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 چكيده

ههای ووته،ی در تهرایط     دارویی کنگر فرنگی بر بروز عاررة آسیتا فشار خون سیسه،ولیک و پارام،رههای خهونی جوجهه     تأثیر ویاه

جوجهة   21و  تکهرار  4 تیمهارا  2بها   تصهادفی  کهامالً  طرح در قالب 813جوجه سویة تجاری راس  411اس،رس سرمایی با اس،فاده از 

 بیوتیههک آن،ههی درصههد 1102/1 جیههرة حههاوی تههاهد )بههدون افزودنههی(ا روزه مطالاههه تههد. تیمارهههای آزمایشههی تههامل جیههرة یههک

درصد پودر کنگر فرنگهی بودنهد. ن،هایج حاصهل از      2و  0های حاوی  و جیره آسپرین پودر درصد 2/1 جیرة حاوی )ویرجینیامایسین(ا

ش وزن بیش،ر و رریب تیهدیل  های حاوی کنگر فرنگی تغذیه تدند مصرف خورا  و افزای آزمایش نشان داد که پرندوانی که با جیره

های قرمز خهونا کهل    تاداد ولیول ا(. فشار خون سیس،ولیکp<12/1) اس،رس سرمایی دات،ند ترایطبو،ری نسیت به سایر تیمارها در 

(. p<12/1های حاوی کنگر فرنگی تغذیه تهدند کم،هر از تهاهد بهود )     تلفات و درصد تلفات ناتی از آسیت در پرندوانی که با جیره

ههای   هایی کهه از جیهره   (. تلفات ناتی از آسیت در جوجهp>12/1بیوتیک و آسپرین به جیرها تأثیری بر عملکرد نداتت ) دن آن،یافزو

درصد جیهره در تهرایط   2طور کلی اس،فاده از کنگر فرنگی تا سطح  (. بهp<12/1کم،ر از تیمار تاهد بود) احاوی آسپرین تغذیه تدند

 دهد. ها را کاهش می کردا تلفات ناتی از آسیت در جوجهاس،رس سرماییا رمن بویود عمل

 آسیتا پارام،رهای خونیا جوجه ووت،یا فشارخون سیس،ولیکا کنگر فرنگی. ها: واژه كلید
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 مقدمه

