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 دهیچک
 هي  علی ب اد  آنت ي  اري  ع و عملکرد بر ،(.Cynara scoolymus L) کنگرفرنگي اهيگ اثراتي ررسب منظور به شيآزما نيا    
ي تصادف کامالً طرح قالب در 103س ار هيسو از روزه کي جوجه قطعه 100 تعداد .شد انجامي گوشتی ها جوجه وکاسلين
 و (يروزگ 93 تا صفر) نيآغازی ها دوره از کي هری برا هيپا رهيج کي افتند.ي پرورش بستری رو بر روز 19 مدتی راب
 خ ورا   ل وگرم يک ه ر  در E نيت ام يو گرم يليم 100 و کنگرفرنگي پودر %1 و %5/3 ريمقاد با (يروزگ 19 تا 93)ي انيپا

 وج ود  (يجنس   مخلوط صورت )بهي گوشت جوجه قطعه 35 از تشکلم تکرار 5 باي شيآزما ماريت 1 نيبنابرا .شدند مکمل
 دري داخلی ها اندام وزن و 19 و 93ی روزها در وکاسلين هيعلی باد يآنت تريت وي هفتگ صورت به عملکردی ها داده داشت.
 و ک ل  فن ل  د،ي  فالونوئ زاني  م ،يکنگرفرنگ   ب ر   هم ثثر  ه ای  بي  ترک نظ ر  از ش دند. ی ري  گ اندازه شيآزما دوره انيپا
ی دار يمعن تأثيري کنگرفرنگ پودر که داد نشان شيآزما جينتا شد. برآورد 29/4 و 133/9 ،431/3 بيترت به ها دانياکس يآنت
 باع    ،يکنگرفرنگ   افزودن (.<05/0p) نداردي گوشتی ها جوجه خورا  مصرف ويي غذا ليتبد بيضر وزن، شيافزا بر

ي پرندگان به مربوطی باد يآنت تريت نيشتريب و ديگردي روزگ 19 در وکاسلين وسريو هيعلی باد يآنت تريت دار يمعن اختالف
 اخ تالف  پانکراس، وزن بجز ،يداخلی ها اندام وزن نظر از (.>05/0p) ندبود شده هيتغذ کنگرفرنگي %5/3 ماريت با که بود
 کي   عنوان به تواند يم کنگرفرنگي که دشو يم شنهاديپ شيآزما نيا جينتابا توجه به  .نشد مشاهده مارهايت نيبی دار يمعن

 .رديگ قرار توجه موردي گوشتی ها جوجه دري منيا ستميس تيتقو و وکاسلين هيعلی باد آنتي تريت بهبود دريي غذاي افزودن
 

 .يگوشت جوجه ،یباد آنتي تريت عملکرد، ،(.Cynara scoolymus L) يکنگرفرنگ :یديکل های واژه
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 مقدمه
يي غذا توقع رفتن باال زين و تيجمع شياافز به توجه با
 پاسخبرای  ،يوانيح نيپروتئ منابع به ازين هنيزم در ازجمله افراد
 رشد شاهد وريط صنعت رياخی ها سال در ازها،ين نيا به دادن
 نيمأتی برا ديتول در شيافزا نيا که است بودهی ريچشمگ

 وريطي صنعت پرورش باشد. يمی ضرور انسانيي غذای ازهاين
 شيافزا را ها یماريب بروز امکان فشرده، و گسترده صورت به
 بردن باال ور،يطی ها یماريب ازی ريشگيپ منظور به است. داده

 قيطر ازي منيا مستيس تيفعاليي کارا شيافزا اي مقاومت
 ستميس کننده کيتحري خوراک مواد مصرف اي و ونيناسيواکس
 بهبود و شدر شيافزا به کمک زين وي سرزندگی براي منيا

 .(Hashemi & Davoodi, 2012) ستيضروری ديتول صفات
 ستميس بهبود دري مهم نقش کهي افزودن های بيترک ازجمله

 به توان يم دارند وانيح عملکرد جهينت در وي منيا
 دهاينواسيآم و ها نيتاميوي برخ ها، کيوتيبوپر ها، کيوتيب يآنت

