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 چکیده

 روتئینن پهای گوشتی که به عنوان یکی از منابع تامیکاهش مسمومیت ناشی از آفالتوکسین در جوجه زمینه مطالعاتی:

-صارهعمطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات  هدف:کارگیری ترکیبات گیاهی اهمیت دارد. انسانی هستند به واسطه به

ک در های بیوشیمیایی خون و ریخت شناسی روده باریهای اتانولی آویشن شیرازی و پونه کوهی بر عملکرد، فراسنجه

طعه ق 300تعداد روش کار:انجام شد.   1Bی آلوده به سم آفالتوکسین های غذایهای گوشتی تغذیه شده با جیرهجوجه

 5 وگروه آزمایشی  4تصادفی با  "در قالب طرح پایه کامال 308سویه تجاری راس  )مخلوط نر و ماده(جوجه گوشتی 

ه ل: جیره پایوه اوهای آزمایشی عبارتند از: گرقطعه جوجه گوشتی( مورد استفاده قرار گرفتند. گروه 15تکرار )هر تکرار 

گرم، گروه میکروگرم در کیلو 600به میزان  1B)شاهد(؛ گروه دوم: جیره پایه آلوده با آفالتوکسین  1Bبدون آفالتوکسین

 میلی گرم در 500های اتانولی آویشن و پونه )هر کدام به میزان سوم: جیره شاهد به همراه مخلوطی از عصاره

-عصاره میکروگرم در کیلوگرم و مخلوط 600به میزان  1Bهد به همراه آفالتوکسین کیلوگرم(؛ و گروه چهارم: جیره شا

-وط عصارهنتایج نشان داد که به کارگیری مخل نتایج:میلی گرم در کیلوگرم.  500های آویشن و پونه هر کدام به میزان

ها، هد موجب بهبود وزن جوجتوانداری میهای مبتال به آفالتوکسیکوزیس به طور معنیهای آویشن و پونه در جوجه

-دریافت های گابلت روده باریک نسبت به تیمارها و کاهش تعداد سلولکاهش ضریب تبدیل غذایی، افزایش ارتفاع ویلی

اهش کهای مبتال به آفالتوکسیکوزیس موجب چنین افزودن همزمان عصاره آویشن و پونه در جوجهکننده سم گردد. هم

 پروتئین باو لیپو آمیناز، آلکالین فسفاتاز، لیپوپروتئین با چگالی کمس آمیناز، آسپاراتات ترانسمقادیر سرمی آالنین تران

ی آویشن مکمل سازی جیره غذایی با عصاره گیاه نتایج آزمایش حاضر نشان داد گیری نهایی:نتیجهچگالی باال گردید. 

 هایجه، ساختار بافت شناسی روده و بهبود فراسنشیرازی و پونه کوهی سبب کاهش اثرات منفی آفالتوکسین بر عملکرد

 می گردد.بیوشیمیایی در جوجه های گوشتی 
 

 طول پرز، کلسترول ریخت شناسی روده، عملکرد، ،1Bنآفالتوکسی :کلیدی گانواژ

 

 مقدمه

ها های ثانویه قارچایی از متابولیتدستهها آفالتوکسین

( و 2Gو  1G) G، (2Bو  1B) Bبه صورت بیشتر  بوده که

M (1M  2وM موجود هستند )کروماتوگرافی و به وسیله 

و  منافی)شوند میاز یکدیگر متمایز فلورسنت  و نور

آن  یر انواعنسبت به سا 1B(. آفالتوکسین 2011همکاران 
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سیف باشد )میتر سمیو تر فراوانغذایی مواد  در

های قارچمتابولیکی فعالیت  حاصلها آفالتوکسین(. 2008

باشند می فالووسآسپرژیلوسو بخصوص  پرژیلوسآس

توانند باعث آلودگی غذای موجودات زنده گردند که می

خسارات  سآفالتوکسیکوزی(. 2007 جردن و پترسون)

