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 چكيده

 بر تی  الشته،   اوصتیا    اکسیدان طبیعی بتر عملکترد تولیتدی،    عنوان آنتی هبه جیره ببرگ زیتون  سعوح مختلف پودرافزودن  تأثیر
قععه جوجة  300گوشتی با استفاده از تعداد  های در جوجه مغذید هضم موا  قابلیت و کوچک ة رود شناسی ریخت های  ونی، فراسنجه

روز  42متد    قععه جوجه در هر تکرار به 20در قال  طرحی کامالً تاادفی با پنن تیمار، سه تکرار و  500کابگوشتی یکروزة سویة  
گتر  در کیلتوگر  آلفتا     میلتی  250همتراه   سویا )شاهد منفی(، جیرة پایته بته   -های آزمایشی عبار  بود از جیرة ذر  معالعه شد. جیره

برگ زیتون بود. نتاین نشان داد افتزایش وزن    درصد پودر 3و  5/2، 2صور  جیرة پایه با   استا  )شاهد مابت( و سه جیره به توکوفریل
 (.p<05/0مابتت داشتت )   شتاهد     داری نسبت بته گتروه   کنندة پودر برگ زیتون در کل دورة آزمایش کاهش معنا های دریافت در گروه

  (. ضتری  p<05/0زیتون در مقایسه با شاهد مابت داشت ) درصد پودر برگ 3داری در گروه   وراک مارفی در کل دوره کاهش معنا
داری نسبت به تیمار شاهد منفی و مابت داشت  کنندة پودر برگ زیتون در دورة آغازین، افزایش معنا های دریافت در گروه  تبدیل غذایی

(05/0>pافزودن سعوح مختلف پودر برگ زیتون به جیره، طول پرز، عمق کریات و سعح پرز را .)    در مقایسه با گروه شاهد منفتی یتا
گلیسریدها، کلستترول و لیاتوپروتئین بتا دانستیتة      داری در غلظت سرمی تری (. کاهش معناp<05/0داری افزایش داد ) طور معنا مابت به

صتل، افتزودن   (. بر اساس نتتاین حا p<05/0پایین در تیمارهای پودر برگ زیتون در مقایسه با گروه شاهد منفی یا مابت مشاهده شد )
 شود. شناسی روده توصیه می  ون و بهبود ریخت  دلیل کاهش چربی های گوشتی به درصد جیرة جوجه  2پودر برگ زیتون تا سعح 

 افزایش وزن، برگ زیتون، پرز روده، جوجة گوشتی، چربی  ون، ضری  تبدیل غذایی. ها: واژه كلید
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 مقدمه

محاتوال  صتنعتی    های طبیعی در مقایسه بتا  اکسیدان آنتی

آستانی آن را   کننتدگان بته   مزیت بیشتری دارد، زیرا ماتر  

 عملکترد  در دهشت  مشاهده های پیشرفت وجود باپذیرند.  می

 محترک  هتای  بیوتیتک  یآنت از استفاده وشتی باگ های  جوجه

 در ضدمیکروبی مقاومت بروز در ها آن د الت لیل د به رشد،

 پارلمتان  است. شده رو هروب انتقاد با ها انسان، استفاده از آن

 ممنوعیت استفاده که کرد منتشر ای بیانیه 1382 سال در اروپا

 ستال  ابتدای از را رشد محرک داروهای و ها بیوتیک آنتی از

 کته  شد باعث مسئله این ،بنابراین رد.ک  می بیان بعد به 1385

  .[4] یابد افزایش رشد محرک عوامل سایر یافتن برای تال 

د. ترکیبتا  شتیمیایی   دارن  تواص دارویتی   یاه زیتوگ

، تیتروزول و  اولئتوروپین موجود در برگ زیتتون، از قبیتل   

مشتتتقا  اولئتتوروپین و  د.دارمهتتم دارویتتی  آثتتارکتتاتچین 

 اصتیت قتوی    ، اتوص النولیتک استید    به ،حاصل از آن

ی نیتز بیشتترین ترکیت     و از لحتاظ کمّت   داردبیوتیکی  آنتی

 از یکتی  دهتد.  ا تشکیل متی فنولی موجود در برگ زیتون ر

 هیدروکستی  ،اولئوروپین هیدرولیز از حاصل مهم ترکیبا 

 ده آن در اکستیژن  رادیکال جذب ظرفیت که است تیروزین

 و اکسیدانی یآنت های ویژگی با ای و ماده است سبز چای برابر

 طبیعتت  در نتدر   بته  ترکی  است. این قوی میکروبیضد

 [.4] شود صور  آزاد یافت می به

های مختلفی در ارتباط بتا افتزودن پتودر بترگ      زار گ

گوشتی وجتود دارد. در تحقیقتی    های جوجه  زیتون به جیرة

گتر  در   50، و 30،15وح صتفر،  ستع در  بترگ زیتتون  که 

هتای گوشتتی افتزوده شتد،      به جیرة غذایی جوجه کیلوگر 

 .نداشت پایانی ةمرحل در  وراکداری بر مار  امعن تأثیر

توانایی مار  برگ زیتون  افزایش را آندلیل پژوهشگران 

 [. 24کردند ]باالتر بیان  ینسن ها در توسط جوجه

 ،های در حتال رشتد    وک بارةدیگری که دردر معالعة 

گر  در کیلتوگر  جیتره    15و  10، 5 در سعوح برگ زیتون

شتتد. ماتتر   تتوراک دار  معنتتاباعتتث کتتاهش  و استتتفاده

 کتتتاهشمحققتتتان دلیتتتل کتتتاهش ماتتتر   تتتوراک را 

در برگ زیتتون   اولئوروپینوجود  ة وراکی در نتیج  و 

 [. 16مزه است ] تلا یکه گلیکوزیدعنوان کردند 

درصد  5/1و  1در تحقیق دیگری، با استفاده از سعوح 

هتای گوشتتی،    پودر برگ زیتتون در جیترة غتذایی جوجته    

داری در ماتر   توراک مشتاهده نشتد، امتا       تفاو  معنا

ول و لیاتوپروتئین بتا دانستیتة    گلیسرید، کلستتر  غلظت تری

[. در تحقیقی 26داری کاهش یافت ] طور معنا پایین  ون به

 هتای  مترغ درصد تفالة زیتتون در جیترة    9دیگر، زمانی که 

گذار استفاده شد، کلسترول و لیاتوپروتئین بتا دانستیتة     تخم

هتای   [. بر استاس گتزار   8پایین سر   ون کاهش یافت ]

