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هاي خونی، غلظـت سـرمی برخـی از    گیاه بر عملکرد رشد، برخی فراسنجهاین  میوهاکلرید کربن به همراه همچنین تتر

طراحـی گردیـد. بـراي ایـن منظـور در       سیستم ایمنـی  و ، ساختار بافتی کبدهاي کبدي، موفولوژي روده کوچکآنزیم
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ارمریم و تتراکلریـد  درصد میوه خـ  8/0یا  4/0هاي حاوي  تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از: جیره پایه (شاهد)، جیره
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 تـام  پـروتئین غلظت دار افزایش معنیموجب خارمریم  ددرص 4/0افزودن عملکرد رشد تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. 
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  مقدمه  - 1- 1

 خوراکی هايافزودنی از هزینه ترینکم با تولید باالترین به دستیابی براي رطیو صنعت امروزه در     

 یا بیولوژیکی، شیمیایی ترکیبات از اي همجموع خوراکی، هايافزودنی .)2008(براي،  شودمی استفاده

مصرفی را در پی داشته  خوراك کارایی و رشد هبودتوانند ب می و شده اضافه خوراك به که هستند طبیعی

در  استفاده مورد محصوالت کشت زیر هاي زمین افزونروز  کاهش .)2001همکاران،  و پلتلباشند (

 وري بهره در حل راه یک عنوان به تغذیه این پرندگان خوراکی را در هايافزودنی از استفاده، یورط خوراك

 هايسال در طیور تولید میزان رفتن باال). 2003، ت هدگری( سازد ضروري می مصرفی خوراك از بیشتر

(هرناندز و  شودمعطوف  محصوالت این یسالمت به بیشتري توجه زهامرو موجب شده که اخیر،

) بیفیدوباکترهاو  ها مفید (الکتوباسیلوس هاي گوارش طیور میکروارگانیسم دستگاه در. )2004، همکاران

غذا همیشه به دست آوردن سالمونالها و کامپیلو باکترها) وجود دارند که بر سر  �ها (کلستریدیومي و مضر

و ها بیوتیک نتیآ ،هانزیمآهاي خوراکی مانند باشند. استفاده از افزودنیمیو حیوان میزبان بت با هم در رقا

هاي  به نفع میکروارگانیسمهاي روده را  تواند وضعیت میکروارگانیسممیدارویی گیاهان  ترکیبات مشتق از

 هاي دستگاه گوارش،پاتوژن شداز ر جلوگیري منظور بهرو، از این ترکیبات  مفید تغییر دهد. از این

هاي  بیوتیکآنتی مشکل استفاده از شود. استفاده می طیور تغذیه در عملکرد تولیدي بهبود و رشد تحریک

 از استفاده که است تولیدي محصوالت در باقیماندن آنها امکان و هاپاتوژن در مقاومت محرك رشد ایجاد

 �هایی که انجام شدهبا بررسی .است کرده رشد محدود ركمح عنوان به و طیور دام تغذیه در را هاآن

داراي عوارضی روي  تغذیه شده ها پس از مصرف تولیدات پرندگانکه هر یک از افزودنی همعلوم شد

 به گیاهی ثانویه هايمتابولیت از استفاده به ها، تمایلبیوتیکآنتی کاربرد محدودیت .باشد میها انسان

د هایی در موراز آنجایی که نگرانی است. داده طیور را افزایش و دام بهبود عملکرد براي کاريراه عنوان

 



 

3 
 

ها در ر کل مقاومت آنتی بیوتیکی باکتريهاي انسانی افزایش یافته و دمقاومت آنتی بیوتیکی در پاتوژن

   .انددر معرض آنتی بیوتیک قرار داشته حیواناتی مشاهده شده که

فاقد تبعات سوء  ،هاي مطلوبه ضمن حفظ ویژگیها  کن دسته از افزودنیآاز  به همین جهت استفاده

. در این میان ن قرار گرفته استپژوهشگران جها ست مورد توجههاسال ،بهداشتی و زیست محیطی باشند

اي  از اهمیت ویژه هاآنهاي حاصل از دارویی و فرآوردهگیاهان  ،هایی که مورد توجه محققان بودهیافزودن

 که ایندهند بات را تشکیل میاي از تر کی هاي گیاهان دارویی مخلوط پیچیدهوردارند. عصارهبرخ

