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 چکیده

این  هدف:تواند تاثیر سموم را در طیور کاهش دهد. اکسیدانی میکنگرفرنگی با داشتن خواص آنتی زمینه مطالعاتی:

خونی های فراسنجهبرخی و های داخلی وزن اندام، رشد عملکردکنگرفرنگی بر پودر برگ  تاثیرمطالعه به منظور بررسی 

برای یک روزه بلدرچین ژاپنی جوجه قطعه  100تعداد  روش کار:. شدشده با تتراکلریدکربن انجام ژاپنی مسموم بلدرچین

درصد  2کنگرفرنگی )جیره پایه مکمل شده با پودر برگ شاهد )دریافت کننده جیره پایه(،  تیمار آزمایشی شامل 4بررسی 

لیتر تتراکلریدکربن به ازای هر کیلوگرم وزن بدن( و میلی 1، تتراکلریدکربن )جیره پایه بعالوه (پودر برگ کنگرفرنگی

 2×2در قالب طرح کامالً تصادفی با آرایش فاکتوریل آزمایش استفاده شد. این کنگرفرنگی+ تتراکلریدکربن پودر برگ 

میلی لیتر به ازای هر کیلو  1دکربن )صفر و تتراکلریسطح  2درصد( و  2کنگرفرنگی )صفر و برگ پودر سطح  2شامل 

تحت تاثیر تیمارهای  خوراکو ضریب تبدیل  بدنافزایش وزن مصرف خوراک،  نتایج:. شد انجامگرم وزن بدن( 

نداشت.  (>05/0Pها )های داخلی بدن بجز ریهکنگرفرنگی تاثیری بر وزن نسبی اندامپودر برگ آزمایشی قرار نداشتند. 

. بررسی اثرات متقابل (>05/0Pسنگدان را افزایش داد )نسبی تتراکلریدکربن وزن الشه و گوشت سینه را کاهش اما وزن 

منجر به کاهش وزن چربی  کنگرفرنگی برگ پودر درصد 2 سطحکنگرفرنگی و تتراکلریدکربن نشان داد که  برگ پودر

، اما (>05/0Pداد )داری مقدار کلسترول سرم خون را کاهش طور معنیبه کنگرفرنگی  برگ پودر. (>05/0P) شدبطنی 

بطور کلی این مطالعه  گیری نهایی:نتیجه. (>05/0Pگلیسرید سرم خون شد )تتراکلریدکربن سبب افزایش مقادیر تری

در بلدرچین  را تتراکلریدکربن از ناشی اکسیداتیو استرس اثرات تواندمیکنگرفرنگی پودر برگ استفاده از نشان داد که 

 .دهد کاهشژاپنی 
 

   رشدعملکرد  ،کنگرفرنگیبلدرچین ژاپنی، تتراکلرید کربن،  کلیدی: گانواژ
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 مقدمه

زای متعددی همراه امروزه، پرورش طیور با عوامل تنش

لی و )شوند که منجر به آسیب اکسیداتیو میاست 

های اکسیداتیو با تولید (. استرس2009همکاران 

، های آزاد منجر به اختالل در هومئوستاز بدنرادیکال

کاهش عملکرد در نتیجه و کاهش فعالیت سیستم ایمنی 

-های آنتیشوند. هر چند بدن از طریق سیستممیپرنده 

های آزاد اکسیدانی )آنزیمی و غیرآنزیمی( با رادیکال

های آزاد ما در صورتی که تولید رادیکالکند، امقابله می

اکسیدانی بدن باشد، های آنتیبیش از ظرفیت سیستم

هومئوستاز بدن مختل شده در نتیجه ضمن مستعد 

های مختلف، عملکرد آن نیز شدن پرنده به بیماری

(. تتراکلریدکربن 2012نظر و همکاران ) یابدکاهش می

آزمایشگاهی یکی از سموم مورد استفاده در مطالعه 

تسوکاماتو و همکاران باشد )های اکسیداتیو میاسترس

های آزاد و در (. تتراکلریدکربن با تولید رادیکال1990

نتیجه پراکسیداسیون اسیدهای چرب غیر اشباع غشای 

موجامدار و شود )میها نابودی سلولسلولی منجر به 

(. هرچند 2007و کارمیا موآواد  1998همکاران 

های درون سلولی مانع از تخریب غشای مکانیسم

سبب های اکسیداتیو استرسشوند، اما سلولی می

نظر و همکاران ) شوندهای فوق میناکارآمدی مکانیسم

اکسیدانی . براین اساس، استفاده از ترکیبات آنتی(2012

-های بدن ضروری میجهت جلوگیری از تخریب سلول

دارد که (. مدارک زیادی وجود 2000لیبر باشد )

