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 چکیده
 ستميس بر آن مصرفبندی  زمان و (Echinacea purpurea (L.) Moench) سرخارگل عصاره تأثير بررسی هدف با مطالعه نیا      

 گروه سه با یتصادف کامالً طرح قالب در شیآزما .شد انجام یگوشت یها جوجه رشد عملکرد و بيوشيميایی یها شاخص ،یمنیا

  ،(شاهد) سرخارگل بدون -9 شاملها  گروه .بود تکرار هر در جوجه قطعه 99 با تکرار 9 یدارا گروه هر .گردید انجام شیآزما

 بدن وزن به مربوط رکوردهای .بود آب تريل هر در سرخارگل عصاره ليتر ميلی 9/9 انيم در روز کی مصرف -6 و روزانه مصرف -2

  )سن شیآزما انیپا در .گرفتند قرار بررسی مورد پایانی و رشد ،آغازین ای تغذیه حلامر در خوراک لیتبد بیضر و مصرف

 تريت ،(کل نيپروتئ و نيآلبوم باال، یچگال با نييپوپروتيل کلسترول، د،یسريگل یتر گلوکز،) خون ییايميوشيب یها شاخص ،روزگی( 92

 به ليهتروف نسبت ،عملکردی صفات آزمایش این در .شدند یبررس یمنیا یها اندام وزن تيلنفوس به ليهتروف نسبت و تيبرونش

 با دو گروه در برونشيت واکسن تيتر بيشترین .ندنداشت آزمایشی یها گروه ميان یدار معنی تواتف یمنیا یها اندام وزن و تيلنفوس

 لیو (P<0.05) بود کمتر شاهد گروه به نسبت دو گروه در خون گلوکز زانيم .(P<0.05) شد مشاهده سرخارگل عصاره روزانه مصرف

 روزانه استفاده که داد نشان قيتحق نیا نتایج .ندشتندا هم با یدار معنی تفاوت آزمایشی یها گروه در خون یميوشيب یها شاخص گرید

 هيعل بر واکسن تريت شیافزا و خون گلوکز ميزان کاهش سبب مصرفی آب تريل هر در ليتر ميلی 9/9 مقدار به سرخارگل عصاره از

  .شود می تيبرونش روسیو

 

 .عملکرد ،(Echinacea purpurea (L.) Moench) سرخارگل ،یگوشت یها جوجه ،یمنیا :یکلیدی ها واژه
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 مقدمه
 یبوم و ییدارو یاهيگ ،(Echinacea) سرخارگل گياه

 متر یسانت 34 یا 94 ارتفاع تا ای ساقه با یشمال یکایمرآ
 گونه سه ،سرخارگل اهيگ جنس از گونه 4 انيم از .باشد می
 E. angustifolia و E. purpurea، E. pallida یعنی آن

 ,.Hofacre et al ؛Mao et al., 2018) دارند یدرمان کاربرد

 ليآلک مانند (Lipophilic) کيليپوفيل های بيترک .(2018
 Caffeic) کيکافئ دياس مشتقات ها، لنياست یپل و دهايمآ

acid)  دیناکوزياکهمانند (Echinacoside) دياس و 
 در محلول یدهایساکار یپل ،(Cichoric acid) کیکوريش

 و دياس کيناميس ،یفنل های بيترک ،نيکوپروتئیگال آب،
 محسوب سرخارگل ییايميش یاجزا از دهایينووفالو
 ,.Manayi et al؛ El-Ashmawy et al., 2015) شوند می

 و کيدکافئياس مشتقات ،دهايمآ يلآلک که (2015
  هستند اهيگ نیا مهم اجزاء از دهایساکار یپل
(Nosrati et al., 2017.) موجودهای  گزارش براساس 

 کيمتينوميکاناب های بيترک از یگروه که دهايمآ يلآلک
(Cannabinomimetics) دینويکاناب یها رندهيگ روی و بوده 

