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چکیده
تاثیر پودر کنگرفرنگی بر پارامترهای رشد ،پاسخ ایمنی ،غلظت کلسترول خون و خصوصییا

ششی جوجی هیای ووشیتی ،در دو

آزمایش مورد بررسی قرار ورفت .در آزمایش اول از این افزودنی در  3سطح (صفر 011 ،و  011ورم در تن) ب مد

س هفت از -00

 0روزوی و در قالب یک طرح کامالً تصادفی با  5تکرار و هر تکرار شامل  01قطع جوج استفاده وردید .برای این منظور تعداد 051
قطع جوج ووشتی مخلوط دو جنس از سوی راس  313تهی و ب شکل تصادفی ب تیمارها منتسب شدند .در پایان هر هفت  ،پرندوان
ب طور انفرادی وزنکشی شده و ضریب تبدیل غذایی آنها محاسب وردید .در روز  00ب منظور تعیین غلظت کلسترول سیرم ،در هیر
تیمار از  05پرنده خونگیری ب عمل آمد و در روز ( 20پایان دوره)  5پرنده از هر وروه بی طیور تصیادفی انتخیا
خصوصیا

و بیرای بررسیی

شش کشتار شدند .در آزمایش دوم ،تاثیر پودر کنگرفرنگی یا  )Artichoke premix concentrated( APCبی مییزان 051

ورم در تن ،بر پارامترهای رشد و پاسخهای ایمنی جوج ووشتی در شرایط یک مزرع تجاری با ظرفیت  01111قطع میورد بررسیی
قرار ورفت .نتایج آزمایش اول نشان داد ک استفاده از  APCدر سطح  011ورم در تین باعیا افیزایش معنییدار وزن جوجی هیا در
هفت های اول و ششم شد ،ضمن اینک سبب بهبود معنیدار ضریب تبدیل غذایی نیز وردید .سطح کلسترول خیون تیمارهیایی کی از
 APCاستفاده میکردند ،نسبت ب تیمار شاهد کاهش معنیداری نشان داد .از نظر صفا

شش نیز استفاده از این محصول سبب افزایش

معنیدار میانگینهای وزن اجراء مختلف شش و کاهش معنیدار وزن چربی محوط بطنی نسبت ب تیمار شیاهد وردیید .از طرفیی در
شرایط تجاری ،استفاده از این مواد سبب بهبود پارامترهای رشد و پاسخ ایمنی جوج ها وردید ،هر چند این تفاو ها در شرایط مزرع
تجاری معنیدار نبود.
کلید واژهها :پودر کنگر فرنگی ،جوج ووشتی ،سرعت رشد ،پاسخ ایمنی ،کلسترول ،صفا

شش .
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مقدمه

فرنگ روزمهر و همکاران

وییق سیتوتائینها دخا ط مینااید و تیهدات داخلای

استفاده از آنتیبیوتیکهاا د نات ط ویاو بای د یا
ایجاد مقاومط دا ویی د بااتتی هاا بیااا

زا بایا

این سیستم ساخط یاا تجزیای یآیاد ا تتظایم مایتتاد
( .)Dong et al., 2007بی هاین د یا تااهش یخیایه

انسان و نیز باقی ماندن آنهاا د شهای ویاو مدادود

چیبی تبد د اثی استفاده از عصا ه تتگیفینگای ماکان

هده اسط ( .)Bedford, 2000این مددودیطها متجی بی

اسط با افزایش پاسخ ایاتای د ا تبااب باهاد .گازا

بی سی بیا یافتن جایگزینهایی بیخطی گشاتی اساط.

