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 چكيده

با  B1تده با خورا  آلوده به آفالتوکسین  یهتغذی ووت،ی ها جوجهو بیوچار بر عملکرد  بیانا پروبیوتیکا رد قار  یرینتتأثیر عصارة 
بدون آفالتوکسهین  قطاه جوجة ووت،ی سویة راس در قالب طرح کامالً تصادفیا با هفت تیمار تاهد منفی )جیرة پایة  821اس،فاده از 

وروه دیگر تامل جیهرة پایهة دارای    2ورم آفالتوکسین و بدون مادة افزودنی( و  یلیم0و مادة افزودنی(ا تاهد مثیت )جیرة پایة حاوی 
وهرم رهد قهار      2/1ورم پروبیوتیک پروتکسینا  2/1بیانا  یرینتورم آفالتوکسین همراه با سه و تش ورم در کیلوورم عصارة  یلیم0

قطاه( بررسی تد. جیرة تاهد مثیهت وزن بهدن و وزن نسهیی     01ی( و پنج تکرار )کود مرغبایندر بیوچار  ینتوکسورم  01اند و آوراب
های تاهد منفیا سه  یرهج(. P < 12/1ی ووت،ی را کاهش و رریب تیدیل غذایی و درصد چربی بطنی را افزایش داد )ها جوجهسینه 

بیان در کل دورة پرورش افزایش وزن  یرینتهای تاهد منفی و سه ورم عصارة  یرهجدورة رتد و بیان و بیوچار در  یرینتورم عصارة 
(. باالترین وزن نسیی سینه و بیش،رین درصد پهروتئین  p < 12/1باالتر و رریب تیدیل خورا  کم،ری نسیت به دیگر تیمارها دات،ند )

(. باالترین سطح پروتئین سهرم خهون م،الهق بهه     p< 12/1مشاهده تد )های حاوی پروبیوتیک و مکمل بیوچار  یرهجترتیب در  ران به
وهرم  6ترین سطح اسیداوریک خون م،الق به جیرة تاهدا رد قار ا بیوچهار و   یینپابیان و تاهد و  یرینتورم عصارة  8جیرة حاوی 

بهر   B1ه کهاهش آثهار منفهی آفالتوکسهین     بیان و بیوچار کود مرغی قادر ب یرینتی عصارة طورکل به(. P< 12/1بیان بود ) یرینتعصارة 
 ی ووت،ی هس،ند.ها جوجهعملکرد 

 

 بایندرا جوجه ووت،یا ویاه داروییا وزن بدن. ینتوکسآفالتوکسینا پروبیوتیکا  ها: واژه كلید
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 مقدمه

ماننههد  ییههها قههار  هههای ثانویههه ههها م،ابولیههت آفالتوکسههین

د آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس پهارازی،یکوس هسه،ن  

 واست  G2و  G1اB2 اB1ها تامل  رایج آن یها که فرم [03]

و از نظههر بیولههوژیکی   تههرین یههجرا B1فههرم آفالتوکسههین 

کلیهوی و   ههای  یبکه منجهر بهه آسه    است تکل ینتر فاال

منظور جلهوویری از   . به[06] تود کیدی و کاهش ایمنی می

 ههها ینتولیههد آفالتوکسههاح،مههالی کههاهش  ورتههد قههار  

 کاررف،هه اسهت   یا تیمیایی و بیولوژیکی بهفیزیک یها روش

اسه،فاده از ترکییهات طییاهی همچهون     [. در این زمینهه  00]