 فاک،ورههای  کهه  اسهت  عهاملی  چنهد  اخ،اللی آسیت سندرم

 مههؤثر آن بههروز در مههدیری،ی و محیطههی مخ،لههف ژن،یکههیا

 و جیهرة غهذایی   نقهش  مدیری،ی فاک،ورهای میان در هس،ندا

 تهیوع  در ژن،یکهی  و محیطهی  فاک،ورهای و جیره م،قابل اثر

دارد. آسهیت ممکهن اسهت در اثهر      خاصهی  اهمیهت  آسیت

اخ،الل در جریان لنهف ناتهی از نارسهایی بطهن راسهت و      

دریچة آن اتفاق بیاف،د. افزایش سرعت م،هابولیکیا افهزایش   

رین دالیهل بهروز   فشار خون ریوی و نارسایی قلیی از موم،

. در میههان ]4[هههای ووتهه،ی هسهه،ند    آسههیت در جوجههه 

تهوان اسه،فاده از ویاههان     ای مهی  های مخ،لف تغذیهه  برنامه

 ها را نام برد.  دارویی و آثار مفید آن

سالیسیلیک اسید که بیش،ر بها نهام تجهاری آسهپرین      اس،یل

اسهت. در   داروی ردال،واب غیراسه،روئیدی تودا  تناخ،ه می

یگههر داروهههای  تحقیقههی مشههخن تههد کههه آسههپرین و د  

ژنهاز   ردال،وابی غیراس،روئیدی از فاالیت آنزیم سیکلواکسهی 

کننهههد. ایهههن آنهههزیما سهههیب تشهههکیل    جلهههوویری مهههی

تهود.   ههای عامهل ایجهاد ال،وهاب و تهب مهی       پروس،اوالندین

هها باعهث    ها در ترومیوسیت اخ،الل در تولید پروس،اوالندین

 تود. آسپرین ترکییی است کهه بها   کاهش لخ،ه تدن خون می

های ال،وابی بر سیس،م عصیی مرکزی رمن پایین  موار واسطه

آوردن درجة حرارت بدن با کاهش ال،وابا ورایت عمومی 

ههای عفهونی ویروسهی و     وله را در زمهان ابه،ال بهه بیمهاری    

بخشهد و بها مماناهت از کهاهش اته،وا و       میکروبی بویود می

بیهوتیکی   کاهش مصرف آب و خورا ا در هنگام درمان آن،ی

مصرف مقدار کهافی آب و خهورا ا مقهدار مهورد نیهاز از      با 

 .  ]7[تود  داروهای اس،فاده تده توسط پرندها دریافت می

 سیسهههه،م تاههههادل توانههههد مههههی سههههرمایی اسهههه،رس

 سیسه،م  نادرسهت  کندا تاادل تخریب را اکسیدان آن،ی/اکسیدان

 عملکهرد  بر اثر و اکسیداتیو آسیب به اکسیدانیا آن،ی و اکسیدان

 نرمهال  عملکهرد  سهرماییا  انجامد. همچنین اس،رس می ها بافت

 تحهت  ههاا  سهی،وکین  میزان با اثر وذات،ن بر را ایمنی های اندام

. از طرفههی در تههرایط سههرماا   ]26[دهههد  مههی قههرار تههأثیر

ها مؤثر عمل نکرده و ح،ی در باضی از تحقیقهاتا    بیوتیک آن،ی

 .]02[تده است  اس،فاده میکروبی چالش برای راهکاری

یکهی از   Cynara scolymusر فرنگی با نهام علمهی   کنگ

ترین ویاهان دارویی جوان بها قهدمت ههزاران سهال      قدیمی

ههای مهورد اسه،فاده آن ریشهه و      کشت اسهت کهه قسهمت   

ههای ههوایی اسهت. ایهن ویهاه از خهانوادة کاسهنی از         اندام

تهرین ویاههان دارویهی اسهتا عصهارة بهر  کنگهر         قدیمی

هها   ولیکا فالونوئیدها و تهرپن فن فرنگیا تامل ترکییات پلی

. ]22 [)سینارینا لوتئولینا اسید ایزو کولروژنیک و...( است

 کوئرسه،ین  کنگر فرنگهیا  در موجود فالونوئیدهای میان در

( فالونوئیدها کل درصد 61 تقرییاً) میزان بیش،رین مراتب به

 کهه دارای  هسه،ند  ههایی  فنهول  یپُله  . فالونوئیهدهاا دارد را

 موار تجمع پالک،یا قییل از ووناوون ولوژیکیبی های فاالیت

 ةدانسهی،  های بها  کاهش لیپوپروتئین های آزادا رادیکال موار

توانایی تغییر حجم عروق و بویود عملکرد  پالسماا در پایین

 انهدوتلیوم  تهدن  تُل به نی،ریک اکساید هس،ند. کوئرس،ینا

نی،ریهک  تولیهد  تهود.   منجر می  صحرایی های موش آئورت

 اتسهاع  باعث والندینایندهای وابس،ه به پروس،او فر یداکسا

ههای   ال،یام آسهیب  و عروق در اوایل مراحل پیشرفت دیابت

. همچنین ]03[ تود میهای صحرایی  در موشوارده به کید 

پ،اسیم چون آثار افزایش دهندة فشار خون توسط سهدیم را  

کندا سیب کاهش فشار خون و نیز کهاهش خطهر    خنثی می

 اسه،رس  آثهار  کنگهر فرنگهی   .]07 [تهود  لیی مهی حمالت ق

دهد و باعث کاهش کلس،رول خهون   کاهش می را اکسیداتیو

ههای   تود. کاهش کلسه،رول نقهش مهؤثری در بیمهاری     می

. هدف از این تحقیقا مطالاهة تهاثیر   ]0[عروقی دارد  -قلیی

افزودن ویاه کنگر فرنگی به جیرة غذایی بر عملکردا فشهار  

ههای ووته،ی در    تیروئیهدی جوجهه  ههای   خون و هورمهون 

 ترایط اس،رس سرمایی بود.

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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 ها روش و مواد

کنگهر فرنگهی از ایسه،گاه تحقیقهات      مقدار مورد نیاز بهر  

م،ر ارتفاع از سهطح   0121ویاهان دارویی تیروان چرداول )

آوری و در سایه و دمای مامهولی اتهاق خشهک     دریا( جمع

 خهاما  نیتئپهرو  ییایمیته  یاتیخشک و ترک ة مقدار مادتد. 