هده اسط تی این گیاه بی د ی داهاتن فیوتتاانهاا هام

د حال حاضی استفاده از عصا هها گیااهی د تذییای

خواص پای بیاوتیکی دا د ( .)Nadia et al., 2007ایان

حیوانات بی متظو حیف آنتیبیوتیکها و بی گساتی

تیتیبات غیی قابا هیام هساتتد و د نتیجای بای وده

اسط ( .)Mcc Cann, et al., 2006یکی از قدیایتایین

بز گ فتی و سوبستیاها تیبوهیاد اتی ا بایا

گیاهان دا ویی گیاه تتگیفینگای ( )Artichokeاز تیایه

میکیوا گاااانیزگهاااا مفیاااد مانتاااد بیفیااادوباتتیها و

تاستی اسط .بیگها این گیاه د او ین سال ویش از

باتتی ها اسید شتتیکی فیاهم میتتتد تای مایتوانتاد

داظ دا وئی حائز اهایط اسط و حاو سیتا ین مواد

زایای مانتاد ساا اونخ اخاتخل

تلخ مزه

اب تااننهاا اسایدها

آ ای و ویتاامین A

هد عوام بیاا

بیا

هاد

ایجااد تتااد ( .)Thitaram et al., 2005هاادف از ایاان

میباهد .تدقیقات نشان داده اسط تی سایتا ین موجاود

تدقیق ت یین تاثیی  APCبی وزن هفتگی ضیی

د گیاه تتگیفینگی باعث تاهش سطح تای گلیساییید

غیایی سطح تلستیول خون و نفات شهی جوجیهاا

( )Fintelmann, 1996و قتااااد خااااون (

Ahmadi

 )Mahmoodabadi, 2008میهود .همچتاین تلساتیول
خاااااون (1978

 )Wojcicki,و تلساااااتیول ز ده

تخممیغ ) (Nadia et al., 2007نیز د ناو ت اساتفاده
از عصا ه تتگیفینگی بی د ی افزایش سایک تبادی آن
بی اسیدها نفیاو تاهش ماییاباد .افازایش جییاان
ناافیا باعااث افاازایش هیاام یآیاادها و آمیتواساایدها
مدلول د چیبی هده د نتیجای باعاث بهباود ضایی
تبدی غیایی و افزایش وزن میگایدد .سایتا ین اساید
تلیوژنیااک ااوت ین و فاایگ گلیکوزیااد آن ساایتا وزید
موجود د گیاه تتگیفینگی خواص آنتیاتسیدانی دا ند
و مانع پیاتسیداسیون چیبی د تبد گیدیده و از انباهاتی
هدن چیبی تبد هم جلوگیی

میتتتد ( Wang et al.,

 .)2003ضان اینتی سیستم ایاتی د متابو یسم یآید از
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تبادی

گوهااتی و نیااز تاااثیی آن باای سیسااتم ایاتاای ناهاای
واتسیتاسیون جوجی گوهتی بوده اسط.

مواد و روشها
آزمایش اول

د این آزمایش  051قط ی جوجای گوهاتی یاک وزه
مخلوب دو جتس از سویی اس  813انتخااب هاد و د
یک سا ن بی هک تصاادفی و بای  8تیااا  51قط ایا
توزیع هدند .هی تیاا هام  5تکیا و  01ناونی د هی
تکیا بود .بی جییه هییک از گایوههاا یکای از ساطو
پود تتگیفینگی یا  APCاضاافی گیدیاد .بایا هاای
جوجیها  8نوع جییه آغااز
تیتیاا

هاددهتده و پایاانی بای

د  1-01وزگاای  05-83وزگاای و 82-18

وزگی استفاده هد .پاود  APCاز وز  0ا ای  80وز
از دو ه پیو

د سی سطح نافی( )A100( 011 )A0و
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 )A200( 811گاایگ د هاای تاان د دان مخلااوب هااد

(جدول .)0

جدول  -1اجزاء تشکیلدهنده جیره غذایی
 0-14روزگی

 11-22روزگی

 22-42روزگی

(آغازی)

(رشددهنده)

(پایانی)