رههروری فرصهه،ی را بههرای جلههوویری از     یههها روغههن

برخهی  کنهد.   یتیمیایی در محهیط فهراهم مه    های مانده یباق

هها فاالیهت    ترکییات نظیر فالونوئیهدهاا ترپنوئیهدها و فنهل   

آسپرژیلوس پارازی،یکوس و  یاه علیه وونه یکنندو ممانات

دارای ویهاهی   یهها  اسهانس  را دارند.آسپرژیلوس فالووس 

آسهپرژیلوس و   یها بر وروه یتوجو فاالیت ردقارچی قابل

بیهان   یرینته ریشهه  [. 00هسه،ند ] تولیدات مایکوتوکسهینی  

(Glycyrrhiza glabra)    دارای ترکییههات م،اههددی نظیههر

لیسهرتینیک اسهید و   هها )ولیسهریزینا و   ترپن یترساپونینا 

سههاکاریدهایی ماننههد  یپلههلیکوریههک اسههید(ا فالونوئیههدهاا 

ا کهولینا فی،وسه،رولا   هها  تانننشاس،ها پک،ینا آمینواسیدهاا 

 .[24ی مادنیا اسید آسکوربیک و کورس،ین است ]ها نمک

تههوان بههه  یمههبیههان  یرینتههاز ترکییههات عمههده موجههود در 

والبریدین کهه   ترپن اسید ولیسریزیک یا ولیسریزین و یتر

 اتاره کرد.  استفالونوئید اصلی موجود در این ویاه 

ها و میهارزه بها    یماریبها در درمان  یوتیکازپروباس،فاده 

[. 3اسههت ] تههده وههزارشههها  یشآزمههاههها در  ینآفالتوکسهه

ها از طریق بویود عملکردا تقویت سیس،م ایمنهی   یوتیکپروب

را اعمههال و تاهادل فلههور میکروبهی روده آثههار مفیهد خههود    

های موجود در  یدوولیکانپپ،ساکاریدها و  یپل[. 08کنند ] یم

تواننهد بها    یمه ههای اسهید الک،یهک     یبهاک،ر دیوارة سهلولی  

[. 01باند تده و از آثار منفهی آن بکاهنهد ]   B1آفالتوکسین 

بیوتیهک   یپهر ین افهزودن پروبیوتیهک پروتکسهین و    چنه  هم

رم آفالتوکسهین  ورم در کیلوو یلیم 4اینولین به جیره دارای 

ههها بههر وزن بههدنا  ینآفالتوکسههسههیب کههاهش آثههار منفههی 

ی ووت،ی ها جوجهپارام،رهای پاتولوژی و بیوتیمایی خون 

 [.3تد ]

مطالاهههات بسهههیاری در ارتیهههاط بههها مهههواد جهههاذب  

ی هها  جوجهه در جیرة  ها آنها و کاهش سمیت  ینآفالتوکس

 ( ترکییی غنی ازBiocharووت،ی انجام تده است. بیوچار )

کربن است که از سوخ،ن ناقن زیست توده در فقهدان یها   

( بهه  Pyrolysisحضور کم اکسیون تحهت فرآینهد پیرولیهز )   

[. افزودن زغال حاصل از ویاه دارویی بهه  21آید ] یمدست 

[. 02ی ووت،ی تد ]ها جوجهجیرها سیب افزایش وزن بدن 

تامل توانایی باند تهدن   ها دامآثار سودمند بیوچار در جیرة 

ا سهموما بویهود قابلیهت هضهم و ابقهای نی،هروژنا بویهود        ب

رریب تیدیل خورا  از طریهق تغییهر جمایهت میکروبهی     

 اسهت  مهرغ  تخهم دس،گاه ووارش و افزایش تولید ووتت و 

یی کههه تحقیقههی در ارتیههاط بهها آثههار عصههارة آنجههااز  [.21]

اسهتا   نشهده  انجهام بیان بر کاهش آثار آفالتوکسهین   یرینت

انجههام ایههن تحقیههق مقایسههة تههأثیر     رو هههدف از ازایههن

بیهانا پروبیوتیهک    یرینته ههای خهوراکی )عصهاره     یافزودن

پروتکسینا ردقار  و بیوچار کود مرغهی( بهر عملکهرد و    

ی ووته،ی آلهوده بهه    ها جوجهپارام،رهای بیوتیمیایی خون 

 آفالتوکسین بود.

 

 ها روشمواد و 

و قطاه جوجة ووته،ی )نهر    821این آزمایش با اس،فاده از 

قطاههه  01تکههرار و  2تیمههارا  2بهها  813مههاده( سههویة راس 

. 0های آزمایشی تامل   یرهججوجه در هر تکرار انجام تد. 

وهرم   یلهی م 0. جیهرة پایهه دارای   2جیرة پایه )تاهد منفی(  

ة عهالو  بهه . تهاهد مثیهت   8)تاهد مثیهت(    B1آفالتوکسین 
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. تهاهد  4وهرم در کیلهوورم جیهره(      8) بیان یرینتعصاره 

وهرم در کیلهوورم    6) بیهان  یرینته ة عصهارة  عهالو  بهیت مث

 2/1) ة پروبیوتیک پروتکسهین عالو به. تاهد مثیت 2جیره(  

ة مکمل رد عالو به. تاهد مثیت 6ورم در کیلوورم جیره(  

. 2وهرم در کیلهوورم جیهره( و     2/1اوراباند به میزان )قار  

( بیوچهار کهود مرغهی   ) ة توکسین بایندرعالو بهتاهد مثیت 

 ورم در کیلوورم جیره(.   01)

 AGRANCOرههد قههار  اورابانههدا سههاخت تههرکت  

تهد و یهک ترکیهب     آمریکاا از ترکت کیان فهارمینو تویهه  

آلومینوسیلیکات سدیم و کلسیم است که دارای میل ترکییی 

باالیی با آفالتوکسین است. پروبیوتیک مورد اس،فاده در این 

کهه از تهرکت   آزمایش پروتکسین )محصول انگلس،ان( بود 

سهویة   00ة آژند دام تویه تد. پروتکسهین دارای  کنند پخش

 اسههههیدوفیلوسا الک،وباسههههیلوس ازجملهههههی بههههاک،ر

 دلیروکههی الک،وباسههیلوس سههالیواریوسا اسهه،رپ،وکوکوس

 رامنهههوسا الک،وباسههیلوس  ترموفیلهههوسا بولگههاریکوسا 

 قههار  بیفیههدوما بیفیههدوباک،ریوم فههازیوما ان،روکوکههوس

. اسههت پن،ولوپسههی کاندیههدا مخمههر و اوریههزا آسههپرژیلوس

 سهه  در سویا و ذرت پایة ( بر0آزمایشی )جدول  های جیره

 نویسهی  یهره افزار ج نرم کمک به پایانی و رتد آغازینا دورة

UFFDA هضهم اس،انداردتهده    قابهل  یدآمینهاسه  براسهاس  و

 [. 7] تدند تنظیم ایلئومی

بیهان از تهرکت ویهاه دارویهی ویهاه       یرینتعصارة ویاه 

عصارة هیدروالکلی تویه تد و بهه جیهره    صورت بهانس اس

تولید آفالتوکسهین از ویهال اسه،اندارد     منظور بهارافه تد. 

