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Cichorium(کاسنیارزیابی اثر intybus L.( هاي  بر عملکرد رشد در جوجه
گوشتی تحت استرس گرمایی

3نوشا ضیاءجهرمی و*2آهنگران، مجید غالمی1معین یزدخواستی

3/5/97: تاریخ پذیرش13/12/96:  تاریخ دریافت

چکیده
هاي گوشتی در مناطق گرم و  غذایی طیور به خصوص در جوجه يتولید و بازده يدهندهترین عوامل کاهشاز مهم ،استرس گرمایی

ب ناشی از استرس گرمایی توصیه مخراکسیدان، جهت کاهش آثار استفاده از ترکیباتی با خواص آنتی. شود خشک محسوب می
همین اساس، به بر. اکسیدانی باالیی برخوردار استباشد که از خاصیت آنتی کاسنی نیز داراي ترکیبات فالونوئیدي میگیاه . گردد می

-عصاره يپس از تهیه ،بدین منظور. هاي گوشتی تحت استرس گرمایی پرداخته شد هاي رشد جوجه بررسی اثر گیاه کاسنی بر شاخص
 عاديروزگی به شکل  22تا و  تقسیم شدند جداگانهدر دو سالن ، گروه 6در گوشتی روزهیکيقطعه جوجه 270هیدروالکلی کاسنی،  ي

، )2سالن در (چهارم، پنجم و ششمو گروه شرایط عادي، در )1سالن در (وم سو  ، دومروزگی گروه اول 42تا  22از .پرورش یافتند
گرم میلی 100(را Cویتامین  چهارم،گروه اول و هاي  جوجه. نگهداري شدندگرادسانتی يدرجه 35دماي  درساعت  8روزانه به مدت 

هاي گروه جوجه .کردند دریافتروزگی  42تا  22از ) گرم در لیترمیلی 100(کاسنی  يهاي گروه دوم و پنجم، عصارهو جوجه) در لیتر
هاي تجمعی اضافه وزن، مصرف خوراك و ضریب شاخص ،پرورش يدر پایان دوره. سوم و ششم به عنوان کنترل پرورش داده شدند

یک  يهعصارهاي رشد دارد اما اضافه سازي چه استرس گرمایی اثر منفی بر شاخصاگرنتایج نشان داد  .تبدیل غذایی محاسبه شد
تواند باعث می) داردبه عنوان کنترل استان(Cهاي مورد بررسی همانند ویتامین کاسنی در بسیاري از شاخص يدرصدي برگ و ریشه

. هاي تحت استرس گرمایی گرددهاي رشد در جوجهبهبود شاخص

هاي گوشتی، رشد ، جوجهCاسترس گرمایی، کاسنی، ویتامین : کلمات کلیدي

مقدمه
هاي متابولیکی در طیور  استرس گرمایی یکی از بیماري.

است که همواره خسارات اقتصادي زیادي را به صنعت 
زمانی پرنده دچار . کند طیور در نواحی گرمسیري وارد می

شود که نتواند بین مقدار گرمایی که در  استرس گرمایی می
 ،دهد شود و مقدار گرمایی که از دست می بدن تولید می

به دنبال استرس  . )Lin et al. 2006(برقرار کند  تعادل
میزان  ،رانیگرمایی، به عنوان یک پاسخ فیزیولوژیک جب

در اثر افزایش میزان تنفس و دفع .یابد تنفس افزایش می

دانشگاه آزاد واحد شهرکرد، دانشکده دامپزشکی،  اي،دکتراي حرفه آموختهدانش 1
دانشگاه واحد شهرکرد، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی،  *2

واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالمی،استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، 3

بیش از حد دي اکسید کربن، آلکالوز تنفسی شکل 
.یابد گیرد و میزان یون هیدروژن در خون کاهش می می

هاي سدیم و پتاسیم از  تر یوندفع بیش این مسئله سبب
بازي خون دچار  -خون شده و تنظیم سیستم اسیدي 

اختالل در تعادل الکترولیتی خون، . گردد اختالل می
هاي مختلف حیاتی بدن را دچار نقصان کرده و  فعالیت

که استرس گرمایی عالوه بر این. شود پرنده تلف می
تواند در مراحل اولیه گردد، می باعث افزایش تلفات می
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باعث کاهش راندمان تولید، کاهش وزن و افت کیفیت 
در حال حاضر). Lara and Rostagno 2013(الشه شود 

هاي پرورش طیور با راهکارهاي مدیریتی در  در فارم
ي غذایی  ي پرورش و نوع جیره خصوص نحوه