واکنش دهند. در نتیجه مقاومت  هاهاي متفاوت میکروارگانیسململکو سازد تا با پیچیدگی آنها را قادر می

ترکیبات  ر مزایاي ایناز دیگ .)2004، س و همکاراناشود ( کر ها به این ترکیبات مشکل می ارگانیسماین 

 یف شده در اثر برخی ازعتض ود سیستم ایمنیتوان به بهبهاي رشد شیمیایی مینسبت به محرك

 دارند ولی به تنهایی براي حفاظت خواص تحریک ایمنی را ،ها ها اشاره کرد. هر چند که واکسنبیماري

. واص بهبود رشد و تولید را ندارندخ هااکسن. در ضمن ویستندپرنده در مقابل عوامل بیماریزا کافی ن

تواند مفید باشد. با توجه به تاریخچه و گستردگی ن استفاده از گیاهان دارویی در صنعت طیور میبنابرای

فاقد هر گونه آثارسویی  خدادادي و طبیعی که استفاده از این منبع عظیم ،گیاهان دارویی در کشور ایران

گیاهان  فناوري روز در صنعتو ري از دانش . امروزه بهره گیرار گیرداید بیشتر مورد توجه  قب ،باشدمی

تا با تهیه انواع محصوالت گیاهی با رود که شده است و انتظار می هاویی باعث تنوع تولید فرآوردهدار

در حذف مواد شیمیایی  و دامپروريدامپزشکی ، مختلف پزشکی هايکاربردهاي تخصصی در زمینه

از این رو در این . هاي موثري برداشته شود ها و داشتن طبیعتی سالم گام اهنجارينامطلوب و کاهش ن

هاي گوشتی ویژگی عملکرد رشد جوجه گیاه خارمریم بر میوهشود تا ضمن بررسی اثر مطالعه تالش می

  زدایی آن علیه تتراکلرید کربن نیز مورد بررسی قرار گیرد.سم

  

   داروییگیاهانتاریخچه  - 2- 1

انسان در تمام استفاده از گیاهان دارویی به منظور درمان همزمان با تاریخ زندگی انسان بوده است.      

اي جز توسل به گیاهان نداشت. اگرچه در نیم قرن گذشته استفاده از داروهاي دوران تاریخی چاره
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ب گرایش مجدد به ها بر زندگی سببه سرعت آثار زیان بار آنسنتزي به شدت رواج یافت ولی  ایی ویشیم

بل از ق 6500باشد و اوستا (کشور ما مربوط به دوره آریایی میتاریخ طب در  .گیاهان دارویی گردید

اولین پزشک ایرانی تریته پدر  اولین کتابی است که از گیاهان دارویی سخن گفته است. به نقل از )میالد

اره آنها اطالع داشته و مقام او در طب نظیر کاربرد گیاهان دارویی و عص گرشاسب پهلوان بوده است که از

در روم بوده است.  3در یونان و آسکوالنیوس 2ق.م) در مصر باستان، انقلبیوس 3500( 1مقام ایمهوتپ

هاي پهلوي گیاه مقدس آیین زرتشت بوده است. در کتاب "هوم"ترین گیاه دارویی در طول تاریخ قدیمی

یعی دارند که دانند. نباتات کاربرد وساز آن را باعث عمر جاودان میاده هوم را سرور همه گیاهان و استف

 ءشانم از داروهاي تولید شده در جهان، درصد 50ها، استفاده دارویی است. حدودیکی از مهم ترین آن

گیرند. نیمی از این مقدار از منابع عنوان دارو مورد استفاده قرار میراتی به یطبیعی دارند که با تغی

- موندارد. به عنوان مثال، تمام هورگیاهی  ءآید و نیمی دیگر منشا، حیوانی و باکتریایی بدست میدنیمع

آیند. دست می به غیره و لیلهبهاي مصرفی گیاهی هستنند و از گیاهان مختلفی نظیر سیب زمینی، شن

از گیاه به  د سرطان هستندداروهاي ض که از 6و وین کریستین 5بالستین 4همچنین ترکیباتی مثل وین

  ازجمله این گروه داروها محسوب می شوند. هاآن آیند و یا گلیکوزیدهايدست می

محافظت  ،البته امروزه ترکیبات زیادي از گیاهان به عنوان نگهدارنده و طعم دهنده در صنایع غذایی     

آروماتراپی مورد  هاي فرار مختلف در ر صنایع آرایشی و بهداشتی و روغنکننده و شاداب کننده پوست د

