناای ه م ا رال) و

پرندگان قابل مقایته ایت ()4
عاارۀ اتان لی کای ترش زارای اثر باززارندگی بر علیه

لن ییتهای ( Tایمنی یل لی) ایت اثر عاارۀ این گیاا
بر ییتنم ایمنی یل لی ازطریق اثر بر ت لیاد زو یااین کین

قااراهاای  Aspergillus fumigatusو Aspergillus niger

 TNF-αو  IL-10ص رت میگیرز (.)7

ایت و ت لید آ الت کتین را زر این قاراها کاهس میزهد

وزن نت ی ب رس ابریتای س زر پرنادگانی کاه جیارۀ

( )20بهنظر میرید کای ترش بهعلت زارابا زن خا اص

اهد ما ت زریا ت کرزند ،کمنر از پرندگان یایر تیمارهاا

آننیاکتیدانی و یمززایی ،تأثیرات من ی آ الت کتین  B1را
بر اندامهای زاخلی کاهس میزهد

ب ز (( )P<0/001جدول  )4وزن نت ی ب رس ابریتی س
زر پرندگانی که قط کای تارش زر جیارۀ خا ز زریا ات

بات جه به ننایج تحقیق حاضر ،ایان از از کاای تارش

کرزند ،از یایر گرو ها باالتر ب ز وزن نت ی ک د و قلب زر

برای حذف یا کاهس تأثیرات زیانباار آ الت کتاین  B1زر

گرو

جیرۀ غذایی ج جههای گ نی ت صیه می ز

اهد ما ت باالتر از یاایر گارو هاا با ز ()P<0/01

جدول  .4اثر آفالتوكسین  B1و چای ترش بر وزن نسبی اندامهای داخلی (گرم در  100گرم وزن بدن)

ب رس ابریتی س

کد

قلب

طحال

تیمار
اهد من ی (بدون ا زوزنی)

0/022b

0/272b

0/066b

0/009

اهد ما ت (حاوی آ الت کتین)

c

a

a

0/083

0/008

کای ترش

0/025a

0/289b

0/068b

0/011

آ الت کتین+کای ترش

b

0/023

b

0/288

b

0/070

0/009

خطای ایناندارز میانگینها

0/001

0/008

0/002

0/004

احنمال

<0/001

<0/001

0/028

0/232

0/019

0/351

 :a-cت اوت ارقام زر هر ین ن ،با حروف نامشابه معنیزار ایت ()P>0/05
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