 ،ها تيلنفوس شیافزا در باشند می مؤثر زين جانوران مغز
 تياهم جانوران بدن یتوزيفاگوس یها تيفعال و ها نيتوکيس

 دنبخش می بهبود را یالتهاب ضد هایعملکرد و دارند
(Hassanzadeh et al., 2016) آنها از استفاده همچنين؛ 

 انواع درمان برای ایمنی سيستم عملکرد بهبود منظور به
 (.Nosrati et al., 2017) ستا شده پيشنهاد نيز ها بيماری

 عنوان به سرخارگل های ترکيب که نمودند گزارش نامحقق
 یمنیا ستميس یرو مؤثر دانتياکس یآنت عامل کی
(Est´evez, 2015)، یبرخ در درد برنده نيب از و التهاب ضد 

 یسرماخوردگ ،سرفه ،درد دندان مانند انسان یها یماريب از
 اهيگ یضدالتهاب یژگیو است. استفاده قابل گلودرد و

 باشد می ها تيفاگوس پاسخ شیافزا از یناش سرخارگل
(Bohmer et al., 2009.) اهيگ در موجود یدهایساکار یپل 

 ديتول یبرا ماکروفاژها کیتحر باعث ندتوان می سرخارگل
 .(Ma et al., 2009) شوند اینترلوکين و اینترفرون

 دارویی گياهان برخی موجود های پژوهش نتایج براساس
 ایمنی سيستم عملکرد رویویژه  به مفيدی اتتأثير قادرند

 Saki ؛Roustaei-Alimehr et al., 2014) بگذارند پرندگان

et al., 2014) اهداف از یکی ایمنی سيستم عملکرد بهبود و 
های  گزارش به نظر با .شود می محسوب طيور پرورش

 مصرف به حيوان پاسخ باشد می دسترس در که محدودی
 ،است آن مقدار و مصرف شيوه از ثرمتأ دارویی گياهان

 مصرف نيز زیاد مقادیر در گياهان نوع این اگر که طوری به
 حيوان برای را باری زیان اثرهای ندتوان می حتی شوند

 ,.Saki et al ؛Rahimi et al., 2011) باشند داشته دنبال به

مورد  در کافی اطالعات وجود عدم دليل به سفانهأمت .(2014
 یا و گياهان از دسته این از ،دارویی گياهان از استفاده فواید

 شود. می استفاده طيور پرورش صنعت در آنها های فرآورده
 متفاوت های برنامه تأثير مطالعه یبررس نیا از هدفرو  ازاین

 سرخارگل اهيگ عصاره ميان در روز یک و روزانه مصرف
 و خون بيوشيميایی و کیمونولوژیا یها شاخص یبرخ روی

 .باشد یم یگوشت یها جوجه یعملکرد خصوصيات همچنين
 
 ها شرو و مواد
 نژاد روزه کی خروس جوجه قطعه 984 با شیآزما نیا
 برای تکرار چهار ،یشیآزما گروه سه قالب در سأر یگوشت

 یپژوهش مزرعه در تکرار هر در جوجه قطعه 99 و گروه هر
 .شد انجام شهر قائم شهرستان در دانش انيبن یعلم سسهؤم

 یتیریمد و (9 جدول) ونيناسيواکس یبهداشت یها برنامه هيکل
 و رانامازند استان در مرسوم بهداشتی های پروتکل براساس

  .گردید انجام سأر یگوشت یها جوجه پرورش یراهنما
 

 ونیناسیواکس برنامه -1 جدول

 )روز( سن واکسن نوع

 9 تیبرونش

 8 (السوتا) وکاسلین + تیبرونش

 92 گامبورو

 94 (السوتا) وکاسلین
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 یکش وزن یانفراد صورت هب ها جوجه آزمایش یابتدا در
 نیا در .شدند داده قرار ها پن درون در یتصادف طور هب و

 عنوان به کارتن رول از و یدائم ینورده برنامه از یبررس
  صددرصد یالکل عصاره از .دیگرد استفاده ها پن بستر