زیتون به جیرة  رگو  نر نیز موجود، افزودن عاارة برگ 

گلیسرید و لیاوپروتئین  سعوح پالسمایی کلسترول تا ، تری

با دانسیتة پایین را کاهش و لیاوپروتئین بتا دانستیتة بتاال را    

 [. 4افزایش داد ]

گتتر  در  میلتتی 240و  120در پژوهشتتی دیگتتر، از  

های گوشتتی   کیلوگر  عاارة برگ زیتون در جیرة جوجه

هتای ایتن تحقیتق، تفتاو       یافتته   ر استاس استفاده شد. ب

داری در طول، عمتق و ستعح جتذبی پرزهتای رودة      معنا

روزگتی مشتاهده نشتد، امتا تتأثیرا        28کوچک در سن 

شناسی رودة کوچتک   اکسیدانی این عااره بر ریخت آنتی

 [.2معلوب ارزیابی شد ]

 ،زیتتون  برگ گیتاه  توجه به  واص مختلف و متنوع با

 افتزودن تأثیر  آن، در این پژوهش اکسیدانی یآنت آثارویژه  هب

عنتتوان  هبتته جیتتره بتتستتعوح مختلتتف پتتودر بتترگ زیتتتون 

 الشته، های  ویژگی اکسیدان طبیعی بر عملکرد تولیدی، آنتی

و  کوچتک  ةرود شناستی  ریخت های  ونی، فراسنجه بر ی

  وراک ارزیابی شد.قابلیت هضم 
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 ها مواد و روش

ز آمتوز  و تحقیقتا    این پژوهش در سالن مرغداری مرک

آبتتاد کمتتین متعلتتق بتته مرکتتز تحقیقتتا  و آمتتوز    علتتی

 300کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس اجرا شد. تعداد 

)مخلوط هتر   500قععه جوجة گوشتی یکروزة سویة کاب 

پنن  در   دو جنس نر و ماده( در قال  طرحی کامالً تاادفی

و بتا   قععته جوجته در هتر تکترار     20تیمار، سه تکترار و  

مد   میانگین وزن مشابه قرارگرفتند. طول دورة آزمایش به

ساعت روشتنایی و   23صور   روز بود. برنامة نوری به 42

یک ساعت تاریکی اجرا شد. درجة حرار  سالن پترور   

گراد و هر روز نتیم درجته    درجة سانتی 32در روز نخست 

درجتة   22تتا   20کاسته شد تا در سن سه هفتگی به دمای 

 ةجیتر گراد برسد. این دما تا پایان آزمایش حفظ شد.  تیسان

های  سویا با توجه به نیازمندی ةپایه بر اساس ذر  و کنجال

 500 کتاب  ةراهنمای پترور  ستوی   ةشده در دفترچ توصیه

 10تتتا  1هتتای مختلتتف شتتامل آغتتازین )ستتن  بتترای دوره

تا  22روزگی( و پایانی )سن  21تا  11روزگی(، رشد )سن 

[ تنظیم شد 17] UFFDAافزار  ( با استفاده از نر روزگی 42

از نیتز  ترکیبا  شیمیایی  وراک  ة(. برای محاسب1)جدول 

، توکوفریتل استتا   -آلفتا  [.13استفاده شد ] متداولجداول 

نخست با مکمل ویتامینی مخلوط و ستاس بته جیترة پایته     

افزوده شد. پتودر بترگ زیتتون جتایگزین بخشتی از ذر       

صور  نیتاز، بتا افتزایش انتدکی کته در       ها شد و در جیره

درصد روغن آفتابگردان، کنجالتة ستویا و استیدهای آمینتة     

ها از نظر انرژی قابتل   ها داده شد، تما  جیره مانوعی جیره

سازی  و سایر مواد مغذی یکسان وساز، پروتئین  ا  سو ت

های آزمایشی عبار  بود از جیرة غذایی  شد. بنابراین، جیره

و کنجالة سویا بدون هر گونه افزودنی )تیمتار   بر پایة ذر 

گتتر  در  میلتتی 250 + شتتاهد منفتتی(، تیمتتار شتتاهد منفتتی

، تیمتار  مابتت( تیمار شاهد توکوفریل استا  )-کیلوگر  آلفا

درصد پودر برگ زیتون، تیمار شاهد منفی  2شاهد منفی + 

 3درصد پودر برگ زیتتون و تیمتار شتاهد منفتی +      5/2+ 

 یتون.درصد پودر برگ ز

های رقم زرد واقع در  برای تهیة برگ زیتون از سرشا ه

ایستگاه تحقیقاتی شهرستتان کتازرون استتفاده  . ستاس،     

درجتة   25های چتوبی جتدا و در دمتای     ها از قسمت برگ

گراد و در شرایط سایه  شتک و بته محتل آزمتایش      سانتی

های مختلف بتا   های زیتون برای تهیة جیره منتقل شد. برگ

متر آستیاب شتد. ترکیت      میلی 5/0کانیکی با قعر آسیاب م

شتده در ستایه عبتار  بتود از      شیمیایی برگ زیتون  شک

 ا  و  اکستتر    ا ، چربی   ا ، فیبر  مادة  شک، پروتئین 

گیتری شتد    انتدازه  های استاندارد  ا  که با استفاده از رو 

[3.] 