 کي عنوان به E نيتاميو ها، نيتاميو انيم در کرد. اشاره
 و ها سلول که است شده شناختهی قوي ستيز دانياکس يآنت
ی ها کاليراد ازي ناش ويداتيپواکسيل صدمات برابر در را ها بافت
 تيفعال کيتحر قيطر از E نيتاميو کند. يم محافظت آزاد
 رد موجودی ماکروفاژها و ها لينوتروف دازيپراکس ونيگلوتات
 با نيتاميو نيا عالوه، به کند. يم تيتقو راي منيا ستميس خون،
 تيفعال شيافزا باع  Tی ها تيلنفوس تيفعال کيتحر
 ,.Akbari et al) شود يم شتريبی باد يآنت ديتول وی توزيفاگوس

ي طوالن زمان مدت ازيي دارو اهانيگ گر،يد طرف از .(2008
يي داروی ها درمان وی عطر ،ييغذا محصوالت در که است
 ها مکمل مثبت اثر محققان رند.يگ يم قرار دهاستفا مورد مختلف

ي گوشتی ها جوجه رشد و عملکرد بر راي اهيگی ها عصاره و
ي کل طور هب (.Hashemi & Davoodi, 2011) اند کرده گزارش

يي غذا موادي دسترس تيقابلي بحران طيشرا دريي دارو اهانيگ
 شيافزا باع  و دهند يم شيافزا روده در رای ضرور
 واناتيح به قيطر نيا از و گردند يمي منيا ستميسی اه تيفعال
 ,Hashemi & Davoodi) کنند يم کمک بهتر رشدی برا

 هم بتوانند کهيي دارو اهانيگ از استفاده به ازين نيبنابرا (.2010
 داشتهي دانياکس يآنت اثر هم و نموده تيتقو راي منيا ستميس

 تيخاصی دارا که اهانيگ نيا ازجمله .شود يم احساس باشند،
 (Cynara scoolymus) کنگرفرنگي استيي باالي دانياکس يآنت
ی ا ترانهيمدي خوراک اهيگ کي شويآرت باشد. يم شويآرت اي

 تيخاص که استي عيطبی ها دانياکس يآنت از سرشار
 ديپروپانوئ ليفن سميمتابول قيطر از شتريب آني دانياکس يآنت

 ازي غن منبع انعنو به کنگرفرنگي اهيگ د.يآ  يم بدست
 شناخته کيسنتتی ها دانياکس يآنت برابر دري عيطب دانياکس يآنت
 ثابت موش در اهيگ نياي دانياکس يآنت تيفعال است. شده
 ,.Jimene-Escrig et al ؛Llorach et al., 2002) است شده

 ليقب ازيي ها فنل يپل ازي غن شويآرتی ها بر  نيهمچن (.2003
 در باشد. يم ها ديفالونوئ و دياس کينيئولکاف ید ک،يکلروژن دياس
 عصارهيي دارو خواصيي دارو  آزمايشی ها  ستميس ازی اريبس
 داده نسبت عصارهي فنل يلپ های بيترک به شويآرتی ها بر 
 همکاران و Fritsche (.De Paolis et al., 2008) است شده
 بر  در موجود همثثر مواد که کردند گزارش (9009)

 هستند نيللوتئو و نيناريس د،ياس کيکلروژن شامل يکنگرفرنگ
 نيا به مربوط اهيگ نياي دانياکس يآنت تيفعال نيشتريب و
 روزافزون تيمحدود به توجه با جهينت در باشد. يم ها بيترک

 لزوم و وريط هيتغذ دري مصنوعی ها دانياکس يآنت از استفاده
 کهي اندک مطالعات و کيرگانا نيگزيجا های بيترک از استفاده
 جامنا وريط هيتغذ دريي دارو اهانيگ از استفاده مورد در
 مختلف سطوح تأثيري بررس منظور به شيآزما نيا است، شده
ي منيا ستميس و رشد عملکرد بر شو(ي)آرتي کنگرفرنگ اهيگ