بر  کنگر و فسفر  میخاما کلس خاکس،ر خاما یریف خاما یچرب

ویهری تهد    انهدازه  های اس،اندارد فرنگی با اس،فاده از روش

 جوجهة  قطاهه  411 تاهداد  . برای انجام این تحقیهقا از ]2[

 طهرح  قالهب  در( 813 راس) راس سهویة  روزة یک ووت،ی

 ههر  در جوجهه  21 و تکهرار  4ا تیمهار  2 بها  تصادفی کامالً

تیمارههای آزمایشهی    اسه،فاده تهد.   روز 42به مدت  تکرار

 1102/1 جیهرة حهاوی   تامل جیرة تاهد )بدون افزودنهی(ا 

 2/1 جیهرة حهاوی   )ویرجینیامایسهین(ا  بیوتیهک  آن،ی درصد

درصهد پهودر    2و  0ههای حهاوی    و جیره آسپرین پودر درصد

 انجمهن  جهداول  از هها  جیهره  تنظهیم  کنگر فرنگی بودند. بهرای 

 همچنههین و خههوراکی مههواد بههرای( NRC) ملههی یقههاتتحق

ا 813 راس سهویة  پهرورش  راهنمهای  در تهده  ارائه اح،یاجات

 سهه  بهرای  سهویا  و ذرت پایهة  بر غذایی های جیره. تد اس،فاده

 براسهاس  روزوهی  42 تها  22 و 24 تها  00ا 01 تا0 زمانی دورة

 پهودرا  صهورت  به کنگرفرنگی تدند. ویاه تنظیم کل آمینة اسید

 آثههار رسههاندن حههداقل بههه منظههور بههه. تههد اسهه،فاده یههرهج در

 هف،گهی  صهورت  بهه  فرنگهی  کنگهر  نیاز مورد مقدارا انیارداری

درصهد پهروتئین خهاما     2/7تد. کنگر فرنگهی حهاوی     آسیاب

درصد م،یهونینا   18/1درصد فسفرا  02/1درصد کلسیما  42/1

درصههد  00/1درصههد ترئههونین و  81/1درصههد لیههزینا  22/1

کیلوکهالری بهر    2431سهاز آن   و  انرژی قابل سوختسیس،ئین و 

مهواد خهوراکی مهورد اسه،فاده و مهواد       0کیلوورم بود. جدول 

 دهد. را نشان می های غذایی مغذی تأمین تدة جیره

خهورا    و آب هها در طهول دورة آزمهایشا بهه     جوجه

 سهاعت  28 صورت به نوری برنامة دات،ند. آزادانه دس،رسی

تنظهیم تهد. روز نخسهت     یکیتهار  ساعت یک و روتنایی

وراد بهود و سهپس بهه     درجة سان،ی 82دمای سالن پرورش 

روزوهی بهه    20و  04ا 2تدریج کاهش یافهت تها در پایهان    

وراد رسید و تها پایهان    درجة سان،ی 02و  21ا 22ترتیب به 

وراد حفظ تهد   درجة سان،ی 02دورة آزمایش دما در حدود 

ههههای  ن. صهههفات فشهههارخون سیسههه،ولیکا هورمهههو]28[

های قرمزا هماتوکریتا تاخن آسهی،ی و   تیروئیدیا ولیول

 ویری تد. عملکرد اندازه

و پهس   هف،ه هر پایان در آزمایشی واحد هر های جوجه

 و تهوزین  وروههی   صهورت  به ورسنگی  ساعت اعمال از دو

روزانهها رهریب تیهدیل     وزن  افهزایش  ا زنهده  وزن میانگین

غ محاسهیه تهد.   غذایی و مصرف خورا  براساس روز مهر 

 آوریا جمهع  بهار  سهه  روزانهه  واحهد آزمایشهی   ههر  تلفات

 از ناتهی  تلفهات . تهد  مهی  ثیهت  و کالیدوشهایی  کشیا وزن

 قلب آبشامة تکما آوردوی آب تاخن از اس،فاده با آسیت

 قلهب  منظورا این به. تد  مشخن راست بطن هیپرتروفی و

تهرین زمهان    الته خارج )در کوتهاه  از تده تلف جوجة هر

 ههای  چربهی  و دهلیزهها  هاا سینوس بزر ا عروق کن( ومم

 بطهن  بمانند. باقی ها بطن تنوا تا تد جدا به دقت آن اطراف

 و جهدا  بطهن  دو بهین  دیهواره  بهه  آن اتصال محل از راست

 راسهت  وزن بطهن  تخلیه تهد و سهپس   ها بطن داخل خون

(RVو ) دو وزن هر ( بطنTVبا ) دقهت  با حساس ترازوی 

وزن بطن راست بهه وزن   نسیت و کشی نوز ورم میلی 0/1

 از باالتر نسیت این صورتی که در تدا هر دو بطن محاسیه

 .] 00[تد  می ثیت آسی،ی تلفات به عنوان بودا 27/1

پرورش باد از دو ساعت  ةدور 42و  20در پایان روزهای 

صهورت تصهادفی    جوجه به دو اورسنگی از هر واحد آزمایشی

هها خهون ورف،هه تهد. غلظهت       آنان،خاب و از سهیاهر  بهال   

( سهرم  T4( و تیروکسهین ) T3یهدوتیرونین )  های تهری  هورمون

های ترکت پیش،از طهب   خون به روش االیزا با اس،فاده از کیت

 ةحهاوی مهاد   ای دیگهر خهون بهه لولهه     ةویری تد. نمونه  هانداز

رداناقاد )سی،رات سدیم( برای تایهین غلظهت هموولهوبین و    
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ن،قل تد. غلظت هموولوبین براسهاس  های قرمز م تاداد ولیول

ههای تهرکت    ولوبین بها اسه،فاده از کیهت   وهم روش سیانومت

چهون   اتد. امها ویری  اندازهروزوی  42و  20پارس آزمون در 

هها بهرای    نمونهه  نخست اهای قرمز پرندوان هس،ه دارند ولیول

ها سان،ریفیوژ تهدند و سهپس قرائهت مهایع      تناور تدن هس،ه

 Awarenessریهههدر) یکروپلهههترویهههی توسهههط دسههه،گاه م

Technology Inc., State Fax 3200, Palm City, USA )

نیز بها اسه،فاده از روش    های قرمز صورت ورفت. تاداد ولیول

هماسی،وم،ر نئوبار و میکروسکوپ نهوری    دس،ی و به کمک الم

 .روزوی تمارش تد 42و  20در 

ویهههههری هماتوکریهههههت از روش  بهههههرای انهههههدازه

بدین صورت که خون تهازه   .اس،فاده تدمیکروهماتوکریت 

رهد اناقهاد )هپهارین(     ةهای مویین آغش،ه به مهاد  وارد لوله

تهههده و سهههپس بههها سهههان،ریفیوژ میکروهماتوکریهههت     

(HAEMATOKRIT 200, 24 standard capillary tubes, 

RPM max 13000, Rotors cat no 2076, Hettich 

Germany دقیقههه  01دور در دقیقههه بههه مههدت  02111( بهها

کههش مخصههوص  سههان،ریفیوژ و ن،ههایج بهها اسهه،فاده از خههط

 .]21[ میکروهماتوکریت بر حسب درصد قرائت تد

فشار خهون سیسه،ولیک مامهوالً بهه دو روش مسه،قیم      

د. تو ویری می )تواجمی( و غیرمس،قیم )غیر تواجمی( اندازه

های آزمایشهی بهه روش    میزان فشار خون سیس،ولیک پرنده

ا 84ا 81در پایان روزهای . ]24[ ویری تد غیرمس،قیم اندازه

 دوآزمایشهی   آزمایش از ههر واحهد   ةروزوی دور 42و  83

صورت تصهادفی   قطاه در هر تیمار( به هشت) جوجهقطاه 

ان،خاب و میزان فشار خون سرخروی )سیس،ولیک( آنوها بها   

 340ویری فشار خهون داپلهر مهدل     اس،فاده از دس،گاه اندازه

 Park Medicinalمگهاهرتز )  2/3 داپلهر م،صهل بهه پهروب    

Electronics INC U.S.A. ا ژل سهههههههونوورافیا)

 No 1440, Babyphon; Riesterاسهههفینگمومانوم،ر )

Jungingen Germeny( نههوزاد )( و بازوبنههد )کههافNew 

born Nylon-Velcyro arm circumference 5-7.5 

Riester Jungingen Germenyویری تد. ( اندازه 

)بهدون   ههای هوتهیار   طریق بال جوجهه  از افشار خون

پرنهده بهه    نخستویری تد.  بیووتی( در مکانی آرام اندازه

 ةپشت روی میز کار خوابانده تد و بازوبند همراه بها کیسه  

مقداری ژل  .)خالی از باد( به آرامی بر بازو بس،ه تد باد آن

روی مفصهل   روی پروب دسه،گاه سهونیکید مالیهده تهد و    

هههای زنههدزبرین و  ناب،ههدای اسهه،خواان،وههای بههازو و محههل 

زندزیرین قرار ورفت تا صدای جریان خهون تهنیده تهود.    

