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 چکیده

باشد. چنانچه نرخ رشد را بتوان در می رشد عنوان شاخصافزایش توده بدن حیوان در واحد زمان به: زمینه مطالعاتی

ترین برنامه مدیریت تغذیه ممکن بینی نمود، تعیین مقدار مواد مغذی مورد نیاز و ارائه اقتصادیمراحل مختلف پرورش پیش

های گوشتی تغذیه شده با جیره غذایی حاوی پودر های رشد جوجهتخمین فراسنجه پژوهش با هدفاین  هدف:خواهد شد. 

تعداد  های مربوط به وزنداده روش کار:انجام گردید.  با استفاده از مدل گومپرتز توکوفریل استات-آلفابرگ زیتون و 

قطعه جوجه  20تیمار، سه تکرار و در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج  500روزه سویه کابگوشتی یکقطعه جوجه 300

 قرار گرفته و منحنی رشد با استفاده از مدل گومپرتز برای آنها برازش گردید. روز مورد استفاده 42در هر تکرار به مدت 

توکوفریل -آلفاگرم درکیلوگرم میلی 250همراه سویا)شاهد منفی(، جیره پایه به-های آزمایشی شامل: جیره ذرتجیره

بیشترین مقدار  نتایج:برگ زیتون بودند. درصد پودر 3و  5/2، 2صورت جیره پایه با اهد مثبت( و سه جیره به)ش استات

 برای رشد نرخ تغییر زمان بینی پیشبینی شده در هفته اول و دوم مربوط به تیمار شاهد منفی بود. میانگین وزن پیش

 پودر با شده تغذیه هایگروه در رشد نرخ بود. همراه اندک یهاتفاوت با مثبت شاهد به نسبت زیتون برگ پودر تیمارهای

 . تفاوت در مقدار عددی نرخ رشد پس از پشت سرگذاشتن هفته سوم دربود نزدیک یکدیگر به سوم هفته تا زیتون برگ

درصد پودر  5/2تیمارهای  تأثیر گیری نهایی:نتیجهدرصد پودر برگ زیتون و گروه شاهد مثبت افزایش یافت.  5/2گروه 

های نرخ رشد، زمان رسیدن به نقطه عطف بر میانگین وزن پیش بینی شده، بهبود فراسنجه برگ زیتون و شاهد مثبت

 منحنی رشد و افزایش وزن نهایی در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی موثرتر بودند.

 

 پودر برگ زیتون، مدل گومپرتز، منحنی رشد، نرخ رشد واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

عنوان محرک  ها در تغذیه دام، بهبیوتیکاستفاده از آنتی

رای بهبود بخشیدن به ب میکروبی، بدون شک رشد ضد

های عملکردی پرورش دام و جلوگیری از فراسنجه

با وجود اثرات . (2000رتون )با ها سودمند استبیماری

ها تحقیقات نشان داده که بقایای بیوتیکمثبت آنتی

ی طیور، منجر به ایجاد های موجود در الشهبیوتیکآنتی

مانع از درمان  های مقاوم در بدن انسان شده وسویه

همین منظور تاکنون  شود. بهها میبسیاری ازبیماری

یاهان گ، آلی ها، اسیدهایبیوتیکپرو ،هابیوتیکپری

های حاصل از ها و اسانسعصاره ،جاتادویه ،دارویی

بیوتیک در تغذیه طیور های آنتیها به عنوان جایگزینآن
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ها، تأثیرشان اند که دلیل عمده استفاده از آنمطرح شده

بر فلور میکروبی روده و سالمت دستگاه گوارش 

بر این امر تأکید  هاپژوهش (.2009 اکپو)ازکه و  باشدمی

فعال در های مختلف و ترکیبات زیستدارند که میکروب

 ها پتانسیل باالیی دارندافزایش سالمتی و عملکرد دام

ترکیبات  .(2000و رولف  2008)ویندیش و همکاران 

 انندم (Olea europaea) زیتون برگ گیاه شیمیایی

اولئوروپین، هیدروکسی تیروزول، تیروزول و کاتچین 

دارای اثرات مهم دارویی هستند. اولئوروپین ومشتقات 

ولیک دارای خاصیت ئحاصل از آن مخصوصاً اسیدال

بیوتیکی بوده و از لحاظ کمی آنتیو  کسیدانیآنتی قوی

نیز بیشترین ترکیب فنولی موجود در برگ زیتون را 

همکاران  و بوتسوگلو و 2006)گویندا  دهدتشکیل می

2010).  