 .ديگرد انجامي گوشتی ها جوجه هومورال
 
 روشها و مواد
 نيهمچن و ييايميش های بيترک زانيمی ريگ اندازهی برا
 مرحله در ابتداي کنگرفرنگ بر  موجود، همثثر های بيترک
 راي دانياکس يآنت تيخاص نيشتريب بر  مرحله نيا در)ي شيرو
 ديگرد خشک هواخشک، صورت هب و برداشت (باشد يم دارا
(Shafiee Hajiabad, 1996) ن،يپروتئ ،یانرژ زانيمبعد  و 
 با کل فنل د،يفالونوئ های بيترک زانيم نيهمچن و خاکستر ،يچرب
 تيفعال زانيم و (Gao et al., 2000) وکالتهيس نيفول روش
-DPPH (2,2-Diphenyl-1 روش از استفاده باي دانياکس يآنت
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picrylhydrazyl) (Alim et al., 2009) ی برا .شد یريگ اندازه
 روزه کي يگوشت جوجه قطعه 100 تعداد پرورش، دوره شروع
 مدت بهي تصادف کامالً طرح قالب در 103 راسی تجار هيسو از
ی مارهايت از کي هر شدند. داده پرورش بستری رو بر روز 19
 جوجه قطعه 35 از متشکل تکرار هر و تکرار 5 شاملي شيآزما
ي شيآزمای ها رهيج بود. جنس دو مخلوط صورت بهي گوشت
 19 تا 93)ي انيپا و (يروزگ 93 تا صفر) نيآغازی ها دورهی برا
 National) قاتيتحقي مل انجمن  هيتوص براساس (يروزگ

Research Council) (NRC, 1994) ی ها ماريت شد. هيته
 مکمل هيپا رهيج -9 ه،يپا رهيج -3 از: بودند عبارتي شيآزما
 %1 با شده مکمل هيپا رهيج -1 ،يکنگرفرنگ پودر %5/3 با شده
 رمگ يليم 100 با شده مکمل هيپا رهيج -1 وي کنگرفرنگ پودر
 3 جدول در هيپا  رهيج بيترک خورا . لوگرميک هر در E نيتاميو

 آزاد صورت به شيآزماي ط در خورا  و آب است. شده گزارش
(ad libitum) ی نور برنامه و گرفت قرار پرندگان ارياخت در
 براساس ونيناسيواکس بود. ساعت 91 وستهيپي نورده صورت به
 د.يگرد انجام منطقه در جيرا برنامه وي دامپزشک اداره هيتوص
 10 کلون واکسن باي شيآزما دوره 31 و 5ی روزها در ها جوجه
 وي چشم قطره صورت به بيترت به فرانسه( Seva شرکت )ساخت
 و خورا  نيتوز ند.شد نهيواکس وکاسلين روسيو هيعلي دنيآشام
 دوره 19 و 93ی روزها در شد.  انجامي هفتگ صورت به ها جوجه
ی برا ،(وکاسلين واکسن قيتزر از پس روز 93 و31) پرورش

 هر از پرنده 1 وکاسلين روسيو هيعل هومورالي منيا پاسخ نييتع
 بال اهر يس ازی ريخونگ و انتخابي تصادف صورت به تکرار
 با وکاسلين روسيو هيعلی باد يآنت تريت زانيم د.يگرد انجام
 :HI) ونيناسيهماگلوت از ممانعت روش از استفاده

Haemagglutination Inhibition) ديگرد نييتع (Allan & 

Gough, 1974؛ Khalifeh et al., 2009.) دوره انيپا در 
ي وزن نيانگيم به کينزدي وزن با پرنده دو تکرار هر از شيآزما
 کشتاري داخلی ها اندام وزني بررسبرای  و انتخاب کرارت

 صفات به مربوطی ها داده ليتحل و هيتجزی برا دند.يگرد
 استفاده GLM هيرو و SAS (9009) افزار نرم از شدهی ريگ اندازه
 نيانگيم سهيمقای برا دانکنی ا دامنه چند آزمون از شد.
 (.α%=5) شد استفاده %5 احتمال سطح دري شيآزمای ها گروه

 3اجزاء و ترکیب جیره پایه مورد استفاده در آزمایش -1جدول 

 (%) اجزاء
-21) نیآغاز رهیج

 (یروزگ 0

-42) رشد رهیج

 (یروزگ 21

 10/41 95/53 ذرت

 12/13 13/13 ایسو کنجاله

 23/3 45/3 روغن

 01/3 13/3 فسفات میکلسی د

 11/3 94/3 میکلس کربنات

 95/0 95/0 2مکمل ویتامینی

 95/0 95/0 3یمعدن مکمل

 19/0 19/0 طعام نمک

 05/0 31/0 نیونیمت ال -ید

یی ایمیشی ها بیترک

 شده محاسبه
  

 سمیمتابول قابلی انرژ

 بری کالر لوی)ک

 لوگرم(یک

9200 1000 

 35/33 31/90 )%( نیپروتئ

 31/0 23/0 )%( میکلس

 11/0 13/0 )%( استفاده قابل فسفر

 31/0 33/0 )%( میسد

 3 351/3 )%( نیزیل

 43/0 39/0 )%( نیستئیس ن+یونیمت

 14/0 13/0 )%( نیونیمت

مواد مغذی توصيه شده انجمن ملي تحقيقات جيره حاوی حداقل مقدار  -3

(NRC, 1994.هستند ) 