تهده   یهتو( )PTCC-5286قار  آسپرژیلوس پارازی،یکوس )

ی علمهی و  هها  پهووهش از مرکز ونجینة میکروبهی سهازمان   

صنا،ی ایران( اس،فاده تد. قار  فوقا نخست روی محهیط  

دکس،روز آوارا کشت داده تد. سهپس کشهت   کشت سابرو 

آمده برای تولید آفالتوکسین به بهرنج من،قهل تهد.     دست به

ههای   غلظت آفالتوکسین موجود در مخلهوط نوهایی جیهره   

ههای   جیهره  از تمهامی  ورم نمونه 011آزمایشی با اس،فاده از 

ویری  ( اندازهAOAC 2005) HPLCآزمایشی توسط روش 

ای آزمایشهی یهک قسهمت در    هه  یهره جتد و مقهدار آن در  

باینهدر بیوچهار در    ینتوکس[. 22( برآورد تد ]ppmمیلیون )

 ورماکافت از اس،فاده آزمایشگاه خاکشناسی دانشگاه ایالم با

 زمهانی  بازة در ووراد  سان،ی درجة 611 دمای در مرغی کود

منظهور   به و تد تولید محدود اکسیون ترایط در ساعت سه

 برخههی قههارچیا هههای نیتوکسهه جههذب قابلیههت بررسههی

منظهور   . بهه تهد ویری  اندازه آن فیزیکوتیمیاییهای  ویووی

 فلهزات  کهل  مقهدار  تولیهدی  بیوچهار  سمیت مقدار بررسی

 اسپک،روسهکوپی  اتمهی  جهذب  دسه،گاه  توسهط  آن سنگین

ازجملهه   سهنگین  عناصهر  برخهی  یری تد که مقادیرو اندازه

 ا12/1 ا118/1 ترتیههب بهه  کهروم  و نیکهل  سهربا  کهادمیوما 

 توسههههط یههههت. درنوابههههود درصههههد 1100/1 و 118/1

 بیوچار منافذ اندازة و تخلخل میزان الک،رونی میکروسکوپ

 نشان الک،رونی میکروسکوپهای  . عکستد یبردار عکس

 نهاهمگن  و م،خلخهل ای  مهاده  بایندر بیوچار ینتوکس که داد

اسهت.   قلیهایی  فلزات مقداری و کربن دارای عمدتاً واست 

 Spectra FTIRدسه،گاه   توسهط  سهطحی  عهاملی های  وروه

توسهط دسه،گاها    تده ارائههای  یکپتد و با توجه به  تایین

هههای  وههروه ةدهنههد نشههان 8203پیههک  مشههخن تههد کههه

 ةدهنهد  نشان 2320 و 2333 ا2770 های یکپهیدروکسیل و 

 ترکییهات  بهه  مربهوط  که هس،ند CH3- و CH2-های  وروه

 بهه  مربهوط  0622 و 0211های  پیک و آلیفاتیک زنجیر بلند

 0122 است و پیک آروماتیکهای  حلقه در C=O پیوندهای

زیهرا ترکیهب بیوچهار     اسهت وهروه هیدروکسهیل    به مربوط

 است.ی دو پیک هیدروکسیلی ادار
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 پايه )گرم در كیلوگرم( ةجیر. مواد خوراكي تشکیل دهنده و تركیب شیمیايي 1جدول 

 روزوی( 82-22پایانی ) روزوی( 24-00رتد ) روزوی( 01-0آغازین ) مادة خوراکی

 2/66 6/61 28 ذرت

 23 6/27 82 درصد پروتئین( 44کنجالة سویا )

 6/0 0 0 روغن آف،ابگردان

 1 6/4 2/6 درصد پروتئین( 61ولوتن ذرت )

 2/0 442/0 22/0 کلسیم فسفات  دی

 0/0 04/0 82/0 کربنات کلسیم

 23/1 22/1 24/1 نمک

 02/1 2/1 2/1 یرینت جوش

 07/1 2/1 24/1 م،یونین -ال-دی

 06/1 26/1 23/1 لیزین هیدروکلرید-ال

 114/1 142/1 12/1 ترئونین-ال

 22/1 22/1 22/1 0مکمل وی،امینه

 22/1 22/1 22/1 2مکمل مادنی

 (درصدتده ) محاسیه مغذی مواد ترکیب

 11/8181 11/8181 11/8111 یلوورم(در کوساز )کیلوکالری  انرژی قابل سوخت

 11/07 71/21 21/28 پروتئین خام )درصد(

8)درصد( هضم قابللیزین 
 22/0 01/0 73/1 

 44/1 22/1 61/1 )درصد( هضم قابلم،یونین 

 22/1 23/1 81/1 )درصد( هضم قابلسیس،ئین 

 20/1 31/1 71/1 )درصد( هضم قابلم،یونین + سیس،ئین 

 ورم 3/1 ا Eورم وی،امین  2/2ا D3المللی وی،امین  ینبواحد  311111ا Aالمللی وی،امین  ینب واحد 8611111. هر کیلوورم مکمل وی،امینی حاوی  0