فشارسهنج م،صهل    .بادی کاف به تدریج باد تد ةسپس کیس

در ایهن   .داد م،ر جیوه را نشان می میلی 211به آن رقم باالی 

تهدا سهپس بهه     فشار جریان خون سرخروی کامالً قطع می

تد تا فشهار   ه کاف تل میآرامی پیچ خروج هوای م،صل ب

میلیم،هر جیهوه در ههر ثانیهه(.      پهنج تا  دو ) کاف کاهش یابد

پالس،یکی کهاف کهاهش یافهت و     ةکه فشار داخل کیس وق،ی

تر از فشار خون سرخر  بازو تد جریان خون برقرار  پایین

تد و این برقراری مجدد جریهان خهون تولیهد صهدایی      می

و یاف،ه سونیکید ان،قال کرد که از طریق پروب به دس،گاه  می

صدا از  نخس،ینقابل تنیدن بود. بنابراین همزمان با تنیدن 

عنهوان   هدس،گاه میزان فشار نیز از روی فشارسنج قرائت و ب

 ة. بهرای اسه،فاد  تهد اتهت  دفشار خون سیس،ولی پرنهده یاد 

 تد. پرنده بادی کاف از هوا کامالً خالی می

افهزاز   نهرم  GLMرویهه   از اسه،فاده  های حاصهل بها   داده

ها با  تجزیه و میانگین 0( برای مدل 0/7)نسخه  SASآماری

ای دانکن مقایسه تهدند. نرمهال    اس،فاده از آزمون چند دامنه

ها بهه کمهک آزمهون کولمهوورووف اسهمیرنوف       بودن داده

هایی که به صورت درصد بودندا با تیهدیل   بررسی تد. داده

 نرمال تدند.  x   Arc Sinبه

(0        )         Yij = µ + Ti + εij   

و ام  jاز تکهرار   مقدار ههر مشهاهده  ا Yij در این رابطها 

اثهر   ا εijام و   iتیمهار اثهر   ا Tiاماه  میانگین جا  µام    iر تیما

 خطای آزمایش است.
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 های آزمايشي . مواد خوراكي و تركیب جیره1 جدول

 

 مادة خوراکی)درصد(

 روزوی( 42تا  22پایانی)  روزوی( 24تا  00رتد ) روزوی( 01تا  0آغازین )

 تاهد
 کنگرفرنگی

 درصد 0

 کنگرفرنگی

 درصد 2
 تاهد

 کنگرفرنگی

 درصد 0

 کنگرفرنگی

 درصد 2
 تاهد

 کنگرفرنگی

 درصد 0

 کنگرفرنگی

 درصد 2

 87/24 20/22 62/26 03/20 27/22 40/20 21/20 30/22 78/28 دانة ذرت

 20/88 20/88 21/88 21/88 21/88 21/80 82 82 82 درصد(  44سویا)  کنجالة

 1 1 1 32/8 34/8 34/8 10/6 10/6 12/6 ولوتن ذرت

 02/6 12/6 33/2 88/2 07/2 16/2 02/8 14/8 71/2 روغن ویاهی

 2 0 1 2 0 1 2 0 1 کنگر فرنگی

 12/0 16/0 12/0 17/0 01/0 00/0 84/0 82/0 86/0 صدف

 20/0 22/0 22/0 62/0 62/0 62/0 74/0 74/0 74/0 کلسیم فسفات  دی

 87/1 41/1 42/1 87/1 41/1 42/1 87/1 41/1 40/1 نمک

 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 0مکمل وی،امین

 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 0مادنیمکمل 

 22/1 24/1 24/1 26/1 26/1 22/1 84/1 84/1 84/1 م،یونین -دی ال

 12/1 12/1 12/1 22/1 22/1 22/1 2/1 2/1 2/1 لیزین هیدروکلرید -ال

 1 1 1 12/1 12/1 12/1 00/1 00/1 00/1 ترئونین

 ترکییات تأمین تده )درصد(

وسهاز   سهوخت  قابهل  انرژی

 )کیلوکالری/کیلوورم(
8122 8122 8122 8021 8021 8021 8211 8211 8211 

 21 21 21 22 22 22 28 28 28 خام )درصد( پروتئین

 32/1 32/1 32/1 71/1 71/1 71/1 12/0 12/0 12/0 کلسیم )درصد(

 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 42/1 2/1 2/1 2/1 اس،فاده )درصد( قابل فسفر

 03/1 03/1 03/1 03/1 03/1 03/1 03/1 03/1 03/1 )درصد( سدیم

 22/1 22/1 22/1 60/1 60/1 60/1 22/1 22/1 20/1 )درصد( م،یونین

 17/0 17/0 17/0 24/0 24/0 24/0 48/0 48/0 48/0 )درصد( لیزین

 24/1 24/1 24/1 38/1 38/1 38/1 74/1 74/1 74/1 ترئونین )درصد(

 سیسههههه،ین+  م،یهههههونین

 )درصد(
12/0 12/0 12/0 72/1 72/1 72/1 36/1 36/1 36/1 

واحهد بهین    E 02 المللهیا وی،هامین    واحد بهین  D3 0211 المللیا وی،امین  واحد بین0111 اAوی،امین ا این مقادیر تأمین تد  ازای هر کیلوورم جیره . به0

 0وهرما پیریدوکسهین    میلهی  22ورما نیاسهین   میلی 3ورما اسید پان،وتنیک  میلی 4ورما رییوفالوین   یمیل 2/1ا تیامین  ورم میلیB12 113/1المللیا وی،امین 

 8/0وهرما یهد    میلهی  7وهرما مهس    میلهی 011وهرما روی    میلهی  82ورما آهن  یمیل 001ورما منگنز  یمیل 0/1ن ورما بیوتی میلی 2/1ورما اسید فولیک  میلی

 ورم میلی 02/1ورم و سلنیوم  میلی 7/1ورما کیالت  میلی
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 نتایج و بحث

ههای مخ،لهف    بر عملکردا در دورههای آزمایشی  جیرهتأثیر 

روزوهی و کهل دوره یانهی     23-0روزویا  04-0پرورش )

آمهده اسهت. افهزایش خهورا       2روزوی( در جدول 0-42

مصرفی و همچنین افزایش وزن در تیمارهای حاوی کنگهر  

تهود   ههای مخ،لهف پهرورش مشهاهده مهی      فرنگی در دوره

(12/1>p)  سههطوح اسهه،فاده تههده از کنگرفرنگههی باعههث .