المللي  واحد بين 200000کيلوگرم از مکمل ويتاميني شامل:  5/9هر  -9

المللي  واحد بين D3 ،3300 المللي ويتامين  واحد بين A ،900000ويتامين 

ين گرم ويتام B1 ،395/0گرم ويتامين  K3 ،33/0گرم ويتامين  E ،9/0ويتامين 

B2 ،3  گرم ويتامينB3 ،1  گرم ويتامينB5 ،1/0  گرم ويتامينB6 ،395/0  گرم

 گرم کولين کلرايد است. 50و B12گرم ويتامين  B9 ،35/0ويتامين 

 گرم 30 آهن، گرم 5 منگنز، گرم 30 شامل:ي معدن مکمل لوگرميک 5/9 هر -1

 است. وميسلن گرم 09/0 و دي گرم 3/0 مس، گرم 30 ،یرو
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 جینتا
 یکنگرفرنگ برگ همؤثر های بیترک
 نيمهمتر نيهمچن وي کنگرفرنگ بر يي ايميش های بيترک    
ولهای جد دري کنگرفرنگ بر  در موجود همثثر های بيرکت
 بر  همثثر های بيترک نظر از .اند شده گزارش 1و 9

 ها دانياکس يآنت و کل فنل د،يفالونوئ زانيم ،يکنگرفرنگ
 شد. برآورد 29/4 و 133/9 ،431/3 بيرتت  به

 
 عملکرد به مربوطی ها داده
ي گوشتی ها جوجه عملکرد بري شيآزمای مارهايتتأثير     
 نيکمتر و نيشتريب است. شده داده شينما 1 جدول در
 (يروزگ 0-93) نيآغاز دوره در روزانه وزن شيافزا
% 5/3ي شيآزما گروه و شاهد گروه به مربوط بيترت به

 از بعد وزن شيافزا نيشتريب دوره نيمه در بود.ي کنگرفرنگ
 دوره در (.1 )جدول بود E نيتاميو گروه به متعلق شاهد
 روزانه وزن شيافزا نيشتريب (يروزگ 93-19)ي انيپا

 بودي کنگرفرنگ% 5/3 ماريت بعد و شاهد ماريت به مربوط
(05/0p<.) نيآغاز  دوره در خورا  مصرف نيشتريب 

 دوره در که يحال در (،>05/0p) بود شاهد ماريت به مربوط
 را خورا  مصرف نيشتريبي کنگرفرنگ% 1 ماريتي انيپا

که  داد نشان عملکرد به مربوط جينتا (.>05/0p) داشت
% تأثير 1 و% 5/3 زانيم بهي کنگرفرنگ پودر افزودن
 بيضر و خورا  مصرف وزن، شيافزا مقدار بری دار يمعن
ی ها دوره از چکداميه دري گوشتی ها جوجهيي غذا ليتبد
 نداشت.ي شيآزما

 
 یداخلی ها اندام وزن
 وزن بري شيآزما دوره انيپا دري شيآزمای مارهايتتأثير     
ي شيآزمای مارهايت است. آمده 5 جدول دري داخلی ها اندام
 کهی طور به داشتند، دار يمعنتأثير  پانکراس وزن بر فقط

 هب مربوط بيترت به پانکراس وزن نيکمتر و نيشتريب
 بود E نيتاميو ماريت وي کنگرفرنگ% 5/3ی مارهايت
(05/0p<.) 