 سرخارگل شهیر و ییهوا یها اندام از حاصل خالص
(Echinacea purpurea) یتجار نام با Echinacea ZB 
 -آلکاميدها و ساکاریدها پلی اسيد، شيکوریک حاوی)

 غلظت در (رانیا ،تهران ،زردبند انيبن دانش ییدارو شرکت
 یگوشت یها جوجه آشاميدنی آب تريل هر در تريل یليم 9/9

 (انيم در روز کی و روزانه صورت به) متفاوت برنامه دو طی
 ميزان بررسی این در .(Rahimi et al., 2011) شد استفاده

 ها جوجه اختيار در مشابه اندازه به ها جوجه مصرفی آب
 مصرف بدون (9 :شامل یشیآزما های گروه و گرفت می قرار

 عصاره روزانه مصرف (2 ،(شاهد) سرخارگل عصاره
 سرخارگل عصاره انيم در روز کی مصرف (6 و سرخارگل

 طور به روز هر پایان در 6 گروه مصرفی آب مخزن .بود
 برای خالص آب با آن شستشوی از پس و تخليه کامل

 هیپا بر زين ییغذا یها رهيج گردید. پر بعد روز آب مصرف
 NRC) استاندارد براساس و هيته ایسو کنجاله و ذرت

 ،روزگی(94 تا یک) آغازین ای تغذیه مرحله سه در (1994
 (یروزگ 92 تا 29) پایانی و روزگی( 29 تا 99) رشد

 دوره طول در .گرفت قرار ها جوجه ارياخت در مشابه طور به
 به ها جوجه نيز یا هیتغذ مرحله رييتغ هنگام به پرورش
 به مربوطه یرکوردها .شدند یکش وزن یانفراد صورت
 طول در روزانه صورت به پن هر براساس خوراک مصرف

 به خوراک لیتبد بیضر زانيم .دیگرد ثبت شیآزما دوره
 یانیپا روز در .شد محاسبه پرنده قطعه هر نيانگيم صورت

 ونوجکت های لوله از استفاده با (یروزگ 92 سن) شیآزما
 یريگ خون پن هر از پرنده 3 بال دیور از EDTA حاوی
 سرم ییايميوشيب یفاکتورها یريگ اندازه یبرا .آمد بعمل
 یچگال با نئيپوپروتيل کلسترول، د،یسريگل یتر ،گلوکز شامل

 در پرنده دو از شده هيته یها سرم از هریک نيآلبوم و باال
 ,Ra-xt (Technicon Co زریناالآاتو دستگاه با تکرار هر

USA) مورد آزمون پارس شرکت یاختصاص یها تيک و 

 .گرفتند قرار بررسی
 بر تکرار هر در پرنده دو خون در شده ديتول پادتن اريع

 Mindray Elisa  ) االیزا روش با تيبرونش روسیو هيعل

Reader , BioTek Ins., USA)  اختصاصی کيت همچنين و 
 ,.Ma et al) گرفت قرار یبررس مورد فرانسه ID vet کمپانی

 با پرنده هر از شده هيته خون cc 9 از منظور این به .(2009
 (آلمان کشور ساخت Hermle) وژيفیسانتر دستگاه استفاده

 .دیگرد هيته سرم قهيدق 94 مدت به g×6444 دور با
 یدما در واکسن اريع یريگ اندازه زمان تا شده هيته یها سرم
 ,.Zakizadeh et al) شدند ینگهدار گراد سانتی درجه -29

2017). 
 خون لنفوسيت و هتروفيل ديسف های سلول شمارش یبرا

 هر در پرنده 2 از یريگ خون از پس آنها نسبت نييتع و
 شعله گسترش الم هيته برای خون یها نمونه بالفاصله ،تکرار

 شد منتقل شگاهیآزما به مسايگ و تیرا یزيآم رنگ و یشمع
 944X نمایی بزرگ با شيئی عدسی توسط بعد و

