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بر عملکرد، جمعیت میکروبی ایلئوم، ( Cynara scolymusفرنگی )گیاه دارویی کنگرپودرتأثیر 

 های گوشتی در شرایط تنش سرماییهای کبدی و سیستم ایمنی جوجهآنزیم
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 چکیده

های کبدی و پاسخ ایمنی این آزمایش به منظور تأثیر سطوح مختلف پودر گیاه دارویی کنگرفرنگی بر عملکرد، جمعیت میکروبی ایلئوم، غلظت آنزیم
در قالب طرح کامالً تصادفی با پنن  تیمنار،    308 -زه سویه راسقطعه جوجه نر یک رو 400های گوشتی در شرایط تنش سرمایی انجام شد. تعداد جوجه

گراد به درجه سانتی 15و  20، 25، 32روز مورد استفاده قرار گرفتند. تنش سرمایی شامل اعمال دماهای  42پرنده در هر تکرار به مدت  20چهار تکرار و 
بیوتینک  درصند آنتنی  0015/0جیره شاهد به اضافه ) بیوتیک، آنتی(یره بدون افزودنیج) روزگی بود. تیمارها شامل: شاهد 42تا  21و  14، 7، 1ترتیب در 

و تیمارهای حاوی یک و دو درصد از پودر گیاه دارویی کنگرفرنگی در  (درصد پودر داروی آسپیرین 2/0 جیره شاهد به اضافه) ویرجینیامایسین(، آسپیرین
های حاوی پودر کنگرفرنگی، مصرف خوراک و افنزایش وزن بیشنتر و ضنریب    گان تغذیه شده با جیرهجیره بودند. نتای  آزمایش حاضر نشان داد که پرند

هنا، سنبب کناهش جمعینت     (. استفاده از دو درصد پودر گیاه کنگرفرنگی در جینره جوجنه  P<05/0تبدیل خوراک بهتری نسبت به سایر تیمارها داشتند )
های حاوی دو درصد پودر کنگرفرنگی و آسپیرین سبب کاهش روزگی شد. تیمار 42حیه ایلئوم در سن شیاکالی و افزایش جمعیت بیفیدوباکتریوم نااشری

روزگی شدند. فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز کبدی در پرندگان تغذیه شده با دو درصند پنودر    21آمینوترانسفراز کبدی در سن فعالیت آنزیم آالنین
های گوشتی با جیره حاوی دو درصند پنودرکنگرفرنگی،   روزگی کاهش یافت. تغدیه جوجه 21های آزمایشی در سن یرهکنگرفرنگی در مقایسه با سایر ج

بیوتیک، کاهش بیوتیک افزایش داد. پرندگان دریافت کننده جیره حاوی آنتی( را در مقایسه با تیمار آنتیSRBC)بادی علیه گلبول قرمز گوسفند عیارآنتی
روزگی در مقایسنه بنا شناهد و دیگنر      42شیاکلی را در سن در روزگی و افزایش جمعیت اشری 42و  21و بیفیدوباکتریوم در سن  جمعیت الکتوباسیلوس

های گوشتی تحت تننش سنرمایی   بیوتیک ویرجینیامایسین در جیره جوجهتیمارها داشتند. با توجه به نتای  بدست آمده از پژوهش حاضر، استفاده از آنتی
شیاکلی بوده، لذا سطح دو درصد پودر کنگرفرنگنی بنه جهنت بهبنود جمعینت میکروبنی و       منفی بر جمعیت میکروبی مفید و افزایش اشری دارای اثرات

 شود.بیوتیک توصیه میهای کبدی به عنوان جایگزین آنتیآنزیم
 

 گوشتی، کنگرفرنگیهای کبدی، تنش سرمایی، جمعیت باکتریایی، جوجهآنزیم های کلیدی:واژه
 

   1مقدمه 

                                                           
دانشجوی دکتری رشته تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه -1

 ایالم، ایالم، ایران

منابع استادیار بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و  -2
 طبیعی ایالم ، سازمان تحقیقات آموزش و تروی  کشاورزی،ایالم، ایران  

 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایالم، ایالم،  ایران      -3

 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایالم، ایالم،  ایران    -4

 شکده کشاورزی، دانشگاه ایالم، ایالم،  ایران    استادیار گروه علوم دامی، دان-5

گروه بیوتکنولنویی، پژوهشنکده علنوم محیطنی، پژوهشنگاه علنوم و تکنولنویی        -6
پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیالت تکمیلنی صننعتی و فنناوری پیشنرفته،     

      کرمان، ایران

اکسنیدان  اکسنیدان و آنتنی   تواند تعادل سیسنتم تنش سرمایی می
اکسیدانی منجنر  راتخریب کند. تعادل نادرست سیستم اکسیدان و آنتی

شنود، همنننین   ها میبه آسیب اکسیداتیو و اثر منفی بر عملکرد بافت
هنای گوشنتی را   های ایمنی جوجهتنش سرمایی عملکرد طبیعی اندام

(. 45دهند ) ها، تحت تأثیر قنرار منی  گذاشتن بر غلظت سیتوکین با اثر
هنا در  بیوتینک های دسنتگاه گنوارش در برابنر آنتنی    مقاومت میکروب

هنای گوشنتی   (. در پرورش جوجه21یابد )شرایط سرمایی افزایش می
ها در زمان تنش سرمایی مؤثر نیسنتند و حتنی   بیوتیکاستفاده از آنتی
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عنوان راهکاری جهت چالش میکروبی منورد   در بعضی از تحقیقات به
(. تحقیقات نشنان داده اسنت کنه گیاهنان     21گیرند )استفاده قرار می

توانند نقش قابل تنوجهی  دارویی مانند کنگرفرنگی در زمان چالش می
تنرین گیاهنان داروینی    (. کنگرفرنگی یکی از قدیمی30داشته باشند )

های منورد اسنتفاده   جهان با قدمت هزاران سال کشت است و قسمت
باشند. کنگنر فرنگنی بنا ننام علمنی       های هوایی منی آن ریشه و اندام

Cynara scolymus  و نننام التننین آرتیشننو(Artichoks)  گینناهی از
خانواده کاسنی اسنت. فالونوییندهای موجنود در اینن گیناه بینان ین       

هنای انندوتلیال در سنطح بناالیی     نیتریک اکساید سنتتاز را در سنلول 
کننند. عصناره اینن گیناه بیمناری آرترواسنکلروز را بهبنود        میتنظیم 

گنردد  هنای وارده بنه کبند منی    بخشد و باعث بهبود و التیام آسیبمی
(18 .) 

هنای اسنید کلروینینک اسنید،     ترکیبات اصلی کنگرفرنگی نمنک 
های سینارین و ترکیبات فنولیکی مشتق از اسید کافئیک هستند، برگ

. باشندمی فنولی، فالوونوییدی و اسیدی کنگرفرنگی محتوی ترکیبات
اسننیدکافئیک و اسننترهای اسننیدکینک و اسننیدکافئیک، کلروینیننک و 

اسننننید، نئوکلروینیننننک اسننننید، سننننینارین و  پسننننودوکلروینیک
(. 13شنوند ) منی  کینیک اسید ترکیبات عمده گیاه محسوبکافئیلدی

هنای آالننین   هنای بناالیی از آننزیم   های کبدی حناوی غلظنت  سلول
(. 9هسنتند ) ( AST)و آسپارتات آمینوترانسفراز  ((ALTمینوترانسفراز آ

ها نشان دهنده افزایش تخرینب بافنت کبند    افزایش مقادیر این آنزیم
هنای داخنل سنلولی منانع از تخرینب      (. هرچنند مکانیسنم  2باشد )می

شنوند، امنا برخنی عوامنل همننون تننش و       هنای کبندی منی   سلول
شنوند. بنر   های داخلی فوق منی یسممسمومیت، سبب ناکارآمدی مکان

اکسنیدانی جهنت جلنوگیری از    این اساس، اسنتفاده از ترکیبنات آنتنی   
(. گزارشنات منتشنر شنده    19های کبد ضنروری اسنت )  تخریب سلول

های دهند که ترکیبات فعال گیاهی مانند فالونوییدها و فنولنشان می
لینل خنوا    ها و برخی گیاهان دارویی به دموجود در سبزیجات، میوه