 
 

 های کنگرفرنگی  شیمیایی برگ های بترکی -2 جدول
 در شرایط هوا خشک

 زانيم )%( ها بيترک

 3/3 رطوبت

 10/29 خشک ماده

 42/33 خام نيپروتئ

 12/1 خامي چرب

 33/91 خام افيال

 4/2 خاکستر

 43/1339 یانرژ

 15/0 ميکلس

 99/0 فسفر

 11/0 ميسد

 
 

اکسیدان  فنل کل، فالونوئید و آنتی های میزان ترکیب -3جدول 
 برگ کنگرفرنگی

 درصد ياهيگ هيثانوی ها تيمتابل

 133/9 کل فنل

 431/3 ديفالونوئ

 29/4 دانياکس يآنت
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 های مختلف سنی ی در دورههای گوشت بر عملکرد جوجه E تأثیر سطوح مختلف کنگرفرنگی و ویتامین -4 جدول

 افزایش وزن )گرم(
 صفات مورد مطالعه

 Eویتامین  کنگرفرنگی ٪3 کنگرفرنگی ٪5/1 کنترل
 31/230±513/33 211±190/19 12/294±531/90 11/253±431/93 روزگی22-0
 a 342/15±3039 a 111/93±3055 b 393/11±224 a 399/99±3019 روزگی 42-22

     خوراک مصرفی )گرم(
 3133±153/91 3151±324/13 3501±233/13 3533±543/15 روزگی 22-0
 a323/43±9031 a 413/13±9903 a 139/19±9939 b 332/12±9903 روزگی 42-22

     ضریب تبدیل غذایی
 3/3±01/0 31/3±03/0 35/3±01/0 45/3±01/0 روزگی 22-0
 23/3±01/0 94/9±3/0 01/9±3/0 24/3±03/0 روزگی 42-22
 باشند. داری مي های با حروف متفاوت در هر رديف دارای اختالف معني ميانگين
 .است معيار خطا نمايش داده شده±صورت ميانگين ها به داده

 
 

 های داخلی  بر وزن نسبی اندام Eتأثیر سطوح مختلف کنگرفرنگی و ویتامین  -5جدول 
 روزگی 42های گوشتی در سن  جوجه

 صفات
 مورد مطالعه

 اتیماره

 E نیتامیو یکنگرفرنگ %3 یکنگرفرنگ %5/1 کنترل

 242/31±531/3 315/31±133/9 200/31±019/9 905/31±539/9 قلب
 501/14±292/4 539/13±343/3 393/14±413/33 523/14±051/5 سنگدان
 ab 435/0±121/5 a 054/3±524/5 ab 325/3±123/5 b 2003/0±534/1 پانکراس

 143/3±133/3 342/3±103/3 211/3±241/0 491/3±391/3 معده شیپ
 999/53±355/3 315/55±349/4 151/55±130/3 990/55±513/4 کبد
 باشند. داری مي های با حروف متفاوت در هر رديف دارای اختالف معني ميانگين
 است معيار خطا نمايش داده شده±صورت ميانگين ها به داده

 
 
 وکاسلین روسیو هیعل بری باد یآنت تریت نییتع
ی ماريب روسيو هيعل سرمی باد يآنت تريت نيانگيم سهيمقا    
 ديتولی باد يآنت تريت است. شده داده 4 جدول در وکاسلين

 اختالفي روزگ 19 در وکاسلين روسيو هيعل شده
 تريت نيکمتر و نيشتريب و داشت مارهايت نيبی دار يمعن
 وي فرنگکنگر %5/3ی مارهايت به مربوط بيترت بهی باد يآنت

 دري کم اطالعات هرچند (.>05/0p) بودي کنگرفرنگ 1%
اما  دارد، وجود وريط هيتغذ دري کنگرفرنگ کاربرد نهيزم
 تيخاص ليدل بهي کنگرفرنگ که داد نشان مطالعه نيا جينتا
 های بيترک وجود ليدل هب نيهمچن و باالي دانياکس يآنت
ي شتگوی ها جوجه دري منيا ستميس تيتقو موجب کيفنول
 .دگرد يم
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 بادی علیه ویروس نیوکاسل برتیتر آنتی Eتأثیر سطوح مختلف کنگرفرنگی و ویتامین  -6جدول 
 يروزگ 19 يروزگ 93 مارهايت

 ab 910/0±100/9 350/3±912/0 کنترل

 a 905/0±413/9 353/9±115/0 يکنگرفرنگ 5/3٪

 b 953/0±314/3 533/3±334/0 يکنگرفرنگ 1٪

 E 930/0±000/9 ab 921/0±111/9 نيتاميو
 باشند. داری مي های با حروف متفاوت در هر رديف دارای اختالف معني ميانگين
 است. معيار خطا نمايش داده شده±صورت ميانگين ها به داده