در شدید اقتصادی در صنعت طیور ایجاد کرده و 

، گذارهای تخمهای گوشتی، مرغجوجه، اردکپرورش 

 (.2008)سیف  ه استگذاشتاثر منفی بوقلمون و بلدرچین 

سمی آفالتوکسین به عواملی  ها به اثراتحساسیت جوجه

، سن، وضعیت تغذیه، فالتوکسینهمانند نژاد، غلظت آ

های ین ظرفیت آنزیممیزان مصرف سم و همچن

 ردبه سم زدایی آفالتوکسین بستگی دا میکروزومی کبد

ها ترشحات مایکوتوکسین(. 2007، و پترسون )جردن

آفالتوکسین مصرف  .دهندتحت تاثیر قرار می ای راروده

 موجب کاهش تولید ترشحات پانکراس و تغییر در

ویژه های روده( و فعالیت مورفولوژی روده )عمق کریپت

-میهای گوشتی جوجهو مالتاز روده  ساکاریدازهادی

افزایش تشکیل رادیکال  (.2009اپلگیت و همکاران ) شود

در اثر ها در بدن دانآزاد یا کاهش سطح آنتی اکسی

شود منجر به استرس اکسیداتیو می سآفالتوکسیکوزی

فیزیکی، شیمیایی و فیزیولوژیکی  از طرقتواند که می

و همکاران  ارالسن)های بدن شود باعث تخریب بافت

پیشنهاد شده است که خواص ضد اکسیدانی  .(2005

های گیاهی به علت وجود گروه های و عصاره هااسانس

OH های فنولیک به عنوان دهنده هیدروژن به رادیکال

باشد میتولید شده به هنگام استرس اکسیداتیو  دپراکسی

  شودعدم تشکیل پراکسید مییا باعث تأخیر و  که

ضد اثرات مفید و  (.2008)رزاقی ابیانه و همکاران 

ویشن و ، آزردچوبه ،رزماری گیاهان دارویی قارچی

 ppm 150 تا 50با غلظت چ نعناع در محیط کشت قار

(. در مطالعه دیگری بیان 2012گزارش شده است )روکیا 

در   رزماری نعناع فلفلی وهای عصارهشده است که 

تولید سم  مهاری برخاصیت  ppm 1000 غلظت

در  .(2011و همکاران  دیبز)است آفالتوکسین داشته 

 عصاره رزماری وگزارش دیگری، مخلوط عصاره 

در  ی قارچهاهایفهرشد از   ppm 250 ان میز به ویشنآ

که این ممانعت عمدتا به  محیط کشت ممانعت کرده است

لینالول و متیل چاویکول از ترکیبات  ،نیولسیحضور 

و  مقتدرگردد )بر می ها استعصارهموجود در این  مهم 

ضد همچنین مطالعات زیادی بر خواص  (.2008همکاران 

گیاه پونه  متعدد یهاگونهمیکروبی و آنتی اکسیدانی 

الوه بر نقش ع (2007گلوس و همکاران ) اندتاکید کرده

در دفاع برابر اشعه ثانویه گیاهی  مهمی که ترکیبات

حشرات ها و گلان ،زاماوراء بنفش، عوامل بیماری

توجه  هیهای گیادارند، پلی فنلمصرف کننده این گیاهان 

اکسیدانی قوی  ای را به واسطه داشتن خواص آنتیویژه

تواند سرکوب کننده استرس اکسیداتیو و ها که میآن

درمان اختالالتی همانند سرطان باشد به خود جلب کرده 

تولید  ممانعت از و است. جلوگیری از رشد قارچ

فنولیک موضوع بسیاری  به وسیله ترکیبات آفالتوکسین

 .(2008رزاقی ابیانه و همکاران ) تبوده اس از مطالعات

های عصاره سی اثراتمایش حاضر به منظور بررآز

صفات  بر پونه کوهیآویشن و  داروییاتانولی گیاهان 

مورفولوژی بیوشیمیایی و خصوصیات عملکردی و 

های گوشتی تغذیه شده با دستگاه گوارش جوجه

 گردید.انجام طراحی و  1Bآفالتوکسین 
 

 هامواد و روش

استفاده  ی و باتصادف "آزمایش در قالب طرح کامالاین 

جوجه یکروزه گوشتی مخلوط نر و ماده از  قطعه 300 از

شد. دمای سالن پیش از  انجام 308 تجاری راس سویه

گراد رسانده شد و درجه سانتی 33ها به ورود جوجه

 15 و تکرار 5گروه آزمایشی با  4سپس جوجه ها به 

تقسیم شدند، جوجه در هر واحد آزمایشی پس از توزین 

ها رسی جوجهبر روی بستر انجام گرفت و دست پرورش

بود. برنامه  آزاد ه پرورشیبه آب و غذا در کل دور

ساعت و خاموشی  23نوردهی نیز به صورت روشنایی 

 از هاجوجهتغذیه ساعت تا زمان کشتار اعمال شد.  1



 3...          تغذیه شده با هاي گوشتی جوجه در دستگاه گوارش عملکرد و ریخت شناسیبر کوهی  پونه هاي اتانولی آویشن شیرازي وعصارهمصرف همزمان اثر 

و مطابق با  سویا ذرت هپای بر خوراک با اول روز

و  308اری راس پیشنهادات شرکت راس برای سویه تج

در سه  WUFFDAبا استفاده از نرم افزار جیره نویسی 

و دوره  28-11، دوره رشد 10-1سطح جیره آغازین 

های گروه (.1روزگی تنظیم شدند )جدول  42-29پایانی 

آزمایشی عبارتند از: گروه اول: جیره پایه )بدون 

با شده آلوده و (؛ گروه دوم: جیره پایه 1Bآفالتوکسین

میکروگرم در کیلوگرم،  600به میزان  1Bوکسین آفالت

-گروه سوم: جیره شاهد به همراه مخلوطی از عصاره

میلی  500های اتانولی آویشن و پونه )هر کدام به میزان 

گرم در کیلوگرم(؛ و گروه چهارم: جیره شاهد به همراه 

میکروگرم در کیلوگرم و  600به میزان  1Bآفالتوکسین 

  ویشن و پونه هر کدام به میزانهای آمخلوط عصاره

صفات در این مطالعه میلی گرم در کیلوگرم.  500

مصرف خوراک و وزن میزان تلفات، شامل  یعملکرد

و نیز در پایان دوره محاسبه پرندگان به صورت هفتگی 

 2واحد آزمایشی  در پایان دوره پرورشی از هر .گردید

، 1گ آسانمرو بعد از کشتار به روش  شده پرنده انتخاب

ت شناسی روده از گیری جهت آزمایشات ریخنمونه

به  و زائده مکلاز سانتی متری  2 فاصله با ناحیه ایلئوم

این نمونه ها در ظروف  .شدانجام متر سانتی 5طول 

درصد، به آزمایشگاه پاتولوژی  10حاوی فرمالین 

توسط  ثابت کردن بافت فرآیند بعد از، که ارسال گردید

هماتوکسیلین  برش با میکروتوم، رنگ آمیزیو  پارافین

در زیر با میکروسکوپ نوری و شد  مانجا  و ایئوزین

و و همکاران ز مطابق با روشو ، 40عدسی شیئی 

 منظور چنین بههم. گردیدبررسی ها نمونه (2003)

 2 آزمایشی واحد هر از خونی هایفراسنجه بررسی

نمونه   وداج ورید ازانتخاب و  تصادفی صورت بهپرنده 

از قبیل  بیوشیمیایی هایفراسنجهو  شده گرفته خونی

 گلیسیرید،تری ،(4ALPو  3AST,2ALTهای کبدی )آنزیم

                                                           
1 -Euthanize 
2 -Alanin Amino Transferase 
3 -Aspartate Amino Transferase  
4 -Alkaline Phosphatase 

با کیت شرکت پارس آزمون و  5LDL، 6HDL کلسترول،

-اندازه (Technicon RA-1000آمریکا ،( دستگاه اتوآناالیزر

 .(2014هدایتی و همکاران شد ) گیری

 1Bتوکسین آفال روش تهیه سم

و  از شرکت سیگما آلدریچ خریداری 1Bسم آفالتوکسین 

-مراحل آمادهسازنده  بر اساس دستور العمل شرکت

میلی گرم  6سازی سم صورت گرفت. به همین منظور 

درصد مخلوط کرده و  96سی سی اتانول  100سم را با 

کیلوگرم دان آماده اسپری کرده تا  1در نهایت بر روی 

ای دان مخلوط شده و یک مخلوط همگن از بخوبی با اجز

حاصل شود. سپس این  1Bدان آلوده به آفالتوکسین 

به خوراک مصرفی پیش مخلوط مخلوط به صورت 

تیمارهای مورد نظر در مطالعه افزوده گردید. عصاره 

در آزمایشگاه گروه  پونه کوهیهای اتانولی آویشن و 

تهیه شد  7خیساندن دانشگاه مالیر به روشدامی علوم 

های به دست آمده از این (. داده2009ماریجا و همکاران )

تجزیه و  1/9نسخه  SAS نرم افزار آماریآزمایش با 

ها با استفاده مقایسه میانگین .(SAS 2003) تحلیل شدند

درصد  5خطای  در سطح  ای دانکندامنه از آزمون چند

 شد. انجام 
 

 نتایج و بحث

شیرازی و پونه کوهی با و گیاه آویشن  عصارهاثرات 

 هایجوجهصفات عملکردی بر آفالتوکسین  بدون

 گوشتی 

 وزن بدن

وزن پرندگان دریافت کننده  کهداد نشان آزمایش نتایج 

در مقایسه با گروه  1Bجیره آلوده به سم آفالتوکسین 

های گوشتی در بدن جوجهوزن. شاهد کاهش داشت

کسین همراه با گروه آزمایشی دریافت کننده سم آفالتو

با گروه مقایسه مخلوط عصاره آویشن و پونه کوهی در 

                                                           
5 -Low Density Lipoprotein 
6 -High Density Lipoprotein 
7-Maceration 
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آزمایشی دریافت کننده سم آفالتوکسین افزایش یافت و 