هاي نسبی در کنترل این بیماري حاصل شده است موفقیت
)Lin et al. 2006( کارگیري ترکیباتی که بتواند ه اما ب

بدون اثرات جانبی، شدت ضایعات مربوط به این بیماري 
 ،تواند به همراه راهکارهاي ذکر شدهکاهش دهد، میرا 

در این . اي در کنترل این بیماري ایفا کند نقش عمده
به منظور کاهش آثار مخرب  ،هاي اخیر در سال ،خصوص

اما مطالعات مختلفی صورت گرفته است  ،یاسترس گرمای
ي گیاهان دارویی  رسد با توجه به کاربرد عمده به نظر می

ي پاسخ ایمنی و  میکروب، تحریک کننده به عنوان ضد
 Hashemi and(ي رشد در صنعت طیور افزایش دهنده

Davoodi 2011(تواند عالوه  ، استفاده از این ترکیبات می
هاي بر اثرات مفید اثبات شده، در کاهش اثرات بیماري

در این میان،  . متابولیکی طیور نیز نقش داشته باشد
طب سنتی، کاسنی به جهت  اساس اطالعات موجود دربر

طبع خنک به عنوان یک ترکیب گیاهی ضد استرس 
قبالً اثرات کاسنی بر رشد طیور . گرمایی مطرح است

)Awad et al. 2011( پاسخ ایمنی ،)Asadi et al. 2014( ،
، )Safamehr et al. 2013(هاي بیوشیمیایی سرم  پارامتر

,Chen et al. 2003(سالمت دستگاه گوارش  Izadi et al. 

 Chen et(گذار هاي تولید در مرغ تخم و شاخص) 2013

al. 2005( خاصیت ضد میکروبی ،)Bahmani et al. 

Hassan and Yousef(، سالمت کبد )2015 به ) 2010
با توجه به اثرات منفی استرس . خوبی اثبات شده است

هاي پرورش طیور و هاي رشد در فارمگرمایی بر شاخص
هاي ه اثرات متعدد کاسنی در بهبود شاخصبا توجه ب
در هاي طیور، در شرایط عادي در فارمو رشد بیولوژیک 

ي اخیر به ارزیابی اثر این ترکیب در مقایسه با  مطالعه
به عنوان کنترل، بر کاهش اثرات منفی استرس  Cویتامین 
.شود هاي رشد پرداخته می شاخص برگرمایی 

مواد و روش کار
یید توسط أبرگ و گیاه کاسنی و ت يتهیهپس از 

صورتبهآسیابکمککارشناس، کاسنی خشک شده با
سوکسلهدستگاهدرحاصلهپودرازگرم2ودرآمدهپودر
عنوانبهدرصد76اتانوللیترمیلی 36از وگرفتهقرار

شده در اتانول را حلي عصارهسپس. شداستفادهحالل
دورباگراد،سانتیي درجه46دمايبه دستگاه روتاري با

.شودتبخیراضافیالکلتاکردهمنتقلدقیقهدردور60
و شدهمنتقلاونبهعصارهحاويهايپلیتنهایتدر

.خشک حاصل شد يعصاره
گوشتی یک روزه  يقطعه جوجه 270در این مطالعه، 

اي به  قطعه 15تکرار  3گروه مجزا با  6نژاد راس در 
متر قرار  2×1هایی به ابعاد صورت کامالً تصادفی در پن

اي نگهداري  گرفتند و در شرایط یکسان مدیریتی و تغذیه
هاي مورد بررسی تحت استرس گرمایی و  گروه. شدند

ر داده در دو سالن مجزا قرا) شرایط عادي(گروه کنترل 
آنفوالنزا،  هاي برونشیت، ها واکسن تمامی جوجه. شدند

معمول منطقه  ينیوکاسل و گامبورو را مطابق برنامه
 22ها در هر دو سالن تا سن  تمامی گروه. دریافت کردند

هاي  روزگی به شکل کامالً یکسان پرورش یافته و گروه
 42روزگی تا  22تحت شرایط استرس گرمایی از سن 

 5صبح تا  9ساعت و معموالً از ساعت  8ی به مدت روزگ
گراد قرار سانتی يدرجه 35بعدازظهر تحت شرایط دمایی 

در طول دوران پرورش، میزان رطوبت سالن  .گرفتند
ها جوجه. درصد متغیر بود 40درصد تا  25پرورش بین 