 
 بحث

 رشد عملکرد
    Thakar (9001) شنيآو پودر از استفاده که کرد شگزار 
 گروه با هسيمقا دري گوشتی ها جوجه وزن کاهش باع 
 که کردند گزارش (9002) همکاران و Rajput شود. يم شاهد
 گرم( يليم 100 )سطح E نيتاميوی باال سطوح با هيتغذ

 )فاقد شاهد گروه به نسبت وزن شيافزا دار يمعن بهبود موجب
 همکاران و Abdo قاتيتحق جينتا گردد. يم (E نيتاميو مکمل
 در شده برده اربک شويآرتی ها بر  که داد نشان (9003)
 شيافزا و بدن وزن در کاهش سببي گوشتی ها جوجه رهيج
 دادند نشان آنها ن،يهمچن گردد. يم ي روزگ 93 سن در وزن
ی ها جوجه رهيج در شده برده بکار شويآرتی ها بر  که
ي روزگ 93 سن در خورا  مصرف در کاهش سببي گوشت
 نيسن در خورا  مصرف در شيافزا که يحال در گردد، يم
 بودند کرده افتيدررا  اهيگ کهيي ها گروه دري روزگ 19-93

 دري مصرف خورا  زانيم در شيافزا نمودند. مشاهده
 گروه به نسبتيي دارو اهانيگی حاوي شيآزمای ها گروه
 انيم نيا از که رديگب صورت تواند يمي مختلف علل به شاهد
يي غذا یها رهيج خام افيال زانيم ليقب ازي عوامل به توان يم
 ازي گوارش اتيمحتو عبور سرعت رفتن باال جهينت در و

 تيخاص ،ييغذای ها رهيجي خوشخوراک گوارش، دستگاه
 وي عمومي سالمت سطح بهبود ويي دارو اهانيگي کروبيضدم
 وی ا لوزالمعدهی ها ميآنز ترشح شيافزا ور،يط گوارش دستگاه
 Nobakht) کرد اشاره شتريب خورا  مصرف به اشتها جهينت در

& Mehman Navaz, 2010.) 

ي ضدعفون کامالًي طيمح در پرندگان پرورش مطالعه نيا در
 آن بر عالوه شد. انجامي بهداشت نکات هيکل تيرعا با و شده
 بود. مترمربع هر در پرنده 30 مطلوب حد در گله تراکم
ي کنگرفرنگ اهيگ پودر مثبت تأثير عدم است ممکن نيبنابرا
ي بهداشت طيشرا ليدل بهي گوشتی اه جوجه عملکرد بر
 های بيترک که است شده گزارش نهيزم نيا در باشد. شيآزما
 Knarreborg et) ها کيوتيب يآنت رينظ رشد محر ي افزودن

al., 2002،) ها کيوتيپروب (Patterson & Barkholder, 

 از (Sarica et al., 2005)ي اهيگی ها يافزودن و (2003
 و رشد ازی ريجلوگ سببي ابترق حذف سميمکان قيطر
 ها پاتوژن ريتکث و رشد شوند. يم زا یماريبی ها یباکتر ريتکث
 نکردن تيرعا گله،ی باال تراکم رينظ نامطلوب طيشرا در

 شيافزای رفتار وي طيمحی ها تنش بروز وي بهداشت مسائل
 رشد محر  های بيترک از استفاده طيشرا نيا در ،ابدي يم

 داشته پرندگان عملکرد بری تر وبمطل تأثير است ممکن
 (.Sarica et al., 2005) باشند
 

 یداخلی ها اندام وزن
 شيآزما نيا در کهي جينتا الشه اتيخصوص مورد در    

 Ocak مطالعه در بود. منطبق محققان ريسا جينتا با آمد بدست
 خشکی ها بر  پودر %9/0 افزودن (9003) همکاران و
 ،103 راس هيسوي گوشتی ها جوجه  رهيج به شنيآو شده
ي نسب وزن و الشه بازده الشه، وزن دری دار يمعن تفاوت
 همکاران و Hernandez نکرد. جادياي گوارشی ها اندام
ي اهيگی ها عصاره که گرفتندي مشابه جينتا زين (9001)
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 شيافزا را خورا  هضم تيقابل وريط رهيج در موجود
 بردن بکار با (9004) همکاران و Cabuk مطالعه در دهد. يم