های کبدی نقنش داشنته   توانند در حفاظت از سلولاکسیدانی میآنتی
 (.34باشند )

باعنث  صنحرایی   منوش در  گیناه کنگرفرنگنی  استفاده از عصناره  
هنا و افنزایش   کاهش پراکسیداسیون لیپیندها، اکسیداسنیون پنروتئین   

ای بینان کنرد   در مطالعهکرافت  (.16) شدفعالیت گلوتاتیون پراکسیداز 
ترانسفراز، آمینوآسپارتات های کنگرفرنگی فعالیت آنزیم بیآعصاره  که
داری در بنه طنور معننی   را لکنالین فسنفاتاز   آترانسنفراز و  آمینونین آال

ای با در مطالعهییو و همکاران  .(17داد )مقایسه با گروه شاهد کاهش 
بررسی ترکیبات فنولیک گیاه عصاره برگ کنگرفرنگی و فعالیت ضند  

ها، گزارش کردند که ترکیبات اسید کلروینیک، سنینارین،  آن میکروبی
روتینوسننید و سیناروسننید موجننود در عصنناره بننرگ     -7-لوتئننولین

-کنگرفرنگی به دلیل دارا بودن خاصیت ضد میکربی بر علیه بناکتری 

توانند مورد استفاده ها میهای گرم منفی، گرم مثبت و گروهی از قارچ

تنا   50کنندگی اینن ترکیبنات بنین    مانعتقرار گیرند، حداقل غلظت م
 (. 44لیتر است )میکروگرم بر میلی 200

سالیسیلیک که بیشتر با نام تجاری آسنپیرین شنناخته   اسید استیل
است. آسپیرین و سایر  داروی ضد التهابی غیراستروییدیشود، یک می

ینناز  داروهای ضدالتهابی غیراستروییدی از فعالیت آننزیم سیکلواکسنی  
هنای  زیم سنبب تشنکیل پروسنتاگالندین   نمایند، این آنن جلوگیری می

هنا  شود. اختالل در تولید پروسنتاگالندین عامل ایجاد التهاب و تب می
شود. عالوه بر این ها باعث کاهش لخته شدن خون میدر ترومبوسیت

هنای عفنونی ویروسنی و    های گوشتی به بیماریدر زمان ابتالء جوجه
ب مرکنزی و مهنار   میکروبی، آسپیرین با تأثیز بنر روی سیسنتم عصن   

های التهابی مانع افزایش دمای بدن و کناهش اشنتها در گلنه    واسطه
 (.12شود )گوشتی میشده و باعث بهبود وضعیت عمومی گله جوجه

گیاهان دارویی خاصیت ضد باکتریایی دارند. مشخص شده اسنت  
که عصاره برگ کنگرفرنگی و ترکیبنات موجنود در آن، فعالینت ضند     

هنای  (. در زمیننه تنأثیر فنرآورده   7انند ) تری داشنته میکروبی علیه باک
کنگرفرنگی بر سیستم ایمنی، برخی گزارشات ایجاد محافظت در برابر 

هنای  منر  منر   کنندگی اوکراتوکسنین بنر تولیند تخنم    اثرات سرکوب
هنای گوشنتی را بنا    ( و پاسخ سیسنتم ایمننی در جوجنه   36گذار )تخم

(. تحرینک رشند   37) انند  موثر دانستهمصرف عصاره آبی کنگرفرنگی 
بخشند و باعنث   های جذبی روده، جذب مواد غذایی را بهبود میسلول

(. گنزارش شنده   28شنود ) کاهش تلفات و افزایش سود اقتصادی منی 
( لذا، اسنتفاده از  21است که این مواد در شرایط سرمایی مؤثر نیستند )

هندف از   تواند مفید باشند. بننابراین،  گیاهان دارویی در این شرایط می
اجرای این آزمایش بررسی تأثیر استفاده از سطوح یک و دو درصندی  
از پودر گیاه داروینی کنگرفرنگنی و مقایسنه اثنر آنهنا بنا آسنپیرین و        

هنای  بیوتیک در شرایط تنش سرمایی بر عملکنرد، مینزان آننزیم   آنتی
و وضنعیت سیسنتم ایمننی     دسنتگاه گنوارش  خون، جمعیت میکروبی 

 شرایط تنش سرمایی بود. های گوشتی درجوجه
 

 ها مواد و روش

ابتدا مقدار مورد نیاز برگ کنگرفرنگی از مزرعه تحقیقاتی گیاهان 
دارویی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان چرداول 

آوری و در سنایه و دمنای   جمنع 1395استان ایالم در مهنر مناه سنال    
رکیبات شیمیایی بنرگ  خشک و ت مقدار ماده. معمولی اتاق خشک شد

(. 4گینری شندند )  های استاندارد انندازه فرنگی با استفاده از روشکنگر
به منظور به  .گیاه کنگرفرنگی به صورت پودر مورد استفاده قرار گرفت

حداقل رساندن اثرات انبارداری، مقدار مورد نیاز کنگرفرنگی به صورت 
 انجمن تحقیقات ملیها ازجداول برای تنظیم جیره. شد هفتگی آسیاب

(NRC ،1994 ) برای مواد خوراکی و همننین احتیاجات ارایه شده در
هنای  جیره. ، استفاده شد2009سال  308 راهنمای پرورش سویه راس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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 ،10 غذایی بر پایه ذرت و کنجاله سویا برای سه دوره زمنانی ینک تنا   
روزگی بر اساس اسنیدهای آمیننه کنل تنظنیم      42 تا 25 و 24 تا 11
جینره  ) بیوتینک تیمارهای آزمایشی شامل تیمارهای شاهد، آنتی. ندشد

، (بیوتینک ویرجینیامایسنین  درصد آنتی 0015/0 شاهد به اضافه مقدار
درصد پودر داروی آسنپیرین   2/0 جیره شاهد به اضافه مقدار) آسپیرین

180.16 Lot # 9017K4912 Aspirin SIGMA-ALDRICH) ،
گرفرنگی و دو درصد پودر گیاه دارویی یک درصد پودر گیاه دارویی کن

خام، نشاسته، خام، چربیمقدار ماده خشک، پروتئین .کنگرفرنگی بودند
خننام، کلسننیم و فسننفرکل کنگرفرنگننی در خننام، خاکسننترقننند، فیبننر

، 28/9، 8/6، 01/2، 06/14، 26/93گیری و به ترتیب آزمایشگاه اندازه
وسناز  ریی قابنل سنوخت  درصد بود. ان 36/0و  04/2، 33/14، 00/16

 1ظاهری تصحیح شده برای ازت گیاه کنگر فرنگی بر اسناس رابطنه   
 .کیلوکالری درکیلوگرم بود 1260( و مقدار آن 33محاسبه شد )

AMEn = (3.52* % CP)+(7.85 * % EE)+(4.1 * % ST) + 

(3.55 * % SU) (1            )                                            
 SU نشاسته، ST ،خامچربی EE، خام پروتئین CPفرمول  این در
 ازت برای شده تصحیح ظاهری متابولیسم قابل انریی AMEn قند و

  .استبر حسب کیلوکالری در گرم ماده خشک 
مواد خوراکی مورد استفاده و منواد مغنذی تنأمین شنده      1جدول 

قطعنه   400زمایش از تعداد در این آ .دهدهای غذایی را نشان میجیره
در یک طرح کامالً  308روزه جنس نر سویه راس جوجه گوشتی یک 

جوجه در هر تکرار استفاده شد.  20تصادفی با پن  تیمار، چهار تکرار و 
ها در طول دوره آزمایش، به آب روز بود. جوجه 42طول دوره آزمایش 

 23 به صنورت  و خوراک به صورت آزاد دسترسی داشتند. برنامه نوری
ساعت روشنایی و یک ساعت تاریکی تنظیم شد. روز اول دمای سالن 

گراد بود و سپس به تدری  کاهش یافت تا در درجه سانتی 32پرورش 
-درجه سانتی 15و  20، 25روزگی به ترتیب به  21و  14پایان هفته، 

گنراد  درجه سنانتی  15گراد رسید و تا پایان دوره آزمایش دما در حدود 
 (.40فظ شد )ح