ساعت اول روشنایی را به صورت پیوسته دریافت  48در 
ساعت روشنایی و  23تا سن کشتار  نمودند و پس از آن

هاي آزمایشی گروه .یک ساعت خاموشی دریافت کردند
:به شرح ذیل بودند

Cویتامین  يهاي دریافت کننده جوجه: گروه اول

از) لیتردرگرممیلی100دوز) (شرکت روش، سویس(
روزگی، در شرایط عادي42تا22
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 يعصاره يکنندههاي دریافت  جوجه: گروه دوم
روزگی،  42تا  22از ) گرم در لیترمیلی 100دوز (کاسنی 

در شرایط عادي 
هاي کنترل منفی که از هیچ گونه  جوجه :گروه سوم

اند و در شرایط  اي در جیره استفاده نکرده مواد اضافه
.عادي پرورش یافتند

Cویتامینيکنندهدریافتهاي  جوجه: گروه چهارم

از) لیتردرگرممیلی100دوز() رکت روش، سویسش(
روزگی، تحت شرایط استرس گرمایی42تا22

يعصارهيکنندهدریافتهاي  جوجه: گروه پنجم
روزگی، 42تا22از) لیتردرگرممیلی100دوز(کاسنی

.تحت شرایط استرس گرمایی
گونهاز هیچ کهمنفیکنترلهاي  جوجه: گروه ششم

و تحت شرایطاند  نکردهاستفادهجیرهدراي  اضافهمواد
.گرمایی نگهداري شدنداسترس

تا  1نوع دان شامل سوپراستارتر از  4در طول دوره از 
روزگی، میان  17تا  8، پیش دان از )1جدول (روزگی  7

تا  30روزگی و پس دان یا دان پایانی از  28تا  18دان از 
.مورد استفاده قرار گرفت) 2جدول (روزگی  42

ها در هر تکرار به صورت گروهی در پایان  وزن جوجه
هر هفته مشخص گردید و از تفاضل وزن هر تیمار در 
ابتدا و انتهاي هر هفته میزان اضافه وزن هفتگی مشخص 

انتهاي هر که در(گردید و با تقسیم میزان غذاي مصرفی 
میزان ضریب تبدیل به اضافه وزن، ) شد هفته مشخص می

.دست آمده غذایی ب
SPSSافزار آماري دست آمده توسط نرماطالعات به

دست آمده توسط آزمون نتایج به. تحلیل شد 20ویرایش
توکی مورد  تعقیبیآنالیز واریانس یک طرفه و آزمون 

 05/0ها داري در آزمونسطح معنیبررسی قرار گرفت و 
.)>05/0P(در نظر گرفته شد

هاي گوشتی پرورش جوجه يروز اول دوره 7-10در مورد استفاده سوپراستارتر آنالیز :1جدول 
انرژي قابل سوخت و 

(Kcal/kg)ساز

پروتئین خام
(%)

متیونین
(%)

+ متیونین 
(%)سیستئین

لیزین
(%)

ترئونین
(%)

کلسیم
(%)

فسفر قابل 
(%)دسترس

29505/2257/093/03/195/004/152/0

هاي گوشتی پیش دان، میان دان و دان پایانی مصرفی جوجهآنالیز :2جدول 
مؤلفه

نوع دان
وسوختقابلانرژي

Kcal/kg)(ساز

خامپروتئین
(%)

متیونین
(%)

+ متیونین
(%)سیستئین

لیزین
(%)

سدیم
(%)

کلسیم
(%)

قابلفسفر
(%)دسترس

29505/2015/084/015/115/095/047/0پیش دان
30005/1845/076/005/115/09/045/0میان دان
30501742/073/0115/085/043/0پس دان

نتایج
میزان اضافه وزن، مصرف خوراك و ضریب تبدیل 

شرایط عادي و در شرایط روزگی در  21غذایی در سن 
ها از اختالف تحت استرس گرمایی در بین تمام گروه

روزگی مقدار  42در سن . داري برخوردار نبودمعنی

تحت شرایط استرس  Cاضافه وزن در گروه ویتامین 
گرمایی نسبت به گروه کنترل تحت استرس گرمایی از 

ی داري برخوردار بوده و نسبت به گروه کاسنافزایش معنی
داري تحت شرایطی استرس گرمایی از اختالف معنی
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روزگی مقدار اضافه وزن در  42در سن . بودنبرخوردار 
گروه کاسنی تحت شرایط عادي نسبت به گروه کنترل 