 کبد،ي نسبی ها وزن ره،يج دري اهيگی ها اسانس ازي مخلوط
 قرار تأثير تحت کوچک روده و سنگدان معده، شيپ پانکراس،
 چيهنيز  (9003) همکاران و Jang مطالعات در نگرفتند.
ی ها جوجه پانکراس و کبدي نسب وزن دری دار يمعن اختالف
 دو و کيوتيب يآنت و کنترلی ها گروه نيب در روزه، 15ي گوشت
 .نشد مشاهدهي اهيگ ارفرّ یها اسانس از سطح
 
 وکاسلین روسیو هیعل بری باد یآنت تریت
 بري کنگرفرنگ کاربرد نهيزم دري کم اطالعات هرچند    
از اين  باشد، يم دسترس دري گوشتی ها جوجهي منيا ستميس
 در نيناريس که کردند گزارش (9002) همکاران و Dong رو
ي مثبت تأثير CD-28 رندهيگ بر تأثير با شگاهيآزما طيمح
ي اصل های بيترک ازي کي نيناريس .داردي منيا ستميسی رو

 نيب متقابل اثر از مانع که استي کنگرفرنگ در موجود
 CD-80ی ها رندهيگ و Tی ها سلول در CD-28ی ها رندهيگ

 و Schranner عالوه، هب گردد. يم موجودي ژن يآنتی ها سلول
 بر رايي دارو اهيگ چندي بيترک تأثير (3232) همکاران
 نمودهي بررسي گوشتی ها جوجه هومورالي منيای ها پاسخ
ی پارامترها شيافزا سببيي دارو اهانيگ که کردند گزارش و
 شيافزا که دارد وجود حدس نيا گردند. يم هومورالي منيا
ی دهايارساک يپل وجود ليبدل اهانيگ مصرف لهيوس هبي منيا

 باشد. يم اهانيگ در دهايالميزوبوتيا و دهايفالونوئ مشخص،
 شروع بدن شود، يم نهيواکس ها یماريب هيعل بر وانيحي وقت
 کند. يم G نيمنوگلوبيا خصوص بهی باد يآنت ديتول به
 که باشد يم وريط بدن دری باد يآنت نيمهمتر G نيمنوگلوبيا
 حدود و شود يم دهيد خون در ونيمنوزاسيا از پس روز 5
 از بعد رسد. يم ديتول اوج بهی ساز منيا از بعد روز 93-94
 که ابد،ي يم کاهش جيبتدر خون دری باد يآنت زانيم آن

 دری باد يآنت تريت شيافزاي اصل ليدال ازي کي است ممکن
 شتريب باشد.ي شيآزما دوره 93 روز به نسبتي روزگ 19
 مهم نقش علت به تواند يم دوم نوبت دری باد يآنت اريع بودن

 جينتا با همسان باشد.ي منيا ستميس تيتقو دري کنگرفرنگ

Hevener زين و (3222) همکاران و Takahashi و 
ي منيا ستميس محر  عوامل نکهيا بري مبن (9000) همکاران
 و باشد داشته رشد عملکرد با ريمغاي اثرات است ممکن
 وی باد يآنت ديتولی برا شتريب رشدی جا بهي مصرف خورا 
 داد نشان مطالعه نيا شود،  گرفته بکاري منيا ستميس توسعه
ي کنگرفرنگ کننده افتيدری مارهايت در رشد کاهش که

 و Teymouri Zadeh باشد. ليدل نيهم به است ممکن
ي منيا ستميس بر رايي دارو اهيگ چند اثر (9002) همکاران
 تريت که کردند گزارش و نمودهي بررسي گوشتی ها جوجه
 اختالف دوره دو هر در وکاسلين روسيو هيعلی باد آنتي
 Saman (3224) و Cook نداشت. مارهايت نيبی دار يمعن
 های بيترک و ديفالونوئ ازي غن اهانيگ که کردند گزارش زين