شد معنی دار  6و  4و  3، 2این افزایش در هفته های 

(05/0P≤)   (.2)جدول  

( بیان 2009و همکاران ) منافی ،مطابق با مطالعه حاضر

سم آفالتوکسین در هر  میلی گرمیک مصرف داشتند که 

در عملکرد و درصدی  5کاهش  سببکیلوگرم خوراک 

منافی . در مطالعه دیگری شودرشد جوجه گوشتی می

 هایدرصدی وزن گیری جوجه 21کاهش ( 2011)

آفالتوکسین گرم میلی 3/0در حضور  هروز 35تی گوش

1B گزارش نموده است. والدیویا  در هر کیلوگرم خوراک

به  1B( با بکارگیری سم آفالتوکسین 0120و همکاران )

ور، کاهش گرم در هر کیلوگرم خوراک طیمیلی 3میزان 

 21های گوشتی را در سن گیری جوجهدرصدی وزن 11

 200و  50همچنین افزودن روزگی گزارش نمودند. 

میکروگرم در کیلوگرم آفالتوکسین به جیره جوجه های 

بدن در  روز میزان افزایش وزن 42گوشتی در طول 

مقایسه با گروه کنترل را به طور معنی داری کاهش داد 

کاهش دریافت خوراک و (. 2006و همکاران  تیسری)

اختالل در متابولیسم انرژی و چربی بواسطه مصرف 

آفالتوکسین و به علت تغییر در مزه و اختالل در 

های هضم و جذب در مطالعات گوناگون گزارش مکانیسم

و همکاران  هدایتی و 2002ویگودا شده است )راجو و د

2014.) 

در آزمایش حاضر افزودن عصاره اتانولی آویشن و 

سبب بهبود وزن بدن به جیره آلوده به آفالتوکسین پونه 

ش گزارش کردند که یزماآاین نتایج مشابه که شده است 

اولیگوساکارید به جیره افزودن ترکیبات حاوی مانان

هبود افزایش وزن بدن آلوده به آفالتوکسین باعث ب

بنابراین  .(2004شود )اوگوز و پارالت بلدرچین می

اولیگوساکاریدی و ور ترکیبات مانانضاحتماال ح

 کوهیپونه آویشن و  ی موجود درناکسیداترکیبات آنتی 

از قبیل تیمول و کارواکرول، توانسته خاصیت ضد 

های اکسایشی آفالتوکسین داشته اکسیداتیو علیه فعالیت

اثرات مهاری بر تغییرات متابولیکی ناشی ( و 2004برت )

و با  مسمومیت کبدی داشته از قبیلاز آفالتوکسین 

داشته نقش کاهش اثرات سمی در بهبود افزایش وزن 

  (.2001)لی و همکاران  باشند

 مصرف خوراک

آویشن و پونه  عصارهمخلوط و  اثرات آفالتوکسین

شده ارائه  3ل بر میزان مصرف خوراک در جدوکوهی 

باالترین میزان دریافت خوراک در پایان هفته ششم با  که

های عصارهمخلوط ه دریافت کنندگروه گرم برای  4502

گروه  درخوراک مصرف و بوده ، پونه کوهیآویشن و 

در مقایسه با دریافت کننده سم آفالتوکسین  آزمایشی

دار نشان داده معنی کاهشو گروه چهارم گروه شاهد 

افزودن عصاره گیاهی به جیره آلوده به  .تاس

آفالتوکسین در مقایسه با گروه دریافت کننده 

ه به دنبال داشت را دریافت خوراکآفالتوکسین افزایش 

 . (>05/0P) است

( بیان داشتند که مصرف 2011کاران )ملیو و ه

سبب های گوشتی در جوجه  3ppmبه میزان آفالتوکسین 

یش ضریب تبدیل غذایی کاهش مصرف خوراک و افزا

( 2003لی و همکاران )درسجانتهای در بررسی. شودمی

به میزان یک  1Bکه حضور آفالتوکسین  ه استبیان شد

گرم در هر کیلوگرم خوراک طیور سبب کاهش میلی

مصرف آفالتوکسین در  مصرف خوراک شده است.

سبب   500ppbبه میزان نیز بوقلمون های در حال رشد 

ت خوراک و وزن گیری بوقلمون ها شده کاهش دریاف

مصرف خوراک به (. 2007 ،و همکاران رابوربود )

های گیاهی افزایش یافته واسطه افزوده شدن عصاره

است، آویشن به علت داشتن تیمول و کاراکرول و سایر 

های های محرک رشد در جیره غذایی جوجهفاکتور

ه و گوشتی اشتها آور بوده و محرک هضم گوارشی بود

باعث افزایش خوراک مصرفی روزانه و بهبود عملکرد 

(. آویشن همچنین 2006شود )کابوک و همکاران ها میآن

های گوارشی از قبیل آمیالز و سبب ترشح آنزیم

-شود و با افزایش جذب از طریق ویلیکیموتریپسین می
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دهد های روده مقدار خوراک دریافتی را افزایش می

 (.2004)دنلی و همکاران 

 ضریب تبدیل مواد غذایی

 افزودن آفالتوکسین و مخلوط عصارهنتایج مربوط به 

ضریب تبدیل آویشن و پونه کوهی به جیره غذایی بر 

 نشان 4شی در جدول های مختلف پرورغذایی در هفته

های گیاهی گروه دریافت کننده عصاره  .داده شده است

وه نسبت به گروه شاهد و گردر هفته ششم آزمایش 

دریافت کننده سم آفالتوکسین دارای ضریب تبدیل 

گروه آزمایشی دریافت و  (>05/0P)داشت تری پایین

نسبت به گروه های گیاهی کننده همزمان سم و عصاره 

ولی در مقایسه  داشت دارمعنیتفاوت دریافت کننده سم 

 .نشد ی مشاهدهمعنی دارتفاوت با گروه شاهد 

درصدی وزن  10کاهش  (2005ارالسان و همکاران )