های ترکیبات فعال گیاهی همچون فالونوئیدها و فنل

اکسیدانی در گیاهان دارویی بدلیل خواص آنتیموجود 

ها های بدن را از تاثیر سوء اکسیدانقادرند سلول

  (.2011 همکاران و سونکوزال)محافظت نمایند 

، یکی  Cynara scolymus Lگیاه کنگرفرنگی با نام علمی

باشد. این گیاه غنی از ترکیبات دارویی میگیاهان این از 

سید و فنولی از قبیل مونو و دی کافئیل کینیک ا

دارویی  ها پیش به عنوان گیاهفالونوئیدها بوده و از قرن

 (.2003 همکارانو  وانگاست ) مورد استفاده قرار گرفته

، صفرابودن مدربدلیل فرنگی رعصاره کنگدر گذشته از 

خون در و چربی آورنده کلسترول ، پائینبودن آور

های کبدی و اختالالت گوارشی درمان برخی از بیماری

 شده استاستفاده می)نظیر سوءهاضمه و تهوع( 

 (.1996و نوال و همکاران  1972نیگبرگ و)گروگان و ه

عصاره گزارش کردند که  (2009و همکاران )انزیو لت

-اکسیداتیو، آنتیبرگ کنگرفرنگی دارای خواص آنتی

میکننده صفرا و نیز خاصیت مدری کتریال، تخلیهبا

مهار بیوسنتز بدلیل عصاره کنگرفرنگی  ،بعالوهباشد. 

-کلسترول و چربی خون می شکاهمنجر به کلسترول 

 برگ آبی عصاره که کرد گزارش( 1390) ناطقی .دوش

صدمات اکسیداتیو تتراکلریدکربن  است قادر کنگرفرنگی

های گوشتی را مهار نماید. در این راستا، کبد جوجهبر 

( نیز گزارش کردند که پودر 1392گوهری و همکاران  )

-درصد برک کنگرفرنگی قادر است بافت کبد جوجه 3

های گوشتی را از صدمات اکسیداتیو تتراکلریدکربن 

( گزارش کردند 2014عفتی و همکاران )محافظت نمایند. 

درصد  3و  5/1شده با سطوح که در پرندگان تیمار 

های لنفاوی پودر برگ کنگرفرنگی وزن نسبی اندام

با توجه به اهمیت استفاده از منابع طبیعی مشابه بود. 

اکسیدانی در جیره طیور به منظور پیشگیری از آنتی

ها و های اکسیداتیو نظیر تنشاثرات سوء استرس

فقدان اطالعات و نیز با توجه به خوراکی های مسمومیت

این  کنگرفرنگی در طیور،از ستفاده در خصوص االزم 

العه تأثیر پودر کنگرفرنگی بر مطآزمایش به منظور 

-فراسنجهو برخی وزن اندامهای داخلی ، رشد عملکرد

 ژاپنی انجام شد. ونی در بلدرچینهای خ
 

 هامواد و روش

 تهیه پودر برگ کنگرفرنگی

مزرعه تحقیقاتی از  1391تابستان در برگ کنگرفرنگی   

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان جمع 

و جهت شده ر سایه خشک ها دنمونهسپس آوری شد. 

 و شیمیایی ترکیباتپودر گردید. جیره استفاده در 
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( 1) جدول در کنگرفرنگی برگ فالونوئید و کل فنل میزان

 .است شده ارائه

 ها و طرح آزمایشیپرنده

قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی  100تعداد در این مطالعه، 

در روز  42بمدت ها مورد استفاده قرار گرفت. جوجه

قفس پرورش یافتند. برنامه نوری به صورت مداوم 

ها به آب و در طول دوره آزمایش جوجه .اعمال شد

ها با جیره آردی پرندهخوراک دسترسی آزاد داشتند. 