درصهد در دورة   03-08افزایش خورا  مصرفی به میهزان  

 روزوههی و  23-0رة درصههد در دو 82-80روزوههیا  0-04

روزوی در مقایسه با تاهد تد.  42-0درصد در دوره  4-6

 02-06هها   ترتیهب دوره  این ارقام دربهارة افهزایش وزن بهه   

درصهد بهود. دربهارة رهریب      00-01درصهد و   22درصدا 

 2/2-8/4تیدیل غذاییا سطوح کنگر فرنگی باعهث کهاهش   

 روزوهی  42-0درصد در مقایسه بها تیمهار تهاهد در دورة    

تههد. ترکییههات طییاههی موجههود در ایههن ویههاه از جملههه    

فالونوئیدهاا کاروتنوئیهدها و ترکییهات فنلهی بها دارا بهودن      

تأثیرات م،فاوتا قادر به افزایش قابلیت هضم مواد غهذایی  

بیهوتیکی   . الیگوساکاریدهای کنگر فرنگی پهری ]01[هس،ند 

بخشد.  های سودمند را تسویل می بوده و رتد بیش،ر باک،ری

دنیال  سینارین موجود در این ویاه افزایش ترتح صفرا را به

تههودا مههزة تههرش  دارد و سههیب هضههم بیشهه،ر چربههی مههی

اسیدهای آلی موجود در کنگر فرنگیا محر ا اته،واآور و  

 کهه  دههد  می نشان علمی . مدار ]2[هضم کنندة غذا است 

غیرآنزیمهی بهه دلیهل     اکسیدانی آن،ی قوی منیع کنگرفرنگیا

 .]02[است  آن در موجود فنولیک پلی ییاتترک وجود

که افزایش وزن را بویود  افزایش قابلیت هضم رمن این

بخشدا باعث سرعت عیور بیش،ر مواد هضمی نیز تده و  می

تود. بویود رهریب تیهدیل    میزان مصرف خورا  بیش،ر می

روزوهی   42-0غذایی در اثر مصرف کنگر فرنگهی در دورة  

مهواد مغهذی نسهیت داد. ن،هایج      توان به هضم بیشه،ر  را می

دست آمده دربارة عملکهرد در تحقیهق حارهر بها ن،هایج       به

. در تحقیقهی  ]02و2 [خوانی داتهت  های پیشین هم پووهش

درصههد( در جیههرة 8مصههرف درصههد بههاالی کنگههر فرنگههی)

های عملکرد دات،ها که  بلدرچین ژاپنیا اثر منفی بر تاخن

ر جیهره و تهأثیر   علت آن به میزان حجم بیش،ر الیاف خهام د 

 .]8[آن بر قابلیت هضم مواد مغذی نسیت داده تده است 

 

 های گوشتي های آزمايشي بر مصرف خوراک، افزايش وزن بدن و ضريب تبديل غذايي جوجه ه. اثر جیر2جدول 

 تیمار
 رریب تیدیل    افزایش وزن )ورم(  خورا  مصرفی)ورم(

0-04 0-23 0-42  0-04 0-23 0-42  0-04 0-23 0-42 

 846b 0840b 4848bc جیرة تاهد )بدون افزودنی(
 267 b 322b 2167b 

 27/0  24/0  01/2 a 

  بیوتیههک آن،هی  تههاهد+ جیهرة  

 ویرجینامایسین

886b 0273b 4282c 
 223 b 341bc 2180b 

 81/0  22/0  17/2 a 

 843b 0888b 4221c جیرة تاهد+ آسپرین
 268 b 312c 2124b 

 88/0  62/0  00/2 a 

 870a 0268a 4272a کنگر فرنگی پودر درصد0
 808a 0164a 2278a 

 22/0  66/0  10/2 b 

 401a 0308a 4288ab کنگر فرنگی درصد پودر2
 804a 0162a 2224a 

 81/0  21/0  77/0 b 

27/2 ها خطای اس،اندارد میانگین  24/27  74/63   86/6  44/03  28/28   12/1  12/1  12/1  

P-value 1110/1>  1110/1>  1120/1   1110/1>  1110/1>  1110/1>   0023/1  0812/1  1122/1>  

a-c  تفاوت ( 12/1اعداد با حروف غیرمش،ر  در هر س،ون مانادار است p<.) 
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های حاوی آسپرین تغذیهه تهدند    پرندوانی که با جیره

روزوی در مقایسه بها تیمهار تهاهد کهاهش      23-0در دورة 

ووهشگران ا که بدین لحاظ با ن،ایج پ(p<12/1)وزن دات،ند

دیگر که دربارة موش صحرایی و جوجهه کهار تهدها و بها     

. ایهن  ]00[خوانی داتت  کاهش وزن مواجه تده بودندا هم

های باضی از محققان نیز مغایرت داتهت کهه    ن،ایج با یاف،ه

 از اسه،فاده  مخ،لف های پووهش م،فاوت ن،ایج دلیل اح،ماالً

 دارو مصهرف  دورة طول و مصرفی دوز توان می را آسپرین

بیوتیهک بهر عملکهردا     عدم تأثیر مثیت آن،ی .]7و 2 [دانست

می،واند به عدم کارایی آن ماده در ترایط اسه،رس سهرمایی   

مربوط باتدا در پووهشی مشخن تد که سرما باعهث بهه   

هم خوردن تاادل میکروبی روده تده و جمایت میکروبهی  

 یابد. محققان علت ایهن تغییهر را بهه    اترتیاکلی افزایش می

بیوتیهک نسهیت    مقاوم تدن این نوع باک،ری در مقابل آن،هی 

دادند. همچنینا م،ااقهب ایهن نهوع تغییهرات محیطهی کهه       

های میکروبی غیرهوازی را به همهراه   افزایش برخی از وونه

 پراکسهید  تولیهد  احیهاا  و اکسید پ،انسیل اPH تواند داردا می

  .]02[دهد  را نیز تغییر غیره و هیدروژن

ای آزمایشی بر میزان فشار خهون سیسه،ولیک   ه اثر جیره

آمهده اسهت.    8ها در جدول  و همچنین هماتوکریت جوجه

ههای حهاوی افزودنهی در مقایسهه بها       روزویا جیره 20در 

وروه تاهد تفاوت ماناداری از نظر فشهارخون سیسه،ولیک   

ها  ( اما فشار خون سیس،ولیک جوجهp>12/1مشاهده نشد )