یت

515/5

555

668

تتجا ی سویا ()%11

858

858

835

وغن مایع سویا

88/5

08/5

3

اسید چیب

01

88

3

تیبتات تلسیم

06

00/5

00

تتسانتیه

81

85

85

ناک

0/5

0/5

0/5

0

0

0

ب-هید ومایسین

1/5

1/5

1/5

انیژ متابو یسای تیلوتا ی بیتیلوگیگ

8210/5

8251/8

8212/8

80/83

81/50

03/5

6/81

6/5

1/55

8/58

8/13

8/11

¼

8/20

8/60

0/83

0/80

0/0

1/55

1/58

1/12

1/20

1/36

1/3

تیئونین

%

1/38

1/52

1/58

تییآتوفان

%

1/81

1/81

1/816

1/25

1/56

1/65

1/55

1/15

1/1

مواد خام -کیلوگرم

جو

هییین

پیوت ین خاگ
چیبی

%

%

اسید یتو یک

%

فیبی%

یزین

%

متیونین

%

متیونین+سیستین

تلسیم

%

%

فسفی قاب جیب

%

بیا هاای جوجایهاا د سای وز اول پایو

از

مو تیویتامین حاو اسید آمیتی استفاده هد .د پایان هی
هفتی جوجیها هی تیاا توزین و میزان دان مصایفی و
ضیی

تبدی غیایی آنها مداسبی گیدیاد .د

جداساز سیگ با سانتییفیوژ و با دو  8511د دقیقای
باای ماادت  5دقیقاای انجاااگ گیفااط .مبتااا اناادازهگیاای
تلستیول سیگ با استفاده از تیط تجا

هایتط پاا س

وز  80از

آزمون انجاگ هد .د پایاان هفتای هشام ( 18وزگای)

پس از اتااگ استفاده از پاود تتگیفینگای

ت داد  5قط ی جوجی بیوو تصادفی از هی گیوه انتخاب

از هی تیاا  05پینده بای واو تاامخ تصاادفی انتخااب

و پااس از هاااا هگاایا

باایا بی ساای خصوناایات

هدند و از هی یک از آنها بایا انادازهگیای تلساتیول

اجزا شهی تشتا هدند .تلیی اوخعات بیدساط آماده

ساایگ خااون خااونگیی از و یااد بااال ب ایعا ا آمااد.

با استفاده از نیگافازا ) SAS (2002مادل  GLMماو د

دو ه پیو
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تدلی آما
از و

فرنگ روزمهر و همکاران

قیا گیفط .بیا مقایسی میاانگین نافات

دانکن استفاده هد.

بی جییه غیایی جوجیهاا

 80وزگی از دو ه پیو

های سا نها گیوه  APCبایجاز یاک نایم ساا ن بای

آزمایش دوم

ظیفیط حدود  1111قط ی (گیوه تتتیل) اضافی گیدید.

د ایاان آزمااایش تاای پااس از پایااان دو ه پاایو

یا جوجیها نیم سا ن تتتیل با ظیفیاط حادود 1111

جوجاایهااا آزمااایش اول هاایوع گیدیااد یااک واحااد

قط ی از هاان جییه (جدول  )0و ی بدون  APCتذییی

 81111قط یا تای دا ا دو

میهدند تا اثی پود تتگیفینگی از داظ تلیتیکی و نیز

سا ن و هی تداگ هام دو نیم سا ن مجزا بودند انتخاب

هاد باا هام مقایسای گایدد .ساایی هایایط

میغدا

گوهتی تجا

گیدید .جوجیها این آزمایش هم مشابی آزماایش اول
سی نوع جییه آغاز
اول باای تیتیاا

هددهتده و پایانی مشابی آزمایش

د وزهااا  05-83 1-01و 82-18

پا امتیها

دو گیوه از جوجی مو د مطا ی یکساان بودناد

پیو

ضان ایتکی بی اساس بینامی مز عای علیای بیااا

هاا

متداول هم واتسیتی هدند (جدول .)8

د یافط ناودند .د این آزمایش فقط از یک سطح پاود
 APCبی میزان  051گیگ د تن تی آنهم از وز اول ا ی
جدول  -2برنامه واکسیناسیون علیه بیماریها برونشیت عفونی ،نیوکاسل و گامبورو
نوع واکسن