کنجاله سویا  -(  بر پایه ذرتNRC, 1994استاندارد )

(. جیره های آزمایشی فاقد هر 2)جدول تغذیه شدند 

بیوتیک بودند. گونه داروی ضد کوکسیدیوز و آنتی

ها پس از ورود به سالن با میانگین وزنی تقریباً پرنده

تقسیم شدند.  مساویگروه آزمایشی  4یکسان به 

ه دریافت کننده جیرگروههای آزمایشی شامل شاهد )

پایه(، جیره پایه بعالوه پودر برگ کنگرفرنگی ) به میزان 

(، جیره پایه بعالوه (1390الدینی )تاج درصد در جیره 2

لیتر به ازای هر کیلوگرم میلی 1تتراکلریدکربن )به میزان 

وزن بدن به صورت تزریق داخل صفاقی( و جیره پایه 

بعالوه پودر برگ کنگرفرنگی بهمراه تتراکلریدکربن 

 3پرورش هر  29های قبل بودند. از روز همانند گروه

میلی لیتر تتراکلریدکربن به  1روز یک بار تا پایان دوره 

در روغن زیتون حل شد و به صورت درون  1:1نسبت 

. (2011 همکاران و سونکازال)صفاقی تزریق گردید 

مطالعه حاضر در قالب طرح کامالً تصادفی و با چینش 

دو سطح پودر برگ کنگرفرنگی  شامل 2×2فاکتوریل 

 1و صفر سطح تتراکلریدکربن ) 2درصد( و  2و صفر )

میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن( اجرا شد. 

مصرف خوراک و وزن بدن به صورت گروهی از هفته 

 گیری شد. اول تا پایان دوره آزمایش اندازه
 

 

-فراسنجه های خونی و وزن نسبی اندام گیری اندازه

  های داخلی 

قطعه از هر تیمار انتخاب و  20دوره آزمایش، انتهای در 

های خونی، گیری فراسنجهبه منظور اندازهکشتار شدند. 

های خون نمونهسرم گیری شد. از طریق ورید بال خون

 3000دار با سرعت انتریفیوژ یخچالسبا استفاده از 

-ونهدقیقه جدا شد. سپس نم 10در دقیقه و به مدت  ورد

گراد تا زمان درجه سانتی -20های سرم در دمای 

-تریوطه نگهداری شد. مقادیر بانجام آزمایشات مر

گلوکز با استفاده از  و لوبولینگ ،کلسترول کل ،گلیسرید

 های آزمایشی شرکت پارس آزمون و بوسیلهکیت

های وزن اندام گیری شدند.دستگاه اسپکتوفتومتر اندازه

 از وزن بدن محاسبه گردید. داخلی برحسب درصدی

-اندازه صفات به مربوط هایداده تحلیل و تجزیه برای

 رویه و SAS, 2003 آماری افزارنرم از شده گیری

GLM دانکن آزمون از تیمارها میانگین مقایسه برای و 

  .شد استفاده درصد 5 سطح در

 
ترکیبات شیمیایی و میزان فنل کل و فالونوئید  -1جدول 

 برگ کنگرفرنگی

 (خشک هوا اساس بر) درصد ترکیبات

 رطوبت

 خشک ماده

 خام پروتئین

 خام چربی

 خام فیبر

 خاکستر

 کلسیم

 کل فسفر

 سدیم

 کل فنل

70/7 

30/92 

70/11 

49/4 

90/23 

90/6 

45/0 

33/0 

22/0 

70/7 

 فالونوئید

 هااکسیدانآنتی

61/1 

92/6 
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جیره پایه ترکیب مواد خوراکی و مواد مغذی  -2جدول 