داري بوده ولی تحت شرایط عادي داراي افزایش معنی
تحت شرایط عادي از اختالف  Cنسبت به گروه ویتامین 

میزان مصرف خوراك در سن . ودبنداري برخوردار معنی
روزگی در گروه کاسنی تحت شرایط استرس گرمایی 42

نسبت به گروه کنترل تحت شرایط استرس گرمایی داراي 
تحت  Cداري بوده و نسبت به گره ویتامین افزایش معنی

داري برخوردار شرایط استرس گرمایی از اختالف معنی
روزگی در 42میزان مصرف خوراك در سن . بودن

فقط با گروه هاي پرورش یافته در شرایط عادي  جوجه
و در  نشان دادداري ختالف معنیکنترل استرس گرمایی ا

ضریب . دار مشاهده نشدها اختالف معنیگروه روند
تحت  ،روزگی در گروه کاسنی42تبدیل غذایی در سن 

تحت  ،نسبت به گروه کنترل ،شرایط استرس گرمایی
دار بودهداراي اختالف معنی ،رماییشرایط استرس گ

)05/0P<(  و نسبت به گروه ویتامینC  تحت شرایط
. داري برخوردار نبوداسترس گرمایی از اختالف معنی

روزگی در گروه ویتامین  42ضریب تبدیل غذایی در سن 
C  تحت شرایط استرس گرمایی نسبت به گروه کنترل

داري تحت شرایط استرس گرمایی داراي اختالف معنی
و نسبت به گروه کاسنی تحت شرایط  )>05/0P(بوده

بودداري برخوردار ناسترس گرمایی از اختالف معنی
).3جدول (

استرس گرمایی و عاديتحت شرایط یافته پرورشدر جوجه هاي رشد شاخص:3جدول 

شاخص
استرس گرماییشرایط عادي

ویتامین ثکاسنیکنترلویتامین ثکاسنیکنترل
اضافه وزن در 

)گرم(روزگی21
22±64618±64813±66218±65815±65320±665

مصرف خوراك در 
)گرم(روزگی21

31±81227±81233±81218±81224±81239±812

ضریب تبدیل در 
)گرم/گرم(روزگی21

02/0±25/102/0±25/103/0±21/101/0±23/102/0±25/102/0±23/1

اضافه وزن در 
)گرم(روزگی42

b52±1974a61±2126a45±2220d85±1702c53±1855c62±1873

مصرف خوراك در 
)گرم(روزگی42

a60±3370a45±3350a70±3460b100±3160a65±3375a45±3347

ضریب تبدیل در 
)گرم/گرم(روزگی42

b06/0±71/1a04/0±58/1a06/0±56/1c08/0±87/1cb 07/0±82/1cb06/0±79/1

). >05/0P(باشدها میدار آماري در بین گروهوجود اختالف معنی يهاي مختلف نشان دهندهباالنویس*

بحث
صنعت  يیکی از مشکالت عمده ،استرس گرمایی

گرمسیري پرورش طیور در کشورهاي گرمسیري و نیمه
دو شکل حاد و مزمن ممکن ه استرس گرمایی ب. است

در موارد حاد، دما به طور ناگهانی و در . است رخ دهد

پرندگان خواهد مدت کوتاهی به باالتر از سطح تحمل 
دما در مدت  ،اما در موارد استرس گرمایی مزمن ،رسید

باشدمیطوالنی باالتر از شرایط عادي و استاندارد پرورش 
)Lara and Rostagno 2013, Lin et al. 2006( .ایران،  در
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مخصوصاً جنوب کشور در  ،چه در برخی از نقاطاگر
استرس گرمایی مزمن مشکل اساسی  ،فصل تابستان
تر نقاط اما در بیش ،باشددر فصل گرم میپرورش طیور

کم و بیش استرس گرمایی حاد در  ،ایران در فصل تابستان
 ،اخیر يلذا در مطالعه. شود سالن پرورش تجربه می

استرس گرمایی حاد با اعمال افزایش دماي سالن پرورش 
ساعت در شبانه روز  8مدت به گراد سانتی يدرجه35تا 

ها، ابزار و تکنیک.هفتگی اجرا شد 6هفتگی تا  3از سن 
تغذیه و پرورش طیور  يهاي مدیریتی در زمینه توصیه

. براي تعدیل اثرات استرس گرمایی توصیه شده است
هاي مناسب در  یکی از گزینه ،تغییرات در رژیم غذایی

ر این میان، د. کاهش اثرات منفی استرس گرمایی است
غذایی طیور در  يسازي گیاهان دارویی به جیرهاضافه