گیری شامل عملکرد، جمعیت میکروبی ایلئنوم،  صفات مورد اندازه
های کبدی و پاسخ ایمننی همنورال بودنند. بنرای انندازه     غلظت آنزیم

سناعت   24هنای منورد نظنر از    گیری جمعیت میکروبی، محیط کشت
ها آماده شدند و درون پتریدیش ریخته شندند  آوری نمونهپیش از جمع

ها، تشخیص داده شود ودگی توسط سایر میکروارگانیسمآلدر صورت تا 
روزگی از هر واحد  42و  21در سن  های آلوده حذف شوند.و پتریدیش

آزمایشی دوپرنده انتخاب و دسنتگاه گنوارش در شنرایط آسنپتیک در     
مجاورت شعله باز شد. با استفاده از قطعات فویل آلومینینومی از پنیش   

و بنه  شنده  محتویات ایلئنوم، برداشنته   استریل شده مقدار یک گرم از 
ها بسته شند و  افزوده شد. درب لوله PBSلیتر میلی 9های حاوی لوله

در آزمایشگاه از هر ینک  بر روی یخ سریعاً به آزمایشگاه منتقل شدند. 
تهینه   10های رقت با عامل رقنت  ها در شرایط استریل سریاز نمونه

-ها رقت بنر روی محنیط  یمیکرولیتر از هر یک از سر 1شد و حجم 

 .(26) کشت داده شد ،های کشت آماده شده
 -های هنوازی از آگنار انفوزینون مغنز    برای شمارش کل باکتری 
هنا از  فرم(، برای شمارش کلی1332/1مرک المان با شماره کد ) قلب

( و همننین برای 00/1052)کندا اسپانیا با شماره کد نکی اکآگار مک
بنا  د الکتینک از ام.آر.اس. آگنار )منرک آلمان   های اسیشمارش باکتری

های کشت بنه مندت   سپس محیط. استفاده شد (11431/1شماره کد 
پنس از   گذاری شد ودرجه سلسیوس گرمخانه 37ساعت در دمای  24
 (.26) های زنده استفاده شدبرای شمارش باکتری این از روش قطرهآ

وزن نموننه، عامنل    تعداد باکتری در هر گرم نمونه با در نظنر گنرفتن  
در پاینان   :محاسبه شد 2کشت شده مطابق رابطه  هرقت و حجم قطر

 .گرم نمونه تصحیح شد 1ها برای محاسبه تعداد باکتری
هنا   تعنداد   تعداد کلنونی × عکس رقت × حجم کشت داده شده (  2)

 هاباکتری
دوپرننندهاز هننر واحنند دوره پننرورش  42و  21ر پایننان روزهننای د

به صنورت تصنادفی انتخناب و از    از دو ساعت گرسنگی آزمایشی بعد 
-سرم نموننه  خون گرفته شد. لیترمیلی 2به میزان  هاسیاهرگ بال آن

های خون پس از انعقاد جدا شد و به میکروتیوب منتقنل شندند و بنه    
هنای  گینری فعالینت آننزیم   دقیقه سنانتریفوی شندند. انندازه    10مدت 

و  (AST)آمینوترانسننفراز پارتات، آسنن(ALT)ترانسننفراز آمینننوآالنننین
هنای شنرکت   سرم خنون بنا اسنتفاده از کینت     (ALP)فسفاتاز آلکالین
 ,ALT/AST, LOT; 95007 and ALP; LOT)آزمنون  پنارس 

بادی علیه ویروس نیوکاسنل در  (. تیتر آنتی6صورت گرفت ) (96002
گینری  های سرم به روش آزمایش مهار هماگلوتیناسنیون انندازه  نمونه
بیری  بیع عهییی وسیعوم بی یر        آنتی   عییر  تعییی    جهتشد. 

هر  هیع وادید   یو ه پعو ش  بعا  ت رم پعنده 7نیوکرسل ی  وز 
بنه صنورت قطنره     (B1)نیوکاسل یوز واکس   1/1آزمرسش  مقدا  

آزمایش از هر واحد آزمایشنی دو   14چشمی تجویز شد. سپس در روز 
بادی تعیین عیار آنتی جهتلیتر خون میلی 2حدود و شد پرنده انتخاب 

(. به منظور بررسی ایمنی همنورال،  14) از طریق ورید بالی گرفته شد
ه دو پرنده از هر واحند آزمایشنی مقندار    آزمایش، ب 23و 16هایدر روز

ر د درصند  5لیتنر از سوسپانسنیون گلبنول قرمننز گوسنفند   میلی 2/0
PBS، پرننده این ز ا 30و  23، و در روزهای ه عضله سینه تزریق شدب

هنای  نمونه شد.فته گر خون لیترمیلی 2به مقدار  ها از طریق ورید بال
خون در دمای اتاق نگهداری شدند تا سرم از لختنه خنون جندا شنود.     

دقیقنه   15دور در دقیقنه بنه مندت     4000های حاصل با سرعت سرم
بنرای تعیننین   سانتریفوی شدند. از روش هماگلوتیناسنیون میکروتیتنر   

 اسننتفاده شنند   ،ادتن تولیندشده علیه گلبنول قرمنز گوسنفندعینار پن
(42.) 
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 های آزمایشیجیرهو اجزای تشکیل دهنده ترکیب  -1جدول

sIngredient and composition of experimental diet -Table 1 

 
 
 اجزاء تشکیل دهنده )درصد(
Diet Ingredients (%) 

 روز 10-1
1-10 d 

 روز 24-11 
11-24 d 

 روز 42-25 
25-42 d 

 سطوح مختلف کنگرفرنگی )%(
Different levels of Artichoks (%)  

 سطوح مختلف کنگرفرنگی )%( 
Different levels of Artichoks 

(%)  

 سطوح مختلف کنگرفرنگی )%( 
Different levels of Artichoks (%)  

0 1 2  0 1 2  0 1 2 
 ذرت
Corn 

51.70 52.81 53.93 
 

51.18 52.29 51.41 
 

54.39 55.51 56.62 

 ( -Cp%44کنجاله سویا )
Soybean meal (44 % CP) 

32 32 32 
 

33.50 33.50 31.50 
 

33.71 33.71 33.70 

 )افتابگردان( روغن گیاهی
 Sunflower Oil 

3.17 3.04 2.90 
 

5.23 5.19 5.06 
 

6.15 6.02 5.88 

 گلوتن ذرت 
Corn gluten 

6.01 6.01 6.05 
 

3.85 3.84 3.84 
 

0 0 0 

 کلسیم فسفاتدی
Di calcium phosphate 

1.94 1.94 1.94 
 

1.67 1.67 1.67 
 

1.51 1.52 1.52 

 پودر صدف
Oyster Shell 

1.34 1.35 1.36  
1.09 1.10 1.11  

1.05 1.06 1.07 

 نمک طعام

Salt 
0.39 0.40 0.41 

 
0.39 0.40 0.42  

0.39 0.40 0.42 

 1مکمل مواد معدنی

1Mineral premix 0.25 0.25 0.25  
0.25 0.25 0.25  

0.25 0.25 0.25 

 2مکمل ویتامینی

2Vitamin premix 0.25 0.25 0.25 
 

0.25 0.25 0.25 
 

0.25 0.25 0.25 

 تریونین
Threonine 

0.11 0.11 0.11 
 

0.02 0.02 0.02 
 

0 0 0 

 ال متیونین -دی 
DL- methionine 

0.34 0.34 0.34  
0.26 0.26 0.25  

0.25 0.24 0.24 

 پودر کنگرفرنگی
Artichoks powder 

2 1 0  
2 1 0  

2 1 0 

 لیزین هیدروکلراید -ال 
L-Lysine HCL 

0.5 0.5 0.5  
0.22 0.22 0.22  

0.05 0.05 0.05 

 انریی قابل متابولیسم
 ()کیلوکالری/کیلوگرم
Metabolizabe Energy 
(kcal/kg) 

3025 3025 3025 

 

3150 3150 3150 

 

3200 3200 3200 

 )درصد( پروتئین خام
Crude protein (%) 

23 23 23 
 

22 22 22 
 

20 20 20 

 )درصد( کلسیم
Calcium (%) 