 )درصد(

 42تا  1 اجزای جیره

 روزگی

 92/48 (CP=89/7) ذرت

 10/45 (CP=68/43) ایسوکنجاله 

 89/2 سویا روغن

 77/0 فسفات میکلس ید

 32/1 کلسیم کربنات

 25/0 1ینیتامیومکمل 

 25/0 2یمعدنمکمل 

 15/0 نیونیمتدی ال 

 35/0 نمک

  : ه(محاسبه شد ی)مواد مغذ

/  یلوکالری)کقابل سوخت و ساز  یانرژ

 (لوگرمیک

2900 

 24  نیپروتئ

 80/0  میکلس

 30/0  قابل استفاده فسفر

 15/0  میسد

 39/1  نیزیل

 50/0  نیونیمت

 88/0  نیستئی+ س نیونیمت
 

کننده مواد زیر بود: مینأمکمل ویتامینی تهر کیلوگرم  -1

 ، ویتامین3IU D800000 ، ویتامینA IU3600000ویتامین 

3K 1600 1 گرم، ویتامینمیلیB 720 2گرم، ویتامین میلیB 

 5B گرم، ویتامینمیلی 3B 4000 گرم، ویتامین میلی 3300

 9B گرم، ویتامینمیلی 6B 1200 گرم، ویتامینمیلی 12000

گرم و ویتامین میلی 12B 600 گرم، ویتامینمیلی 500

2H2000 گرم بود.میلی 

کننده مواد زیر است: مینتأهر کیلوگرم مکمل معدنی  - 2

، ید 16000، مس 99600، روی 100000، آهن 66140منگنز 

 گرم بود.میلی 134140و کولین  640

 

 نتایج و بحث

و تتراکلریدکربن بر برگ کنگرفرنگی تاثیر پودر  

 3درچین ژاپنی در جدول بل رشد یعملکردپارامترهای 

کنگرفرنگی برگ پودر اثرات متقابل است.  گزارش شده

و  افزایش وزنمصرف خوراک، بر راکلریدکربن و تت

 42تا  0کل دوره پرورش )در  خوراکضریب تبدیل 

 هماهنگ با نتایج مطالعه. بودی ندارمعنیگی( روز

گزارش کرد که عصاره نیز  (1390)ناطقی  ،حاضر

بر افزایش وزن روزانه و مصرف ی تأثیرکنگرفرنگی 

باعث بهبود ولی  ،شتنداهای گوشتی جوجهخوراک 

 . شد خوراکضریب تبدیل 

کردند که در ( گزارش 2007از طرفی، زینب و همکاران )

 6و  4، 2سطوح تغذیه شده با های گوشتی جوجه

 ،هفته اول پرورش 4در طول درصد پودر کنگرفرنگی 

-داشته است. تاجمصرف خوراک کاهش و وزن بدن 

روز پرورش، کمترین  42( نیز در پایان 1390الدینی )

های گوشتی تیمار شده میزان افزایش وزن را در جوجه

رسد به نظر میدرصد کنگرفرنگی گزارش نمودند.  3با 

هنگام استفاده از سطوح باالی پودر کنگرفرنگی، الیاف 

جیره عامل محدودکننده مصرف خوراک و در نتیجه 

با افزایش  (.2001 لیسن و سامرزباشد )کاهش رشد 

الیاف جیره قسمت بیشتری از غذای مصرفی تخمیر 

شود، در نتیجه از سهم انرژی خالص برای رشد و می

کالمندال و همکاران )شود افزایش وزن کاسته می

زینب و همکاران  ،هماهنگ با این استنباط .(2011

( گزارش کردند که قطع مصرف پودر کنگرفرنگی 2007)

 ،روزگی منجر به افزایش مصرف خوراک 42الی  28از 

 بهبود ضریب تبدیل و افزایش وزن می شود. 
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 روزگی 42تیمارهای آزمایشی بر پارامترهای عملکردی بلدرچین ژاپنی درتاثیر  -3جدول 

 ضریب تبدیل غذایی مصرف خوراک )گرم( افزایش وزن هفتگی )گرم( تیمارهای آزمایشی

 )گرم بر گرم( 

    کنگرفرنگیپودر 

 70/4 0/154 7/32 صفر درصد

 05/5 5/152 5/30 درصد 2

 47/1 6/46 2/5 خطای استاندارد

 81/0 97/0 67/0 احتمالسطح 

    تتراکلریدکربن

 لیترصفر میلی

 لیترمیلی 1

6/33 

5/29 

8/155 

7/150 

34/5 

41/4 

 47/1 5/46 3/5 خطای استاندارد

 53/0 91/0 44/0 سطح احتمال

 تتراکلریدکربن × کنگرفرنگی پودر 

 صفر                      صفر 

 صفر                           2

 یک                     صفر  

 یک                           2

 خطای استاندارد

 سطح احتمال

   