سن واکسیناسیون

روش واکسیناسیون

بیونشیط عفونی

 0وزگی

چشای

 01وزگی

آهامیدنی

بیونشیط عفونی

 08وزگی

آهامیدنی

گامبو و

 05وزگی

آهامیدنی

نیوتاس سویی شسوتا

 02وزگی

آهامیدنی

گامبو و

 88وزگی

آهامیدنی

گامبو و

 83وزگی

آهامیدنی

نیوتاس سویی

B1

د ایاان مطا اای تلفااات وزاناای گاایوههااا جاااعآو

ضان د ستین نفی (یک وزگی)  83و  18وزگای

تا بدگشااایی و مااو د مقایساای قاایا ماایگیفااط .باایا

ت داد  81قط ی جوجی از هی یک از دو گیوه انتخاب تاا

تبادی

هاا نیوتاسا و

مداسبی و مقایسای پا امتیهاا

هاد و ضایی

غیایی د واول و پایاان دو ه آزماایش ( 18وزگای)

جهط ت یین عیا پادتن علیای بیااا
گااامبو و تاای بااا و

 Elisaو  HIانجاااگ گیفاااط

جوجیها هی گیوه د دستیهاا  85قط ایا

تای بای

خااونگیی باایعااا آیااد .د ایاان مطا اای هاام تلیاای

هااک تصااادفی و حااداق از ده مکااان مختل ا

سااا ن

پا امتیها

هد و عیا پادتتی جوجیهاا دو گایوه باا

انتخاب میهادند تاوزین گیدیدناد .ضاان ایتکای دان

آما

 SASو با هاان متد تی د آزماایش اول

مصیفی هم بی نو ت هفتگی اندازهگیای مایهاد .د

163

و

هی داده هد مو د بی سی مقایسیا قیا گیفتتد.
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یافتهها

 811گیگ د تن از  APCاستفاده میتیدناد نسابط بای

آزمایش اول

تیاا دیگی بی هک م تیدا

هاانوو تی د جدول هاا ه  8مشااهده مایهاود

ا نشاان

میازان بااشتی

میدهد.

میانگین وزن جوجی د هفتیها اول ( )p<1/10و هشم
( )p<1/15از دو ه پاایو

د تیاا هااایی تاای  011و
جدول  -3میانگین وزن هفتگی جوجه سه تیمار مختلف بر حسب گرم (آزمایش اول)
تیمار )A0( 1

تیمار )A100( 2

پایان هفتی اول

060±6b

b

065 ±1

تیمار 3

()A200

P-values

033±1

1/10

پایان هفتی دوگ

858±00

822 ±05

835±00

NS

پایان هفتی سوگ

581 ±85

555 ±85

385 ±03

NS

پایان هفتی چها گ

0851 ±53

0882±51

0110±50

NS

پایان هفتی پتجم

0350 ±58

0268±58

NS

پایان هفتی هشم

8812 ±58

8501 ±52

1/15

b

a

0331±61
a

8125 ±51

a

تیاا  :0بدون پود تتگیفینگی؛ تیاا  :8پود تتگیفینگی بی میزان  011گیگ د تن؛ تیاا  :8پود تتگیفینگی بی میزان  811گیگ د تن؛ حیوف غییمشابی د هی دی

بی مفهوگ وجود اختخف

م تیدا ( ) p<1/15اسط.

نتایج میبوب بی ضایی

غیایی د جوجیهایی تی از ایان پاود  APCبای میازان

تبادی غایایی د جادول 1

 811گیگ د تن استفاده ناودناد بای هاک م تایدا

ا ائی هده اسط .این نتایج نشان میدهد تی د ستین 1-5
وزگاای ( 1-80 )p<1/10وزگاای ( )p<1/15و 1-18
وزگی ( )p<1/10بین میاانگین میازان ضایی
غیایی تیاا هاا مختلا

اخاتخف م تایدا

دا د .مطا ی نشان میدهد تی د هفتی اول ضیی

نسبط بی دو گیوه دیگی تاتی بوده اساط .د حاا ی تای

تبادی

این ضیی

وجاود

دو ه) د تیاا هااا  8و  8نساابط باای گاایوه تتتاایل

تبدی

د هفتیها سوگ و نیز د پایاان دو ه (تا

م تیدا بوده اسط.