 اساسبر (Olympus Co., Japan) نوری ميکروسکوپ
 و شد شمارش یخون یها سلول کیمورفولوژ یارهايمع

 هر در تيلوکوس 944 هر ازاء به تيلنفوس به ليهتروف نسبت
 محاسبه یمنیا ستميس عملکرد از یشاخص عنوان به دیاسال
 .(Minias, 2019) دیگرد

 واحد هر از پرنده قطعه دو تعداد شیآزما پایان در
 یتصادف طور به (یشیآزما گروه هر از پرنده هشت) یشیآزما

 از پس بالفاصله .شد کشتار یکش وزن از بعد و انتخاب
 ،گوارش دستگاه هيتخل از بعد و دیگرد انجام یپرکن کشتار

 با تاليجید یترازو توسط وسيسیفابر بورس و طحال وزن
 .شد یريگ اندازه گرم ± 49/4 دقت

 طرح قالب در شیآزما نیا یها داده یآمار هیتجز
 با داده عیتوز بودن نرمال آزمون .شد انجام یتصادف کامالً

 از استفاده با ها داده آناليز و Univaraite هیرو استفاده
 ,SAS (SAS Institute یآمار افزار نرم GLM هیرو

 از نانياطم یبرا و گرفت قرار بررسی مورد (2003
 لیتبد از واکسن تريت به مربوط یها داده یکنواختی

 Shahsavani) شد استفاده 94 یمبنا در ها داده یتمیلگار
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et al., 2018.) دانکن آزمون زين ها نيانگيم سهیمقا یبرا 
 .گرفت قرار استفاده مورد 49/4 سطح در

 
  جینتا

 خوراک، مصرف زانيم تفاوت 2جدول  های داده مطابق
 در یشیآزما یها گروه خوراک لیتبد بیضر و وزن شیافزا

 نظر از پرورش دوره کل و رکوردگيری مختلف های زمان

 .(P>0.05)نيست  دار معنی یآمار
 با ينئليپوپروت ميانگين اگرچه 6جدول  نتایج براساس

 تام ينپروتئ و آلبومين ،کلسترول ،گليسيرید تری باال، چگالی
 ندارند هم با یدار معنی تفاوت آزمایشی یها گروه در
(P>0.05) روزانه مصرف گروه در خون گلوکز ميزان ولی 

 است کمتر شاهد به نسبت داری معنی طور به سرخارگل
(P<0.05). 

 

 پایان آزمایش در آزمایشی های گروه خوراک تبدیل ضریب و بدن وزن افزایش ،خوراک کل مصرف -2جدول 

 های عملکردی شاخص
 *آزمایشی های گروه

P-value 
1 2 3 

 27/69±42/6398 79/989±87/6324 69/944±96/6346 8779/4 (gr)مصرف خوراک تجمعی 

 79/79±84/2429 82/999±99/2449 28/63±44/2948 6969/4 (gr)کل  وزن افزایش

 9947/4 79/9±49/4 89/9±94/4 89/9±49/4 ضریب تبدیل خوراک کل دوره

 .(P>0.05)باهم ندارند  داری معنی باشند تفاوت یم رمشابهيغ حروف دارای که( نيانگيم SD ±) فیردهر  اعداد

 عصاره ميان در روز یک مصرف= 6 ،مصرف روزانه عصاره= 2 ،شاهد= 9* 

 

 (نیانگیم SD ±) آزمایشی های گروه های بیوشیمیایی خون شاخص -3جدول 

 های بیوشیمیایی خون شاخص
 *های آزمایشی گروه

P-value 
1 2 3 

 64/7± a9/968 96/6± b992 24/94± ab37/969 4634/4 (mg/dl) گلوکز

 3/94±79/926 46/9±88/968 93/99±24/928 9499/4 (mg/dlکلسترول )