1.05 1.05 1.05  
0.90 0.90 0.90  

0.85 0.85 0.85 

 )درصد( فسفر قابل دسترس
Available phosphorus 
(%) 

0.5 0.5 0.5 
 

0.45 0.45 0.45 
 

0.42 0.42 0.42 

 کلراید )درصد( یمسد
Sodium chloride (%) 

0.18 0.18 0.18 
 

0.18 0.18 0.18 
 

0.18 0.18 0.18 

 تریونین )درصد(
Threonine 

0.94 0.94 0.94 
 

0.83 0.83 0.83 
 

0.74 0.74 0.74 

 )درصد( متیونین
Methionine (%) 

0.72 0.72 0.71  
0.61 0.61 0.61  

0.55 0.55 0.55 

 ()درصد متیونین+سیسئین
Methionine + cystine 

1.07 1.07 1.07  
0.95 0.95 0.95  

0.86 0.86 0.86 

 )درصد( لیزین
Digestible lysine (%) 

1.43 1.43 1.43  
1.24 1.24 1.24  

1.09 1.09 1.09 
 گرم بود.میلی 15/0گرمو سلنیوم میلی 9/0، کبالت  گرممیلی 1/0، بیوتین،  گرممیلی 3/1ید  گرم ،میلی 9گرم ، مس میلی 35گرم ، آهن میلی 100گرم، روی میلی 110:منگنز )اکسید( جیره شاملهر کیلوگرم 1
 5/0م،  تیامین گرمیلی 25 ویتامین نیاسین، گرممیلی 12B 008/0، ویتامین المللیواحد بین E15،ویتامین المللیواحد بین 3D1500، ویتامین واحد بین المللی A 1000حاوی: ویتامین  جیرههر کیلوگرم 2

 بود. گرممیلی 1/0بیوتین ، گرممیلی 2/0اسید فولیک ، گرممیلی 1گرم، پیریدوکسین میلی 8اسید پانتوتنیک ، گرممیلی 4ریبوفالوین گرم، میلی
1Supplied per kilogram of diet: manganese, 110 mg; zinc, 100 mg; iron, 35 mg; copper, 9 mg; iodine, 1.3 mg; mg, Biotin 0.1 mg, co 0.9 mg 
and selenium, 0.15.  
2Supplied per kilogram of diet:vitamin A, 1000 IU; vitamin D3, 1500 IU; vitamin E, 15 mg; vitamin B12,. 0.008  mg; vitamin B3, 25 mg; 

vitamin B1 0.5 mg, vitamin B2; 4 mg; vitamin B5 8 mg, vitamin B6 1 mg,vitamin B9 0.2 mg, vitamin B9 0.1 mg. 

 



 51     ...بر عملکرد( Cynara scolymusفرنگی )گیاه دارویی کنگرپودرتأثیر 

 
 SASافنزاز آمناری   نرم GLMهای حاصل با استفاده از رویه داده
ها با استفاده از آزمون ، تجزیه و میانگین3( بر اساس مدل 1/9)نسخه 

ها به کمک آزمون ای دانکن مقایسه شدند. نرمال بودن دادهچند دامنه
های که بنه صنورت درصند    کولموگرووف اسمیرنوف بررسی شد. داده

 نرمال شدند.  Arc Sinxبه  بودند، با تبدیل
Yij = µ + Ti + εij  (3                                                     )  

، µام؛ iر و تیمنا ام jاز تکرار  مقدار هر مشاهده، Yijدر این رابطه، 
 .، اثر خطای آزمایش استεijام و   iتیماراثر ، Tiامعه، میانگین ج

 

 نتایج و بحث

های مختلف آزمایشی بر میکروبیولویی ایلئوم هتأثیر جیر
نشان  2روزگی در جدول  42و  21های های گوشتی در دورهجوجه

-روزگی تحت تأتیر جیره 21شیاکلی در داده شده است. جمعیت اشری

، اما جمعیت الکتوباسیلوس و (P>05/0)های آزمایشی قرار نگرفت 
 (.P<05/0)ی قرار گرفتند های آزمایشبیفیدوباکتریوم تحت تاتیر جیره

بیوتیک در مقایسه با پرندگان پرندگان دریافت کننده جیره حاوی آنتی
های آزمایشی، جمعیت الکتوباسیل کمتری دریافت کننده سایر جیره

. سایر تیمارهای آزمایشی از نظر تعداد الکتوباسیل (P<05/0)داشتند 
ی یک و دو درصد داری با تیمار شاهد نداشتند. تیمارهاتفاوت معنی

پودر گیاه دارویی کنگرفرنگی تأثیر معنی داری بر جمعیت الکتوباسیل 
بیوتیک های تغذیه شده با جیره دارای آنتیجوجه .(P>05/0)نداشتند 

های تغذیه شده با تیمار شاهد جمعیت در مقایسه با جوجه آسپیرینو 
اختالف  .(P<05/0) بیفیدوباکتریوم را به ترتیب کاهش و افزایش دادند

های تغذیه شده با تیمار میانگین جمعیت بیفیدوباکتریوم در بین جوجه

 (.P>05/0) دار نبود¬یک و دو درصد گیاه دارویی کنگرفرنگی معنی
شیاکالی، الکتوباسیلوس و اختالف میانگین جمعیت اشری

های تغذیه شده با تیمارهای مختلف بفیدوباکتریوم در بین پرنده
جمعیت   .(P<01/0)دار بود روزگی معنی 42آزمایشی در 

های تغذیه شده با تیمارهای یک و دو درصد شیاکلی در پرندهاشری
بیوتیک کمتر بود کنگرفرنگی در مقایسه با تیمار شاهد و آنتی

(01/0>P)بیوتیک در های تغذیه شده با جیره حاوی آنتی. پرنده
های آزمایشی جمعیت های تغذیه شده با سایر تیمارمقایسه با پرنده

های تغذیه شده با . پرنده(P<01/0)الکتوباسیلوس را کاهش داد 
بیوتیک در مقایسه با های حاوی دو درصد کنگرفرنگی و آنتیجیره
های تیمار شاهد جمعیت بیفیدوباکتریوم را به ترتیب افزایش و پرنده

رسی ای با بر( در مطالعه44ییو و همکاران ). (P<01/0)کاهش دادند 
میکروبی ترکیبات فنولیک عصاره برگ گیاه کنگرفرنگی و فعالیت ضد

آن گزارش کردند که ترکیبات موجود در عصاره این گیاه همنون 

روتینوسید و سیناروسید  -7-اسید کلروینیک، سینارین، لوتئولین
ها دارند. بعالوه این محققین فعالیت باالیی برای مبارزه با ارگانیسم

ها مؤثر که این ترکیبات در مقابل قارچ و باکتریگزارش کردند 
 200تا  50کنندگی حداقل این ترکیبات بین هستند. غلظت ممانعت
لیتر است. فعالیت ضد باکتریایی ترکیبات میکروگرم بر میلی

های گرم منفی و گرم مثبت و همننین کنگرفرنگی در مقابل باکتری
( در 28ساهانی ) (. صمدی و44ها نیز گزارش شد )گروه قارچ

و سه  5/1ای نتای  مربوط به بررسی تأثیر پودر کنگرفرنگی )مطالعه
گرم بر کیلوگرم( را بر عملکرد تولید میلی 300) Eدرصد( و ویتامین 

مثل، میکروفلورا و مورفولویی روده بلدرچین یاپنی، گزارش نمودند که 
نشان داد که با نتای  این آزمایش مطابقت ندارد. نتای  این مطالعه 

های پرورش تأثیری بر افزودن پودر کنگرفرنگی در تمام طول دوره
فرم تحت تأثیر ها نداشت. جمعیت الکتوباسیل و کلیعملکرد بلدرچین

سبب  Eافزودن پودر کنگرفرنگی قرار نگرفت در حالی که ویتامین 
های هوازی شد. همننین استفاده از پودر افزایش جمعیت باکتری

نگرفرنگی سبب بهبود صفات مربوط به مورفولویی بلدرچین کنجاله ک
ها مثل فنلشد. نتای  این مطالعه نشان داد که مصرف ترکیبات پلی
های مفید شد پودر گیاه دارویی کنگرفرنگی سبب بهبود رشد باکتری