جدول  -4میانگین ضریب تبدیل غذایی جوجه در سه تیمار مختلف (آزمایش اول)
()A0

تیمار)A100( 2

تیمار3

 1-5وزگی

0/05 ±1/15a

0/00 ±1/18a

1/22 ±1/18b

 1-01وزگی

0/55 ±1/15

0/16 ±1/16

0/61 ±1/15

 1-80وزگی

0/65 ±1/11a

0/13 ±1/15b

0/51 ±1/18b

1/15

 1-83وزگی

0/ 30 ±1/12

0/ 65 ±1/16

0/55 ±1/16

NS

 1-85وزگی

0/31 ±1/13

0/55 ±1/15

0/50 ±1/15

NS

 1-18وزگی

8/11 ±1/15

0/33 ±1/15

0/35 ±1/10

1/15

سن

تیمار1

a

b

b

()A200

P-values

تیاا  :0بدون پود تتگیفینگی؛ تیاا  :8پود تتگیفینگی بی میزان  011گیگ د تن؛ تیاا  :8پود تتگیفینگی بی میزان  811گیگ د تن؛ حیوف غییمشابی د هی دی

1/10
NS

بی مفهوگ وجود اختخف

م تیدا ( )p<1/15اسط.
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نتایج غلظط تلستیول د خون جوجیها گیوههاا
مختل

تاهش م تیدا ( )p<1/10غلظاط تلساتیول د خاون
جوجیها هده اسط (جدول .)5

آزمایش نشان میدهد تی استفاده از  APCباعث

جدول  -5میانگین غلظت کلسترول خون جوجه سه تیمار مختلف در سن  21روزگی برحسب میلیگرم در دسی لیتر (آزمایش اول)
تیمار1

تیمار)A100( 2

()A0

085±6a

میانگین تلستیول خون

b

تیمار3

015±5

b

()A200

P- Values

21±6

تیاا  :0بدون پود تتگیفینگی؛ تیاا  :8پود تتگیفینگی بی میزان  011گیگ د تن؛ تیاا  :8پود تتگیفینگی بی میزان  811گیگ د تن؛ حیوف غییمشابی د هی دی

1/10
بی مفهوگ وجود اختخف

م تیدا ( )p<1/15اسط.

تاثیی م تیدا

بی اساس نتایج این آزمایش م لوگ هد تای اساتفاده از
 APCباعث افزایش م تیدا وزن زنده جوجی و د پای
آن سب

نشان نداد .ضان ایتکای د ایان مطا ای

مصیف این افزودنی بای ناو ت م تایدا
سب

افزایش وزنها شهی ان و سیتی جوجیهاا

تشتا هده هم گیدید ( .)p<1/10د حا ی تای مصایف

()p<1/10

تاهش وزن چیبی مدووی بطتی جوجیهاا گیدیاد

(جدول .)6

این پود بی میانگین وزنها گیدن بال و پشط شهیها
جدول  -6میانگین وزن جوجه  42روزه قبل از کشتار و قطعات مختلف الشه آنها در سه تیمار مختلف بر حسب گرم (آزمایش اول)
تیمار1

()A0

تیمار)A100( 2

تیمار3

()A200

P- Values

وزن زنده

8858±25b

8550±012a

8518±003a

1/10

وزن شهی

0831±58

0128±52

0500±65

1/10
1/10

b

وزن انها

b

581±81

وزن سیتی

b

151±18

a

a

681±88

a

551±81

1/10

وزن پشط

010±6

006±3

003±00

NS

وزن دو بال

006±5

081±6

080±3

NS

وزن گیدن

61±8

56±8

52±8

NS

وزن چیبی بطتی

88±8

83±5

82± 8

1/10

b

a

608±82

a

550±81

a

a

a

تیاا  :0بدون پود تتگیفینگی؛ تیاا  :8پود تتگیفینگی بی میزان  011گیگ د تن؛ تیاا  :8پود تتگیفینگی بی میزان  811گیگ د تن؛ حیوف غییمشابی د هی دی

بی مفهوگ وجود اختخف

م تیدا ( )p<1/15اسط.

آزمایش دوم

مقایسی با دو هها قب میزان مصیف آنتیبیوتیاک گلای

د آزمااایش دوگ میاازان تلفااات د هاای دو گاایوه از

هدیدا تاهش نشان میداد.