  .)1393(هاشمی نژاد ،  گیرنداستفاده قرار می

براي حیوانات  هاي دارویی طبیعی در چین در سطح بسیار وسیعی به عنوان محرك رشد مکمل     

گیاهان دارویی به طور سنتی در جوامع مختلف  استفاده از ).1998، 7شود (لیاي استفاده می مزرعه

ها از گیاهان  درمان بسیاري از بیماري یز عامه مردم به منظور پیشگیري ودر کشور ما ن ،معمول است

                                                
1) Imhoutp  
2) Anglbius   
3) Osklanus  
4) Win   
5) Blastin  
6) Win Kristin  
7) Li   
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اکسیدانی آنها گیاهان دارویی از نظر خواص آنتی پژوهش روي نمایند. اخیرآ تحقیق و دارویی استفاده می

مورد توجه محققان قرار گرفته  ،تواند به عنوان عوامل موثر در بهبود سالمتی انسان مطرح باشد میکه 

توان ساده بودن کاربرد و  از گیاهان دارویی می از جمله مزایاي استفاده .)2003همکاران  است (لی و

هاي تولیدي  در فرآوردهها ت و نیز باقی نماندن بقایایی مضر آننداشتن اثرات جانبی سوء برعملکرد حیوانا

از مزایاي مختلف آنها از جمله  توانهاي گیاهی می اشاره نمود. در ضمن با استفاده از این نوع فرآورده

 هاي مختلف نظیرخوش خوراکیجنبه گیاهان دارویی ازخواص درمانی در مصرف کنندگان سود برد. 

 و هرود هاي گوارشی از آنزیم و ترشح صفرا بهبود میکروبی در دستگاه گوارش و داشتن اثرات ضد ،بودن

  ).2007(لی و همکاران، شودمغذي می جذب مواد موجب افزایش هضم و ،غدد ضمیمه دستگاه گوارش

ها را در کاهش کلسترول خون، هاي گیاهی و عصاره استخراجی آنمحققین، سودمندي بعضی از گونه     

استفاده از  ).2003اند (السیکک و همکاران، و تحریک سیستم ایمنی گزارش کرده خوراکی افزایش خوش

ن تقویت سیستم ایمنی طیور عوارض سوء ناشی از مصرف هاي حاصل از آنها ضمعصاره گیاهان دارویی و

  .)1388 ،همکاران را روي سالمت انسان ندارد (تیموري زاده و هاآنتی بیوتیک

  

  گیاهان دارویی چه گیاهانی هستند؟- 1- 2- 1 

چه و درخت) که در تشود (بوته، درخاستفاده از گیاهان دارویی به گستره وسیعی از گیاهان اطالق می     

گیرد. اکثر گیاهان در سه گروه مورد استفاده قرار می هاها و یا در پیشگیري از بروز آنرمان بیماريد

  توان گفت که:طور کلی میبه  ).1393نژاد و بهادري، گیرند (هاشمیاي و طبی قرار میعطري، ادویه

 هاهاي ثانویه آنابولیتکاشت، داشت و برداشت این دسته از گیاهان صرفاً به منظور استفاده از مت - 1

   گیرد.صورت می

شوند که در بدن موجودات زنده تأثیر فیزیولوژیکی در این گیاهان ترکیبات خاصی ساخته و ذخیره می - 2

  دارند.

شوند و در موارد این دسته از گیاهان در مقایسه با سایر گیاهان به صورت روزمره و عام استفاده نمی - 3

  ).1384گیرند (امید بیگی، ر میخاصی مورد استفاده قرا
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  هاي گیاهیانواع متابولیت- 2- 2- 1

در گیاه زنده به عنوان  ،گیردها صورت میواسطه آنزیمبا هاي شیمیایی که عمدتاً یکسري واکنش     

هاي شیمیایی با هم هماهنگ شده تا مسیرهاي متابولیسم اولیه شوند. این واکنشمتابولیسم شناخته می

خانیانی و همکاران، شود، راه اندازي کنند (حبیبیهاي اولیه میهایت منجر به سنتز متابولیترا که در ن

طی فرآیند  CO2هاي اولیه ترکیباتی هستند که با استفاده از آب، موادمعدنی و ). متابولیت1384

چرب هستند.  ها و اسیدهايها، اسیدهاي نوکلئیک، کربوهیدراتشوند و شامل پروتئینفتوسنتز تولید می