هتتا دسترستتی آزاد بتته آب و  تتوراک داشتتتند.  جوجتته

روزگی و در پایان هر  واحد آزمایشی در یک های هر جوجه

صور  گروهی توزین و  دوره پس از دو ساعت قعع دان به

هتای   میانگین وزن زنده از تقسیم وزن کل بر تعداد جوجته 

دستت آمتد. میتانگین  توراک      زندة آن واحد آزمایشتی بته  

مارفی روزانتة هتر واحتد آزمایشتی از تفاضتل  توراک       

پایان هر دوره و تقسیم بر تعتداد  شده و باقیمانده در  توزین

روز مرغ و ضری  تبتدیل غتذایی نیتز از تقستیم  توراک      

ماترفی روزانته بتر افتتزایش وزن روزانته بترای هتتر دوره      

صور  جداگانه و در کل دوره محاسبه شد. تعداد تلفا   به

روزانة هر واحد آزمایشی در طول دورة آزمایش وزن و در 

لیدی نیز از رابعتة  های مخاوص ثبت شد. شا   تو فر 

 دست آمد. ( به1)

 

 10طول دوره((/×میانگین وزن زنده(/ضری  تبدیل غذایی×(                         شا   تولیدی=))درصد ماندگاری1)
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 آزمايشی های جیره شیمیايی تركیبات و خوراكی . مواد1 جدول

  های پایه جیره

 پایانی دورة

 روزگی( 42-22)

 دورة رشد

 روزگی( 21-11)

 دورة آغازین

 روزگی( 10-1)

 اجزای  وراک )درصد(

 ذر  61/56 33/62 15/65

 %(44کنجالة سویا ) 00/36 15/30 20/27

 روغن آفتابگردان 00/3 22/3 51/3

 کلسیم فسفا  دی 89/1 85/1 74/1

 پوستة صد  20/1 16/1 11/1

 نمک طعا  39/0 33/0 30/0

 متیونین -ال دی 22/0 23/0 24/0

 لیزین هیدروکلرید –ال 08/0 13/0 15/0

 1مکمل معدنی و ویتامینی 50/0 50/0 50/0

 شیرین جو  11/0 10/0 10/0

 شده( ترکیبا  )محاسبه   

 وساز ظاهری )کیلوکالری/کیلوگر ( انرژی قابل سو ت 99/2973 99/2973 95/3111

 پروتئین  ا  )درصد( 92/20 92/20 86/17

 ر  ا  )درصد(فیب 76/3 48/3 33/3

 کلسیم )درصد( 99/0 99/0 90/0

 فسفر در دسترس )درصد( 50/0 50/0 45/0

 متیونین )درصد( 50/0 50/0 48/0

 سیستین )درصد( متیونین+ 84/0 84/0 76/0

 لیزین )درصد( 20/1 20/1 05/1

 سدیم )درصد( 20/0 20/0 16/0

 E ،121المللی  ویتامین  واحد بین 2300کلسیفرول،  المللی  کوله واحد بین A ،11000کرد: ویتامین  یم تأمین را زیر موادمغذی از جیره، کیلوگر  هر در .1

گر   بیتوتین،   میلی 1گر   اسید فولیک،  میلی 4گر   ریبوفالوین   میلی 4گر   تیامین، میلی B12 ،02/0گر   ویتامین  میلی K3 ،2اللملی  ویتامین  واحد بین

 2/0گتر   ستلنیم،    میلتی  100گر   سولفا  منگنز،  میلی 125/0گر   اتوکسی کوئین،  میلی 840گر   کولین کلراید،  میلی 4دوکسین، گر   پیری میلی 03/0

 گر  میلی 50گر   آهن،  میلی 100گر   مس،  میلی 1گر   ید،  میلی
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دورة پرور ، یک قععه پرنده از هر واحتد   42در روز 

منظتور   زمایشی مربتوط بته  آزمایشی با میانگین وزن واحد آ

هتای   شد. پس از تفکیتک الشته انتدا      تفکیک الشه کشتار 

هتتای  لنفتتاوی شتتامل بتتورس فابریستتیوس، طحتتال، انتتدا  

معتتده، رودة کوچتتک، ستتکو ،  گوارشتتی، ستتنگدان، پتتیش

های مختلف الشه شامل محاتول   پانکراس و کبد، و بخش

 ها و چربی حفترة  ها، قسمت پشت و گردن و بال سینه، ران

 بعنی جدا و توزین شد. 

های  ونی در پایتان دوره   گیری فراسنجه منظور اندازه به

روزگی( از هر تکرار یک نمونه  ون از ورید بال  42)سن 

هتتای فاقتتد متتادة ضتتد انعقتتاد ا تتذ و پتتس از   در ستترنگ

لیتری تا زمتان   میلی 5/0های  جداسازی سر  در میکروتیوب

نگهداری شد. مقتدار   گراد درجة سانتی -20آنالیز در دمای 

گلیستترید، کلستتترول، لیاتتوپروتئین بتتا دانستتیتة بتتاال،   تتتری

های ستر   تون پتس از     لیاوپروتئین با دانسیتة پایین نمونه

 گیری شد. گشایی اندازه یا

گیری درصد قابلیت هضتم ظتاهری اجتزای     برای اندازه

های آزمایشی مختلف شامل مادة  شک، انرژی  تا ،   جیره

تر و پروتئین  ا  از رو  مارکر استفاده چربی  ا ،  اکس

شتده از   گر  اکسیدکرو  تهیه 3شد. به این ترتی  که مقدار 

هتای آزمایشتی    شرکت مرک آلمان به هر کیلوگر  از جیتره 

 توبی بتا جیتره مخلتوط شتد.       افزوده و چندین بتار و بته  

/ درصد اکسید کرو  بود کته  03های آزمایشی  حاوی  جیره

متد  دو روز در ا تیتار واحتدهای     روزگی بته  18از سن 

منظتور   آزمایشی مربوط قرارگرفت و از نیمتة روز دو  )بته  

اطمینان از پاکسازی دستگاه گوار  از  وراک فاقد مارکر( 

هتای   کتردن نتایلون در هتر واحتد آزمایشتی نمونته       با پهن

آوری شتد کته حتاوی     ای جمتع  گونته  فضوال  با دقت بته 

و بالفاصله دا ل آون بتا   ضایعاتی مانند پر و پوشال نباشد

ساعت  شک شتد.   72مد   گراد به درجة سانتی 60دمای 

 3/0هایی از هتر جیترة آزمایشتی و حتاوی      همچنین، نمونه

درصد اکسید کرو  نیز ا تذ شتد. قبتل از انجتا  آنالیزهتا،      

 5/0های  وراک و فضوال  بتا آستیاب دارای التک     نمونه

، درصد متادة   وبی  رد و مخلوط شد. ساس متری به میلی

 شک، درصد نیتروژن، درصد چربی  ا ، درصد  اکستتر  

ها معابق راهنمای آنالیز تقریبتی از رابعتة    و فیبر  ا  نمونه

 ( محاسبه شد.2)