جوجیها مو د آزمایش وند وبی ی داهتی و د واول
دو ه پیو

جوجیها هی دو گیوه هامزماان فقاط

مصیف پود  APCبی میزان  051گیگ د یک تن دان
سب

افزایش میانگین وزن جوجی د ساتین مختلا

و

یک دو ه  5وزه آنهم د سن  81-85وزگی از یک

بیخصوص د پایان دو ه  18وزگی گیدید اگیچی ایان

استفاده ناودند تای بای دااظ

افاازایش وزن د حاادود  011گاایگ باای ازا هاای قط اای

آنتیبیوتیک وسیع ا طی
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جوجی بوده اسط و ی اختخف از نظی آماا
نبود .نتایج ضیی

م تایدا

استفاده نکیدند نیز مشابی نتایج باش د جوجیهایی تی از

تبدی غیایی جوجیها ایان گایوه

 APCاستفاده تیدند بهبود پیدا تیده بود هی چتد از نظی

نسبط بی آن دستی از جوجیهایی تی انخ از پود APC

آما

اختخف هم م تیدا نبود (جدول .)5

جدول  -7پارامترهای رشد در طول و پایان دوره پرورش جوجه در سالن تجاری (آزمایش دوم)
گروههای آزمایشی
سن /پارامتر

 01وزگی

کنترل

(110گرم در تن)

وزن جوجی (گیگ)

88181

FCR

0/58

0/82

وزن جوجی (گیگ)

850885

130868

( 0-01وزگی)
 83وزگی

*APC

P-values

NS

05166

-

NS

FCR

0/33

0/68

-

وزن جوجی (گیگ)

658825

56 8518

NS

( 83-18وزگی)

FCR

8/58

8/15

-

( 0-18وزگی)

FCR

8/08

0/26

-

( 01-83وزگی)
 18وزگی

* افزایش پود تتگیفینگی بی میزان  051گیگ د تن دان

د این آزمایش استفاده از پود  APCد جوجیهاا
گوهتی از نظی آما

تااثیی م تایدا

ایاتی تو ید هده علیی بیاا

گامبو و بیخصوص د پایاان دو ه پایو

بای میازان تیتای

ها نیوتاسا و گاامبو و

نداهط هیچتد میانگین تیتای آنتایبااد علیای بیااا

بای هاک

مدسوسی د جوجیهایی تای از پاود  APCد داخا
دان استفاده تیدند باشتی از گیوه تتتیل مشااهده گیدیاد
(جدول .)3

جدول  -8اندازهگیری میانگین تیتر آنتیبادی علیه بیماریهای گامبورو ( )Elisaو نیوکاسل ( )HIدر طول و پایان دوره پرورش جوجه در سالن تجاری
(آزمایش دوم)
گروه های آزمایشی

سن /پارامتر
کنترل

 0وزگی

 83وزگی

 18وزگی

*APC

P-values

(110گرم در تن)

گامبو و

8686088

8686088

NS

نیوتاس

5/81/8

5/81/8

NS

گامبو و

8885888

8113651

NS

نیوتاس

8/61/1

1/11/5

NS

گامبو و

1581511

5638351

NS

نیوتاس

6/51/5

6/31/6

NS

* افزایش پود تتگیفینگی بی میزان  051گیگ د تن دان
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نسبط داده میهود ( .)Eeckhaut, 2008تیتیباات فتلای

عصا ه گیاه تتگیفینگی سیعط هد و اندمان ا د

موجااود د عصااا ه باایگ تتگیفینگاای خاناایط ضااد

جوجایهاا بهباود مایبخشاد ( ;Bonomi et al., 1999

میکیوبی دا ند و باعث سخمط پینده و د نتیجی بهباود

 )Deniz, et al., 2006تی با نتایج بیدسط آماده د ایان

هیم غیا میهوند ( .)Megias et al., 1997د مطا ای

دو آزمااایش مطابقااط دا د .هاای چتااد د آزمااایش دوگ

حاضی استفاده از  051گیگ پاود د های تان دان تااثیی

استفاده از  051گیگ پود گیاه تتگیفینگی د هی تن دان

بی سیستم ایاتی گلی ویو گوهاتی نداهاط

بی پا امتیها
دو ه سب

هد اثی م تیدا

نداهاط اماا د آخای

افزایش حدود  011گایگ از وزن های قط ای

جوجی گیدید .این مقدا افزایش وزن د یک گلی حدود
 81هزا قط یا د تا وزن بااشیی باوده (سای جااع
حدود دو تن افزایش وزن) و هی میغدا
بی این وزن نهایی اغا