تواند در گسترش  صورت کنترل استرس گرمایی می
کاربرد گیاهان دارویی در تولید مرغ ارگانیک در نواحی 

 ،اخیر يدر مطالعه. گرمسیري مورد توجه قرار گیرد
کاسنی به دلیل طبع خنک و اثرات ضد استرس مورد 

و به اثرات آن )Bahmani et al. 2015(گرفت توجه قرار 
از باب . در کاهش استرس گرمایی پرداخته شده است

به عنوان کنترل و ترکیب استاندارد  Cاز ویتامین  ،مقایسه
مطالعات .ر تعدیل استرس گرمایی استفاده شدمؤثر د

زیادي وجود دارد که به اثرات استرس گرمایی بر 
ه ب. هاي رشد در انواع پرندگان پرداخته است شاخص

کاهش  ،کلی اولین پیامد در مورد استرس گرماییطور
 يدر مطالعه که، )Yahav et al. 1996(است مصرف دان 

وه کنترل دار مصرف دان در گراخیر نیز این کاهش معنی
مطالعات نشان داده است . گرمایی مشهود بوداسترس 

معموالً کاهش مصرف دان یک پاسخ فیزیولوژیک جبرانی 
اي بدن براي کاهش تولید حرارت متابولیکی است به گونه

هاي اشتها در  که با افزایش دماي محیط گیرنده
تري مصرف شده و پرنده دان کم تضعیفهیپوتاالموس 

مصرف دان تجمعی در .)Khan et al. 2012(کند می
هاي  هجوجروزگی در  42در سن  ،اخیر يپایان مطالعه

پرورش یافته تحت شرایط استرس گرمایی نسبت به گروه 

 درصد7شاهد پرورش یافته در شرایط عادي حدوداً 
نیز  2014سال در و همکاران  Topluاخیراً .کاهش یافت

 6به مدت گراد سانتی يدرجه35کارگیري دماي ه با ب
 درصد 12هفتگی حدود  3-6ساعت در روز از سن 

وAwadاز طرفی  .کاهش مصرف دان را نشان دادند
Abu-Dieyehعمان نشان دادنددر  2007سال در، 

نگهداري گراد سانتی يدرجه35هایی که در دماي جوجه
. داشتتري خواهند مصرف دان کم درصد28،ندوش

 ياین تفاوت در درصد کاهش مصرف دان در مطالعه البته
ه دلیل رطوبت حدود ممکن است ب ،قبلیياخیر و مطالعه

تر پرندگان از سالن پرورش و یا نگهداري بیش درصد 50
در  . باشدقبلیيهفتگی در مطالعه 8هفتگی تا  4سن 
35رطوبت سالن حدود  ،اخیر يکه در مطالعهحالی

هفتگی مورد مطالعه قرار  6تا  3و پرندگان از سن  درصد
 1992و همکاران در سال  Lessonعالوه بر آن .گرفتند

 30تا  21گزارش کردند با افزایش دماي سالن پرورش از 
5/1گراد به ازاي هر یک درجه افزایش دما سانتی يدرجه
راد گیسانت يدرجه 38تا  32شود و از  اشتها کم می درصد

درصد اشتها در  6/4یک درجه افزایش دما زاي هربه ا
و  Harrisهر حال  به. یابد هاي تخمگذار کاهش می گله

نشان دادند که بهترین دما براي  1977سال در همکاران 
 8تا  3هاي گوشتی در سن  رشد و عملکرد بهینه در جوجه

تغییرات  باگراد سانتی يدرجه 24هفتگی دماي ثابت 
طرفی  از. است درجه 18-24سیکلیک روزانه بین 

Lesson گزارش کردند که  1992و همکاران در سال
هاي  بهترین دما براي طیور حداکثر پتانسیل ژنتیکی جوجه

در . استهفتگی  9تا  4در سن  7/12-7/26گوشتی بین 
به دنبال کاهش  ،در شرایط استرس گرمایی ،اخیر يمطالعه

تر دار کمطور معنیه ، وزن بدن در آخر دوره بمصرف دان
مسلماً . هاي پرورش یافته در شرایط عادي است از جوجه

ترین دالیل کاهش وزن، کاهش مصرف دان یکی از عمده
. هاي تحت شرایط استرس گرمایی است توسط محیط
نشان دادند  2000و همکاران در سال  Harعالوه بر آن 