خانیانی و همکاران، این ترکیبات براي رشد و نمو و ادامه حیات گیاه الزم و ضروري هستند (حبیبی

  ).2012؛ کلیبنستین و آزبورن، 1384

 د.نتوسط گیاه تولید می شو نیتروژننوع دوم مواد حاصل از سوخت و ساز ثانویه که در اثر جذب      

-حفاظتی دارند به عنوان متابولیتاثرات  و اغلب، نبودهیاه بدون فایده ظاهرا براي گبرخالف تصور اولیه 

ها و هاي روغنی (یا اسانس طبیعی)، رزینشوند. منظور از این ترکیبات اسانسهاي ثانویه شناخته می

عی به طور خالص یافت بیاین مواد در حالت ط آعموم .باشدلکالوئیدهاي مختلف نظیر تریاك میآ

- که به صورت مکمل اثرات آنها را تقویت می حالت ترکیب با عناصر دیگر همراه هستند شوند و به نمی

حتی اگر گیاهان دارویی فقط یک ماده فعال داشته باشند باز اثر آن روي بدن انسان  ،کنند. با این حال

  .)1393، (هاشمی نژادسنتز شیمیایی است  مفیدتر از همان ماده در حالت به دست آمده از

هاي صفراوي ر و یا با ترکیب نمکیبدن حیوان عبور کرده و بدون تغیاز توانند مواد مؤثره گیاهی می     

هاي ثانویه گیاهی براي واکنش با . ساختمان خیلی از متابولیت)1992تیمبرل، در مدفوع دفع شوند (

اي نوروترانسمیتر و هرندههاي هورمون، گیها، گیرندههاي هدف مختلف، شامل آنزیمها و سلولمولکول

هاي ثانویه را توانند بعضی از متابولیتهاي هدف نمیهاي بیرون غشایی طراحی شده است. سلولگیرنده

هاي ها و دیگر متابولیتهاي مشتق شده، فالونوئیدها، گلوکوزینوالتایزوپرن .)2004وینک، خنثی کنند (

گوارش را تحت تاثیر قرار دهند. اثرات پایداري  گیاهی ممکن است اعمال فیزیولوژیکی و شیمیایی دستگاه

جامورز و اي، ممکن است با متابولیسم حد واسط مواد مغذي، همراه باشد (بر میکروفلور روده
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ها، گیاهان ها، سبزيمیوه ي موجود درهافنل). تعدادي از مواد با منشا گیاهی مانند پلی2003همکاران،

ها، اسید، فالونوئیدها، آنتوسیانینسینامیکبنزوئیک، هیدروکسیوکسیهیدر تندگیاهیهايمختلف، و گونه

اکسیدانی هاي آنتیدر حفظ مکانیسم اساسیها یک نقش ها، ایزوفالونوئیدها، و توکوفرولپروآنتوسیانین

  .)2005جامورز و همکاران،دارند (

  

  هاي ثانویهاهمیت متابولیت- 3- 2- 1 

هاي مهم موجود در گیاهان فراوانی کمتر از ویه در مقایسه با مولکولهاي ثانکه متابولیتبا وجود این

ها به سرعت اند، اما کاربرد آنگیاهی را به خود اختصاص دادههايدرصدکل کربن تشکیل دهنده اندام 1

اي است که محققین ). اهمیت این ترکیبات به اندازه2010گسترش یافته است (بورگاند و همکاران، 

ها معتقد هستند حالل کنند. آنجو می و را در گیاهان جست 21داروهاي مورد نیاز قرن داروسازي، 

ترین داروي ضد سرطان عرضه شده باشند. به صورتی که امروزه موفقمشکالت پزشکی آینده، گیاهان می

ن شود. همچنین گیاهاباشد که از درخت سرخدار تهیه میمی 1ی تحت عنوان تاکسولیدر بازار دارو

از سوئی برخی از شوند. دارویی به عنوان ابزار مناسبی در راستاي کنترل بیماري ماالریا استفاده می

آیند. گیاهان ترکیبات دارویی مانند آسپرین که مصرف زیادي دارند، تنها از منابع گیاهی به دست می

سازگاري خوبی دارند و  وجود ترکیبات همولوگ دارویی، با بدنو  دارویی به دلیل داشتن ماهیت طبیعی

  ).1384خانیانی و همکاران، (حبیبیي داروهاي شیمیایی هستند معموالً فاقد عوارض ناخواسته