(. فرضیه قابل بحث در این زمینه این است که بسیاری از 28)
اده از چنین ترکیباتی به عنوان مواد ها قادر به استفمیکروارگانیسم

باشند. به عنوان مثال، باکتری الکتوباسیل قادر مغذی قابل استفاده می
(. 15باشند )به متابولیزه کردن ترکیبات فنولی به سوبسترای انریی می

به عالوه در برخی مطالعات آزمایشگاهی دیگر نشان داده شده که 
خمرها قادر به استفاده و رشد از ها و مها، باکتریبسیاری از قارچ

دهد که (. گزارش منتشر شده نشان می5باشند )ترکیبات فنولی می
های مختلف گیاهان دارویی پودر و عصاره تعداد زیادی از گونه

(. از جمله این گیاهان دارای خاصیت 20خاصیت ضد میکروبی دارند )
ترکیبات  ضد میکروبی، کنگرفرنگی است که عصاره برگ این گیاه و

گیاهان (. 7اند )موجود در آن فعالیت ضد میکروبی علیه باکتری داشته
زیادی همانند تانن،  فعالها به داشتن ترکیبات های آنو عصاره

های ضد میکروبی و اند که فعالیتها شناخته شدهآلکالوییدها و اسانس
اثرات  (. این ترکیبات بیواکتیو )زیست فعال(18اکسیدانتی دارند )آنتی

ای و بهبود قابلیت را از طریق دستکاری میکروفلور روده خودسودمند 
ند که اهرو، مطالعات زیادی نشان داد کنند. از اینهضم ایجاد می

وده را کاهش ر pHد نتوانها میگیاهان و ترکیبات زیست فعال آن
های مفید همانند الکتوباسیلوس و رشد باکتری ،د و بنابرایننده

کلستریدیوم ها و فرمو تعداد کلی بهبود دهندرا  یوماکتربیفیدوب
امر سبب  (. این41) در ایلئوم و سکوم را کاهش دهند جنسپرفر
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های علیه باکتری و یک محافظتی برشود تثبیت میکروفلور روده می
پودر کنگرفرنگی خصوصاً سطح دو (. 43) کندمیفراهم زا را بیماری

جمعیت میکروبی ناحیه ایلئوم در سن درصد آن باعث بهبود ترکیب 

باکتری کنگرفرنگی در بهبود جمعیت روزگی شد. فعالیت ضد 42
 .میکروبی مؤثر بود

 
 روزگی 42و  21های گوشتی در جوجه ایلئومتأثیر تیمارهای مختلف روی میکروبیولویی ناحیه  -2جدول

Table 2-. Effect of different diets on microbial ileum in broiler chicks (21 and 42 days) 

 صفات های آزمایشیجیره
  Experimental diets      Traits 

 سطح احتمال
P-value 

 خطای معیار
SEM 

 درصد 2کنگرفرنگی 
Artichoke2% 

 درصد 1کنگرفرنگی 
Artichoke 1% 

 آسپرین
Aspirin 

 ویرجینیامایسین
Virginiamycin 

 شاهد
control 

 ئوم  میکروبیولویی ایل

Microbiology of 

ileum 

       
 روزگی  21

21day 

0.25 0.16 7.25 7.08 7.18 7.58 7.14 
 شیاکالیاشری

Escherichia coli 

0.02 0.13 a 9.59 a 9.48 a 9.53 b 8.92 a 9.42 
 الکتوباسیلوس  

Lactobacillus  

0.0001 0.09 ab 8.07 ab 8.10 a 8.29 c 7.20 b 7.83 
 ومبیفیدوباکتری

Bifidobacteriu 

       
 روزگی 42

42 day 

0.0001 0.06 d 7.33 c 7.59 c 7.63 a 8.27 b 7.87 
 شیاکالیاشری

Escherichia coli 

0.003 0.16 a 9.44 a 9.32 a 9.24 b 8.41 a 9.24 
 الکتوباسیلوس 

Lactobacillus         

0.0001 0.09 a 8.79 ab 8.60 b 8.35 c 7.32 b 8.39 
 دوباکتریومبیفی

Bifidobacteriu 
 (.>05/0Pباشد )های آزمایشی میدار بین گروهمشابه در هر ردیف نشانه وجود تفاوت معنیحروف غیر1

1Non-similar means within same rows with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
 

-ای آزمایشی بنر آننزیم  هنتای  مربوط به تأثیر جیره 4و  3جداول 

، آسنننپارتات (ALT)هنننای سنننرم خنننون آالننننین آمینوترانسنننفراز 
های گوشنتی  جوجه (ALP)و آلکالین فسفاتاز ( AST) آمینوترانسفراز

دهننند. اخننتالف میننانگین فعالیننت روزگننی را نشننان مننی 42و  21در 
روزگنی   21تیمارهای مختلنف آزمایشنی در    ASTو  ALTهایآنزیم
(، به طوری که جیره حناوی آسنپیرین و جینره    P<05/0دار بود )معنی

و جینره حناوی    ALTحاوی دو درصد پودر کنگرفرنگی فعالیت آنزیم 
روزگنی   21را در  ASTدو درصد پودر کنگنر فرنگنی فعالینت آننزیم     

های آزمایشی تأثیری بر فعالینت آننزیم   (. جیرهP<05/0کاهش دادند )
ALP  21در ( 05/0روزگی نداشتند<Pتأثیر .) های آزمایشی بر جیره

 (. P>05/0دار نبود )روزگی معنی 42های سرم خون در غلظت آنزیم
و  ASTهنای  عصاره کنگرفرنگنی باعنث کناهش غلظنت آننزیم     

ALT ( که بنا نتنای  حاصنل از    23های گوشتی شد )سرم خون جوجه
ای ( در مطالعنه 17روزگی مطابقنت دارد. کرافنت )   21این آزمایش در 
، ALTهنای  آننزیم غلظت  کنگرفرنگیبکی آعصاره  گزارش نمود که

AST  وALP  اثنرات  . (17داد )در مقایسه با گنروه شناهد کناهش    را

( بینان  2)های کبدی توسط پیننت  مفید کنگرفرنگی بر عملکرد آنزیم
شده است. این محقق گزارش نمود که ترکیب آمناده از کنگرفرنگنی،   

های کبدی (. سلول25کند )های کبد و کلیه را تقویت میعملکرد اندام
باشنند، کنه   منی  ASTو  ALTهای های باالیی از آنزیمحاوی غلظت

ALT  در سیتوپالسم وAST های کبدی وجنود  در میتوکندری سلول
ها نشان دهننده افنزایش تخریبنی    (. افزایش مقادیر این آنزیم9دارند )

ز هنای داخنل سنلولی منانع ا    (. هرچند مکانیسنم 2باشد )بافت کبد می
شوند، اما برخی عوامل همنون تننش و  های کبدی میتخریب سلول

شوند. بر این های داخلی فوق میمسمومیت سبب ناکارآمدی مکانیسم
اکسیدانی جهت جلنوگیری از تخرینب   اساس، استفاده از ترکیبات آنتی

های منتشر شنده  (. نتای  گزارش19باشد )های بدن ضروری میسلول
های یبات فعال گیاهی مانند فالونوییدها و فنولدهند که ترکنشان می

ها و برخی گیاهان دارویی بنه دلینل خنوا     ها، میوهموجود در سبزی
هنای کبندی نقنش داشنته     توانند در حفاظت سنلول اکسیدانی میآنتی

در آزمایشننی مشننخص شنند کننه اسننتفاده از عصنناره    (. 34باشننند )
ینندها، باعننث کنناهش پراکسیداسننیون لیپ   مننوشدر  کنگرفرنگننی
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شود ها و افزایش فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز میاکسیداسیون پروتئین
از تتراکلرید کربن بنه عننوان عامنل ایجناد تننش      یک آزمایش  (.16)

 ALTو  ASTهای کبدی ماننند  غلظت آنزیم واکسیداتیو استفاده شد
 کنگرفرنگنی درصد بعد از استفاده از عصاره بنرگ   52و  40به ترتیب 
داری نسنبت بنه تیمنار    به طنور معننی   گرم بر کیلوگرم 5/1 به میزان