 نيا در هستند.ي دانياکس يآنت تيفعال نيشتريبی دارا کيفنول
 Glycyrrhiza) انيب نيريش که است شده مشخص رابطه

glabra،) يگل ميمر (Salvia officinalis) شنيآو و 
(Thymos) واناتيح دري منيا ستميس تيتقو موجب 
 نشاني سلول خارج مطالعات ازی اريبس طبق بر .شوند يم

 سببي اهيگی ها عصاره ويي دارو اهانيگ که است شده داده
ي منيا ستميس تيفعال شيافزا و ماکروفاژها تيفعال کيتحر
 سبب ييدارو اهانيگ .(Stimpel et al., 1984) دشون يم
 3-نينترلوکيا ليقب از فعالمرحله ی ها نيپروتئ ديتول شيافزا
 رسد يم نظر بهبنابراين  .شوند يم TNF-a اي 4-نينترلوکيا و

 ها پادتن ترشح بهبود باع ي اهيگی دهايساکار يپل وجود
 و Nidaullah و Durrani (9003)و  Atiq شود. يم

 و ليزنجبي آب عصاره دار يمعن تأثير (9030) رانهمکا
 وکاسلينی ماريب هيعل بري منيا ستميس عملکرد در را انيباد

 چند مخلوط (9033) همکاران و Khaligh کردند. گزارش
 کردندي بررس وکاسلين هيعلی باد آنتي تريت بر رايي دارو اهيگ
 93 به نسبتي روزگ 11 دری باد يآنت تريت در شيافزا و

 هيعلی باد آنتي تريت نيهمچن کردند. گزارش راي روزگ
 نيبی دار يمعن اختالف دوره دو هر در وکاسلين روسيو
 تيفعال کيتحر قيطر از E نيتاميو نداشت. مارهايت

 در موجودی ماکروفاژها و ها لينوتروف دازيپراکس ونيگلوتات
 Tی ها تيلنفوس تيفعال و کرده تيتقو راي منيا ستميس خون،
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 وی توزيفاگوس تيفعال شيافزا باع  و کند يم کيتحر را
 به الزم (.Biswas et al., 2008) شود يمی باد يآنت ديتول
 مطالعات و حاضري بررسی ها تيمحدود ازجمله است ذکر
 و آزاد طور هب اهيگی حاو شده هيتهی غذا که است آن مشابه
 قرار درمان تحت واناتيح ارياخت در تيمحدود اعمال بدون
 واناتيح تمام که دارد وجود احتمال نيا ،بنابراين رد.يگ يم
 تواند يم نيا که باشند نکرده استفاده اهيگ از زانيم کي به

 شتريب پراکنش و مطالعه موردی ها گروه نيب کمتری ها تفاوت
 کند. هيتوجي مطالعات نيچن کي در را داده
 از فادهاستکه  بيان کردتوان  کلي مي یريگ جهينتعنوان  به    
 باالی ديفالونوئ وي فنل باتيترکی امحتو ليبدلي فرنگکنگر
 کيتحر سبب آزادی ها کاليراد ديتول از ممانعت ضمن
 ستميسی ها ميآنزيي کارا شيافزا و وريطي منيا ستميس
 گردد. يم پرنده بدن دري دانياکس ي آنتيدفاع
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Abstract 
    A study was designed to investigate the effects of different levels of artichoke (Cynara 

scoolymus L.) powder on performance and humoral immune response of broiler chickens from 

0-42 days of age. A total of 300 one-day-old Ross 308 broilers were randomly allocated to four 

treatments consisting of five replications with 15 chicks each. The groups were assigned to 

receive the treatment diets as follows: basal diet (control group) and control diet supplemented 

with 1.5% and 3% artichoke powder and 300 mg vitamin E. Body weight (BW), body weight 

gain (BWG), feed intake (FI), and feed conversion ratio (FCR) were determined during the 

whole experimental period. The serum antibody level against Newcastle Disease Virus (NDV) 

was measured by hemagglutination-inhibition test (HI) in two periods after vaccination during 

days 14 and 28 and carcass traits of broilers were evaluated at the end of experiment. Results 

showed that, the titer against Newcastle virus at 42 days of age showed significant difference 

among treatments, the highest titer was found for the treatment containing 1.5% of the 

artichokes (p<0.05). Weight of internal organs, except pancreas weight, did not differ among 

treatments. Generally, this study showed the positive impact of artichoke on immune system of 

broiler chickens. Therefore it can be used in poultry nutrition. 
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