  

  هاي ثانویهانواع متابولیت- 4- 2- 1

هاي ثانویه استخراجی از گیاهان تاکنون گزارش شده است. اغلب متابولیت متابولیت هزارانبیش از 

تفاوت هستند. به عنوان مثال از نظر ویژگی شیمیایی آروماتیک، آلیفاتیک، از نظر ویژگی ترکیبی بسیار م

فرد و متفاوت این ترکیبات با یکدیگر  هیدروآروماتیک و هتروسیکلیک هستند. اسکلت کربنی منحصر به

                                                
1) Toksoul  
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و  هاي ثانویه براساس مسیر سنتزيمتابولیت .باعث ایجاد گوناگونی در عملکرد این ترکیبات شده است

  شوند که شامل: شان تقسیم بندي میر شیمیاییساختا

  ترکیبات حاوي نیتروژن: آلکالوئیدها (مورفین، کوکائین و کافئین) و گلیکوزیدها.  - 1

  ها و استروئیدهاترپن - 2

  ها: فالونوئید، تانن و لیگنین.فنولیک - 3

ها، و ها، تاننیتامینهاي ثانویه شامل ترکیباتی مانند مواد تلخ، موسیالژها، وسایر متابولیت - 4

شان در سه گروه قبلی جاي اسیدسالیسیلیک است که به دلیل گستردگی و ناهماهنگی ساختار شیمیایی

  .)2013؛ بارت وال و همکاران،2010(بورگاند و همکاران، گیرند نمی

  

  آلکالوئیدها - 1- 4- 2- 1

هاي فیزیولوژیکی دن انسان واکنشباشند و در ببا خاصیت قلیایی می دارها موادي نیتروژنآلکالوئید

دهند. نقش واقعی کنند که سیستم عصبی را تحت تأثیر قرار میقوي را همراه با اثرات خاص ایجاد می

نشده است. احتماالً این ترکیبات به عنوان  شناختههاي ثانویه در گیاهان تاکنون این دسته از متابولیت

اهان یازگی فقط تعدادکم .ها و غیره نقش دارندک تولید هورمونمنبع ذخیره نیتروژن، ماده اولیه در تحری

- از جمله داروهایی که از این دسته ترکیبات حاصل می .روندیبه کارم سنتی درطب داشته و  دیآلکالوئ

  ). 1389توان به مورفین و کدئین اشاره داشت (قناتی و همکاران، می ،شوند

  

  گلیکوزیدها- 2- 4- 2- 1

-داراي ساختار پیچیده و خاصی هستند که در مسیرهاي متابولیکی مخصوص به شکلگلیکوزیدها      

و  2آنتراکینون، 1توان به آمیگدالینگلیکوزیدي میترین ترکیبات شوند. از مهمهاي گوناگونی ساخته می

                                                
 1) Omigdalin  
 2) Ontrakunin  
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توان به ترین گلیکوزیدها میاز مهم ).1389گلیکوزیدهاي قلبی اشاره داشت (قناتی و همکاران، 

آیند و از دو قسمت  از سوخت و ساز ثانویۀ گیاهان به دست می این ترکیباتکه زیدها اشاره کرد گلوکو

اند. یک قسمت آن مانند گلوکز و در اکثر موارد غیر فعال است و اثر مناسبی روي حالل  تشکیل شده

بوط به قسمت بودن گلوکوزید و جذب آن و حتی انتقال آن از یک عضو به عضو دیگر دارد. اثر درمانی مر

ترکیبات گلوکوزیدها را به چندین گروه تقسیم  اساس شود. بر گفته می آگلیکوندوم است که به آن 

  کنند: می

خانوادة  شود که بیشتر در گیاهان متعلق بهگفته میحاوي گوگرد هاي به گلوکوزیدالف) تیوگلوکوزیدها:  

 که اثروجود دارند میروزیناز  موسوم به یک آنزیمبه همراه  این ترکیبات در گیاه. حضور دارند چلیپائیان

هاي خردل سفید یا سیاه دانۀ  (خردل، دانهبه عنوان مثال ها به گلوکز و ایزوتیوسیانات  تجزیۀ آن این آنزیم

  گیاه الدن) است.