 96/8±96/49 93/7±88/999 7/99±96/929 2449/4 (mg/dlگلیسیرید ) تری

 79/9±83/84 2/22±96/77 94/9±78 6774/4 (mg/dl) لیپوپروتئین با چگالی باال

 96/4±64/9 47/4±99/9 2/4±8/9 4349/4 (g/dlآلبومین )

 2/4±23/9 99/4±62/9 2/4±78/9 9992/4 (g/dlتام )پروتئین 

 .(P>0.05) داری باهم ندارند باشند تفاوت معنی یم رمشابهيکه دارای حروف غ فیردهر  اعداد

 عصاره ميان در روز یک مصرف= 6 ،مصرف روزانه عصاره= 2 ،شاهد= 9*

 

 واکسن تيتر ميانگين دهد می نشان 9شکل  نتایج
 تفاوت آماری نظر از آزمایشی یها گروه برونشيت

 ميانگين که طوری به ،(P<0.05) ددارن یکدیگر با داری معنی

 عصاره روزانه مصرف گروه در برونشيت واکسن تيتر
 ميان در روز یک مصرف و شاهد به نسبت سرخارگل

  .است بيشتر یدار معنی طور به سرخارگل عصاره
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 یشیآزما مختلف یها گروه در واکسن تریت -1 شکل

 .(P-Value>0.05) ندارند باهم یدار یمعن تفاوت باشند یم رمشابهيغ حروف یدارا که (نيانگيم SD ±) ییها ستون

 عصاره ميان در روز یک مصرف =6 ،عصاره روزانه مصرف =2 ،شاهد =9 *

 

 و لنفوسيت و هتروفيل های سلول درصد به مربوط نتایج
 .است شده داده نشان 9جدول  در آنها ميان نسبت همچنين
 نسبت و لنفوسيت هتروفيل های سلول درصد نتایج براساس

 از آزمایشی یها گروه در لنفوسيت به هتروفيل های سلول

 (.P>0.05) دنندار هم با یدار معنی تفاوت آماری نظر
 درصد ميانگين 9جدول  شده ارائه نتایج براساس همچنين

 آزمایشی یها گروه ميان زنده وزن به بورس و طحال وزن
  .(P>0.05) ندارند یگدیگر با یدار معنی تفاوت

 

 (نیانگیم SD ±) روزگی 42در سن و وزن نسبی طحال و بورس های خون  سلول -4جدول 

 بررسی مورد ورهایفاکت
 *آزمایشی های گروه

P-value 
1 2 3 

     خونی های سلول

 (%) هتروفیل

 (%) لنفوسیت

46/2± 28 

46/2±72 

49/6±23 

49/6±76 

48/9±79/29 

48/9±24/79 

294/4 

294/4 

 299/4 69/4±69/4 69/4±49/4 64/4±49/4 نسبت هتروفیل به لنفوسیت

    بدن( وزن گرم 111 ازاء به گرم) ایمنی های اندام نسبی وزن

 9837/4 44/4±49/4 9/4±49/4 9/4±49/4 وزن طحال

 4464/4 43/4±49/4 44/4±49/4 43/4±49/4 وزن بورس

 .(P >0.05) باهم ندارند داری معنی باشند تفاوت یم رمشابهيغ حروف دارای که فیردهر  اعداد

 عصاره ميان در روز یک مصرف= 6 ،عصارهمصرف روزانه = 2 ،شاهد= 9*

b 

a 

b 

3.4

3.45

3.5

3.55

3.6

3.65

3.7

3.75

3.8

1 2 3

سن
واک

تر 
تي

 (
lo

g
 1

0
)
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 بحث
 عملکردی یها شاخص آمده بعمل های بررسی براساس

 ایمنی سيستم سازوکارهای و سالمتی تأثير تحت پرنده
 افزودن با داد نشان نامحقق یشآزما .دارد قرار حيوان
 کل (%9/4 )غلظت يدنیآشام آب به سرخارگل عصاره
 Rahimi) یافت کاهش یگوشت یها جوجه خوراک مصرف

et al., 2011). نامحقق دیگر های گزارش براساس ولی 
 آب تريل هر در سرخارگل عصاره ليتر ميلی 9/2 تا 9 افزودن