گرم میلی گرم در کیلو 8/0ها را در اثر مصرف جوجه

اند. افزایش ضریب گزارش کرده سم آفالتوکسین را 

( 2013وی نیا )منافی و خسرمطالعه در  خوراک تبدیل

در جیره آفالتوکسین سم حضور . نیز گزارش شده است

بر روی ضریب تبدیل غذایی  های گوشتیغذایی جوجه

امروزه (. 2005دوگودا و مورتی گذارد )میفی اثر من

در گرم میلی 02/0دوز بیش از مشخص شده است که 

 ءسوب بروز اثرات خوراک سبآفالتوکسین در گرم کیلو

و افزایش ضریب تبدیل خوراک و پتانسیل رشد بر 

  .(2010هورواتووا و همکاران )شود ها میعملکرد جوجه

)کراس و همکاران  درصد آویشن 2استفاده از سطح 

و افزودن اسانس آویشن به جیره غذایی و آب  (2002

های گوشتی )آلسیک و همکاران مصرفی در جوجه

شده دار ضریب تبدیل خوراک موجب کاهش معنی( 2004

ترکیبات حاوی سینامون و مواد موثره تیمول و . است

در بهبود ضریب تبدیل غذایی احتماال نقشی کارواکرول 

بیان شده  (.2006کابوک و همکاران ند )جوجه ها دار

است که مصرف ترکیبات گیاهی و پروبیوتیکی در 

بیشترین اثرات مثبت  مدیریتی و محیطی شرایط نامساعد

 .(2004)دنلی و همکاران  را از خود به جای می گذرند

خواص آنتی اکسیدانی موجود در گیاهان دارویی سبب 

ی و بهبود ضریب های آنتی اکسیدانتر آنزیمترشح بیش

 (.2011وهمکاران  )جعفری می شودتبدیل خوراک 

مصرف آفالتوکسین در تیمار آلوده به  آزمایشدر این 

بر کاهش و پونه اثرات بهتری آویشن های عصاره

بررسی ریندرز و برنت  .ه استداشتضریب تبدیل غذایی 

تیمول و کارواکرول موجود در ( بیان دارد که 2003)

گزنه، پونه، آویشن و نعناع خاصیت ضد  گیاهان دارویی

 های پاتوژنباکتریبردن بین  که با ازمیکروبی داشته 

های اشرشیا کولی باکتریویژه و به طور  مسیر گوارشی

و سالمونال در کاهش بار میکروبی مضر دستگاه گوارش 

با افزایش و بهبود فرآیند از این طریق ، که بودهموثر 

خوراک و بهبود ضریب تر بازدهی بههضم و جذب در 

موثر هستند و از در جوجه های گوشتی تبدیل خوراک 

 موجود لینالول و متیل چاویکول ،نیولسیحضور  طرفی

و آویشن بر تولید و  رزماری، نعناع فلفلیهای عصاره

و  )دیبز فعالیت سم آفالتوکسین اثر مهاری دارند

 (.2008مقتدر و همکاران  و  2011همکاران 

اند تیمول موجود در آویشن و گزارش کردهمحققان 

همچنین کارواکرول دارای خواص ضدالتهابی بوده که 

عنوان محرک برای کبد عمل نموده و باعث تحریک به

سازی در زمان و پروتئین mRNAعمل رونویسی 

شود )یویانگولو و همکاران مصرف آفالتوکسین می

ی و اثرات رسد که اثرات فارماکولوژیکبه نظر می(. 2008

-تواند ناشی از فعالیت آنتیمحافظت کبدی در آویشن می

طور عمده ناشی از توانایی در حذف اکسیدانی بوده که به

های آزاد و یا ممانعت از پراکسیداسیون لیپیدی رادیکال

مقتدر و )به سبب فعالیت آفالتوکسین در بدن است 

 (. 2008 همکاران
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 غذایی پایه در مراحل مختلف پرورش جوجه های کوشتی جیره  مواد متشکله و ترکیب -1جدول 

Table 1- Ingredients and nutrient composition of basal diet at different production stages of broiler chickens  

Finisher (29-42d) Grower (11-28d) Starter (1-10d) Feed ingredients 

65.99 59.6 49.30 
Corn 

 ذرت

5 5 5.30 
Wheat 
 گندم

10.12 16.05 26.87 
Soybean meal (44%) 

درصد(44کنجاله سویا )  

11.5 11.48 10 
Corn gluten 
 گلوتن ذرت

3.09 3.34 3.50 
Soybean oil 
 روغن سویا

1 1.23 1.45 
Limestone 
 سنگ آهک

1.83 1.8 1.95 
Di-calcium Phosphate 
 دی کلسیم فسفات

0.36 0.36 0.36 
Salt 
 نمک

Vitamin premix1 
 مکمل ویتامینی 1 0.25 0.25 0.25

0.25 0.25 0.25 
Mineral premix2 
 مکمل معدنی 2

0.57 0.58 0.52 
DL-Methionine 
 دی ال متیونین

0.04 0.06 0.25 
Lysine 
 الیزین

Nutrient content of the diet 
 ترکیب مواد مغذی جیره غذایی

3200 3150 3010 

Metabolizable energy 
(Kcal/Kg) 

)کیلوکالری  انرژی قابل متابولسیم

 در کیلوگرم(

18 20 23 
Crude protein (%) 
 پروتئین خام )%(

0.9 0.9 1 
Calcium (%) 
 کلسیم )%(

0.45 0.45 0.5 
Available phosphorous (%) 
 فسفر قابل دسترس )%(

1.05 1.16 1.41 
Lysine (%) 
 لیزین )%(

0.78 0.81 1.09 
Methionine + Cysteine (%) 

)%( متیونین + سیستئین  

117 137 183 

Anion and cation balance 

(meq/kg) 
میزان تعادل انیون و کاتیون )میلی 

 اکی واالن در کیلوگرم(

گرم  E ،8/0گرم ویتامین  3D، 2/7واحد بین المللی ویتامین  A ،800000واحد بین المللی ویتامین  360000هر کیلوگرم مکمل ویتامینی حاوی: -1

 6B ،4/0گرم ویتامین  176/1گرم ویتامین پنتوتنات،  3B ،92/3گرم ویتامین  2B ،88/11گرم ویتامین  1B ،64/2گرم ویتامین  3K ،71/0ویتامین 

 .2Hمیلی گرم ویتامین  40و  12Bمیلی گرم ویتامین  9B ،6گرم وینامین 
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 397گرم، ید  4گرم، مس  20گرم، آهن  88/33گرم، روی  64/39گرم، منگنز )اکسید(  100: کولین کلراید هر کیلوگرم مکمل مواد معدنی حاوی- 2

 میلی گرم می باشد. 80گرم و سلنیوم  2/0گرم، کبالت 
 

1.Each kilogram of vitamin premix contains:360000 IU Vit A; 800000 IU Vit D3; 7.2 g Vit E; 0.8 g Vit K3; 0.71 g Vit B1; 2.64 g Vit 

B2; 11.88 g Vit B3; 3.92 g Vit B5; 1.176 g Vit B6; 0.4 g Vit B9; 6 mg Vit B12 and 40 mg Vit H2. 