9/35 74/161 06/4 

3/31 88/149 77/4 

4/29 26/146 34/5 

7/29 1/155 34/5 

2/5 6/46 47/1 

64/0 82/0 81/0 

        

اثرات اصلی ، 4بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 

کنگرفرنگی و تتراکلریدکربن بین پودر برگ و متقابل 

، بین گروههای های داخلیبر وزن نسبی اندام

و سنگدان  آزمایشی فقط از نظر وزن نسبی ریه

به طوری  .(>05/0P)داری وجود داشت فاوت معنیت

که تتراکلریدکربن منجر به افزایش وزن نسبی 

کنگرفرنگی سبب کاهش وزن برگ سنگدان و پودر 

همچنین تتراکلریدکربن . (>05/0Pنسبی ریه گردید )

. (>05/0Pالشه و سینه را کاهش داد )نسبی وزن 

های تیمار شده افزایش وزن نسبی سنگدان در پرنده

انباشت چربی در ممکن است بدلیل با تتراکلریدکربن 

تتراکلریدکربن گزارش شده است که  .سنگدان باشد

های لیپیدی خون منجر به انباشت با افزایش غلظت

  (.1986دوراشی و همکاران ) شودمی احشا و اعام درچربی 

هرچند بررسی تغییرات وزن نسبی ریه در مطالعه حاضر 

تواند می آن تغییراتباشد، اما نیاز به مطالعه بیشتر می

-و متابولیسم پایه  ریوی خون گردش عملکردتحت تاثیر 

تغذیه شده با های ها در پرندهکاهش وزن نسبی ریه. باشد

پودر برگ کنگرفرنگی ممکن است بدلیل خوراک حاوی 

افزایش عددی وزن نسبی کاهش سوخت وساز بدن باشد. 

ممکن های مسموم شده با تتراکلریدکربن ها در پرندهریه

که با گزارش خان  ها باشداست بدلیل التهاب و آماس ریه

های ها در موش( مبنی بر کاهش وزن نسبی ریه2012)

 . مسموم شده با تتراکلریدکربن همخوانی دارد

های تیمار شده با کاهش وزن نسبی الشه و سینه در جوجه

 ،اختالل در هومئوستاز بدنتواند به دلیل می تتراکلریدکربن

در  کبد وآسیب اکسیداتیو ی ناشی از کاهش ترشح صفرا
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مغذی خوراک نتیجه کاهش هضم و جذب مواد 

و  ( 2007پانووسکا و همکاران   و 1998الوسون ک)

های داخلی بدن باشد نیز انتقال چربی به سمت اندام

 شده گزارشبعالوه  .(1986دوراشی و همکاران )

 روده پوششی هایسلول تخریب با سموم که است

 بر سوء تاثیر روده اکوسیستم تغییر نیز و

اپلیگیت و همکاران ) دارند عملکردی مترهایاپار

برخالف تتراکلریدکربن، ترکیبات فنلی  (.2009

موجود در کنگرفرنگی با افزایش ترشح صفرا و در 

نتیجه بهبود هضم و جذب چربی سبب افزایش 

و همکاران  یو اسپرون 1997شوند )کرافت عملکرد تولید می

تاثیر مثبت ترکیبات فنلی بر (. گزارش شده است که 2003

به  .های جوان بیشتر استهضم و جذب چربی در جوجه

 21ها تا سن میزان ترشح صفرا در جوجهرسد نظر می

نگوکول و مارچ و)کات باشدروزگی برای هضم چربی کافی ن

1980 .) 

داد بررسی اثرات متقابل کنگرفرنگی و تتراکلریدکربن نشان 

لیتر میلیدرصد کنگرفرنگی و صفر  2ح وسطکه 

 شدتتراکلریدکربن منجر به کاهش وزن چربی بطنی 

(05/0P<) . 