(2) 

درصد قابلیت هضم 

 ظاهری
= 1۰۰ - 1۰۰ × 

 درصد اکسید کروم جیره
× 

 درصد مادة مغذی فضوالت

مغذی جیره درصد مادة درصد اکسید کروم فضوالت  

 

ستنجی   ها با رو  طیتف  گیری اکسید کرو  نمونه اندازه

نوری جذب اتمی با شعله توسط دستگاه انجا  شتد. بترای   

 [.10کار رفت ] ها رو  هضم  شک به سازی نمونه آماده

هتا   شناسی مخاط ژژونو  جوجه منظور بررسی ریخت به

ن ازای هر تکرار یک جوجه با میانگی به روزگی، 42سن  در

کشتتار، محتویتا     از پتس  وزن واحد آزمایشی انتختاب و 

دا ل بدن تخلیه و رودة کوچک جدا شتد. از نقعتة میتانی    

مترمربع تهیته و   سانتی 5/0ژژونو  یک نمونة بافتی به ابعاد 

درصد برای حذ  بقایای مواد غذایی  9/0با محلول سالین 

درصد بترای معالعتة بافتت تابیتت      10شسته و در فرمالین 

سازی  ودکتار   های بافتی ساس در دستگاه آماده . نمونهشد

کنندة اضافی سته   بافت قرارگرفت و با عبور از محلول ثابت

 مرحلة زیر انجا  شد:

ها در محلول الکل اتیلیک  . آبگیری، با قراردادن نمونه1

 با درجا  صعودی

 ها در محلول زایالن سازی با قراردادن نمونه . شفا 2
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ها دا ل پارافین متایع   ن با قراردادن نمونهکرد . پارافینه3

 سازی نمونه با پارافین. منظور اشباع به

ها از دستگاه  تارج و بته کمتک دستتگاه      ساس، نمونه

هتای   (، بلتوک Leukhardtذوب پارافین و قال  لوکهار  )

هتای بافتت روده بتا استتفاده از      پارافینی تهیته شتد. نمونته   

میکرومتتر   5خامت بتا ضت    ودکتار چر تان   میکروتو  نیمه

 -ای قرارگرفتتت و بتتا هماتوکستتیلین  روی استتالید شیشتته

های بافتی  شناسی نمونه آمیزی شد. برای ریخت ائوزین رنگ

هتتای  گیتتری از میکروستتکو  نتتوری استتتفاده شتتد. انتتدازه

شده  پرز سالم انتخاب 10شناسی پرزهای روده روی  ریخت

د شناستی متور   های ریختت  از هر نمونه انجا  شد. شا  

بررسی شامل طول پرز )از نوک پرز تا محل اتاال کریات، 

بر حس  میکرومتر(، عرض پرز )متوستط عترض پترز در    

ابتتتدا، وستتط و انتهتتای پتترز، برحستت  میکرومتتتر(، عمتتق 

غارهای لیبرکان )از پایة پرز تا الیة زیر مختاط بتر حست     

گیتری و ستعح جتذبی پترز بتر حست         میکرومتر( انتدازه 

 [.2( محاسبه شد ]3با استفاده از رابعة ) میکرومتر مربع نیز

(3 ) 

  ×/ میانگین عرض پرز( 2) ×)میانگین طول پرز(  

 (π2سعح جذبی پرز = )  

 4بترای متدل   SAS [23 ]افتزار   ها با استفاده از نر  داده

ای دانکتن در   آزمون چند دامنه به کمک ها میانگین تجزیه و

 مقایسه شد.درصد  5سعح احتمال 

(4   ) Yijk = μ+ Ti + eijk 

میانگین جامعه،  μمقدار هر مشاهده،  Yijkدر این رابعه، 

Ti  اثر تیمار آزمایشی وeijk .اثر  عای آزمایش بود 

 نتايج و بحث

گتزار    2میانگین مواد مغذی پودر برگ زیتون در جدول 

هتتای مختلتتف، تنتتوع زیتتادی در  شتتده استتت. در گتتزار 

اند که  ققان بیان کردهشود. مح ترکیبا  برگ زیتون دیده می

واریته، فال و سال تأثیر کمتی بتر ترکیبتا  بترگ زیتتون      

ویتژه   کردن، بته  سازی و نحوة  شک دارد، اما شرایط ذ یره

شتود،   های زیتون بدون شا ه  شتک متی   هنگامی که برگ

[. در 6] گتذارد  بیشترین تأثیر را بر ترکیبا  آن بر جای متی 

کتردن   شا ه،  شتک  ها از این آزمایش، در جداسازی برگ

ها در سایه و نگهداری معلوب آن تتا زمتان آزمتایش     برگ

گیری ترکیبا   عمل آمد. نتاین حاصل از اندازه دقت الز  به

شتتیمیایی پتتودر بتترگ زیتتتون در ایتتن آزمتتایش بتتا نتتتاین  

 [.26های مشابه همخوانی دارد ] آزمایش

توکوفریتل استتا  و پتودر بترگ زیتتون بتر       -تأثیر آلفتا 

نشتان داده شتده    3های گوشتتی در جتدول    وجهعملکرد ج

هتای   عنتوان افزودنتی   است. استتفاده از گیاهتان دارویتی بته    

 وراکی در جیرة طیور و ستایر حیوانتا  آزمایشتی، نتتاین     

های عملکردی نشان داده است. دالیل  متفاوتی را بر شا  

 پترور   نوع و شترایط  در قابل ذکر عبار  است از تفاو 

ج مواد مؤثر بر گیاه و ستعوح افتزودن آن   گیاه، رو  استخرا

به جیره که همگی بر میزان ترکیبا  مؤثر بر گیتاه و غلظتت   

مواد فعتال در دستترس حیتوان و فعالیتت بیولتوژیکی آن و      

 [.  1دنبال آن بر نتاین تحقیقا  اثرگذار است ] به

 

 