 H2ورم میلی 41و B12 ورم  میلی 6ا B9ورم  4/1ا B6ورم  026/0ورم کلسیم دپن،وناتا  72/8ا B3ورم  33/00ا B2ورم  64/2ا B1ورم  2/1ا Kوی،امین

ورم مسا  4ورم آهنا  21ورم رویا  33/88ورم منگنز )اکسید(ا  63/87ورم کولین کلرایدا  011. هر کیلوورم مکمل مواد مادنی حاوی  2. 

 .SIDایلئومی=  اس،انداردتده هضم قابلیدآمینة اس. 8سلنیوم و   ورم 13/1ید و ورم876/1
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وزن بدنا مصرف خورا  و رریب تیهدیل غهذایی در   

ند. در روزانهه ثیهت تهد    صهورت  بهپایان هر دوره و تلفات 

روزوی( دو قطاه پرنده )یک پرنده نر و  82پایان آزمایش )

تصهادفی   صهورت  بهه یک پرنده ماده( از هر واحد آزمایشی 

یهری از وریهد بهالا بهرای بررسهی      و خونان،خاب و پس از 

ی مخ،لف الته کش،ار تهدند. فاک،ورههای مهورد    ها قسمت

و  یری تامل وزن التها سینها رانا چربی بطنیا کیدو اندازه

سنگدان بودند. چربی و پروتئین خهام ووتهت سهینه و ران    

[ و با اس،فاده 2ترتیب به روش فولچ ] ی ووت،ی بهها جوجه

 8111از دس،گاه کلهدال تایهین تهد. پهس از سهان،ریفیوژ )     

ی خون ورف،ه تدها سرم جدا تهده  ها نمونهدقیقه(  02-دور

و  ی خونی تامل ولوکزا آلیومینا پروتئین تامها فراسنجهو 

هههای تههرکت  یههتکاسههید اوریههک خههون بهها اسهه،فاده از  

 توسهط  حاصهل  یهها  دادهیهری تهدند.   و اندازه آزمون پارس

 تجزیهه  0برای مدل  2110( سال 0/7 )نسخه  SASافزار نرم

دانکهن در سهطح    یا دامنه چند به کمک آزمون ها یانگینم و

 . تدند مقایسه درصد 2

(0) Yij= µ + Ti + eij 

 میانگینا µ مقدار عددی هر مشاهده  اYij رابطها این که در

   .آزمایشی است خطایا  eijاثر تیمار وا Ti جمایت 

 نتایج و بحث

نشان داد که در دورة آغازین و پایانی مقدار  2ن،ایج جدول 

مصرف خورا ا افزایش وزن بدن و رریب تیدیل خورا  

ی آزمایشهی نداتهت. در دورة   ها وروهداری بین  امانتفاوت 

کننهدة جیهره    یافهت دری ها جوجهکل دورة پرورش رتد و 

ورم در کیلهوورم آفالتوکسهین(    یلیم 0تاهد مثیت )حاوی 

داری وزن بهدن کم،هر و رهریب تیهدیل خهورا        امانه  طور به

 (P < 12/1باالتری را نسیت به تیمار تاهد منفی نشان دادنهد ) 

داری  امانه ها با تیمهار تهاهد منفهیا تفهاوت      یافزودنو بین 

وهرم در کیلهوورم    8اتت. در دورة رتدا افهزودن  وجود ند

بایندر بیوچار به جیهرة حهاوی    ینتوکسبیان و  یرینتعصارة 

دار وزن بهدن و رهریب تیهدیل     امانآفالتوکسین به افزایش 

( P< 12/1تر در مقایسه با تیمار تاهد مثیت انجامید ) یینپا

ین در کهل  چنه  ههم و تفاوتی با تیمار تاهد منفهی نداته،ند.   

وههرم در کیلههوورم  8پههرورش تیمههار تههاهد منفههی و  دورة

بیانا بهاالترین افهزایش وزن را نشهان دادنهد      یرینتعصارة 

(12/1 >P در دورة رتههد و کههل دورة پههرورش مصههرف .)