 (.7کنترل کاهش یافت )
-کنگرفرنگی به دلیل دارا بودن ترکیبنات فننولی، خاصنیت آنتنی    

اکسیدانی نینز دارد. از بنین ترکیبنات فننولی موجنود در کنگرفرنگنی       
-(. فالونوییدها با مهار آنزیم29توان به اسید کلروینیک اشاره کرد )می

هنای آزاد و  ولید کننده آنیون سوپر اکساید مانع تولیند رادیکنال  های ت
( و از این رو شاید بتواننند  31شوند )پذیر میهای اکسیژن واکنشگونه

هنا بنه درون خنون    مانع اکسیدشدن غشای کبدی و آزادسازی آننزیم 
شننوند. مصننرف دو درصنند پننودر کنگرفرنگننی از طریننق فعالیننت     

در تحقینق اخینر شنده اسنت. در      ALTاکسیدانی سبب کناهش  آنتی
در سنرم   ALPو  ASTو  ALTهنای آسیت بر اثر نارسایی کبد آنزیم

هنا توسنط   روند و با توجه به کاهش فعالینت اینن آننزیم   خون باال می
 تواند در کاهش آسیت مؤثر باشد.کنگرفرنگی، لذا این گیاه می

 
 روزگی 21کبدی سرم خون در های های مختلف آزمایشی بر غلظت آنزیمتأثیر جیره -3جدول 

Table 3-. Effect of various experimental diets on blood serum enzymes at 21 days of age 

 های آزمایشیجیره

 Experimental diets                                                 

 سطح احتمال خطای معیار (%2کنگرفرنگی ) (%1گی )کنگرفرن آسپیرین ویرجینیامایسین بدون افزودنی هافراسنجه
Parameters Control Virginiamaycin Aspirin Artichoke 1% Artichoke 2% SEM P-value 

 آالنین آمینوترانسفراز
17.50 a 17.75 a 14.25 b 15.00 ab 13.75 b 0.94 0.02 

ALT(U/L) 
 آسپارتات آمینوترانسفراز

99.25 a 103.25 a 95.25 a 97.25 a 84.75 b 3.39 0.01 
AST (U/L) 
 آلکالین فسفاتاز

1991 
1989 1971 1888 1869 42.69 0.16 

ALP (U/L)       
 (.P<05/0باشند )دار باهم میهای داخل هر ردیف باحروف غیرمشابه دارای تفاوت معنیمیانگین1

1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 
 روزگی 42های کبدی سرم خون در های مختلف آزمایشی بر غلظت آنزیمتأثیر جیره -4جدول 

Table 3-. Effect of various experimental diets on blood serum enzymes at 42 days of age 

 های آزمایشیجیره

 Experimental diets                                                 

 سطح احتمال خطای معیار (%2کنگرفرنگی ) (%1کنگرفرنگی ) آسپیرین ویرجینیامایسین بدون افزودنی هافراسنجه

Parameters Control 
Virginiamy

cin Aspirin Artichoke 1% Artichoke 2% SEM P-value 

 آالنین آمینوترانسفراز
19.50 21 21.50 19.25 18.75 0.70 0.09 

ALT (U/L) 
 آسپارتات آمینوترانسفراز

88.25 87.00 83.25 86.00 84.75 3.15 0.82 
AST (U/L) 
 آلکالین فسفاتاز

1350 1363 1354 1329 1257 49.43 0.56 
ALP (U/L) 

 (.P<05/0باشند )دار باهم مینیهای داخل هر ردیف باحروف غیرمشابه دارای تفاوت معمیانگین1
1. Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 
بادی علیه های آزمایشی بر بر عیار آنتینتای  مربوط به تأثیر جیره

روزگنی( و   30و  23مرحلنه )  2هنای قرمنز خنون گوسنفند در     گلبول
هننای مختلننف شننان داده شننده اسننت. جیننرهن 5نیوکاسننل در جنندول 

های قرمز خون گوسفند بادی علیه گلبولآزمایشی تأثیری بر عیار آنتی
رحیمنی و   (.P>05/0)روزگی و تیتر  نیوکاسنل نداشنتند    30و  23در 

( گننزارش کردننند کننه عیننار پننادتن تولینند شننده علیننه 27همکنناران )
درصد  1/0ر حاوی ها )تیماهای قرمز خون گوسفند در بین جیرهگلبول

سیر و شاهد( در هر دو شرایط دمایی )دمنای معمنولی و دمنای سنرد     
ای  این تحقیق مطابقت ( که با نت27دار نبود )برای ایجاد آسیت( معنی

فرنگنی  ای اثر پودر برگ کنگنر ( در مطالعه11فالح و همکاران )دارد. 
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هنای  لولگرم بر کیلوگرم( بر سمیلی 200درصد( و عصاره نعناع ) 5/1)
های گوشنتی سنویه راس   های بیوشیمی خون جوجهایمنی و فراسنجه

های آزمایشی تأثیری بر عیار را بررسی و گزارش نمودند که جیره 308
فرنگی به تنهنایی  بادی علیه نیوکاسل نداشتند. اثر پودر گیاه کنگرآنتی

و همننین اثر متقابل هر دو گیاه باعث افزایش درصد هتروفینل شند   
( اثر چند گیاه دارویی را بر سیسنتم  39زاده و همکاران )(. تیموری11)

های گوشتی بررسی نمنوده و گنزارش کردنند کنه عینار      ایمنی جوجه
هنا  بادی علیه ویروس نیوکاسل در هر دو دوره تحت تنأثیر جینره  آنتی

از ( بنه مقایسنه اثنرات اسنتفاده     38قرار نگرفت. تاجدینی و همکاران )
بر عملکرد، وزن انندام  Eدرصد( و ویتامین  3و  5/1فرنگی )پودرکنگر

-بادی علیه واکسن نیوکاسل در جوجنه های داخلی و میزان عیار آنتی

های گوشتی پرداختند و گزارش کردند کنه کنگرفرنگنی تنأثیری بنر     
بادی علیه نیوکاسل مربوط ها نداشت. بیشترین تیتر آنتیعملکرد جوجه

درصند کنگرفرنگنی بنود. کنگرفرنگنی      5/1تغذیه شده با  به پرندگان
سبب بهبود پاسخ سیستم ایمننی شند کنه بنا نتنای  آزمنایش حاضنر        

دهد که کنگرفرنگنی بنه   مطابقت ندارد. گزارش منتشر شده نشان می
هنای  اکسیدانی و همننین به دلینل وجنود ترکینب   دلیل خاصیت آنتی

گنردد  های گوشتی میفنولیک، موجب تقویت سیستم ایمنی در جوجه
دهد کنه کنگرفرنگنی   (، عالوه بر آن نتای  گزارش دیگر نشان می38)

اکسنیدانی  فنولیک ینک منبنع قنوی آنتنی    به دلیل وجود ترکیبات پلی
ای گنزارش کردننند کننه  (. محققنان در مطالعننه 16غیرآنزیمنی اسننت ) 

-های گوشتی سبب افزایش معنیافزودن عصاره یونجه در جیره جوجه

شنود  هفتگنی منی   5و  4بادی علیه ویروس نیوکاسل در ر آنتیدار عیا
(8 .) 