م تیدا

هی چتد سب
بیاا

افزایش تیتی آنتیباد بایخصاوص علیای

گامبو و گیدید .نتایج تااثیی مثباط عصاا ه ایان

پود د گلی تجا
وز از دو ه پاااایو

بدین نو ت بود تای د واول 18
فقااااط یااااک دو ه  5وزه از

بیا حصول

آنتیبیوتیک استفاده گیدید د حاا ی تای د دو ههاا

بای اساتفاده از ایان مدصاول

گیهتی ت داد دف ات استفاده از آنتیبیوتیاک بای میاتا

میباهد .سیتا ین موجود د عصا ه تتگیفینگای باعاث

بیشتی بوده اسط تی موید تااثیی ایان پاود بای افازایش

افزایش تیهح نفیا و تااثیی بای متابو یسام چیبایهاا و

مقاومط گلی و احتااش بی افازایش قاد ت دفااعی بادن

اسیدها آمیتی مدلول د چیبی و تام هدن هیم غیا

پینااده بااوده اسااط .اضااافی تاایدن  5د نااد عصااا ه

د پیندگان جوان میهاود ضاان ایانتای مازه تای

تتگیفینگاای باای دان موجاا

اساایدها آ اای موجااود د عصااا ه آ تیشااو مداای

اوتیاتوتسین و آفختوتسین تآکها میهود ( Kurkure

اهتهاآو و هیمتتتده غیا اسط .مانان او یگوساتا یدها

 .)et al., 2000; Stoev, 2000هامچتاین اضاافی تایدن

و تاننها د گیاه تتگیفینگی قاد ند سیعط هاد ا د

اوتیاتوتسین بی جییه و انادازهگیای ساطو ایان سام

جوجیها بهبود بخشاتد ( .)Mcc Cann et al., 2006تای

قا چی د بافطها جوجیها گوهاتی نشاان داد تای

های اینها د یلی بی تاثیی مثبط ایان افزودنای بای وناد

سطح این سم د جوجیهاایی تای عصاا ه تتگیفینگای

هیم و جیب و د نهایط تاثیی بی اندمان گلی میباهد.

از گایوه هااهد تاتای

این تیتیبات میتوانتد عواما بیااا

زا داخلای ا

سیتوب تیده و باعث بهبود سیستم ایاتی هوند .بهباود
و تکاماا مخاااب ودها ناهاای از ایاان تیتیبااات د
جوجیها گزا

هده اسط ).)Mcc Cann et al., 2006

تاااهش اثاایات سااای

استفاده تیدهاند بیوو م تیدا
بوده اسط (.)Stoev et al., 2004

بی اساس نتایج این مطا ی عصا ه تتگیفینگی باعاث
تاهش م تیدا تلستیول گیدید .ماواد تلاخ موجاود د
تتگیفینگااای هاااام سااایتا وپیکیین گیوهااااین و