 (خشک ة)درصد ماد . میانگین مقدار تركیبات شیمیايی پودر برگ زيتون2دول ج

  اکستر  ا  فیبر  ا  چربی  ا  پروتئین  ا  مادة  شک ترکیبا  شیمیایی

 1/95 6 /8 85/2 6/18 8/5 
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تأثیر تیمارهای آزمایشی بر میانگین افزایش وزن روزانه 

دار بتتود  هتتای آغتتازین، پایتتانی و کتتل دوره معنتتا  در دوره

(05/0>pبه ،)    طوری که کمترین میتانگین افتزایش وزن در

درصد پودر برگ زیتون بود  3ازین مربوط به سعح دورة آغ

و از این نظر با تیمارهتای شتاهد مابتت و منفتی ا تتال       

رسد باالبودن درصد فیبتر  تا  در    نظر می معنادار داشت. به

درصتد پتودر بترگ زیتتون باعتث شتد کته         3جیرة گروه 

درصد(، زیترا در   76/3ها رشد کمتری داشته باشند ) جوجه

کتردن فراینتد    گتوار  در حتال ستاری    این دوره دستتگاه 

پتذیری استت. در    تکمیلی تولید و ترشح آنزیمتی و عتاد   

دورة پایانی و کل دوره در مقایسه با دورة آغازین، کتاهش  

میانگین رشد تفاو  کمتری با گروه شتاهد منفتی داشتت.    

پذیری و افتزایش تحمتل فیبتر     توان به عاد  این امر را می

های پایانی و کل، گتروه   در دورهجیره در پرنده نسبت داد. 

شاهد مابت افزایش معناداری در میانگین رشتد در مقایسته   

ها نشتان داد کته در ایتن ارتبتاط آثتار مابتت        با سایر گروه

ممکن است مؤثر باشد. گزار  شده استت کته    Eویتامین 

 گر  در کیلوگر  50و  30وح زیتون در سع استفاده از برگ

. بتاالتر از  شتد  آغتازین  ةحلدر مر رشدباعث کاهش  جیره

در  گر  در کیلوگر  بترگ زیتتون   30 بودن سعح حد تحمل

هتا، دلیتل ایتن     آن در این سن کم جوجه و میزان فیبر جیره

 [. 24] ده استش دار ذکراکاهش معن

هتای آغتازین،    کتدا  از دوره   وراک مارفی در هتیچ  

داری با گروه شتاهد نداشتت. در    رشد و پایانی تفاو  معنا

ن حال، اثر تیمارهتا بتر  توراک ماترفی در کتل دورة      عی

(. میانگین  توراک ماترفی   p<05/0آزمایش معنادار بود )

درصتد پتودر بترگ     3کننتدة   دریافت  در کل دوره در گروه

داری کمتتر از تیمتار شتاهد مابتت بتود       طور معنتا  زیتون به

(05/0>p    ولی با تیمار شتاهد منفتی و ستایر گتروه ،)   هتای

داری نداشتت   پودر برگ زیتون ا تال  معنتا کنندة  دریافت

(05/0<pگروه دریافت .)  درصد پتودر   3کنندة جیرة حاوی

برگ زیتون مار   وراک کمتری در کل دوره نسبت بته  

ستتایر تیمارهتتا داشتتت کتته ا تتتال  آن تنهتتا بتتا گتتروه    

دار بتود. ایتن    توکوفریتل استتا  معنتا   -کننتدة آلفتا   دریافت

توکوفریتل استتا    -علوب آلفاتوان به آثار م ا تال  را می

در جیتتره نستتبت داد. مشتتابه چنتتین نتتتایجی در تحقیقتتی  

 50، و 15، 30وح صفر، سعدر  برگ زیتونمشاهده شد که 

هتتای گوشتتتی  در جیتترة غتتذایی جوجتته گتتر  در کیلتتوگر 

 این پژوهش سعوح مختلف برگ زیتون در در استفاده شد.

 داشتت و ن  توراک داری بر مار  امعن تأثیر پایانی ةمرحل

در ستن  هتا   توسط جوجهبهبود توانایی مار  برگ زیتون 

کته   گیری کردند بدین ترتی  نتیجه شد.دلیل آن بیان  ،باالتر

تتتأثیری بتتر  ار بتترده شتتدهکتت هبتترگ زیتتتون در ستتعوح بتت

همتین نتیجته را    .[24]  وراکی جیره نداشتته استت    و 

 توان از معالعة حاضر استخراج کرد.  می

درصد  5/1و  1ا استفاده از سعوح در تحقیق دیگری، ب

هتای گوشتتی،    پودر برگ زیتتون در جیترة غتذایی جوجته    

[. در 26داری در مار   وراک مشاهده نشد ] تفاو  معنا

 10تحقیق دیگری، استفاده از پودر برگ زیتتون بته میتزان    

گوشتی در سن هفت   های گر  در کیلوگر  در جیرة جوجه

ماتر   توراک، ضتری      داری بر روزگی، تأثیر معنا28تا 

[. از سوی 1تبدیل غذایی و درصد تلفا  پرندگان نداشت ]

درصتتد پتتودر بتترگ زیتتتون در جیتترة  1دیگتتر، استتتفاده از 

روزگتی، بهتترین    42گوشتتی از ستن یتک تتا      هتای  جوجه

شتتتا   تولیتتتدی و کمتتتترین درصتتتد تلفتتتا  در     

 [.25همراه داشت ] گوشتی را به های جوجه

های  آغازین در تمامی گروهضری  تبدیل فقط در دورة 

داری در مقایسه  کنندة پودر برگ زیتون، افزایش معنا دریافت

(. ایتن افتزایش عتددی    p<05/0های شاهد داشت ) با گروه

دار میتانگین   ضری  تبدیل ممکن است نتیجة کتاهش معنتا  

تتر ذکتر کتردیم.     افزایش رشد در این دوره  باشد که پتیش 

 داری نداشت. و  معناها تفا شا   تولید در بین گروه
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موارد مختلفتی از کتاربرد گیاهتان دارویتی و تتأثیرا       

ها گزار  شتده استت. بترای ماتال، ترکیبتی از       مختلف آن

هتای گوشتتی از ستن     گیاهان دارویی چین در جیرة جوجه

روزگی باعث بهبود افزایش وزن در مقایسه بتا   21هفت تا 

ری  تبتدیل  تیمار شاهد شد  اما بر  وراک ماترفی و ضت  

[. در پتژوهش دیگتری،   9غذایی تأثیر معنتاداری نداشتت ]  