2.Each kilogram of mineral premix contains:100 g Choline chloride; 39.64 g Manganese oxide; 33.88 g Zinc; 20 g Iron; 4 g cupper; 

397 g iodine; 0.2 g cobalt and 80 mg selenium. 

 

های اتانولی آویشن شیرازی و پونه کوهی بر میانگین وزن بدن در جوجه عصاره و مخلوط B1اثرات آفالتوکسین  -2جدول 

 گوشتی )گرم(
Table 2- Effects pf Aflatoxin B1 and mixture of ethanoic extracts of Thyme and Oregano on average body weight 

of broiler chickens (g) 

P Value 

 میزان احتمال

Experimental diets 

های آزمایشیجیره   

Trial Periods 

دوره های 

 آزمایش

Control + Aflatoxin 

+ Plant extracts 
شاهد+ آفالتوکسین+ 

گیاهی  های عصاره  

Control + Plant 

extracts 
شاهد+ عصاره های 

 گیاهی

Control + 

Aflatoxin 
 شاهد+ آفالتوکسین

Control 
 شاهد

0.0467 196.8±3.13ab 190.2±1.35ab 184.6±7.22b 202±2.48a 
Week 1 

 هفته اول

0.0001 412.6±7.69a 392.4±4.54b 383.4±2.5b 424.4±2.78a 
Week 2 

 هفته دوم

0.0001 742.4±4.22b 732.2±3.89b 702.4±11.72c 768.2±4.74a 
Week 3 

 هفته سوم

0.0009 1271.8±11.35ab 1246.8±18.36b 1188.4±7.43c 1303.2±22.66a 
Week 4 

 هفته چهارم

0.3277 1727.6±20.07 1705.4±23.88 1699.8±86 1725.6±19.16 
Week 5 

 هفته پنجم

0.0007 2120±22.65b 2308±19.12a 2007±32.76c 2150±29.72b 
Week 6 

 هفته ششم

 .(≥05/0Pدار هستند )الف معنیهای دارای حروف غیر مشابه از لحاظ آماری دارای اختدر هر ردیف میانگین

- In each row, mean of non-identical alphanumeric characters are statistically significant (P<0.05). 

 بود.  میلی گرم در کیلوگرم 500های آویشن و پونه کوهی هر کدام به میزان میکروگرم در کیلوگرم و مخلوط عصاره  600به میزان   1Bآفالتوکسین 
- Aflatoxin B1: 600 μg/kg and plant extracts: the mixture of thyme and oregano extract at 500mg/kg. 
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های اتانولی آویشن شیرازی و پونه کوهی بر خوراک مصرفی  جوجه و مخلوط عصاره B1اثرات آفالتوکسین  -3جدول

 گوشتی )گرم(

Table 3- Effects of Aflatoxin B1 and mixture of ethanoic extracts of Thyme and Oregano on feed consumption of 

broiler chickens (g) 

P Value 
 میزان احتمال

Control + 

Aflatoxin + Plant 

extracts 
شاهد+ آفالتوکسین+ 

گیاهی  های عصاره  

Control + Plant 

extracts 
شاهد+ عصاره های 

 گیاهی

Control + 

Aflatoxin 
 شاهد+ آفالتوکسین

Control 
 شاهد

Trial Periods 

دوره های 

 آزمایش

0.0001 169.8±1.24b 166±2b 183.8±1.46a 169.6±1.77b 
Week 1 

 هفته اول

0.0001 540.4±2.13a 483.2±3.87c 520.4±8.31b 524.6±8.31ab 
Week 2 

 هفته دوم

0.0001 1162.6±3.96a 1103.6±2.01c 1147.4±3.32b 1166±2.46a 
Week 3 

 هفته سوم

0.0001 1187±8.6b 2009.4±8.91a 1826±18.48b 2021.4±26.82a 
Week 4 

 هفته چهارم

0.0001 2956.8±7.22c 3053.8±4.59b 3008.6±3.72bc 3303.6±16.32a 
Week 5 

 هفته پنجم

0.001 4305±23.11c 4502±19.14a 4201±11.41d 4401.1±21.43b 
Week 6 

 هفته ششم

 .(≥05/0Pدار هستند )های دارای حروف غیر مشابه از لحاظ آماری دارای اختالف معنیدیف میانگیندر هر ر

- In each row, mean of non-identical alphanumeric characters are statistically significant (P<0.05). 

 بود.  میلی گرم در کیلوگرم 500آویشن و پونه کوهی هر کدام به میزان  هایمیکروگرم در کیلوگرم و مخلوط عصاره  600به میزان   1Bآفالتوکسین 
- Aflatoxin B1: 600 μg/kg and plant extracts: the mixture of thyme and oregano extract at 500mg/kg. 

 

یل  غذایی جوجههای اتانولی آویشن شیرازی و پونه کوهی بر ضریب تبدو مخلوط عصاره B1اثرات آفالتوکسین  -4جدول

 های گوشتی

Table 4- Effects of Aflatoxin B1 and mixture of ethanoic extracts of Thyme and Oregano on feed conversion 

ratio (FCR) of broiler chickens (g) 

P value 

 میزان احتمال

Control + 

Aflatoxin + Plant 

extracts 
شاهد+ آفالتوکسین+ 

هی گیا های عصاره  

Control + Plant 

extracts 
شاهد+ عصاره های 

 گیاهی

Control + 

Aflatoxin 
 شاهد+ آفالتوکسین

Control 
 شاهد

Trial 

Periods 

دوره های 

 آزمایش

0.0001 0.89±0.01b 0.84±0.01b 1±0.04a 0.83±0.00b 
Week 1 

 هفته اول

0.0001 1.37±0.01a 1.17±0.02b 1.35±0.01a 1.23±0.01b 
Week 2 

فته دومه  

0.0001 1.58±0.01b 1.48±0.00c 1.63±0.02a 1.52±0.00c 
Week 3 

 هفته سوم

0.3162 1.5±0.02 1.58±0.01 1.56±0.01 1.55±0.04 
Week 4 

 هفته چهارم

0.0001 1.73±0.02b 1.76±0.01b 1.77±0.02b 1.88±0.01a 
Week 5 

 هفته پنجم

0.038 2.03±0.03b 1.95±0.01c 2.09±0.02a 2.04±0.04b 
Week 6 

 هفته ششم
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 .(≥05/0Pدار هستند )های دارای حروف غیر مشابه از لحاظ آماری دارای اختالف معنیدر هر ردیف میانگین

- In each row, mean of non-identical alphanumeric characters are statistically significant (P<0.05). 