نوع آزاد که یک به یک قند و اسید سیانیدریک این ترکیبات  هابا تأثیر آنزیمسیانوژن : ب) گلوکوزیدهاي  

از جمله مواد گیاهی  هاي گیالس هاي تلخ، گل آقطی سیاه و آلو و برگ بادام .شود سم است تبدیل می

  حاوي گلوکوزید سیانوژن هستند.

شفافی هستند که به آسانی مورد  هايرنگدانهدر اکثر موارد این ترکیبات ج) گلوکوزیدهاي آنتراکینونیک  

 این نوع گلوکوزیدها در ن دارنداثر ملی ،ساعت پس از جذب ها شش تا هشت گیرند. آن اشتباه قرار می

  .وجود دارد ساقۀ زیر زمینی ریوند

 که تا حدي در تنظیمبسیار مهمی هستند  : گلوکوزیدهايد) کاردیوگلوکوزیدها (گلوکوزیدهاي دیژیتال)

   نقش دارند.فعالیت قلب 

خاصی نیز دارند. به همین دلیل برخی  در بیش تر موارد عطراین گلوکوزیدها  :هـ) گلوکوزیدهاي فنلی

درخت مشتقات سالیسیلیک موجود در پوست  .کنند بندي می معطر طبقه ترکیباتمواقع آنها را در میان 

(هاشمی نژاد و  باشندهایی از این گلوکوزید مینمونه خزهومورد آربوتین صنوبر هاي  ، ریش بز، و جوانهبید

  ).1393بهادري، 
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Abstract 

        Two experiments were conducted simeltanusley to study the effect of milk thistle seed 

processing and carbone tetracholride (CCl4) on growth performance, some blood 

parameters, activity of liver enzymes, small intestineal morphology, liver tissue structure 

and immune system of broilr chickens. In experiment 1, a total of 256 day old Ross 308 

chicks were allocated to 4 dietary treatments with 4 replicates and 16 birds each by 

employing a completely randomized design. The treatments that were zero (control), 0.4% 

of crude milk thistle seed, and 0.4% or 0.8% of heat treated milk thistle seed fed to birds 

for a period of 42 days. In experiment 2, 45 male broilers of Ross 308 strain were 

randomly assigned to 4 treatments with 4 replicates for 3 weeks. Dietary treatments were a 

basal diet with no additives (control), or with 0.4%, 0.8% of milk thistle seed plus CCl4 (1 

mg/kg body weight) and CCl4 alone in the form of solvable. According to the results;in 

experiment 1, adding 0.4% of heat treated milk thistle seed to the diet decreased weight 

gain (P<0.01) and increased feed conversion ratio (P<0.001) of bird during the starter 

period (0-10 day). In other experimental period and throughout the study non growth 

paramenters was affected by the treatments. Adding 0.4% milk thistle seed significantely 

increased concentration of serum total protein (P<0.01) and triglyceride (P<0.05). The 

activity of aspartate amino transpherase (AST) was decreased by different levels of milk 

thistle seed (P<0.01). Consumption of milk thistle in the diet increased the anti SRBC titer 

and Ig G concentration in serum (P<0.01), while had no effect on Ig M concentration. In 

experimet 2, the broiler performnance was not affected by dietary treatments. CCl4 

significantely decreased seum total protein and increased its total cholestrole levels 

(P<0.01). Usiny milk thistle in the diet modulate these changes. The activity of liver 

enzymes, AST and alanin amino transpherase (ALT), was significantely increased by CCl4 

(P<0.01). CCl4 destroyed liver tissues, whereas using milk thistle partly prevent this 

distruption. Appling CCl4 in diets decreased villus height and crypt depth of jejunum 

(P<0.01). It in be conluded that heating milk thistle seed(80.c in 24 hour) is not a good 

processing. Morevore, while milk thistle seed has no positive effect on growth 

performance of broilers it can improve the birds immune system and modulate the advese 

effects of CCl4. 

Keywords: Broiler chickens, Blood metabolites, Carbon tetrachloride, Humoral immunity, 
Liver enzymes, Milk thistle seed. 

 



 

11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Agriculture 

Department of Animal Science 

 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.Sc. in Animal Nutrition 

 

Title: 

The effect of different levels of milk thistile (Silybum marianumL) fruit on 

performance and toxicity of carbon tetracloride in broiler chickens 

 

Supervisor: 

Mir Daryoush Shakouri (Ph.D) 

 

Advisor: 

Hossein Janmohammadi (Ph.D) 

 

By: 

Mansoureh MozafarpourToupkanlou 

 

september – 2015 

 