استتتفاده از ستتعوح مختلتتف پتتودر بتترگ زیتتتون در جیتترة 

روزگتی در شترایط    42های گوشتی از سن یتک تتا    جوجه

دمایی معمول پرور  و نیتز تحتت تتنش سترمایی، تتأثیر      

معناداری بر وزن زنده،  توراک ماترفی، ضتری  تبتدیل     

[. استتفاده از  25ا  کل دوره نداشتت ] غذایی و درصد تلف

گر  در کیلوگر  برگ زیتون، رازیانته و   20و  10دو سعح 

گتذار باعتث افتزایش     پونة کوهی در جیرة بلتدرچین تختم  

( درصد تولید تختم در مقایسته بتا جیتره     p<05/0دار ) معنا

شاهد شد، اما میانگین  توراک ماترفی روزانته و درصتد     

مختلتف و جیترة شتاهد     تلفا  بتین تیمارهتای آزمایشتی   

[. در تحقیتتق دیگتتری، 5داری نشتتان نتتداد ] ا تتتال  معنتتا

گر  در کیلتوگر    6و  4، 2های گوشتی با سه سعح  جوجه

پودر برگ زیتون تغذیته شتد. نتتاین نشتان داد کته میتزان       

های آغتازین، پایتانی و کتل دوره      وراک مارفی در دوره

 [.12داری نداشت ] تفاو  معنا

توکوفریل استا  و پودر برگ زیتون -آلفا اثر استفاده از

 42هتای گوشتتی در ستن     اجزای الشة جوجته  جیره بر در

نشان داده شده است. بته غیتر از وزن    4روزگی در جدول 

اکستیدان   نسبی قل ، استفاده از پودر بترگ زیتتون و آنتتی   

تأثیر معناداری بر اجزای الشته نداشتت. وزن نستبی قلت      

یسته بتا تیمتار شتاهد کمتتر بتود،       داری در مقا طور معنتا  به

طوری که کمترین میزان درصد وزن قل  مربوط به تیمار  به

درصد پودر برگ زیتون بود. در واقع، بتا افتزایش ستعح     3

پودر برگ زیتون در جیره روند کاهشی در وزن نسبی قل  

توان نتیجة مار  بهینة مواد  مشاهده شد. این کاهش را می

بیان کرد. این نتیجه بتا بررستی    مغذی و اتال  کمتر انرژی

گوشتتی   دیگری در  اوص مار  پونه در جیرة جوجة 

 [.14 وانی دارد ] هم

توکوفریل استا  و پودر برگ زیتون -اثر استفاده از آلفا

های گوشتتی   های  ونی جوجه بر ی فراسنجه جیره بر در

گزار  شده است. غلظت  5روزگی در جدول  42در سن 

هتای آزمایشتی در    ون در تمامی گروهگلیسرید سر    تری

داری کتاهش یافتت    طتور معنتا   مقایسه بتا شتاهد منفتی بته    

(05/0>pغلظت کلسترول سر   ون در تمامی گروه .)  های

آزمایشی دارای پودر برگ زیتون، در مقایسه با شاهد منفی، 

(. غلظتتت p<05/0داری کتتاهش نشتتان داد ) طتتور معنتتا بتته

برگ زیتون در جیره رونتد  کلسترول با افزایش درصد پودر 

کاهشی داشتت. لیاتوپروتئین بتا دانستیتة پتایین در تمتامی       

هتتای آزمایشتتی دارای پتتودر بتترگ زیتتتون تفتتاو    گتتروه

معنتتاداری را نستتبت بتته تیمتتار شتتاهد منفتتی نشتتان داد    

(05/0>p   غلظتتت لیاتتوپروتئین بتتا دانستتیتة بتتاال تفتتاو .)

 معناداری در بین تیمارها نداشت.

در ارتباط با اثر استفاده از مشتقا  گیاه  تحقیقا  مختلفی

زیتون بر غلظت لیایدهای سرمی  ون صور  گرفتته استت.   

نتاین آزمایش حاضر با بر تی معالعتا  در گیاهتان دارویتی     

معابقت دارد. برای ماال، در تحقیقی با استفاده از پتودر بترگ   

گوشتی، میزان  های درصد در جوجه 5/1و  1زیتون در سعوح 

طتور   سرید، کلسترول و لیاوپروتئین با دانسیتة پایین بهگلی تری

 [.26معناداری کاهش یافت ]

درصتد تفالتة زیتتون بته      9در تحقیقی دیگر، زمانی که 

گتتذار افتتزوده شتتد، کلستتترول و   تختتم هتتای متترغجیتترة 

[. بر 8لیاوپروتئین با دانسیتة پایین کاهش عددی نشان داد ]

ة برگ زیتتون بته   های موجود، افزودن عاار اساس گزار 

جیتترة  رگتتو  نتتر، ستتعوح پالستتمایی کلستتترول تتتا ،  

گلیسرید و لیاوپروتئین بتا دانستیتة پتایین را کتاهش و      تری

[ کته بتا نتتاین    4لیاوپروتئین با دانسیتة باال را افتزایش داد ] 

  وانی دارد. پژوهش حاضر هم
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بر اساس تحقیقا  قبلتی، بترگ گیتاه زیتتون و بر تی      