هضم و جذب ناکافی مواد مغذي و از طرفی اختالل در 
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تواند در کاهش اضافه وزن  سیستم متابولیسم پرندگان می
وKeshavarzبر آن،  عالوه.باشداي داشته نقش عمده

Fuller  گزارش کردند که کاهش در رشد  1980در سال
یی ممکن است به دلیل پرندگان تحت شرایط استرس گرما

هاي تیروئید و کاهش ترشح هورمون يکاهش اندازه
 يدر مطالعه.باشدتیروئیدي و کاهش سطح متابولیسم بدن 

 3روزگی به دنبال  42ها در سن  اخیر وزن نهایی جوجه
کاهش  درصد 14گرمایی حدود هفته تحمل استرس 

و  Yahavقبالً. دهد نسبت به گروه شاهد نشان می
که وزن بدن در  گزارش نمودند 1996همکاران در سال

30هاي گوشتی نژاد کاب پرورش یافته در دماي  جوجه
35و در دماي   درصد 18حدود گراد سانتی يدرجه
هاي  تر از جوجهکم درصد33حدود گراد سانتی يدرجه

 يدر فاصلهگراد سانتی يدرجه25نگهداري شده در دماي 
به هر حال .باشدمیچهارم تا هشتم پرورشی  يهفته

 ،هاي عملکرد تفاوت در میزان مصرف دان و شاخص
ممکن است به دلیل تفاوت در شرایط پرورشی، نوع 

هاي گوشتی و حتی میزان  مدیریت، تغذیه و تراکم جوجه
 ،که در نواحی مرطوبطوريه ب .رطوبت سالن باشد

تر از هواي خشک کنترل استرس گرمایی به مراتب مشکل
عواقب استرس  ،است و در موارد وجود رطوبت اضافی

کلی، استرس طوره ب. تر و شدیدتر استگرمایی وخیم
تواند یکی از عواملی باشد که مصرف خوراك  گرمایی می

دهد و بر طبق نتایج سایر  و اضافه وزن را کاهش می
مطالعات زمان رسیدن به وزن مطلوب کشتار را در شرایط 

 4-11مدت گرادسانتی يدرجه 30-35ورشی دماي پر
.)Lara and Rostagno 2013(اندازد روز به تأخیر می

هاي  دهد پرورش جوجه اخیر نشان می ينتایج مطالعه
ساعت  8به مدت گراد سانتی يدرجه35گوشتی در دماي 

در شبانه روز عالوه بر کاهش مصرف دان و کاهش اضافه 
رسد در  به نظر می. گردد نیز می FCRوزن باعث افزایش 

به  ضریب تبدیل غذاییموارد استرس گرمایی افزایش 
دلیل اثرگذاري دماي باال بر باالنس هورمونی خصوصاً 

نیز ایمباالنس یونی و افزایش سطح کورتیکوسترون و

هضم و  باز خون و اختالل در -اختالل در سیستم اسید 
 .Quinteiro-Filho et al(جذب عناصر ضروري بدن باشد 

2012(.
یکی از عواملی که نقش آن در کنترل استرس گرمایی 

اخیر نیز به عنوان کنترل  ياثبات شده است و در مطالعه
رفته است، اسید آسکوریک یا ویتامین مورد استفاده قرار گ

C ویتامین. استC اکسیدان بیولوژیک به عنوان یک آنتی
شود و در  پرندگان سنتز می يهبه شکل معمول در کلی

غذایی طیور  يسازي در جیرهشرایط عادي نیازي به اضافه
نیست اما در موارد استرس مانند استرس ناشی از تراکم و 

کافی نیست و الزم  Cاسترس گرمایی میزان سنتز ویتامین 
. )Khan et al. 2012(فزوده شودغذایی ا ياست به جیره

مطالعات نشان داده است در موارد استرس گرمایی سطح 
پرندگان براي متابولیسم . یابد خون کاهش می Cویتامین 

هاي ها و سنتز هورمون مناسب اسیدهاي آمینه و مینرال
دخیل در ایجاد مقاومت علیه استرس گرمایی و از طرفی 

ها به ویتامین  باديها و سنتز آنتی بهبود عملکرد لکوسیت
C یاز دارندن)Ajakaiye et al. 2010(. عالوه بر آن

ها بر اکسیدانی سلولنقش مهمی در دفاع آنتی Cویتامین 
هاي مختلف را در مقابل عوامل  عهده دارد و بافت

شود محافظت  اکسیدان که در موارد استرس تولید می
-اخیر اضافه يدر مطالعه.)Maritim et al. 2003(کند می