 

 بلدرچین ژاپنی داخلیهای اندام (درصد)نسبی وزن تاثیر تیمارهای آزمایشی بر   -4جدول 

 

 تیمارهای آزمایشی

پیش  ریه قلب کبد ران سینه الشه

 معده

چربی  سنگدان

 بطنی

          کنگرفرنگیپودر 

 a09/0 55/0 65/2 51/0 76/0 10/3 62/13 89/21 08/58 صفر درصد

 b81/0 47/0 61/2 42/0 79/0 69/2 33/13 52/22 04/58 درصد 2

 066/0 126/0 04/0 037/0 028/0 25/0 36/0 6/0 1/1 خطای استاندارد

 19/0 74/0 07/0 03/0 35/0 24/0 42/0 3/0 97/0 سطح احتمال

          تتراکلریدکربن

 a24/59 a95/22 36/13 00/3 79/0 83/0 51/0 b48/2 46/0 لیترصفر میلی

 b88/56 b47/21 60/13 69/2 77/0 87/0 51/0 a78/2 47/0 لیتریک میلی

 066/0 126/0 04/0 037/0 028/0 25/0 36/0 6/0 1/1 استانداردخطای 

 93/0 02/0 92/0 24/0 51/0 24/0 52/0 02/0 038/0 سطح احتمال

          تتراکلریدکربن  ×کنگرفرنگی پودر 

 صفر

2  

 صفر

2  

 خطای استاندارد

 سطح احتمال

 صفر

 صفر

1 

1 

58/59 55/22 39/13 11/3 80/0 87/0 54/0 50/2 a58/0 

89/58 34/23 33/13 88/2 77/0 78/0 48/0 46/2 b34/0 

58/56 24/21 86/13 88/2 72/0 91/0 55/0 80/2 ab44/0 

18/57 70/21 34/13 50/2 81/0 84/0 46/0 76/2 ab50/0 

1/1 6/0 36/0 25/0 028/0 037/0 04/0 126/0 066/0 

56/0 78/0 53/0 76/0 06/0 83/0 7/0 98/0 02/0 

 .(>05/0P)باشند دار میدارای اختالف معنی مشابهغیر های با حروف میانگین ستوندر هر      

 

 گیاهان طیور با جیره کمل نمودنگزارش شده است که م
 الکتیکی، اسید هایباکتری فعالیت بواسطه تواندمی دارویی

 و صفراوی هایاسید کننده تجزیه هایآنزیم تولید با

 pH کاهش طریق از همچنین و هاآن نمودن دکونژوگه

بعالوه، . باشد مؤثر کلسترول غلظت کاهش در روده مجرای

 pH در مزدوج غیر صفراوی اسیدهای حاللیت کاهش با



 63                            ربنشده با تتراکلریدکهاي خونی بلدرچین ژاپنی مسمومهاي داخلی و برخی فراسنجهپودر برگ کنگرفرنگی بر عملکرد، وزن اندامتأثیر 

 
 

کالور و ) شودمی بیشتر مدفوع طریق از آنها دفع پایین،

 چرخه مجدد برقراری برای کبد نتیجه در(. 1993وندرمر 
 صفرا به را بیشتری کلسترول صفراوی، اسیدهای کبدی
 و هابافت در کلسترول غلظت از ترتیب بدین و کندمی تبدیل
بعالوه، گزارش شده است که . شودمی کاسته خون

 و اینولین نظیر ترکیباتی حاوی کنگرفرنگی

 تولید کاهش با مواد این که باشدمی الیگوفروکتوزها

-می بدن در چربی تولید کاهش به منجر گلیسریدتری

 (.2005رابرفروید ) شوند

های خونی برخی فراسنجهتیمارهای آزمایشی بر تاثیر 

در گزارش شده است.  5بلدرچین ژاپنی در جدول 

منجر به کاهش کنگرفرنگی  حاضر، پودر برگ مطالعه

هماهنگ با . (>05/0P) شدسرم خون کلسترول غلظت 

همکاران  و لتانزیوو  (1996) همکاران و نوالنتایح فوق، 

سبب  فرنگیرعصاره کنگکه کردند گزارش ( 2009)

در این رابطه،  .شودمیچربی خون  وکلسترول کاهش 

 نظیررسد که ترکیبات موثره کنگرفرنگی بنظر می

در مهار بیوسنتز کلسترول  الیگوفروکتوزها و اینولین

 .(2009 همکاران و لتانزیونقش داشته باشند )
 