 بود.  میلی گرم در کیلوگرم 500های آویشن و پونه کوهی هر کدام به میزان در کیلوگرم و مخلوط عصاره میکروگرم  600به میزان   1Bآفالتوکسین 
- Aflatoxin B1: 600 μg/kg and plant extracts: the mixture of thyme and oregano extract at 500mg/kg. 

 

-فراسنجهبر آفالتوکسین و های گیاهی عصارهاثرات 

 ی خون های بیوشیمیای

مشخص شده است  5براساس نتایج ارایه شده در جدول 

و  ALT ،ASTهای کبدی آنزیم سرمیکه بیشترین میزان 

ALP  بوده و در آفالتوکسین دریافت کننده  گروهدر

آویشن و های سم و عصاره گروه دریافت کننده همزمان

 داری یافته استها کاهش معنیاین آنزیم پونه کوهی

(05/0<P) .

 

-جوجه فراسنجه های خونی بر های اتانولی آویشن شیرازی و پونه کوهیعصاره و مخلوط B1اثرات آفالتوکسین  -5دولج

 روزگی 42های گوشتی در سن

Table 5- Effects of Aflatoxin B1 and mixture of ethanoic extracts of Thyme and Oregano on blood biochemical 

parameters of broiler chickens at 42 days of age 

P Value 

میزان 

 احتمال

Control + Aflatoxin + 

Plant extracts 
شاهد+ آفالتوکسین+ 

گیاهی  های عصاره  

Control + Plant 

extracts 
شاهد+ عصاره های 

 گیاهی

Control + 

Aflatoxin 
شاهد+ 

 آفالتوکسین

Control 
 شاهد

Blood Parameters 

 فراسنجه های خونی

0.1013 5.25±0.18 5.30±0.19 5.44±0.17 477±0.19 

Alanine aminotransferase 

(IU/L) 

واحد )آالنین آمینو ترانسفراز 

(بین المللی در لیتر  

0.0003 174.83±2.05bc 180.61±4.37b 192.21±1.73a 170.93±1.88c 

Aspartate amino 

transaminase (IU/L) 

آسپارتات آمینو ترانسفراز )واحد 

لمللی در لیتر(بین ا  

0.0496 162.62±2.5b 166.07±3.26ab 170.41±1.71a 160.86±1.38b 

Alkaline phosphatase 

(IU/L) 

آلکاالین فسفاتاز )واحد بین 

 المللی در لیتر(

0.0053 199.665±0.57a 193.02±2.00bc 196.37±0.32ab 191.82±1.88c 

Cholesterol (mg/dL) 

کلسترول )میلی گرم در دسی 

تر(لی  

0.0393 66.70±0.36ab 65.87±0.45b 65.69±0.02b 67.54±0.53a 

High density lipoprotein 

(mg/dL) 

لیپوپروتئین با چگالی باال )میلی 

  گرم در دسی لیتر(

0.0001 78.63±0.36b 74.27±0.65c 81.86±0.51a 72.89±0.48c 

Low density lipoprotein 

(mg/dL) 

)میلی لیپوپروتئین با چگالی کم 

 گرم در دسی لیتر(

 .(≥05/0Pدار هستند )های دارای حروف غیر مشابه از لحاظ آماری دارای اختالف معنیدر هر ردیف میانگین

- In each row, mean of non-identical alphanumeric characters are statistically significant (P<0.05). 

 بود.  میلی گرم در کیلوگرم 500های آویشن و پونه کوهی هر کدام به میزان رم در کیلوگرم و مخلوط عصارهمیکروگ  600به میزان   1Bآفالتوکسین 
- Aflatoxin B1: 600 μg/kg and plant extracts: the mixture of thyme and oregano extract at 500mg/kg. 
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در گروه دریافت کننده سم  HDLهم چنین میزان 

های آویشن و پونه کوهی نسبت ارهآفالتوکسین و عص

-به گروه دریافت کننده سم افالتوکسین افزایش معنی

 LDL. افزایش میزان سرمی (P>05/0داری داشته است )

داری نسبت به تفاوت معنیدر گروه دریافت کننده سم، 

 .P)>05/0های آزمایشی داشته است )سایر گروه

ب افزایش سب 1Bدهد که آفالتوکسین ها نشان میبررسی

فعالیت  (.2011منافی ) شودمی ALPو  ALT ،AST میزان

ای به عنوان یک فاکتور ستردهبه طور گ یهای سرمآنزیم

گیری شده از میزان فعالیت آفالتوکسین در مرغ اندازه

فزایش در فعالیت ا .گیردمی مورد بررسی قرار

سوربیتول دهیدروژناز، آلکالین فسفاتاز، اسید فسفاتاز، 

آالنین آمینو ترانسفراز در  ارتات آمینوترانسفراز،آسپ

 های مبتال به آفالتوکسین گزارش شده استجوجه

تغییر در فراسنجه های خونی . (1995لیسون و همکاران )

در سرم خون در اثر  و چربی از جمله افزایش کلسترول

)کوبینا و  آلودگی به آفالتوکسین مشاهده شده است

سی دیگری مشخص شد که در برر (.1998همکاران 

 5/2های صحرایی با آفالتوکسین به میزان تغذیه موش

-باعث افزایش سطوح فعالیت آنزیم گرم در کیلوگرممیلی

نسبت به گروه شاهد شده است،  ASTو  ALTهای کبدی 

که اضافه کردن عصاره آویشن باعث تعدیل در در حالی

 ها شده است )ال نکیت وتغییرات سرمی این آنزیم

( 2014) و همکاران در مطالعه هدایتی(. 2012همکاران، 

میزان  1Bهای دریافت کننده سم آفالتوکسین جوجه

 افزودنافزایش یافته و سرم خون  LDLکلسترول و 

در سرم خون  LDLزردچوبه در کاهش کلسترول و 

. موثر بوده است HDLو افزایش های گوشتی جوجه

منافی  هاییافته نتایجنتایج حاصله از این مطالعه با 

نقش  در خصوص (2014هدایتی و همکاران )( و 2011)