 نداشتها  جوجه خوراک مصرف روی یتأثير یدنيآشام
(Roustaei-Alimehr et al., 2013). نيهمچن Bohmer و 

 مصرف نيانگيمکه  دندکر گزارش زين (2444) همکاران
 عصاره از استفادهتأثير  تحت گذار تخم یها مرغ خوراک

 (2496) همکاران و Hatamzadeh .نگرفت قرار سرخارگل
 تريل 9444 هر در سرخارگل عصاره تريل یک افزودن با زين

 یگوشت یها جوجه خوراک مصرف در تغييری یمصرف آب
 یجنتا با مشابه طور به نيز قيتحق نیا در .ندکردن مشاهده

 در روز کی ای روزانه مصرفتأثير  تحت ،محققان از برخی
 آب تريل هر در سرخارگل عصاره تريل یليم 9/9 انيم

 .دکرن رييتغ یشیآزما یها گروه خوراک زانيم ،یمصرف
 رشد روی یتأثير سرخارگل بررسی این در همچنين
 های گزارش براساس نداشت. گوشتی یها جوجه

Hatamzadeh یها جوجه رشد نيز (2496) همکاران و 
 از برخی یول نگرفت قرار سرخارگل تأثير تحت یشیآزما
 آنها آزمایش در که دنمودن گزارش دليل ذکر بدون نامحقق

 رشد زانيم شیافزا موجب سرخارگل عصاره از استفاده
 ؛Roustaei-Alimehr et al., 2014) شد گوشتی یها جوجه

Saki et al., 2014) .که ستيحال در نیا Rahimi و 
 از% 9/4 افزودن یط کهدند کر بيان (2499) همکاران

 یها جوجه رشد زانيم ،یدنيآشام آب به سرخارگل عصاره
محققان  از برخیهای  گزارش براساس .افتی کاهش یگوشت

 یلتبد ضریب بهبود موجب سرخارگل عصاره از استفاده
 Roustaei-Alimehr et) شد یگوشت یها جوجه خوراک

al., 2014؛ Hatamzadeh et al., 2013). ستيحال در نیا 
 ضریب (2499) همکاران و Saki مطالعات براساس که

 .نگرفت رقرا سرخارگل مصرفتأثير  تحت خوراک یلتبد
 یها گروه در خوراک لیتبد بیضر زين یبررس نیا در

  .نگرفت قرار سرخارگل عصاره مصرف تأثير تحت یشیآزما
 طیارش یبرخ در خون ییايميوشيب یها شاخص تغيير

 محسوب واناتيح در بيولوژیک تغييرات دهنده نشان
 از حاصل بيماری هنگام به است قادر سرخارگل .شوند می

 یرورا  آن مضر هایاثر یکلاشرشيا از یناش عفونت
 ,.Hashem et al) دهد بهبود خون يوشيمیب یها شاخص

 Fatma (2499) و Maisaهای  گزارش براساس .(2019
 اکسيدانی آنتی اثرهای داشتن علت به سرخارگل عصاره
 خود (phytophenolic) فيتوفنليک های ترکيب از حاصل

 از برخی شرایط در و دارد یکبد یها سلول از یحفاظت تأثير
 نخو ئينپروت و ينآلبوم يزانم کاهش مانع ها بيماری

 خودهای  آزمایش درمحققان  از بسياری اینوجودبا .شود می
 تأثير تحت خون بيوشيميایی یها شاخص ميزان در تغييری
 ؛Rahimi et al., 2011)نکردند  مشاهده سرخارگل عصاره

Saki et al., 2014). یها شاخص نيز بررسی این در 
 مصرف ريثأت تحت گلوکز از غير به سرم بيوشيميایی
 با کهمحققانی  دارند وجود اگرچه .نيافت تغيير سرخارگل