 های آزمایشی قرار نگرفت.   یرهجخورا  تحت تأثیر 
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در توافههق بهها ن،ههایج آزمههایش حارههرا اسهه،فاده از یههک 

ی هها  جوجهه وکسهین در جیهرة   قسمت در میلیون سم آفالت

ووت،ی به کاهش خهورا  مصهرفیا وزن بهدن و افهزایش     

[. کهاهش وزن و افهزایش   8رریب تیدیل خورا  انجامید ]

یهل  دل بهتواند  یمهاا  ینآفالتوکسرریب تیدیل غذایی در اثر 

یی و اثههر اتهه،وا کههمکههاهش بههازدهی اسهه،فاده از خههورا ا 

وتئین و لیپیهدها  ها بر سهن،ز پهر   ینآفالتوکسی کنندو ممانات

توانند سیب کاهش در تولیهد   یمها  ینآفالتوکس[. 04باتد ]

ههای   یمآنهز های لوزالماده و کهاهش فاالیهت برخهی     یمآنز

هاا لیپیدها و اسهیدهای   ینپروتئهاا  یدراتکربوه کننده هضم

نوکلئیک توند که این مسئله بهه کهاهش جهذب برخهی از     

 هها  جوجهه مواد مغهذی و بهه دنیهال آن کهاهش وزن بهدن      

 [.  03انجامد ] می

هههاا رتههد و  ینآفالتوکسههاخهه،الالت کیههدی ناتههی از 

و قابلیت اس،فاده از چربی و پروتئین جیره  ها پرندهسالم،ی 

[. ولیسههریزین ویههاه  07دهههد ] یمههرا تحههت تههأثیر قههرار  

بیان از طریق جلوویری از تغییرات نفوذپذیری غشاء  یرینت

[ و والبریهدین  2د ]تو سلولی موجب آثار محافظ،ی کید می

هههای کیههد مههوش  آنا از پراکسیداسههیون لیپیههد میکههروزوم

ههای سهلولی را از    صحرایی مماناهت کهرده و می،وکنهدری   

[. ویاهان دارویی 2کند ] یمهای اکسیداتیو محافظت  اس،رس

توانند فرایند هضمی دس،گاه وهوارش را بویهود بخشهند     یم

ا تهأثیر  [ و افزایش راندمان هضم و جذب مهواد مغهذی  02]

 مس،قیم بر بویود رریب تیدیل خورا  بگذارد.

درصهد   2/1کهردن جیهره بها     مکمهل است  تده وزارش

 pbb 81ی ووت،ی بها  ها جوجهبیوچار از آثار مخرب تغذیة 

و   مهر  آفالتوکسین جلوویری کرده و موجب کاهش نرخ 

[. اسهه،فاده از 28تههود ]  یمهه ههها جوجهههبویههود رتههد در  

یل دارا بودن توانایی باند تدن بها  دل هببایندر بیوچار  ینتوکس

ین آثار مثیت بر دسه،گاه وهوارش و   چن همها و  ینآفالتوکس

ههای مفیهد    یکرواروانیسهم مایجاد اکوسیس،می مناسب برای 

دس،گاه ووارش سهیب افهزایش مقاومهت حیهوان در برابهر      

[ کهه ایهن امهر موجهب     6تود ] یمی مخ،لف زا تنشعوامل 

زایش رتهد و بویهود رهریب    افزایش جذب مواد مغذیا اف

 تود.   یمتیدیل خورا  از طریق کاهش مواد مغذی مدفوع 

ی ووته،ی بهر   ها جوجهدر جیرة  B1وجود آفالتوکسین 

(. 8تأثیروهذار بهود )جهدول     هها  جوجهه وزن اجزای التهة  

دار وزن نسیی سهینه منجهر تهد     امانآفالتوکسین به کاهش 

(12/1 >P )یی سهینه را  هاا وزن نس یافزودنکه همة  یدرحال

ی ههها جوجهههدر مقایسههه بهها وههروه تههاهد افههزایش دادنههد. 

یهرة آلهوده بهه    جکنندة جیره بهدون آفالتوکسهین و    یافتدر

آفالتوکسین به همراه پروبیوتیکا وزن نسهیی عضهلة سهینه    

وهرم در   یلهی م 0باالتری نسیت به وروه تاهد مثیت حاوی 

(. میههزان چربههی P< 12/1کیلههوورم آفالتوکسههین داتهه،ند )

وههرم  یلههیم 0رة بطنههی در جیههرة تههاهد مثیههت حههاوی حفهه

 تهرین مقهدار در جیهرة حهاوی     یینپاآفالتوکسین باال بود و 

ورم آفالتوکسهین مشهاهده تهد     یلیم 0بیان +  یرینتورم  6

(12/1 >P    از نظر وزن نسیی التهها ران و سهنگدان بهین .)

داری مشهاهده نشهد. وزن    امانه ی آزمایشی تفهاوت  ها وروه

ثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفهت کهه   نسیی کید تحت تأ

در تطابق با آزمایش حارر نشان داده تد که جیرة آلوده به 

ی ووته،ی  هها  جوجهآفالتوکسین تأثیری بر وزن نسیی کید 

 [.07نداتت ]