دیگر حاوی ترکیباتی است که غلظت چربی گیاهان دارویی 

دهد. از طرفی، شاید بتوان آثار کاهندگی   ون را کاهش می

شتده بتا جیترة حتاوی      های تغذیه کلسترول سر  در جوجه

دلیل وجود فیبتر بتاال در مقایسته بتا      پودر برگ زیتون را به

تیمارهای شاهد بیان کرد. همبستگی بین روند  عی کاهش 

افزایش فیبر جیتره دیتده شتد. ستازوکار      میزان کلسترول با

دقیق تأثیر افزایش فیبر جیره بر کاهش لیایتد  تون، هنتوز    

 وبی مشخ  نشده است. احتماالً افزایش سعح ستلولز   به

هتای صتفراوی    در جیره از طریق ایجاد ترکی  فیبر با نمک

شود. کبد  های صفراوی از طریق مدفوع می باعث دفع اسید

رفتته از کلستترول    د صتفراوی ازدستت  نیز برای جبران اسی

کند که این مورد باعث کاهش کلسترول در بدن   استفاده می

[. 22یابتد ]  ترتی  کلسترول  ون کاهش می و بدین  شود می 

کتردن جیترة    همچنین، بتر مبنتای ستایر تحقیقتا ، مکمتل     

های لگهتورن ستفید بتا پتودر ستیر، باعتث مهتار و         نیمچه

شتد   با سنتز کلستترول  بطمرتآنزیم کبدی چندین  سرکوب

متیل گلوتاریل کوآ رودکتتاز   3-هیدروکسی-3، )برای ماال

 کتتاهش ستتعحبتتا  کتته هیدروکستتیالز( - 7αکلستتترول  و

 [. 19شود ] همراه میسر   کلسترول

توکوفریل استا  و پودر برگ زیتون -اثر استفاده از آلفا

گوشتی   های شناسی رودة کوچک جوجه ریخت جیره بر در

نشتان داده شتده استت.     6روزگتی در جتدول    42در سن 

سعوح مختلف پودر برگ زیتتون باعتث افتزایش معنتادار     

(، امتا  p<05/0طول، عمق کریات و سعح جذبی پرز شتد ) 

تأثیری بر عرض پرز نداشت. اگرچه به لحاظ آماری تفاو  

داری در عترض پترز دیتده نشتد، استتفاده از ستعوح        معنا

ددی باعتث افتزایش   مختلف پودر برگ زیتتون از نظتر عت   

 عرض پرز نسبت به تیمار شاهد منفی شد.

های محدودی در مورد تتأثیر استتفاده از    اگرچه بررسی

هتای   شناستی روده در جوجته   پودر برگ زیتون بر ریختت 

گوشتی صور  گرفته است، معالعتا  متعتددی در متورد    

هتای مختلتف بتر     اکسیدان تأثیر انواع گیاهان دارویی و آنتی

 240و 120روده انجا  شده است. استفاده از شناسی  ریخت

گتتر  در کیلتتوگر  عاتتارة بتترگ زیتتتون در جیتترة    میلتتی

روزگی تفاو  معناداری در  28های گوشتی در سن  جوجه

طول، عمق و سعح جذبی پرز نداشت  اما تأثیرا  معلوب 

شناسی روده مابتت ارزیتابی    اکسیدانی زیتون بر ریخت آنتی

 توانی   تاین آزمایش حاضتر هتم  [ که تا حدودی با ن2شد ]

جتای پتودر    کاربردن عااره به  دارد. البته، تفاو  سنی و به

برگ ممکن استت دلیتل ایتن تفتاو  باشتد. نتتاین ستایر        

ای بترگ   دهد که افتزایش ستعح تغذیته    تحقیقا  نشان می

زیتون در جیره بر وزن دئودنو ، ایلئو  و کل رودة کوچتک  

ر واقع، این افتزایش در  نسبت به وزن افزایش یافته است. د

دهنتدة   شده با سعوح باالی برگ زیتون نشان پرندگان تغذیه

سازگاری فیزیکی روده برای تحمل میزان فیبر بیشتر است. 

دهد که فیبر بیشتری تحمل  این سازگاری به پرنده اجازه می

ها وزن، حجم و ظرفیت دستگاه گتوار    کند. در اکار گونه

 [.24ایش نشان داده است ]با افزایش فیبر جیره، افز

اکسیدانی ترکیبا  مختلف موجتود در    اوصیا  آنتی

های آزاد و حفاظتت از   عاارة برگ زیتون در مهار رادیکال

های  پراکسایش چربی غشای سلول، با افزایش فعالیت آنزیم

اکسیدانی سوپراکستید دیستموتاز و کاتتاالز بته تنظتیم       آنتی

هتتای  عتدة متتو  تعتادل اکسایشتتی و حفاظتت از مختتاط م  

 [. 2صحرایی تحت استرس انجامید ]

در تحقیقتتا  دیگتتری نیتتز آثتتار گیاهتتان دارویتتی و    

های مختلف بر  اوصیا  روده بررسی شده  اکسیدان آنتی

درصتد عاتارة    5/0و  25/0است. استفاده از سعوح صفر، 

داری طتول،   طتور معنتا   های گوشتی، به سیر در جیرة جوجه

افزایش داد، ولی تتأثیری در  عمق کریات و سعح جذبی را 

 [. 18عرض پرز نداشت ]
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در تحقیق دیگری، افزایش معنادار طول، عرض و سعح 

پرزهتتتتتای رودة کوچتتتتتک )دئودنتتتتتو  و ژژونتتتتتو ( 

 Cشده با سعوح مختلف ویتتامین   گوشتی تغذیه های جوجه

اکسیدان در مقایسه با جیرة شاهد مشاهده  عنوان مادة آنتی به

هتایی   اکستیدان  بت کردند که کاربرد آنتیشد. پژوهشگران ثا

های اپیتلیتال روده   در جیرة غذایی از سلول Cنظیر ویتامین 

هتا محافظتت    در برابر عوامتل اکستیدکنندة ناشتی از تتنش    

بتر   انجامد. عتالوه  ها می کند و به افزایش رشد این سلول می

اکسیدانی عاارة برگ زیتون در مقایسه با  این، فعالیت آنتی

تر بود که این متورد ناشتی از آثتار     نیز قوی Eو  Cن ویتامی

هتای   کوشی بین ترکیبا  فالونوئید، اولئوروپسید و فنتل  هم

 [. 2عاارة برگ زیتون است ]

توکوفریل استا  و پودر برگ زیتون -اثر استفاده از آلفا

 42گوشتتی در ستن    هتای  قابلیت هضم جوجته  جیره بر در

ستت. قابلیتت هضتم    نشان داده شده ا 7روزگی در جدول 

ها بود و در  چربی در گروه شاهد مابت باالتر از سایر گروه

درصد برگ زیتون نیز کاهش معناداری در مقایسته   3گروه 

(. قابلیت هضم چربی بتا  p<05/0با گروه شاهد دیده شد )

افزایش میزان پودر بترگ زیتتون در جیتره، رونتد کاهشتی      

کنندة پودر  فتهای دریا داشت. قابلیت هضم چربی در گروه

داری کمتر از تیمار شاهد مابت بتود   طور معنا برگ زیتون به

(05/0>p همچنتتین، قابلیتتت هضتتم چربتتی در پرنتتدگان .)