 مشاهده پرنده گلوکز ميزان در تغييری سرخارگل مصرف
 ددادن نشان پژوهشگران ولی ،(Saki et al., 2014)نکردند 

 ميزان بهبا توجه  سرخارگل گياه آلکاميدی های ترکيب که
 های سلول در را گلوگز از استفاده است قادر آن مصرف
 شود خون گلوکز کاهش موجب و داده افزایش آدیپوز

(Kotowska et al., 2014.) روزانه مصرف با بررسی این در 
 .یافت کاهش شاهد به نسبت خون گلوکز ،سرخارگل
 مصرفمورد اثرهای  در محدودیهای  گزارش اگرچه
 محققان ولی است دسترس در پرندگان در سرخارگل
 و انسان یمنیا ستميس حرکم عنوان به را سرخارگل

 Nosrati et) اند نموده معرفی خوک و موش مانند یواناتيح

al., 2017) عصاره که گرفتند جهينت خود یها یبررس یط و 
 شيميایی ترکيب مصرف با همراه یحت سرخارگل

 یمنیا یها پاسخ تقویت موجب دتوان می ،یمنیا کننده سرکوب
 های پاسخ .(Roustaei-Alimehr et al., 2013) شود یسلول
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 عواملتأثير  تحت واکسيناسيون های برنامه طی نیایم
 روزانه مصرفتأثير  تحت بررسی این در .باشد می یمختلف

البته  .یافت افزایش برونشيت واکسن تيتر ميانگين سرخارگل
 سرخارگل تأثير مورد در موجود محدود های گزارش نتایج

 .است متفاوت هم از ،پرندگان نويناسيواکس عملکرد یرو بر
 و ریشه مصرف کهکردند  گزارشمحققان  برخی که طوری هب

 به حيوان ایمنی های پاسخ بر یتأثير سرخارگل عصاره یا
 در این ،(Rahimi et al., 2011) ندارد واکسيناسيون

که  نمودند گزارشمحققان  از دیگر برخی که حاليست
 واکسن تيتر افزایش موجب سرخارگل عصاره مصرف

 شود می گذار تخم مرغان و گوشتی یها جوجه در نيوکاسل
(Bohmer et al., 2009؛ Hassanzadeh et al., 2016). در 

 هایسازوکار به دقيق طور به پژوهشگرانهای  گزارش
 سرخارگلتأثير  تحت واکسيناسيون به پاسخ بيولوژیک

 آمده بعمل یها یبررس اساسبر ولی است نشده اشاره
 نيهمچن و سرخارگل مصرف مقدار و وهيش همانند یعوامل

 یکيژنت هیسو واکسن مصرف وهيشو  یدارنگه طیشرا ،تيفيک
 از حاصل وانيح یمنیا پاسخ روی را یمهم نقش پرنده
 ؛Abdi et al., 2016) دارند عهده به نويناسيواکس یها برنامه

Rahimi et al., 2011.) 
 یپاسخ تيلنفوس به ليهتروف یها سلول نسبت

 کاهش بر دهايکواستروئيگلوکورت اثر از ثرأمت کیمونولوژیا
 نیا رو ازاین ،باشد می استرس شرایط در ها لنفوسيت سنتز

 در استرس شدت یريگ اندازه یبرا یاسيمق عنوان به صفت
 ,Minias؛ Kaab et al., 2018) است شده شناخته پرندگان

 شیافزا دليل به سرخارگل ها گزارش برخی براساس .(2019
 لنفوسيت به هتروفيل نسبت کاهش موجب ها تيلنفوس سنتز

 .(Hassanzadeh et al., 2016) شود یم استرس کاهش و
 نسبت کاهش ،سرخارگل از استفاده بامحققان  از برخی
 نمودند گزارش پرندگان در را تيلنفوس به ليهتروف

(Nosrati et al., 2017؛ Maisa & Fatma, 2014) در یول 
 یها سلول نسبت و یخون یها سلول تعداد شیآزما نیا