هها در مقابهل سهمیت ناتهی از      یوتیهک پروباثر حفاظ،ی 

هها بهه    یوتیهک پروبها به دلیهل توانهایی اتصهال     ینآفالتوکس

هههاا کههاهش جههذب آفالتوکسههین در دسهه،گاه  ینآفالتوکسهه

در مقابهل   DNAدنیال آن حفاظت از غشهاء و   ووارش و به

سهاکاریدهای   یپل[. ترکییات پروتئینیا 01] استاین سموم 

تیکوئیهک   یپله خنثیا ماتریکس پپ،یدوولیکانا تیکوئیهک و  

های اسیدالک،یک در اتصال  یباک،رموجود در دیوارة سلولی 

بههر عملکههرد  ههها آنکههاهش آثههار منفههی ههها و  ینتوکسههبههه 

[. 01کننهد ]  یمه ی را ایفها  ا عمهده ی ووت،ی نقهش  ها جوجه
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ههاا   ینآفالتوکسه یجادتده توسهط  ایل مسمومیت کیدی دل به

افزایش میزان چربی کید و کهاهش فاالیهت سهن،ز پهروتئین     

ها با کاهش  ینآفالتوکسین چن هم[. 22اف،د ] یمکیدی اتفاق 

اوی مههورد نیههاز بههرای هضههم ههها و اسههیدهای صههفر یمآنههز

در  هها  آنهاا سیب موار هضم چربی و افزایش تجمع  یچرب

ی هها  موش[. در آزمایش انجام تده روی 22توند ] یمبدن 

آزمایشگاهی مشاهده تد که تغذیه با عصهاره فالونوئیهدی   

بیان سیب کاهش وزن بدن از طریهق کهاهش انهدازة     یرینت

اکسیداسهیون و   [. افهزایش در 0تهود ]  تودة چربی بدن مهی 

ههای اح،مهالی در    یسهم مکانکاهش بیوسن،ز اسیدهای چرب 

کهاهش چربهی بههدنی و کهاهش وزن بههدن توسهط عصههارة     

[. این عمهل از طریهق تهأثیر عصهارة     24بیان هس،ند ] یرینت

ی مهؤثر در مسهیرهای   ها ژنبیان بر القای بیان برخی  یرینت

اکسیداسیون اسیدهای چرب و کاهش سن،ز این اسهیدها در  

 [.24ویرد ] یمکید صورت 

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر ولوکز و آلیومین سرم خون 

کهه تغذیهة جیهرة     یدرحهال دار نیودا  امانی ووت،ی ها جوجه

حاوی آفالتوکسهین بهدون مهادة افزودنهی )تهاهد مثیهت(       

دار میزان پروتئین سرم و افزایش میهزان   امانموجب کاهش 

( و افهزودن  P< 12/1ی ووت،ی تد )ها جوجهاسید اوریک 

بیهان مهانع کهاهش سهطح      یرینتورم در کیلوورم عصارة  8

ة جیهره  کننهد  مصهرف ی ووته،ی  ها جوجهپروتئین کل سرم 

ین افههزودن چنهه هههم(. 4دارای آفالتوکسههین تههد )جههدول 

وههرم در کیلههوورم عصههارة    6باینههدر بیوچههارا   ینتوکسهه

بیان و ردقار  سیب کاهش سطح اسید اوریک سرم  یرینت

توکسهین  ة دارای آفالة جیهر کنند مصرف،ی ی ووتها جوجه

 .تد
 

 

 

 و درصد ران و سینه )درصدی از الشه( های آزمايشي بر وزن نسبي اجزاء الشه )درصدی از وزن زنده( یرهج. تأثیر 3جدول 

  ●های آزمایشی یرهج  

P-value 
 انحراف

 میانگین مایار
2 6 2 4 8 2 0 

 صفت

 الته 24/61 83/27 34/27 76/27 02/61 72/23 22/27 62/1 

 ران 72/26 16/22 32/23 10/22 02/22 23/22 17/22 28/1 

10/1 22/1 ab12/82 bc88/88 a32/82 ab06/82 ab81/82 c23/82 a70/82 سینه 

 کید 82/2 24/2 80/2 12/2 28/2 27/2 23/2 02/1 

18/1 00/1 ab31/1 ab71/1 ab31/1 b26/1 ab72/1 a02/0 ab72/1 
ربهههی حفهههره چ

 بطنی

 سنگدان 13/2 28/2 17/2 76/0 24/2 02/2 07/2 08/1 

a-c امان  تفاوت ارقام در هر ردیف با حروف نامشابه ( 12/1دار است >p.) 
 عصهاره  وهرم  8+  مثیهت  . تهاهد 8  (آفالتوکسین بر کیلهوورم  ورم یلیم جیرة پایه دارای) مثیت . تاهد2  (آفالتوکسین جیره پایه بدون) منفی . تاهد0 ●
-قهار   رهد +  مثیهت  . تهاهد 6کیلوورم در تن(   2/1پروتکسین ) پروبیوتیک+  مثیت . تاهد2بیان   یرینت عصاره ورم 6+  مثیت . تاهد4 بیان  یرینت

 کیلوورم در تن(. 01مرغی ) کود بیوچار+  مثیت . تاهد2و  (کیلوورم در تن 2/1اوراباند )
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 های گوشتيهای سرم جوجههای آزمايشي بر فراسنجه جیرهثیر أ. ت4 جدول

  ●های آزمايشيجیره  

P-value صفت 1 2 3 4 5 6 7 میانگین معیار انحراف 

 گلوكز 72/231 51/241 34/248 37/251 02/290 53/253 59/280 85/25 
 لیتر(گرم بر دسي)میلي