غذایی طیور در گروه شاهد  يبه جیرهCویتامین سازي
چه تأثیري بر مصرف خوراك نداشته است اما باعث اگر

گریده است حال  ضریب تبدیل غذاییبهبود وزن نهایی و 
هاي  به رژیم غذایی جوجه Cسازي ویتامین که اضافهآن

تحت استرس گرمایی باعث افزایش مصرف خوراك و 
. گریده است اییضریب تبدیل غذاضافه وزن و کاهش 

رسد عدم تأثیرپذیري مصرف خوراك در گروه  به نظر می
هاي  شاهد و از طرفی افزایش مصرف خوراك در جوجه

ویتامینسازي گوشتی تحت استرس گرمایی به دلیل اضافه
Cهاي  که جوجهطوريه به آب آشامیدنی بوده است ب

اند و تري استفاده کردهتحت استرس گرمایی از آب بیش
را تحت شرایط استرس Cویتامین وزهاي باالتري ازد
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اند که اثرات دست آوردهه گرمایی نسبت به شرایط عادي ب
عالوه بر آن در .تري به مصرف دان داشته استغالب

دیگري نیز بیان شده است که در شرایط استرس  يمطالعه
هاي  اي نسبت به جیرهگرمایی پرندگان اشتهاي ویژه

 Cدارند و رژیم غذایی حاوي ویتامین  Cحاوي ویتامین
Kadimکه طوريه ب. کنند تر استفاده میرا به مراتب بیش

درصدي مصرف  8افزایش  2008و همکاران در سال 
درصدي  5درصدي اضافه وزن و کاهش 11خوراك، 

FCRهاي تغذیه شده با  را در جوجهppm300-200 
میزان دان  ي حاضر،گزارش کردند، در مطالعه Cویتامین

 10درصد و میزان اضافه وزن حدود  7مصرفی حدود 
در  FCRکاهش .افزایش پیدا کرده است درصد
 Cهاي تحت استرس گرمایی درمان شده با ویتامین  جوجه

بر روي برخی  Cدلیل اثرات مفید ویتامین ه ممکن است ب
هاي هورمونی و هاي حیاتی و مکانیسمارگان

ی از یاهکه گزارشوريطه فیزیوبیوشیمی باشد ب
هاي بیولوژي شبیه کاهش میزان کورتیکوسترون،  شاخص

و افزایش انسولین  T4و  T3هاي تیروئیدي افزایش هورمون
هاي تحت  در جوجهCویتامینتحت تأثیر استفاده از 

 Abidin and Khatoon(استرس گرمایی وجود دارد

در  Cویتامینرسد اثرات  نظر میه حال بهره ب.)2013
شرایط استرس گرمایی به کیفیت مدیریت پرورش 

، مقدار مصرف Cها، مدت زمان تغذیه با ویتامین جوجه
بدن و  Cها، میزان ذخایر ویتامین ، سن جوجهCویتامین 

.سطح کورتیکوسترون خون بستگی دارد
به عنوان Cicorium inlybus Lکاسنی به نام علمی 
دام و طیور  قابلیت استفاده را  يیک گیاه مشهی از تغذیه

است که این اسید از  Uronic acidگیاه حاوي  ایندارد 
 يریشه. )Liu et al. 2011(استاجزاي ساختمانی پکتین 
الیگوساکارید و اینولین است که کاسنی حاوي فروکتو

اثرات آن در تغییر میکروفلور دستگاه گوارش و بهبود 
اینولین به عنوان . عملکرد گوارش اثبات شده است

اینولین . در حیوانات کاربرد دارد پربیوتیکبهترین منبع 
کند  اشتهاي پرنده و متابولیسم چربی به گلوکز را تنظیم می

اینولین و الیگوفروکتوز . شودمیو باعث افزایش وزن 
ها به ویژه کلسیم،  باعث تشدید جذب گوارشی مینرال

 يدر مطالعه.)Chen et al. 2005(شودمنیزیم و آهن می
کاسنی  يگیري از مزایاي برگ و ریشهبه جهت بهره ،اخیر

 يریشه درصد50برگ و  درصد50گیري از در عصاره
.کاسنی استفاده شده است

Liu  با بررسی اثرات کاسنی  2011در سال  همکارانو
دي هاي گوشتی در شرایط عا بر عملکرد رشد جوجه

گرم برگ کاسنی  60استفاده از  پرورش گزارش نمودند که
تواند باعث بهبود ي غذایی میبه ازاي هر کیلوگرم جیره