این ویژگی بی توانایی اتصال این قتدها بی ا گانیسمهاا

سیتا اتییول میباهتد و این مواد باعث تاهش تلستیول

زا مانتاد ساا اونخ انتییکاا و تلایباسای بایا

خون از وییق تاثیی مستقیم بی بیوستتز تباد مایهاوند

بیاا

تدییک سیستم ایاتی و د نهایط بهبود سخمط میزباان

164

( .)Abd-Elmoneim et al., 2002مدققااان واای یااک

دوره  ،8شماره  ،1پیاپی  ،92بهار 1121

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

بی ساای نشااان دادنااد تاای ساایتا ین موجااود د گیاااه

عاومی بدن هستتد بی نظی مای ساد دشیا یتای هاده

تتگیفینگی با مها غییمستقیم آنازیم هید وتسای متیا

بیا افزایش وزن بدن دشی موجی و قاب قباو ی بایا

گلوتا ی -توآنزیم آ -دوتتااز (تای نقاش انالی ا د

افزایش وزن ان و سیتی د جوجی تیاا هایی باهاد تای

بیوستتز تلستیول دا د) و افزایش تبادی تلساتیول بای

باشتیین افزایش وزن ا داهتیاناد .دستیسای ساییع بای

اسیدها نفیاو د تبد باعث تاهش تلستیول خون

مواد غایایی نیاز باعاث افازایش وزن ماهی ای سایتی

میهود (.)Halery et al., 2000

مایهاود ( .)Halery et al., 2000عصاا ه تتگیفینگای

جییه حاو مخلوب ال-تاا نیتین تاو ین عصاا ه

زمانی باعث تاهش چیبای بطتای مایهاود تای جیایه

بیگ تتگیفینگی و سو بیتول باعث افزایش وزن زنده و

حاو انایژ پاائینتای از ساطو تونایی هاده باهاد

وزن شهی نسبط بی تیاا هاهد میهود ( Deniz et al.,

( )Zeinab et al., 2007تای باا نتاایج مطا ای حاضای

 .)2006همچتاین جاایگزیتی یونجای خشاک باا بایگ

مطابقط دا د.

تتگیفینگی باعث بهبود د وزن زنده میهود (Bonomi

نتایج این مطا ی نشان میدهد تی اساتفاده از عصاا ه

 .)et al., 1999نتایج بیدسط آماده از ایان تدقیاق نیاز

آ تیشو بی میزان  811گیگ د تن دا ا بیشتیین تاثیی بی

حاتی از اثیات مثبط عصا ه تتگی فینگی بای وزن زناده

خصوناایات تو یااد جوجاایهااا گوهااتی ماایباهااد

و وزن شهی میباهد .از آنجائی تی هد عیخت ان و

هیچتد بهتی اسط استفاده از این ساطح عصاا ه آ تیشاو

سیتی بیعتوان دو عیالی مهام د ویاو تااب ی از هاد

د یک مز عی تجا

هم آزمایش هود.
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Abstract
In order to investigate the effect of different levels of the additive containing Artichoke premix
concentrated (APC) on growth performance, serum cholesterol level, carcass characteristics and immune
responses of broilers two separate trials were conducted. In the first trial, APC was added at three levels
of 0, 100 and 200 gr/ton diet during the first 21 days of growing period. One hundred and fifty unsexed
day old broiler chickens of Ross strain were randomly divided in three groups with 5 replicate of 10
chicks in each cage, by a completely randomized design. At the end of each week, the birds were
weighed individually and feed conversion ratios calculated. In order to determine serum cholesterol
level, at day 21 blood sample was taken from 15 chickens per treatment. At the end of the 42nd day, 5
birds from each group were randomly selected and slaughtered for investigation of carcass
characteristics. In the second trial, the effects of APC at 150gr/ton feed were studied on growth
parameters and immune function of broiler chickens in a commercial farm. The results showed that
application of APC in a level of 200 gr/ton diet significantly increased body weight of chickens at the
first (p<0.01) and sixth weeks (p<0.05) of age. Feed conversion ratio was improved significantly during
the 0-7 (p<0.01), 0-21 (p<0.05) and 0-42 (p<0.01) days. The blood cholesterol level significantly
(p<0.01) decreased in group of chickens that were fed APC in the diet when compared with the control
birds. The carcass characteristics showed a significant increase (p<0.01) in average live weight, carcass
weight, thigh and breast weights of Arc fed birds compared with the control birds, as treatment with APC
significantly decreased abdominal fat of treated birds (p<0.05). On the other hand in the commercial
farm conditions, APC cause improved growth performance and immune responses of broiler chickens
but such improvements were not significant.
Key words: Artichoke extract, Broiler chicks, Growth rate, Cholesterol, Carcase characteristics.
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