( بنا بررسنی عصناره گیاهنان داروینی      32شیرزادی و همکناران ) 
های آزمایشی بنر عینار   بیوتیک، عدم تأثیر جیرهجغجغه، سماق و آنتی

بادی علیه گلبول قرمز خون گوسفند را گزارش نمودند، امنا جینره  آنتی
بیوتیک در مقایسنه  ره جغجغه، سماق و آنتیهای آزمایشی حاوی عصا

(. 32بادی علیه نیوکاسل شندند ) با تیمار شاهد سبب افزایش عیار آنتی
( به بررسی تنأثیر پنودر فلفنل سنیاه، سنیر و      1فر و همکاران )آقایاری

های بادی علیه ویروس نیوکاسل جوجهزردچوبه بر عملکرد و عیار آنتی
ختند و گزارش کردند در مورد عینار  گوشتی سویه کاب )جنس نر( پردا

نیوکاسل، اثر گیاهان دارویی در مرحله قبنل از واکسیناسنیون موجنب    
بهبود عیار نیوکاسل گردیدند. پودر فلفل سیاه و زردچوبه سنبب بهبنود   
تیتر نیوکاسل بعد از واکسیناسیون شدند اما سیر چننین اثنری نداشنت    

 200سنتفاده از سنطح   ( گزار ش نمودند کنه ا 22(. نجفی و ترکی )1)
بنادی بنر علینه    قسمت در میلیون پودر دارچین تأثیری بنر عینار آنتنی   

(. بننر طبننق برخننی گزارشننات، عصنناره آبننی  22نیوکاسننل نداشننت )
کننندگی  کنگرفرنگی سبب ایجاد محافظنت در برابنر اثنرات سنرکوب    

( و پاسنخ سیسنتم ایمننی در    36گنذار ) های تخنم اوکراتوکسین درمر 

( اثنر گیاهنان   10(. فانی مکی و همکاران )37شد ) های گوشتیجوجه
گرم میلی 200گرم بر کیلوگرم( و آویشن )میلی 200دارویی خار مریم )

هنای خنونی در   بر کیلوگرم( را بر سیستم ایمنی و برخنی از فراسننجه  
های گوشتی مورد بررسی قرار دادند. نتای  این مطالعه نشان داد جوجه

ی گیاهنان داروینی تنرثیری بنر سنطوح      های آزمایشنی حناو  که جیره
بادی علینه  های کبدی وعیار آنتیهای سرم، فعالیت آنزیمایمونوگلوبین

های آزمایشی حاوی اینن  نیوکاسل، برونشیت و گامبورو نداشتند. جیره
اسنتفاده از  (. 10گیاهان تعداد لنفوسیت و هتروفیل را افنزایش دادنند )  

رآیی سیسنتم ایمننی طینور را    های استخراج شده از گیاهان، کنا روغن
(. بسیاری از مطالعات خارج سلولی نشان داده شنده  24) دهدبهبود می

های گیاهی سبب تحرینک فعالینت   است که گیاهان دارویی و عصاره
(. گیاهنان  35شنوند ) ماکروفایها و افزایش فعالیت سیستم ایمننی منی  

هنا،  تواننند بنه روش تکثینر لنفوسنیت    هنا منی  دارویی و ترکیبنات آن 
ها، فعالیت سلول کشنده طبیعی، و فاگوسیتوز سبب رهاسازی سیتوکین

(. بناالتر بنودن عینار پنادتن در     3تر شدن عملکرد ایمنی شنوند ) فعال
توانند  با گیاهان دارویی نسبت به تیمار شاهد می شدههیتغذهای جوجه

محنیط،   pHبیانگر این نکته باشد که در دستگاه گنوارش بنا کناهش    
هنایی نظینر گوننه الکتوباسنیلوس     ای رشد و تکثیر بناکتری شرایط بر
داری از کنگرفرنگنی بنر   شود.در آزمایش حاضر تنأثیر معننی  فراهم می
بادی مشاهده نشد، با توجه به نتای  مربوط به تنأثیر سنطوح   عیار آنتی

بنادی  یک و دو درصد پودر گیاه دارویی کنگر فرنگنی بنر عینار آنتنی    
استفاده از سطوح باالتر کنگرفرنگی بتوانند  رسد ( به نظر می5)جدول 
 بادی( داشته باشد. داری بر سیستم ایمنی )عیار آنتیاثر معنی

هنای  بر عملکرد جوجنه آزمایشی مختلف های جیرهتأثیر  6جدول 
دهنند. روزگننی( را نشننان مننی1-42گوشننتی در طننول دوره پننرورش )

ای حناوی  میانگین افزایش وزن روزانه و شاخص اروپنایی در تیمارهن  
. مینانگین  (P<05/0)کنگرفرنگی نسبت به سایر تیمارهنا بیشنتر بنود    

ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای یک و دو درصد پنودر کنگرفرنگنی   
. سنطوح اسنتفاده شنده از پنودر     (P<05/0)تر از سایر تیمارها بود پایین

درصند   4-6گیاه کنگرفرنگی باعث افزایش خوراک مصرفی به میزان 
روزگی در مقایسنه بنا تیمنار شناهد گردیند. ترکیبنات        1-42در دوره 

طبیعننی موجننود در پننودر گینناه کنگرفرنگننی از جملننه فالونویینندها،   
کاروتنوییدها و ترکیبات فنلی با دارا بودن تنأثیرات متفناوت، قنادر بنه     
افزایش قابلیت هضم منواد غنذایی هسنتند. الیگوسناکاریدهای کنگنر      

های سودمند را تسهیل شتر باکتریبیوتیکی بوده و رشد بیفرنگی پری
بخشد. سینارین موجود در این گیاه افزایش ترشح صنفرا را بندنبال   می

گنردد، منزه تنرش اسنیدهای آلنی      دارد و سبب هضم بیشتر چربی می
موجود در کنگر فرنگی، محرک، اشتها آور و هضم کنننده غنذا اسنت    

(7.) 
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 روزگی( 14روزگی( و عیار نیوکاسل ) 30و  23های قرمز خون گوسفند )بادی علیه گلبولآنتیاثر تیمارهای آزمایشی بر میزان عیار  -5جدول 

Table 5- Effect of experimental treatments on level of HI- antibody titers against sheep red blood cell (23 and 30 days) and 

Newcastle vaccine (14 day) in broilers (log 2) 

 هافراسنجه
Parameters 

 نیوکاسل
Newcastle 

 
 تست ثانویه

Secondary titer  
  

 تست اولیه
Primary titer 

 تیمارهای آزمایشی           

NDHI log2 Total IgG IgM  Total IgG IgM Experimental diets 

3.00 ab6.00 3.50 2.50  4.25 2.25 2.00 شاهد 

Control 

2.75 b5.25 2.50 2.75  3.75 2.00 1.75 ویرجینیامایسین 

virginiamycin 

3.50 ab6.25 3.00 3.25  
 آسپیرین 2.50 2.00 4.50

 Aspirin 

3.50 a6.75 3.75 3.00  
 درصد 1کنگرفرنگی  2.00 2.50 4.50

 Artichoke 1% 

3.25 a7.25 3.50 3.75  
5.25 2.00 2.25 

 صددر2کنگرفرنگی 

 Artichoke 2% 

0.47 0.33 0.31 0.39 
 

 خطای معیار  0.33 0.36 0.37
 SEM 

0.76 0.02 0.08 0.25  
0.13 0.30 0.57 

 سطح احتمال

 P- value 
 (.P<05/0) باشند دار با هم میهای داخل هرستون با حروف غیرمشابه دارای تفاوت معنیمیانگین 1

1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05) 

 
 روزگی( 42تا  1های گوشتی در طول دوره آزمایش )های مختلف آزمایشی بر صفات عملکردی جوجهاثر جیره -6جدول 

Table 6-. Effect of various experimental diets on growth performance of broiler chickens at 42 days of age 

 تیمارهای آزمایشی

 Experimental diets                                                 

 سطح احتمال خطای معیار (%2کنگرفرنگی ) (%1)کنگرفرنگی  آسپرین ویرجینیامایسین بدون افزودنی هافراسنجه
Parameters Control virginiamycin Aspirin Artichoke 1% Artichoke  2% SEM P-value 

 bc 100.89 c 101.68c 109.35 a 107.93 ab 1.64 0.007 103.38 (گرم/پرنده/روز)مصرف خوراک 
Feed intake (g/b/d) 

 b 48.35 b 48.19 b 54.57 a 54.14 a 0.556 0.0001 49.26 وزن )گرم/پرنده/روز( افزایش
Weight gain (g/b/d) 
 a 2.09 a 2.11 a 2.00 b 1.99 b 0.024 0.007 2.10 ضریب تبدیل غذایی
Feed conversion ratio 
 b230.25  b236.50  b224.75  a264.25  a262.25  5.913 0.0004 شاخص اروپایی

European index        
 (.P<05/0باشند )ار باهم میدهای داخل هر ردیف باحروف غیرمشابه دارای تفاوت معنیمیانگین 1

1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 
مصرف مقدار سه درصد پودر گیاه کنگرفرنگی در جینره غنذایی   

(، که بنا  28های عملکرد داشت )بلدرچین یاپنی، اثر منفی بر شاخص
تأثیر منفی کنگرفرنگی بنر عملکنرد   نتای  این تحقیق مطابقت ندارد. 