تیمارهای حهاوی افزودنهی در   روزوی در  42و  82ا 23در 

 23(. در p<12/1مقایسه با وروه تهاهد اخه،الف داتهت )   

های حاوی افزودنی در مقایسه با وروه تهاهد   روزوی جیره

فشار خون را کاهش دادند. کم،رین فشهار خهون طهی ایهن     

درصد 0دوره مربوط به جیرة حاوی آسپرین و جیرة حاوی 

زوههیا فشههار رو 42و 82(. درp<12/1کنگههر فرنگههی بههود )

هایی که از سطوح مخ،لف کنگر فرنگی تغذیهه   خون جوجه

های آزمایشهی   تدند در مقایسه با وروه تاهد و دیگر وروه

 (.  p<12/1کم،ر بود)

کاهش فشار خون در اثر مصرف کنگرفرنگهی در انسهانا   

و اسهیدهای هیدروکسهی    Cبه وجود مقادیر مناسب وی،امین 

ا C. وی،هامین  ]07[انهد  هههای آن نسهیت داد   سینامیک و فالون

کند و اتساع عهروق   های آزاد اکسیون را پاکسازی می رادیکال

وابس،ه به اندوتلیوم و فشار خون را با حفظ فاالیهت نی،ریهک   

. مشههخن تههده اسههت کههه  ]20[دهههد  اکسههاید بویههود مههی

موهار   ماننهد  ووناوونی بیولوژیکی های از فاالیت فالونوئیدهاا

های  کاهش لیپوپروتئین های آزادا رادیکال موار تجمع پالک،یا

توانایی تغییر حجم عهروق و   پالسما و نیز در پایین دانسی،ة با

 .  ]03[بویود عملکرد نی،ریک اکسایدا برخوردار هس،ند 
 

 د(های گوشتي )درص متر جیوه( و میزان هماتوكريت خون جوجه های آزمايشي بر میزان فشار خون سیستولیک )میلي . اثر جیره3جدول 

 تیمار
  هماتوکریت فشارخون

 روزوی42 روزوی  20 روزوی42 روزوی 82 روزوی 23 روزوی  20

22/008 جیرة تاهد )بدون افزودنی(  22/020 a 21/022 ab 21/081  a 22/40  22/83  

22/007 جیرة تاهد+ آسپرین  22/012 c 22/027 a 21/028  b 22/83  22/86  

22/002 کنگرفرنگی  درصد پودر0  21/016 c 11/74 d 22/012  c 22/87  22/82  

21/013 کنگرفرنگی  درصد پودر2  11/008 b 11/004 c 22/028  b 11/41  22/82  

33/2 ها خطای اس،اندارد میانگین  01/2  30/0  28/0  76/1  72/1  
P-value 0872/1  1112/1  1110 / < 1110 / < 01/1  06/1  

 a-dاعداد با حروف غیرمش،ر  در هر س،ون دارای اخ،الف م .( 12/1انادار هس،ند p<.) 
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همچنین در تحقیقیا علهت اثهر کنگرفرنگهی بهر فشهار      

انهد. ایهن ژن    مطهرح کهرده   eNOSخون را افزایش بیان ژن 

. ]04[دارای آثار رد ترومیوز و رد آترواسکلروزیس است

ا در بهروز  (ACE)آنویوتانسهین   کننهدة   تیدیل آنزیم موار ژن

 ههای  ه عصهار  با ACEکردن  انکوبه آسیت مؤثر است. هنگام

 همیسه،گی  چهایا  هها و  تهکالت  نظیهر  فالونهول  از غنهی 

 اپیکاتچین و پروسیانیدین غلظت و ACEموار  بین داری مانا

 )یک الیگهومر  پیکوژنول تود. دراین تحقیق نیز می مشاهده

 سهاحلی  کهاج  از حاصهل  عصارة از تده جدا پروسیانیدین(

 مؤثر میانجی وانعن ا بهACEموار  طریق از اح،ماالً فرانسویا

 کهاهش  . بنهابراین ]3[کنهد   مهی  عمل خون فشار تنظیم برای

 تحقیهق  در تهده  اسه،فاده  ویاه دارویهی  از ناتی فشار خون

 در فالونوئیهدهای موجهود   توانایی از ناتی تواند می حارر

 زیسهت  افهزایش  یها  و و همچنین تولیهد ACE موار  در آنوا

ایشهی اثهر   ههای آزم  فراهمی نی،ریهک اکسهاید باتهد. جیهره    

ماناداری بر میزان هماتوکریت خون در روزههای مخ،لهف   

(. در تحقیقههی کههه تحههت p>12/1ویههری نداتهه،ند ) انههدازه

ترایط تنش سرمایی صورت ورف،ه بودا پودر بهر  زی،هون   

های ووت،ی سویة آرینا درصد هماتوکریهت   دربارة جوجه

. در آن تحقیق کاهش هماتوکریهت  ]28[را کاهش داده بود 

ههای   دلیل عدم جیران پالسمایی که از طریهق سهینوس   را به

ههای مخ،لهف صهفاقی فیل،هر تهدها       کیدی بهه درون کیسهه  

مح،مل دانس،ندا بها ایهن وجهودا عهدم کهاهش در تحقیهق       

دلیل نوع سویه و اس،اداد کم،ر سویه  حاررا ممکن است به

 راس به اب،الی آسیت در مقایسه با سویة آرین باتد. 