FCRيتهیه شده يشان داد عصارهاخیر ن يمطالعه. گردد 
ز یک درصد در شرایط عادي پرورش وکاسنی با د

هاي رشد شامل  توانسته است بر روي تمام شاخص
مصرف دان، اضافه وزن و ضریب تبدیل غذایی اثرات 

2013در سال و همکاران  Izadiقبالً . مثبتی نشان دهد
 يپودر ریشه درصد3و  درصد1سازي نشان دادند اضافه

غذایی طیور با تشدید جذب گوارشی از  يکاسنی به جیره
هاي طریق افزایش طول، تعداد، سطح، عمق پرزها در انت

-اضافه. گرددروده باعث بهبود شاخص عملکرد پرنده می

هاي گوشتی تحت  سازي کاسنی به رژیم غذایی جوجه
هاي رشد شامل  استرس گرمایی باعث بهبود شاخص

و ضریب تبدیل غذایی گردیده مصرف دان، اضافه وزن 
در موارد Cاست و الگوي اثرگذاري مشابه اثرات ویتامین 

با توجه به ساختار مشابه ویتامین . استرس گرمایی است
C يهمؤثر يهبا ماد هگزایورونیک اسید به عنوان یک 

خاصیت مشابه این دو یورونیک اسید، عبارتی ه کاسنی یا ب
ها باشد ساختار شیمیایی آندلیل ه ترکیب ممکن است ب

چه مکانیسم اگر. تري داردهاي بیش که نیاز به بررسی
دقیق عملکرد کاسنی در تعدیل اثرات منفی استرس 

اخیر براي اولین بار به  يگرمایی موجود نیست و مطالعه
ارزیابی نقش کاسنی در کاهش اثرات جانبی استرس 

 يهاثرات عمد،رسد اما به نظر می ،گرمایی پرداخته است
کاسنی به دلیل الیگوفروکتوز و انیولین نیز در این فرایند 

در Chenو Yusrizalنقش داشته باشند به گونه اي که 
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 درصد1با اضافه کردن گزارش نمودند 2003سال 
غذایی طیور اثرات مثبتی در  يهالیگوفروکتوز به جیر

هاي رشد پرندگان تحت تیمار در شرایط عادي  شاخص
براي اولین بار  ،اخیر يبه هر حال مطالعه.مشاهده کردند

کاسنی  يیک درصدي برگ و ریشه ينشان داد عصاره
تواند در کنترل استرس گرمایی حاد  می Cهمانند ویتامین 

وزن، راندمان غذایی از طریق بهبود مصرف دان، اضافه 
هاي مهم این  مفید واقع شود که براي روشن شدن جنبه

هاي تحقیق و رمزگشایی اثرات کاسنی بر مکانیسم
فیزیوپاتولوژي طیور الزم است مطالعات تکمیلی به انجام 

. برسد

تشکر و قدردانی
امپزشکی و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه دانند که از زحمات مسئولین محترم دانشکده دنویسندگان بر خود الزم می

.آزاد اسالمی واحد شهرکرد که امکانات چنین تحقیقی را فراهم نمودند تشکر و قدردانی نمایند
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Abstract
Heat stress is accounting one of the most important factors of decreasing production and 

yield of poultry especially broiler chickens in hot areas. Using compounds having antioxidant 
properties were advised for reducing of the destructive effect of heat stress. Chicory 
(Cichorium intybus L.) is a source of phelanoeid compounds that has antioxidant property. 
Therefore, in this study, the effect of chicory on growth in chicken under heat stress was 
studied. For this, after preparation of hydroalcoholic extract, 270 chicks were divided into 6
groups in two distinct houses and chickens were reared until 22 days old in normal condition. 
From 22 to 42 days old, chickens in group 1, 2 and 3 (in house 1) were reared in normal 
condition and chickens in group 4, 5 and 6 (in house 2) were reared in 35 ˚C for 8 hours daily. 
Chickens in group 1 and 4 received vitamin C (100 mg/lit) and chickens in group 2 and 5
received chicory extract (100 mg/lit) from 22-42 days old. The chickens in group 3 and 6
reared as control. In the final of growing period, the cumulative weight gain, feed intake and 
feed conversion ratio were determined. The results showed although heat stress had a negative 
effect on growth indices but chicory extract as well as vitamin C (as standard control), can 
improve weight gain, feed intake and feed conversion ratio in chickens under heat stress. 

Key words: Heat stress, Cichorium intybus L., Vitamin C, Broiler Chicken, Growth
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