بلدرچین یاپنی شاید مربوط به میزان حجم بیشتر الیاف خام در جیره 
و تأثیر آن بر قابلیت هضم مواد مغنذی باشند. تاجندینی و همکناران     

درصند( و   3و  5/1( به مقایسه اثنرات اسنتفاده از کنگرفرنگنی )   39)
بنادی  زان عیار آنتیهای داخلی و میبر عملکرد، وزن اندام Eویتامین 

هنای گوشنتی پرداختنند و گنزارش     علیه واکسن نیوکاسل در جوجنه 
(. 38ها نداشت )کردند که کنگرفرنگی تأثیری بر عملکرد رشد جوجه
هنای گوشنتی در   تأثیر مثبت کنگرفرنگی بر صفات عملکردی جوجه

تأثیع  این آزمایش احتماالً مربوط به چالش تنش سرمایی بوده است.
هر  گوشیت   غذاس  جوجی از گیرهرن یا وس  ی  جیعه استفریه

هیر  متتهیگ گیشا      بع ع هکعی بی طو  متنرقض  ی  آزمرسش
هیر  متفیروم م کی  اسیت     (، یالسل اس  پرسخ22شده است )
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معبوط بی مقدا  مو ی استفریه گییره یا وسی ، نیوی گییره میو ی      
هیر و شیعاسم مطییم    استفریه، نوی جیعه پرسیی، تینش، بی یر     

زمرسش برشید  اسیتفریه از گیرهیرن یا وسی  ی  جییعه غیذاس        آ
هر  گوشیت  زمیرن  کیی شیعاسم مطی ی  و میدسعست        جوجی

م هوب برشد م ک  است بع ع هکعی خیه  مؤثع نبرشند امیر ی   
 یهند هر بهتع اثع خوی  ا نشرن م شعاسم بطعان  اس  افشوین 

 

 گیری کلینتیجه

بیوتیک ویرجینیامایسین نه تنها بر اساس نتای  تحقیق اخیر، آنتی
های مفیند را  تأثیری بر جمعیت میکروبی ایلئوم نداشت، بلکه باکتری

های مضر را افزایش داد. بنابراین مصرف دو درصند  کاهش و باکتری
های گوشتی در شنرایط  پودر گیاه دارویی کنگرفرنگی در جیره جوجه

کبندی و  هنای  تنش سرمایی بنا بهبنود جمعینت میکروبنی و آننزیم     
بیوتیک توصنیه  همننین تقویت پاسخ ایمنی به عنوان جایگزین آنتی

 شود. می
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Introduction: Medicinal plants play an important role in maintaining the health and performance of the 

poultry during stress. One of the most important medicinal plants is artichoke. Artichoke, the scientific name of 
Cynara scolymus and the Latin name Artichoks, is an herb of the chicory family of the oldest medicinal plants. 
The extract of this plant improves arthrosclerosis and liver damages. This experiment was conducted to 
investigate the effect of Artichoke medicinal herb on growth performance, microbial population, liver enzymes 
and immune response in broiler chickens under cold stress condition in a completely randomized design. 

Materials and Methods: In this experiment, 400 one day old broiler chicks of Ross 308 were used in a 
completely randomized design with five treatments, four replicates and 20 chicks in each replicate. Experimental 
treatments were control (basal diet), antibiotic (basal diet plus 0.0015 percent antibiotic virginiamycin), aspirin 
(basal diet plus 0.2 percent aspirin powder), 10 and 20 g/Kg artichoke powder. During the experiment (42 days), 
the chicks had free access to water and feed. The broiler chickens were exposed to a temperature of 32ºC at one-
day-old, with stepwise reductions to 25 ºC, 20 ºC and 15 ºC on days 7, 14, and 21, respectively. At this point, a 
temperature of 15 ºC was maintained until the end of the experiment. At 21 and 42 days of each experimental 
unit, two birds were selected and the gastrointestinal tract opened in an aseptic condition adjacent to the flame. 
Using pre-sterilized aluminum foil pieces, 1 g of ileal contents was removed and added to tubes containing 9 ml 
of phosphate buffer saline and transferred to the laboratory to determine the population of Lactobacillus, 
Bifidobacterium and Escherichia coli (E. coli). The number of bacteria per gram of sample was calculated. At 
the end of days 21 and 42, the breeding period after two hours of starvation from each experimental unit of 2 
birds were randomly selected and 2 ml blood was taken via a wing vein. Serum samples were isolated after 
blood coagulation and transferred to the micro tube and centrifuged for 10 minutes. The enzymes activity of 
Alanine Aminotransferase (ALT), Aspartate Aminotransferase (AST) and Alkaline Phosphatase (ALP) were 
measured. To assay the primary and secondary antibody responses against sheep red blood cell (SRBC), at 16 
and 23d of age, 2 birds/replicate were immunized intramuscularly with 0.5 mL 10% SRBC. Blood samples were 
obtained from the brachial vein at 7d following each injection (days 23 and 30). Antibody titers against 
Newcastle virus were measured in serum samples by hemagglutination inhibition assay. 

Results and Discussion: The results indicated that the population of E. coli was not subjected to 
experimental diets at 21 days. Lactobacillus population was subjected to experimental rations at 21 days. The 
effect of experimental diet on Bifidobacterium population was significant at 21 days of age. The experimental 
diets containing antibiotics and aspirin reduced and increased Bifidobacterium population respectively. The 
effect of experimental diets on the population of E. coli was significant at 42 days of age. Both levels of 
artichoke reduced the population of E. coli by comparison with the control and antibiotic groups. The diet 
containing aspirin and antibiotics also reduced and increased the E. coli population, as compared to the control 
group. The effect of experimental diets on Lactobacillus population was significant at 42 days of age. Antibiotic 
diet lowered the Lactobacillus population compared with other experimental groups. The effect of experimental 
diet on bifidobacterium population was significant at 42 days of age. The diets of 2% of artichokes and 
antibiotics increased and decreased bifidobacterium population respectively. One reported in a study that 
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evaluated the phenolic compounds of leaf extract and their antimicrobial activity that the compounds in the 
plant's extract such as chlorogenic acid, cinnarin, luteolin-7 rhinosinus and sinarocide showed high activity for 
combat with organisms. Experimental treatments had significant effect on activity of liver enzymes. The 
treatments 2% artichoke and aspirin were reduced activity ALT at 21 days. The treatment 2% artichoke reduced 
the amount of AST enzyme compared to control and other experimental diets. The experimental diets had no 
effect on ALP at 21 days of age. The effect of experimental diets on blood enzymes at 42 days of age was not 
significant. The result of a study showed that artichoke extract reduced the concentration of AST and ALT in 
broiler chickens. Kraft (1997) stated that watery extract of artichoke significantly reduced the concentration of 
AST, ALT and ALP compared to control group. The effect of different diets on the antibody titer against SRBC 
in 2 stages (23 and 30 days) and Newcastle disease (at 7 days of injection and 7 days after blood donation) was 
not significant. According to the results of the present study, Rahimi et al. (2011) reported that the antibody 
produced against RBC of sheep between rations (containing 0.1% garlic and control) in both temperature 
conditions (normal temperature and cold temperature to create ascites) was not meaningful. The results of this 
study showed that the diets containing each plant and their interaction did not have a significant effect on the 
antibody titer against Newcastle disease. Feed intake and body weight were increased and feed conversion rate 
was decreased in artichoke powder received groups in comparison with other treatment. 

Conclusion: Antibiotics are used to prevent bacterial infections and improve the digestive system's health in 
the poultry diet. In this research, which was carried out under cold conditions, virginiamycin antibiotics not only 
had no positive effect on the ileum microbial population, but also compared with control treatment reduced 
beneficial bacteria and increased harmful bacteria. It is concluded that the inclusion of 2 percent of artichoke in 
broiler diet, under cold stress conditions had positive effect on microbial population, liver enzymes and immune 
response in comparison with control treatment and antibiotic treatment, therefore it can be recommended. 
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