را در  پونه کوهیموثر عصاره های اتانولی آویشن و 

های خونی جهبر فراسن 1B کاهش اثرات سم آفالتوکسین

گزارش کردند خواص  در تحقیق دیگری .مطابقت دارد

آنتی اکسیدانی دو گیاه سیر و آویشن سبب کاهش اثر 

کاهش کلسترول، تری  و کبد سم بر اکسیداتیو  ربمخ

علت این کاهش را  گلیسرید و آنزیم های کبدی شده است

ها بر عمل آنزیم های به اثر ممانعت کنندگی این عصاره

که در ساخت لیپید  ردوکتاز HMG-COA کلیدی هم چون 

ساریکا و ) و کلسترول حضور دارند، نسبت داده اند

 .(2005همکاران  

ریخت گیاهی بر عصاره های  اثرات آفالتوکسین و 

 کوچک شناسی روده

بر خصوصیات  تیمارهای مختلفنتایج حاصل از تاثیر 

ره آزمایش ریخت شناسی دستگاه گوارش در پایان دو

های دریافت کننده جوجهارائه شده است.  6در جدول 

آویشن و پونه کوهی بیشترین میزان ارتفاع ویلی  عصاره

های آزمایشی را داشته و در مقایسه با سایر گروه

داری ایجاد کرده است. کمترین ارتفاع ویلی تفاوت معنی

-مربوط به گروه دریافت کننده سم آفالتوکسین می

. شاخص ارتفاع به عمق کریپت در گروه P)>05/0)باشد

گیاهی بیشترین و در گروه دریافت  دریافت کننده عصاره

باشد و افزودن عصاره کننده سم کمترین مقدار می

گیاهی به جیره غذایی آلوده سبب بهبود شاخص روده 

های گابلت فقط تفاوت . در مورد سلولP)>05/0)شد 

ها در گروه دریافت لولدار در کاهش تعداد این سمعنی

 ها بوده استکننده عصاره نسبت به سایر گروه

(05/0<(P کاهش ارتفاع ویلی و کاهش نسبت ارتفاع به .

(، افزایش عمق 2012عمق کریپت )یانگ و همکاران 

ها در ناحیه ایلئوم و کاهش فعالیت هضمی و کریپت

جذبی ناحیه به علت آسیب به بافت مخاطی روده در اثر 

ها به آفالتوکسین گزارش شده است گی جوجهآلود

 (.2010)یونس و همکاران 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/HMG-COA_%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/HMG-COA_%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B2


 11...          تغذیه شده با هاي گوشتی جوجه در دستگاه گوارش عملکرد و ریخت شناسیبر کوهی  پونه هاي اتانولی آویشن شیرازي وعصارهمصرف همزمان اثر 

 ریخت شناسی ناحیه ایلئوم بر های اتانولی آویشن شیرازی و پونه کوهیعصاره و مخلوط B1اثرات آفالتوکسین  -6جدول 

 روزگی 42جوجه گوشتی در سن 

Table 6- Effects of Aflatoxin B1 and mixture of ethanoic extracts of Thyme and Oregano on ileal morphology of 

broiler chickens at 42 days of age 

P Value 

میزان 

 احتمال

Control + Aflatoxin 

+ Plant extracts 
شاهد+ آفالتوکسین+ 

گیاهی  های عصاره  

Control + Plant 

extracts 
شاهد+ عصاره های 

 گیاهی

Control + 

Aflatoxin 
توکسینشاهد+ آفال  

Control 
 شاهد

Ileal indexes 

 خصوصیات ایلئوم

0.0024 5.82±0.25b 6.86±0.3a 5.18±0.25b 5.66±0.21b 
Villus height (µm) 

 ارتفاع ویلی )میکرومتر(

0.6987 0.81±0.03 0.8±0.04 0.86±0.04 0.85±0.04 
Crypt depth (µm) 

 عمق کریپت )میکرومتر(

0.0450 8.75±0.21ab 8.59±0.25b 9.30±0.10a 9.09±0.11ab 

Goblet cell numbers 

in each mm 

تعداد سلول های گابلت 

 در هر میلی متر

0.0011 7.17±0.38b 8.54±0.23a 6.00±0.25c 6.75±0.0bc 

Villus height to 

crypt depth ratio 

نسبت ارتفاع ویلی به 

 عمق کریپت

 

 سبب کاهشهم ها آفالتوکسین در جوجه اردکمصرف 

ایی که به گونه، شودمیهای روده باریک ارتفاع ویلی

میکروگرم در  100و  50و  25 آفالتوکسین به میزان

ی هاارتفاع ویلی قابل توجهراک سبب کاهش خو گرمکیلو

به عمق ویلی هم چنین نسبت ارتفاع  .ه استشدایلئوم 

ی دریافت کننده سم کاهش کریپت نیز در تمامی تیمارها

ها و ویلی کاهش ارتفاع .(2013همکاران وان و ) یافت

با دوز  1Bکاهش رشد متعاقب مسمومیت با آفالتوکسین 

های گوشتی گرم در کیلوگرم در جوجهمیلی 02/0

افزایش  .(2010یونس و همکاران ) شده است گزارش

با افزایش قابلیت جذب مواد غذایی  های رودهارتفاع ویلی

مستقیمی دارد و بهبود خصوصیات عملکردی رابطه 

های گیاهی عصاره مصرف (.2012کندلوسی و همکاران )

های آلی در بهبود فرآیندهای هضم و جذب و و اسید

 ایی حایز اهمیت استهای رودهافزایش ارتفاع ویلی

-عصاره و گیاهان دارویی. (2012کندلوسی و همکاران )

که  آنتی اکسیدانی قابل توجهی دارند خاصیتها های آن

همانند  یانیژگی در ترکیبات فنلی گیاهان تیره نعناعاین و

 (.2002و همکاران  بوتسگلوباشد )می بارزتر پونه

های دهد که افزایش ارتفاع ویلیها نشان میبررسی

ایی سبب افزایش های رودهایی و کاهش عمق کریپتروده

ها بلندتر ظرفیت جذبی روده کوچک شده و هر چه پرز

مواد غذایی ممانعت کرده و در جذب  سریعباشد از عبور 

ضریب تبدیل بهیود بهتر مواد غذایی و عملکرد پرنده و 

-به نظر می(. 1999شود )پترسون و همکاران غذایی می

آویشن دارویی نظیر های گیاهان رسد که اثرات عصاره

ساختار بافت بر روی در تحقیق حاضر و پونه کوهی 

سیدانی که به شناسی روده عالوه بر خواص آنتی اک

واسطه ترکیبات سازنده دارا هستند وابسته به تعادل بین 

از  رودهسالمت و اثرات مفید بر روی  یبافت اتتحریک

و نیز  اییزای مضر رودهنظر کاهش تعداد عوامل بیماری

-می بهبود ضخامت روده و ترشحات موکوسی در ناحیه

  باشد.
 