طتور   درصتد بترگ زیتتون، بته     3شده با جیرة حاوی  تغذیه

داری کمتر از تیمارهای شاهد مابت و شاهد منفی بتود   معنا

(05/0>p    اثتتر پتتودر بتترگ زیتتتون و آنتتتی .) ان اکستتید 

توکوفریل استا  بر قابلیت هضم پروتئین  تا ، متادة   -آلفا

 دار نبود.  شک، انرژی  ا  و  اکستر  ا  معنا

گتر  بتر    میلی 250و  125تحقیقا  نشان داد با افزودن 

استا  به جیرة بلتدرچین، قابلیتت    توکوفریل -کیلوگر  آلفا

[. این 20یابد ] طور معناداری افزایش می هضم چربی  ا  به

دستت آمتد. همچنتین، در     تیجه در پژوهش حاضر نیتز بته  ن

یافته در درجتة   های پرور  پژوهشی روی جوجة بلدرچین

گر  بتر کیلتوگر     میلی 250حرار  محیعی باال، با افزودن 

طتور معنتاداری    ، قابلیت هضتم چربتی  تا  بته    Eویتامین 

اکستیدانی عمتده در    آنتتی  E[. ویتتامین  21افزایش یافتت ] 

هتتا و در مجتتاور   یتتة لیایتتدی ستتلولبختتش غشتتای دو ال

کند و شروع به تولیتد رادیکتال    های اکسیداز عمل می آنزیم

هتای صتفراوی    [. از طرفتی، کمبتود نمتک   15کند ] آزاد می

[. احتمتاالً  11عامل اصلی محدودکنندة هضم چربی استت ] 

هتای متتراکم( بتا ایجتاد پیونتد بتا        فنلی )تاتن ترکیبا  پلی

زمتان جتذب و    ول، کاهش همهای صفراوی و کلستر نمک

شتود و از ایتن طریتق     هتا را باعتث متی    افزایش دفع چربی

 دهد.  ها را کاهش می قابلیت هضم چربی

اثر گیاهان مختلف بر قابلیت هضم معالعه شده استت.  

درصد تفالة  15و  12، 9، 6، 3برای ماال، با افزودن سعوح 

های گوشتتی، قابلیتت هضتم      شک انگور به جیرة جوجه

صتور    ی  ا  با افزایش سعح تفالة  شک انگتور بته  چرب

دلیتل   [. احتماالً فیبر بتاالی جیتره بته   7 عی کاهش یافت ]

های صتفراوی در ایتن زمینته تأثیرگتذار      افزایش دفع نمک

گتتر  در کیلتتوگر  مخلتتوط    میلتتی 200استتت. ماتتر   

آمده از دارچین، پونه و فلفل، همچنتین   دست های به اسانس

هتای  تانوادة    لوگر  مخلتوط استانس  گر  در کی میلی 800

نعناعیتتان )رزمتتاری، آویشتتن و میختتک( باعتتث بهبتتود     

پذیری متادة  شتک و چربتی  تا  در کتل دستتگاه        هضم

گر  از گیاهان دارویی  10گوار  شد. در عین حال، تغذیة 

پونتته، مرزنجتتو ، رزمتتاری، آویشتتن و بومتتادران در هتتر  

یاهتان در  گر  استانس ایتن گ   1کیلوگر  از جیرة غذایی یا 

هضتم   کیلوگر  جیرة غذایی، تأثیر معناداری بر انترژی قابتل  

 [.11پذیری مادة  شک و نیتروژن نداشت ] ظاهری و هضم

شده با آویشتن   های گوشتی با جیرة مکمل تغذیه جوجه

( نشان داد که اثتری بتر   Cinnamaldehydeو سینامآلدهید )

قابلیتتت هضتتم ظتتاهری ایلئتتومی پتتروتئین  تتا ، نشاستتته، 
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مچنین قابلیت هضم کل چربی دستگاه گوار  در ستنین  ه

 [. 7روزگی ندارد ] 40و  21

شتود   های پژوهش حاضر، توصتیه متی   با توجه به یافته

هتای   درصتد در جیترة جوجته    2پودر برگ زیتون حداکار 

گوشتی استفاده شود. این ستعح از پتودر بترگ زیتتون بتر      

باعتث  عملکرد و قابلیت هضم چربی تأثیر منفتی نتدارد و   

شناستی روده و کتاهش چربتی     های ریختت  بهبود شا  

 شود.  ون می
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Abstract 

The effects of different dietary levels of Olive Leaf Powder (OLP) as a natural antioxidant on growth 

performance, carcass traits, some blood parameters, small intestinal morphology and feed digestibility in 

broiler using a total of 300 one-day-old Cobb500 broilers were studied in a completely randomized 

design with 5 treatments, 3 replicates and 20 chicks for each replicate, up to 42 d. The experimental diets 

included corn-soybean meal basal diet (negative control), basal diet supplemented with 250 mg/kg of 

alpha-Tocopheryl acetate (positive control) and three basal diets containing 2, 2.5 and 3 percent OLP. The 

results showed that during total experimental period (1-42 d), weight gain was decreased (p<0.05) in OLP 

received groups in comparison with positive control. Feed intake during 1-42 d period was decreased 

(p<0.05) in group which was treated by 3% OLP in comparison with positive control group. In starter 

period, feed conversion ratio was increased (p<0.05) in all groups treated by OLP in comparison with 

negative and positive controls. Dietary inclusion of different levels of OLP increased (p<0.05) length of 

villi, crypt depth and villus surface in comparison with the negative or positive controls. A significant 

decrease (p<0.05) was observed in serum concentrations of the triglycerides, cholesterol and low-density 

lipoproteins in OLP treated groups in comparison with negative or positive controls. Based on the results, 

dietary inclusion of OLP up to 2% in the broiler diets is recommendable, because it reduces blood lipids 

and also improves intestinal morphology. 

Keywords: blood lipids, broiler, feed conversion ratio, intestine villi, olive leaf, weight gain. 
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