ههای   ر مانهاداری بهر هورمهون   ههای آزمایشهی اثه    جیره

ا جهدول  p>12/1تیروئیدی و هموولوبین خهون نداته،ند )  

(. مشخن تده است که ههر دو عامهل سهرما و افهزایش     4

دههد   یدوتیرونین را افزایش مهی  مصرف خورا ا میزان تری

. در این تحقیق عامل سرمایی دربارة تمهامی تیمارههاا   ]08[

کهه پرنهدوانی کهه از     اعمال تده بود. بنابراین توقع این بود

دلیهل اینکهه    های حاوی کنگرفرنگی تغذیه تهدندا بهه   جیره

باالترین مصرف خورا  را دات،ند بیش،رین میزان هورمهون  

تهوان اح،مهال    چنین نشد. می را نشان دهندا که در عمل این

داد مواد مؤثر این ویهاها از طرفهی باعهث افهزایش مصهرف      

ث کهاهش آثهار   خورا  تده و از طرف دیگر تا حدی باعه 

منفی اس،رس سرمایی تود. بدین منظهور از میهزان افهزایش    

این هورمون در اثر سرماا کاس،ه و افزایش بیش،ر قابل ان،ظار 

در اثر مصرف خورا  بهاالتر را تها حهدودی خنثهی کهرده      

است. در پووهشی مشخن تد که فالونوئیدها با مماناهت  

یدی که کلیهد  یدیناز ک و دی(TPO) از آنزیم تیروپراکسیداز 

بیوسن،ز هورمون تیروئید هس،ندا باعث تغییراتی در عملکرد 

مصهرف فالونوئیهدها توسهط حیوانهات     تهوند.   تیروئید می

دههد و ههم    هم جذب یون ید را کاهش مهی  اآزمایشگاهی

باعهث کههاهش جایگههذاری یههون یههد در هورمههون تیروئیههد  

 .]06 [تود یم

قرمهز خهون   های  های آزمایشی بر تاداد ولیول اثر جیره

(. در 4ا جهدول  p<12/1دار بهود )  روزوی مانا 42و  20در 

روزوی هر دو سطح کنگرفرنگهی در مقایسهه بها وهروه      20

ههای قرمهز    های آزمایشیا تاداد ولیهول  تاهد و دیگر جیره

روزوی سطوح کنگرفرنگهی   42خون را کاهش دادند و در 

و نیز جیرة حهاوی آسهپرین در مقایسهه بها جیهرة تهاهد و       

 بیوتیک تاداد ولیول قرمز خون را کاهش دادند. یآن،

. دههد  مهی  افهزایش  را اکسهیون  نیهاز  محیطی سرد دمای

 تحریهک  را خهون  قرمهز  ههای  سهلول  تکثیر اکسیونا فقدان

های قرمز در تیمارهای حاوی  کاهش مانادار ولیول .کند می

توان بهه مانهای کهم اثهر کهردن سهرمای        کنگر فرنگی را می

وهشی مشابه به اثر پهودر سهیر تحهت    محیط دانست. در پو

اس،رس سرمایی پرداخ،ه بود و مواد مؤثرة پهودر سهیرا اثهر    

 . ]22 [کاهشی بر میزان ولیول قرمز داتت
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 گوشتي های هجوج خون قرمز های گلبول و هموگلوبین تیروئیدی، های نهای آزمايشي بر هورمو هاثر جیر. 4 جدول

 تیمار

 هموولوبین لی،ر(  در میلی های تیروئیدی )نانوورم هورمون

 )درصد(

 قرمز های ولیول 

(016×) 

T3 20 روزوی T3 42 روزوی T4 
 روزوی 20

T4 42 20 روزوی 

 روزوی

42 

 روزوی

20 

 روزوی

42 

 روزوی 

48/2 جیرة تاهد )بدون افزودنی(  87/8  02/02  30/08  81/04  02/02  33/2  a 88/8 a 

  تاهد+ جیرة

 ویرجینامایسین  بیوتیک آن،ی

88/2  22/8  22/02  68/08  22/04  08/02  32/2  a 21/8 ab 

81/2 جیرة تاهد+ آسپرین  28/8  28/02  76/08  42/04  22/06  33/2  a 08/8 b 

47/2 کنگرفرنگی  درصد پودر0  21/8  71/02  83/04  21/08  32/02  62/2 b 23/2 c 

42/2 کنگرفرنگی درصد پودر 2  23/8  32/02  28/04  27/08  03/02  62/2 b 12/8 b 

16/1 ی اس،اندارد میانگینخطا  00/1  07/1  22/1  22/1  13/0  16/1  12/1  

P-value 22/1  08/1  01/1  22/1  22/1  60/1  12/1  1110/1>  

a-c( 12/1. اعداد با حروف غیرمش،ر  در هر س،ون دارای اخ،الف مانادار هس،ند p <.) 
 

 . اثر تیمارهای آزمايشي برمیزان تلفات در طول دورة آزمايش5جدول

 ارتیم

 درصدتلفات ناتی از آسیت درصد تلفات کل

 04تا0

 روزوی

 23تا  0

 روزوی

 42تا 0

 روزوی

 04تا  0

 روزوی

  23تا  0

 روزوی

 42تا  0

 روزوی

21/2 جیرة تاهد )بدون افزودنی(  21/02 a 11/02 a 21/2  22/00 a 22/08 a 

22/0 ویرجینامایسین بیوتیک آن،ی تاهد+ جیرة  11/01 a 22/08 ab 22/0  2/2 ab 22/00 ab 

22/0 جیرة تاهد+ آسپرین  11/01 a 22/08 ab 11/1  11/2 b 21/2 bc 

22/0 کنگر فرنگی درصد پودر0  22/8 b 11/01 c 11/1  11/1 c 22/8 c 

22/6 کنگر فرنگی درصد پودر2  22/6 b 22/00 bc 22/8  22/8 bc 21/2 bc 

27/0 خطای اس،اندارد میانگین  12/0  72/1  12/0  82/0  60/0  
P-value 16/1  1112/1  104/1  13/1  1112/1  1124/1  

a-c ( 12/1اعداد با حروف غیرمش،ر  در هر س،ون دارای اخ،الف مانادار هس،ند p<.) 
 