 های خونی بلدرچین ژاپنیتاثیر تیمارهای آزمایشی بر برخی فراسنجه -5جدول 

 گلوکز تیمارهای آزمایشی
(mg/dL) 

 کلسترول
(mg/dL) 

 یتر

 دیسریگل
(mg/dL) 

 نیآلبوم
(g/dL) 

 نیپروتئ

 کل
(g/dL) 

 نیگلوبول
(g/dL) 

 میکلس
(mg/dL) 

 فسفر
(mg/dL) 

         کنگرفرنگیپودر 

 a4/212 3/142 44/1 25/3 81/1 07/12 55/7 5/383 صفر درصد

 b9/170 1/129 42/1 18/3 76/1 55/11 43/7 3/370 درصد 2

 41/0 47/0 15/0 33/0 186/0 61/17 03/17 61/13 خطای استاندارد

 77/0 29/0 72/0 82/0 91/0 46/0 027/0 34/0 سطح احتمال

         تتراکلریدکربن

 b8/109 45/1 26/3 81/1 39/11 29/7 2/203 5/379 لیترصفر میلی

 a6/161 41/1 17/3 76/1 23/12 69/7 1/180 3/374 لیترمیلی 1

 41/0 47/0 15/0 33/0 186/0 61/17 03/17 61/13 خطای استاندارد

 35/0 1/0 72/0 78/0 83/0 009/0 19/0 71/0 سطح احتمال

 ×پودر کنگرفرنگی 

 تتراکلریدکربن

        

 صفر  

2  

 صفر 

2  

خطای 

 استاندارد

 صفر 

 صفر

1  

1  

0/383 0/222 0/115 40/1 27/3 87/1 96/11 06/7 

0/376 4/184 6/104 50/1 26/3 76/1 82/10 52/7 

0/384 8/202 6/169 48/1 24/3 78/1 18/12 04/8 

6/364 4/157 6/153 34/1 10/3 75/1 28/12 34/7 

61/13 03/17 61/17 186/0 33/0 15/0 47/0 41/0 

65/0 82/0 87/0 53/0 84/0 72/0 21/0 18/0 

 .(>05/0P)باشند دار میمشابه دارای اختالف معنیغیر های با حروف میانگین ستوندر هر 
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 که کردند گزارش( 2005) همکاران و پیتلر بعالوه،

 کنگرفرنگی ترکیب برگ تریناصلی عنوان به سینارین

مانع از تبدیل استات به کلسترول شده و یا به طور غیر 

مستقیم با مهار آنزیم کلیدی ردوکتاز از بیوسنتز 

به  نقش کنگرفرنگیهرچند، کند. کلسترول جلوگیری می

در بسیاری از دهنده کلسترول خون کاهش عنوان

 ،(2009 همکاران و ایدر)واست مطالعات گزارش شده 

کنگرفرنگی  (2007) همکاران و زینبدر مطالعه ولی 

های تاثیری بر میزان کلسترول سرم خون جوجه

از طرفی، درمطالعه حاضر  گوشتی نداشته است.

گلیسرید تتراکلریدکربن منجر به افزایش مقادیر تری

. در بررسی اثرات متقابل نیز (>05/0Pسرم خون شد )

مشخص شد که کنگرفرنگی و تتراکلریدکربن به ترتیب 

گلیسرید سرم خون موجب کاهش و افزایش عددی تری

تتراکلریدکربن نیز ( 1391گوهری )شوند. در گزارش می

های خون جوجهسرم گلیسرید افزایش میزان تری

سونکوزال و همکاران  همچنین .دهدرا نشان میگوشتی 

( گزارش کردند که تتراکلریدکربن سبب افزایش 2011)