 قرار سرخارگل مصرف تأثير تحت تيلنفوس به ليهتروف
 یها سلول وجود با است ممکن یمنیا یها اندام وزن .نگرفت

 در بهتری ییکارا و بوده همراه ها اندام آن در شتريب یمنیا
 وسيسیفابر بورس .دهد نشان خود از پاتوژن عوامل مقابل

 یمنیا T و B یها سلول زیتما محل بيترت به موسيت و
 سرخارگل عصاره که نمودند گزارش نامحقق برخی .هستند

 و بزرگ سبب یمنیا یها سلول ريتکث کیتحر با احتماالً
 ,.Roustaei-Alimehr et al) شود یم بورس شدن نيسنگ

 از بورس و طحال وزن تنسب بررسی این در ولی (2013
 یشیآزما یها گروه دررا  یدار یمعن تفاوت یآمار نظر

 نيز سرخارگل مصرف با کههم هستند  نیامحققالبته  .نداشت
 Nosrati et)نکردند  گزارش ایمنی های اندام وزن در تغييری

al., 2014؛ Nosrati et al., 2017؛ Habibian-Dehkordi 

et al., 2011). براساس کهیادآوری شود  است الزم 
 یکيژنت هیسو یحت و ینژاد یها تفاوتهای محققان  گزارش

 یها پاسخ که شوند می محسوب یمهم عوامل از یکی
 تأثير تحت را ای تغذیه و یطيمح طیشرا به وانيح کیولوژيب

 ,.Nosrati et al ؛Bohmer et al., 2009) دهند یم قرار

 (.Kotowska et al., 2014 ؛2014
 یبررس نیا جینتاباید گفت  یکلی ريگ جهينتعنوان  به
 سرخارگل عصاره ليتر ميلی 9/9 روزانه مصرف که داد نشان

 مورد آزمایش این در که آنچه مطابق مصرفی آب ليتر هر در
 ویی ايميوشيب یها شاخص یبرخ تواند می گرفت قرار آزمون

 تريت شیافزا موجب و دینما ثرأمت را پرنده کیمونولوژیا
 .گردد تيبرونش روسیو هيعل بر واکسن
 

 سپاسگزاری 
 دانش بنيان شرکتمحترم  مدیرعامل از وسيله بدین

 که امکاناتیدليل  به سرایی کوچک رضایی دکتر آقای جناب
 قرار نامحقق اختيار در ای مزرعههای  آزمایش اجرای در

 شود. می اریسپاسگز و تشکر دادند
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Abstract 
     This study aimed to investigate the effects of Echinacea purpurea (L.) Moench extract and 

its usage schedule on the immune system, biochemical parameters, and growth yield of male 

broilers. The experiment was conducted in a completely randomized design with three  

treatments and four replications. The treatments included 1: without purple coneflower extract 

(control), 2: daily usage, and 3: every-other-day usage of purple coneflower extract (1.5 ml of 

the extract per liter of water). Records of the broilers body weight, feed intake, and feed  

conversion ratio were investigated in the starter, grower and finisher nutritional stages. The 

blood biochemical parameters (glucose, triglyceride, cholesterol, high-density lipoprotein,  

albumin, and total protein), bronchitis virus titer, heterophile-to-lymphocyte ratio, and immune 

organs weight were determined at the end of the experiment (42-day-old age). The results 

showed that the yield characteristics, heterophile-to-lymphocyte ratio, and immune organs 

weight did not differ significantly between the experimental groups. The highest bronchitis  

virus titer was observed in the daily extract usage treatment (P<0.05). The blood glucose level 

in the daily extract usage treatment was lower than the control (P<0.05), but the other blood  

biochemical parameters did not differ significantly between the experimental treatments. The 

results of the present study revealed that the daily usage of purple coneflower extract (1.5 ml of 

the extract per liter of water) could decrease the blood glucose level and increase the bronchitis 

virus titer. 
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