03/0 37/0 ab72/3 ab72/3 ab86/3 ab00/4 a67/4 b84/2 a87/4 پروتئین كل 
 لیتر(يگرم بر دس)

 آلبومین 91/1 64/1 91/1 71/1 94/1 57/1 98/1 12/0 
 لیتر(يگرم بر دس)

01/0 25/0 b81/5 b79/5 ab33/6 b67/5 ab33/6 a08/7 b74/5 اسید اوريک 
 لیتر(گرم بر دسييمیل)

a-c:  دار است مشابه معنينا تفاوت ارقام در هر رديف با حروف(05/0 >P .) 
 گرم 3+  مثبت ( شاهد3، (آفالتوكسین بر كیلوگرم گرممیلي جیره پايه دارای) مثبت ( شاهد2، (آفالتوكسین جیره پايه بدون) منفي ( شاهد1 ●

 بیان،شیرين عصاره
اگراباند -قارچ ضد+  مثبت ( شاهد6تن(، كیلوگرم در  5/0پروتکسین ) پروبیوتیک+  مثبت ( شاهد5بیان، شیرين عصاره گرم 6+  مثبت ( شاهد4 
  (كیلوگرم در تن 5/0)

 كیلوگرم در تن(. 10مرغي ) كود بیوچار+  مثبت ( شاهد7و 

 

مین سهرم در ایهن   دلیل عدم تأثیر آفالتوکسین بهر آلیهو  

که پروتئین کل سرم در اثر  یدرحالآزمایش مشخن نیست 

ی در بیوسهن،ز  ا عمهده آفالتوکسین کاهش یافت. کید نقهش  

 هها بها   ینآفالتوکسه [. 22ههای پالسهما دارد ]   ینپروتئبیش،ر 

و  RNAههای م،صهل تهونده بهه      یهت م،ابولتدن بهه   یلتید

DNA ا سههیب اخهه،الل در فاالیههت آنههزیمRNA مههراز یپلهه 

و بهه   RNAیجه از سهن،ز  درن،توند که  یم DNAوابس،ه به 

[. بنهابراین  22آیهد ]  یمه  عمل بهدنیال آن پروتئین جلوویری 

کاهش در سطح پروتئین سرما اثهر مامهول آسهیب کیهدی     

و تههاخن مسههمومیت   اسههتناتههی از آفالتوکسههیکوز  

اسه،فاده از  [. همچنهین  20اسهت ]  تهده  مطرحآفالتوکسینی 

ی آلوده بهه آفالتوکسهین   ها جوجهیرة عصارة مرکیات در ج

هها را   ینآفالتوکسه کاهش پروتئین و آلیومینا سرم ناتی از 

 .[04] کند یمجیران 

افهزایش میهزان اسهید اوریهک خهونا تهاخن آسهیب        

 اسهت ی ووت،ی ها جوجهها در  ینآفالتوکسکلیوی ناتی از 

ها تامل تورما نفریتا  یهکلها بر  ینآفالتوکس[. آثار منفی 2]

نیا تخریب بافت اپی،لیوما رخیم تهدن غشهای پایهه    پرخو

ولومرولیا خونریزی و انسداد مجاری و تغییرات دژنراتیهو  

کورسهه،ین [. ولیسههریزین و 2ی کلیههه اسههت ] ههها توبههول

بیان دارای آثار حفهاظ،ی بهر سهندروم نفروپاتیهک از      یرینت

( Nf-KB 65ی کاپا بی )ا هس،هطریق کاهش بیان ژن فاک،ور 

ی هها  مهوش و بویهود نفروپهاتی در    ور رتد ب،او تیدیل فاک،

و از این طریق باعث کاهش سهطوح اورها  هس،ند صحرایی 

[. 02تهوند ]  یمه های آزاد اکسهیون   یکالراداسید اوریک و 

بیههان ترکییههات  یرینتههفنولیههک ریشههة  یپلههفالونوئیههدهای 

اکسیدانی قهوی هسه،ند و والبریهدین )ایزوفالونوئیهد(      یآن،

نفروتیههک و از بههین برنههدة   یآن،ههثههار بیههان دارای آ یرینتهه

هههای آزاد اسههت و از ایههن طریههق در کههاهش     یکههالراد

[. تهأثیر مثیهت ترکییهات    0ی کلیهوی نقهش دارد ]  ها عفونت

باینهدر بیوچهار بهر کهاهش آثهار منفهی        ینتوکسردقار  و 

یههل سههاخ،ار جههذبی  دل بهههههها  یهههکلههها بههر   ینآفالتوکسهه
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. سهدیم و  اسهت  ها آنی و م،خلخل باد سهآلومینوسیلیکاتی 

کلسههیم موجههود در سههاخ،مان تههیمیایی ایههن ترکییههات بهها 

ها باند تده و سیب افزایش جذب ایهن سهموم    ینآفالتوکس

 [.  4توند ] یمتوسط این ترکییات 

 

 های گوشتي )درصد(های آزمايشي بر چربي و پروتئین گوشت ران و سینه جوجهثیر جیرهأ. ت5جدول