 نتیجه گیری

 سبب 1Bآفالتوکسین های گوشتی با سم جوجهتغذیه 

 منفی اثراتو  ، افزایش ضریب تبدیل غذاییکاهش وزن

های و فراسنجهکوچک روده ریخت شناسی  بر
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آویشن و های عصارهو افزودن شده بیوشیمیایی خون 

در کاهش  تواندمیبه جیره مصرفی مرغان  پونه کوهی

 .موثر باشد  1Bاثرات منفی ناشی از سم آفالتوکسین 
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Introduction: Aflatoxins are a class of secondary metabolites of fungi, which are present in the 

form of B (B1 and B2), G (G1 and G2), and M (M1 and M2) and are distinguished from each other 

through chromatography and fluorescent light. Aflatoxin B1 is more abundant in the feedstuff and 

more toxic than all other types of toxins (Manafi et al. 2011). Aflatoxins are the result of the 

metabolic activity of Aspergillus fungi, and in particular Aspergillus flavus, which can cause food 

contamination of living creatures. Aflatoxicosis has caused severe economic losses in the poultry 

industry and has had a negative impact on duck, broilers, laying hens, turkeys and quails (Deabes et 

al. 2011). The sensitivity of chickens to aflatoxin negative effects depends on a wide range of 

factors such as breed, aflatoxin concentration, age, nutritional status, as well as the capacity of liver 

microsomal enzymes to decontaminate aflatoxin. Mycotoxins normally affect intestinal secretions. 

The use of aflatoxin is proven to reduce the production of pancreatic secretions and changes in the 

intestinal morphology (the depth of the intestinal crypts), and the special activity of disaccharide 

and maltase in broiler’s intestine (Applegate et al. 2009). Increasing free radical formation or 

reducing the level of antioxidants in the body through aflatoxicosis leads to oxidative stress, which 

can lead to tissue destruction through the physical, chemical and physiological conditions (Eralsan 

et al. 2005). Reducing the toxicity of aflatoxin in broiler chickens as an important source of animal-

based proteins for human beings by utilizing a combination of plant derivatives is considered vital. 

It has been suggested that the antioxidant properties of essential oils and plant extracts due to the 

presence of phenolic groups as a hydrogen supplier to peroxide radicals produced during oxidative 

stress, which will delay or deny peroxide formation (Roquia 2012).  

Materials and method: The current experiment is designed in order to study effects of ethanolic 

extractions of thyme and oregano on performance, blood biochemical parameters and small 

intestinal properties of broilers fed diets contaminated with aflatoxin B1. The total number of 300 

Ross 308 chicks (mixed sex) were used in completely randomized design with 4 treatments and 5 

replicates with 15 birds in each replicate. Treatments consisted of: 1- basal diet without aflatoxin B1 

(control); 2- Basal diet with Aflatoxin group (basal diet + 600 ppb aflatoxin B1); 3- Basal diet with 

mixture of ethanolic extraction of thyme and oregano (either 500 ppm) and 4- Basal diet with 

Aflatoxin + mixture of ethanolic extraction of thyme and oregano (either 500 ppm). In the current 

study, performance including mortality, feed intake, and weight of birds were recorded weekly till 

the end of the rearing period. At the end of production period, from each experimental unit, 2 birds 

were selected and after killing by humanized method, sampling for intestinal morphology from the 

ileum part (with a distance of 2 cm from Meckl's appendix) with the length of 5 cm was done. Also, 

in order to check the blood parameters from each experimental group, two birds were randomly 

selected and blood samples were collected.  Then, blood biochemical parameters included liver 

enzymes (ALT, AST and ALP), triglycerides, cholesterol, LDL and HDL were measured using the 

Pars Azmon Company kits and the Autoanalyzer apparatus (US, Technicon RA-1000). Aflatoxin 

B1 was purchased from Sigma Aldrich Company and was prepared according to the manufacturer's 
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instructions for the preparation of the poison. Six mg of poison was mixed with 100 cc of 96% 

ethanol and then, sprayed on 1 kg of feed to obtain a homogeneous mixture of aflatoxin B1 

contaminated feed. Ethanolic extracts of thyme and oregano were prepared by the Macceration 

method in the laboratory of the Department of Animal Science, Malayer University. The data 

obtained from this experiment were analyzed by SAS software. Mean comparison was done using 

Duncan's multiple -domain test at 5% error level. 

Results and discussion: The results of the experiment showed that the weight of birds receiving 

aflatoxin B1 contaminated rations were reduced compared to the control group (P<0.05). Weight 

gain of broiler chicks in the experimental group receiving aflatoxin with a mixture of thyme and 

oregano extract increased compared to the experimental group receiving aflatoxin alone in the diet 

(P<0.05). This is in accordance with the reports of Manafi et al. (2009) who showed that 

consumption of one mg per kilogram of aflatoxin reduced the yield and growth of broiler chickens 

up to 5 percent. Decreased feed intake and impaired metabolism of energy and fat due to the use of 

aflatoxin in the diet due to changes in taste and disturbance in digestion and absorption mechanisms 

have been reported in various studies (Raju and Devegowda 2002). The presence of mannan 

oligosaccharide compounds and antioxidant compounds in thyme and oregano such as thymol and 

carvacrol may have antioxidant properties against negative activity of aflatoxin and inhibitory 

effects on metabolic changes caused by aflatoxin such as liver toxicity and contribute to reducing 

weight gain in broilers (Burt, 2004). A mixture of thyme and oregano extracts, and the consumption 

of feed in the experimental group receiving aflatoxin in comparison to the control group showed a 

significant decrease. Addition of plant extracts to aflatoxin contaminated diets increased 

significantly feed intake compared with control group (P<0.05). The increased in feed intake is due 

to the addition of herbal extracts. Thyme have appetitive factors like thymol and carracorol and 

other growth factors, which stimulates digestive enzymes and increases daily feed intake of broiler 

chickens (Cabuk et al. 2006). The group receiving herbal extracts in the 6th week had a lower FCR 

than the control group and the aflatoxin received group (P<0.05). Cinnamon-containing compounds 

and Thymol and Carvacrol have probably a role in improving the chicken feed conversion rate 

(Cabuk et al. 2006). Also addition of thyme and oregano extracts in aflatoxin challenged broilers 

caused a significant decrease in ALT, AST, ALP, LDL, and HDL (P<0.05). This might be due to 

the antioxidant properties of two plants, which reduce the toxic effects of oxidative toxicity on the 

liver and reduce cholesterol, triglyceride and liver enzymes. The reason for this decrease is the 

inhibitory effects of these extracts on the action of key enzymes such as HMG-COA reductase, 

which is present in the production of lipids and cholesterol (Sarica et al. 2005). Chickens receiving 

thyme and oregano extract had the highest villus height and showed a significant differences in 

comparison with other experimental groups (P<0.05). The villus height to crypt depth ratio was the 

highest in the group receiving the herbal extracts and the lowest amount was observed in the group 

receiving the aflatoxin and the addition of herbal extract to the contaminated diet improved this 

index significantly (P<0.05).  Increasing the crypt depth in the ileum region and reducing digestion 

and absorption in this region might be due to the damage in the intestinal mucosal tissues of 

chickens fed contaminated diets. 

Conclusions: The results obtained from this research states that dietary supplementation with plant 

extracts of thyme and oregano reduces the negative effects of aflatoxin on performance, 

gastrointestinal index and improves the biochemical parameters in broiler chickens challenged with 

aflatoxicosis. 
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