ههای   ههای آزمایشهی بهر درصهد تلفهات در دوره      جیهره 

طهور کهه در    (. همانp<12/1داری دات،ند ) مخ،لف اثر مانا

تودا کم،رین تلفات اعم از تلفات کل  مشاهده می 2جدول 

هها مربهوط بهه     یا تلفات ناتی از آسیت دربارة اکثهر دوره و 

تیمارهایی بود که از سطوح مخ،لف کنگرفرنگی برخهوردار  

 بودند.
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 ههای  کاهش تلفات کل و تلفات ناتی از آسیت پرنهده 

 از ناتی تواند می فرنگیا کنگر حاوی های جیره با تده تغذیه

 از ناتی اس،رس کاهش و کورتیزول خون سطح تادیل تأثیر

 کهاهش  بهه قلهب از طریهق    خهون  جریهان  تسهویل  سهرماا 

و  خون و ممانات از ههایپرتروفی  فشار هماتوکریتا کاهش

 کهاریا خهواص   حجهم  کاهش  واسطة به قلب هایپرپالزیای

 . ]6 [کنگرفرنگی باتد ال،وابی رد یا و اکسیدانی آن،ی

 و ترایط نرمال تحت که کردند باضی محققان مشاهده

 جیهره  در زی،هون  بهر   پهودر  سطوح افزایش سرمایی تنش

 خطهی  صورت به از آسیت ناتی تلفات ووت،ی های جوجه

. همچنین محققان دیگر وزارش کردنهد  ]28[یابد  می کاهش

های طییاهی و مصهنوعی در    اکسیدان که با مقایسة تأثیر آن،ی

پیشگیری از آسیتا اس،فاده از آسپرین سیب کاهش تلفهات  

توان بهه کهاهش    اح،ماالً میناتی از آسیت تد. علت آن را 

های  فشار خون توسط آسپرین نسیت داد. همچنین در جیره

ا کهاهش   RV/TVحاوی آسپرین کهاهش تهاخن آسهیت    

ها با تغییهر الگهوی لیپیهدهای     حساسیت اسمزی اری،روسیت

اکسیدانی مشهاهده   غشای سلولی و یا با دات،ن فاالیت آن،ی

 .]7 [تده است

اثههر بههودن  لفههاتا بههینک،ههة در خههور توجههه دربههارة ت 

بیوتیک بهود کهه بها تهاهد اخه،الف مانهادار نداتهت.         آن،ی

 در بیهوتیکی  آن،هی  مقاومهت  افهزایش  از حاکی هایی وزارش

 سرمایی اس،رس ترایط تحت ووارش دس،گاه های میکروب

 در ههایی کهه   خهو   مشهخن تهده اسهت در   . دارد وجود

 مقاومهت  در افهزایش  اس،رس سرمایی بودنهدا یهک   مارض

 ههای  بیوتیهک  آن،هی  به اترتیاکلی جدا تده از رودها باک،ری

آمهده   بوجهود  و نیهز آپرامایسهین   ت،راسهایکلین  سیلینا آمپی

 از ناتهی  های  اس،رس که است وزارش تده است. همچنین

 ژئوژنهوما  ههای  فهرم  کلی تاداد افزایش سیب جیره یا محیط

 در ههها الک،وباسههیلوس تههمار کههاهش و سههکوم و ایلئههوم

 از اح،ماالً سرد محیطی دماهای .توند می خانگی های موش

 مهواد  عیهور  نهرخ  یها  مصهرفی  خهورا   در تغییراتهی  طریق

 را روده میکروبههی جمایههت فاالیههت تواننههد مههی هضههمیا

 کهه  هنگهامی  دهند. بنابراین قرار تأثیر تحت مضر صورت به

 اسهت  ممکهن  ویردا قرار سرمایی اس،رس چالش تحت وله

 .]04[نیاتد  سودمند دانچن ها بیوتیک آن،ی از اس،فاده

تهوان در تهرایط اسه،رس     براساس ن،هایج حاصهلا مهی   

درصد جیره بهرای بویهود   2سرمائیا از کنگرفرنگی به میزان 

هههای  عملکههرد و کههاهش بههروز عاررههه آسههیت در جوجههه

 ووت،ی اس،فاده کرد.
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Abstract 

The effect of medicinal plant of Cynara scolymus (artichokes) were studied on ascites syndrome, systolic 

blood pressure and blood parameters in broiler chickens using a total of 400 one-day-old Ross 308 in a 

completely randomized design with 5 treatments, 4 replicates and 20 chicks in each replicate, up to 42 d 

under cold temperature condition. Experimental treatments were control (basal diet), antibiotic (basal diet 

plus 0.0015% antibiotic virginiamycin), aspirin (basal diet plus 0.2% aspirin powder) and two basal diets 

containing 1% and 2% artichoke powder. The results showed that feed intake and body weight were 

increased and feed conversion rate was decreased in artichoke powder received groups in comparison 

with other treatment (p<0.05). Systolic blood pressure, red blood cell count, total mortality and mortality 

due to ascites percent were less than control in birds fed on rations containing artichoke (p<0.05). 

Antibiotic and aspirin treatments had no effect on performance parameters (p>0.05). A significant 

decrease was observed in mortality due to ascites in Aspirin treated groups in comparison with control 

group (p<0.05). According to these the results, dietary inclusion of artichoke up to 2% in the broiler diets 

improved performance parameters and reduced mortality due to ascites under cold temperature condition. 

Keywords: artichoke, ascites, blood parameters, broilers, systolic blood pressure. 
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