  ●های آزمايشيجیره  

P-value صفت 1 2 3 4 5 6 7 میانگین معیار انحراف 

 پروتئین گوشت سینه 03/21 37/19 73/20 58/21 11/21 80/20 32/22 41/1 

 چربي گوشت سینه 33/3 66/4 66/4 33/4 66/3 00/4 00/3 51/0 

02/0 52/0 a 51/20 bc 63/18 bc34/18 ab 28/19 bc45/18 c32/17 
ab 08/19 پروتئین گوشت ران 

 چربي گوشت ران 00/5 00/6 33/5 33/5 66/5 00/6 33/4 66/0 

a-c:  دار است تفاوت ارقام در هر رديف با حروف نامشابه معني(05/0 >P .) 
 گرم 3+  مثبت ( شاهد3، (آفالتوكسین بر كیلوگرم گرممیلي جیره پايه دارای) مثبت ( شاهد2، (آفالتوكسین جیره پايه بدون) منفي ( شاهد1 ●

+  مثبت ( شاهد6كیلوگرم در تن(،  5/0پروتکسین  ) پروبیوتیک+  مثبت ( شاهد5بیان، شیرين عصاره گرم 6+  مثبت ( شاهد4 بیان،شیرين عصاره
 كیلوگرم در تن(. 10مرغي ) بیوچار كود+  مثبت ( شاهد7و  (كیلوگرم در تن 1اگراباند )-قارچ ضد

 
باینهدر   ینتوکسه نشهان داد کهه افهزودن     2ن،ایج جدول 

دار  امانه بیوچار به جیرة حاوی آفالتوکسین سهیب افهزایش   

نسیت بهه جیهرة تهاهد مثیهت      درصد پروتئین ووتت ران
(. آثههار p< 12/1وههرم آفالتوکسههین تههد )  یلههیم0حههاوی 

هها در   ینپهروتئ هها در سهن،ز    ینآفالتوکسه ی کننهدو  ممانات
[. بهه نظهر   04های م،اددی به اثیات رسیده اسهت ]  یشآزما

ههای   یووهی ویهل  دل بهه باینهدر بیوچهار    ینتوکسه رسد که  یم

د بهها توانهه یمههسههاخ،مانی و سههاخ،ار جههذبی کههه دارد    
ها باند تده و مانع از جهذب ایهن سهم توسهط      ینآفالتوکس

هها   ینآفالتوکسه دس،گاه ووارش و جلوویری از آثار مخرب 

اسهت کهه    تهده  وهزارش [ که در این زمینهه  6بر بدن تود ]

ههای موجهود در دسه،گاه     ینتوکسه بایندر بیوچهارا   ینتوکس

یرفاال کرده و آثهار مثی،هی   غی ووت،ی را ها جوجهووارش 

 [.  6ور میکروبی دس،گاه ووارش دارد ]بر فل
ن،ایج کلهی آزمهایش نشهان داد کهه آلهودوی قهارچی و       

آفالتوکسین به افت تولید و تغییهرات م،ابولیهک در بهدن و    

انجامهد و اسه،فاده از عصهارة     ی ووت،ی مهی ها جوجهخون 
بایندر بیوچهار مرغهی بهر     ینتوکسبیان و  یرینتویاه دارویی 

ی هها  جوجهه در جیهره   B1توکسهین  بار آفال یانزکاهش آثار 
 ووت،ی مفید است.
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Abstract 

The effect of licorice extract (LE), probiotic, antifungal and boiler litter biochar on performance of broiler 

chickens fed aflatoxin B1 contaminated diet was investigated using 350 Ross broiler chickens. The trail 

was conducted in a completely randomized design with 7 treatments (negative control, basal diet without 

aflatoxin and additives), positive control (basal diet + 1 mg aflatoxin B1 and without additives) and 5 

other treatments were positive control with LE (3 and 6 g/kg), Protexin probiotic (0.5 gr), Agrabond (0.5 

gr/kg) and biochar toxin binder (10 g/kg)) and 5 replicates (10 birds in each replicate). The result showed 

that aflatoxin B1 lowered body weight gain and breast relative weight and increased FCR and abdominal 

fat of broilers (p < 0.05). Broilers fed negative control, 3 g/kg LE and biochar containing diets during the 

growing period and birds fed negative control and 3 g/kg LE during the entire period had higher BW and 

lower FCR as compared to other groups (p< 0.05). Negative control diet decreased breast relative weight 

and tight meat crude protein percent, while all of the additives led to improving these traits since the 

highest relative weight of breast and tight meat crude protein percent were observed in probiotic and 

biochar groups respectively (p< 0.05). The highest serum total protein was seen in broilers fed negative 

control and 3 g/kg LE diets while the lowest serum uric acid was observed in broilers fed negative 

control, 6 g/kg LE, Agrabond and biochar diets (p< 0.05). In conclusion, licorice extract and broiler litter 

biochar additives decreased adverse effects of aflatoxin B1 on broiler chickens performance. 

Keywords: aflatoxin, body weight, broiler, medicinal herb, probiotic, toxin binder. 
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