شود. های گوشتی میکلسترول کل سرم خون جوجه

افزایش در غلظت کلسترول سرم خون در اثر 

اکسیداسیون تواند بدلیل مهار بتاتتراکلریدکربن می

گلیسریدها باشد. این اسیدهای چرب و هیدرولیز تری

دسترسی اسیدهای چرب برای فزایش منجر به اامر 

بنابراین (. 2000)لیبر  شودتریفیکاسیون میاس

سنتز اسیدهای چرب و سبب افزایش تتراکلریدکربن 

-. این فرآیند میشوداستات میاز طریق گلیسرید تری

دهد های کبد رخ تواند در نتیجه انتقال استات به سلول

شود )بول و می کلسترولسبب افزایش به دنبال آن که 

 (. 2001همکاران 

دهند که تتراکلریدکربن متعدد نشان میهای گزارش

-می سرم خونتام آلبومین و پروتئین منجر به کاهش 

 (. 2011 همکاران وسونکوزال و  1390ناطقی ) شود

کربن با ایجاد تتراکلریدشده است که گزارش تر پیش

سبب های شبکه آندوپالسمی ریبوزمعملکرد اختالل در 

اما  .(1998)کالوسون  شودکاهش بیوسنتز پروتئین می

در مطالعه حاضر تتراکلریدکربن تاثیری بر سطوح 

است. بنظر  آلبومین و پروتئین تام سرم خون نداشته

رسد بلدرچین ژاپنی در مقایسه با ماکیان حساسیت می

در این کمتری در برابر تتراکلریدکربن داشته باشد. 

( گزارش کردند که 1975دیاگومز و همکاران ) ،رابطه

حساسیت حیوانات آزمایشگاهی در برابر تتراکلرید 

بعنوان مثال حساسیت جوجه  کربن متفاوت است.

بطور  باشد.گوشتی به تتراکلریدکربن کمتر از موش می

در ر کنگرفرنگی دپواین مطالعه نشان داد که نتایج کلی 

ای عملکردی رشد در درصد تاثیری بر پارامتره 2سطح 

بلدرچین ژاپنی ندارد، اما منجر به کاهش کلسترول سرم 

شود. با توجه به نقش کلسترول در بیماریهای خون می

تواند در بهبود عروقی استفاده از کنگرفرنگی می-قلبی

کیفیت گوشت و در نتیجه پیشگیری از بیماریهای فوق 

مطالعه حاضر نشان داد که  ،مفید باشد. بعالوه

تتراکلریدکربن در بلدرچین ژاپنی سبب کاهش هیدرولیز 

 شود.گلیسرید میتری

 

 تشکر و قدردانی

های معاونت پژوهشی دانشگاه بدینوسیله از حمایت

شود.علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان قدردانی می

 مورد استفاده منابع
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-. تاثیر پودر کنگرفرنگی بر فعالیت کبد و برخی فراسنجه1392گوهری س، صمدی ف، گنجی ف، حسنی س و جعفری آهنگری ی. 
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Abstract 

BACKGROUND: Artichoke with antioxidant properties can reduce poisons effects in poultry. 

OBJECTIVES: This study conducted to investigate the effects of Artichoke leaf powder on 

performance, internal organs weight and some blood parameters of Japanese quail poisoned with 

carbon tetrachloride (CCl4). METHODS: A total of 100 one-day-old Japanese quail chicks were 

used to study of 4 experimental treatments including control (receiving basal diet), Artichoke leaf 

powder (basal diet supplemented with 2 percent of Artichoke leaf powder), CCl4 (basal diet plus 

CCl4, 1 mL/Kg body weight) and Artichoke leaf powder + CCl4. This study was performed as 

completely randomized design with a 2×2 factorial arrangement, including 2 levels of Artichoke 

leaf powder (0 and 2 percent) and 2 levels of CCL4 (0 and 1 mL/Kg BW). RESULTS: Experimental 

treatments did not effect on feed intake, body weight gain and feed conversion ratio. Artichoke leaf 

powder did not affect relative weight of internal organs, except lungs (P<0.05). CCl4 decreased 

carcass and breast weights while increased gizzard relative weight (P<0.05). Interaction effects 

between Artichoke leaf powder and CCl4 showed a decrease for abdominal fat by 2 percent 

Artichoke leaf powder (P<0.05). Artichoke leaf powder decreased cholesterol while CCl4 increased 

triglyceride levels in blood serum significantly (P<0.05). CONCLUSIONS: This study indicated that 

Artichoke leaf powder can reduce the effects of oxidative stress of CCl4 on Japanese quail. 
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