-اکسیدانی است که بهآنتی  Eتوکوفرول یا ویتامین -آلفا

شود. این در جیره طیور استفاده می طور گسترده

های چرب بلند زنجیره در ویتامین از اکسیداسیون اسید

ماده مغذی  عنوان یککند و بهغشای سلولی جلوگیری می

 استبرای رشد و سالمت حیوانات شناخته شده

ها اکسیدان(. گنجاندن آنتی1991)بریگلویس و همکاران 

های به تأخیر در مواد خوراکی یکی از مؤثرترین شیوه

ها، افزایش مدت زمان انداختن اکسیداسیون چربی

ها و مواد خوراکی حاوی مصرف و ماندگاری چربی

چربی و ممانعت برای از دست دادن کیفیت حسی و 

 دلیلبه (.1985)ایتو و همکاران باشد ها میای چربیتغذیه

های امکان ایجاد اثرات سمی و سرطانزایی آنتی اکسیدان

-اکسیدانمصنوعی، در مورد سالمت مصرف کننده، آنتی

طور ها و اسید اسکوربیک بههای طبیعی نظیر توکوفرول

کارگرفته ههای سالم باکسیدانعنوان آنتیای بهگسترده

 (.2001شدند )موری و همکاران 

 عنوانبدن به وزن برای انتخاب گوشتی هایجوجه در

شده است.  انجام موفقیت توارث پذیر با یک صفت

 و بازدهی افزایش به منجر رشد برای سرعت انتخاب

 است. شده گوشتی کشتار در طیور سن کاهش همزمان

 کشیدمی طول روز 63 حدود 1976در سال طوریکهبه

 2001 سال در ولی برسد کیلوگرم دو وزن به جوجه که

است )هانیکوا و همکاران  یافته کاهش روز 35 به مدت این

 لیلدبه ریاضی هایمدلدربررسی روند رشد (. 2001

 طول در بدن وزن از داده زیادی تعداد نمودن خالصه

 دارای که منحنی هایاز فراسنجه کمی تعداد در زمان

 در زیادی دارند.باشند، کاربرد می نیز بیولوژیکی تفسیر

 مختلف در هایگونه بین تفاوت بیشترین ها،این بررسی

)آنتونی  است شده گزارش عطف نقطه تا تولد بین فاصله

 (. 1991و همکاران 

 عنوان شاخصافزایش توده بدن حیوان در واحد زمان به

باشد. چنانچه نرخ رشد را بتوان در مراحل می رشد

شناخت مواد مغذی مورد  بینی نمود،مختلف پرورش پیش

ترین برنامه مدیریت تغذیه ممکن نیاز و ارائه اقتصادی

 تحقیق یک (. در1388همکاران  )نیکخواه و خواهد شد

 نظر از تنها نه خطی غیر هایکه بررسی شد داده نشان

 از تخمینی بلکه هستند رشد روند توصیف کننده ریاضی

 دهندمی نشان را زنده وزن و غذایی بین احتیاجات رابطه

  .(2005راز  کی )سنگول و

 های رشد است.بینی رشد استفاده از مدلیک روش پیش

ها توابع ریاضی هستند و الگوی رشد وزن بدن این مدل

-مدل(. 2003)گلیو متیس و همکاران  کنندرا توصیف می

های رشدی در طیور از نوع توابع رگرسیون غیر خطی 

باشند )چاجی و لجستیک میمانند گومپرتز، ریچاردز و 

های بلدرچین رشد روند (1985ریکلف )(. 1393همکاران 

 خطی بررسی غیر رشد مدل یک از استفاده با را ژاپنی

پاسخ  است ممکن اولیه رشد که نمود گزارش و کرد

 همکاران و رید باشد. ان نهایی وزن تعیین برای کلیدی

 های منحنیفراسنجه از توانکه می ( بیان داشتند2006)

 سن کرد. کاهش انتخاب استفاده معیار عنوانبه رشد

-ایجاد محدودیت به منجر گوشتی هایجوجه در کشتار

بطنی،  وطهمح چربی افزایش قبیل از فیزیولوژیکی های

 هایفعالیت کاهش و آسیت سندرم ناگهانی، مرگ افزایش

ها و ارایه است. جهت افزایش دقت مدلمثلی شدهتولید
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هایی صورت گرفته است )لوپز و های جدید کوششمدل

های صورت گرفته برخی از پژوهش (.2008همکاران 

رشد  روند تغییرات نشان داده است که برای بیان ریاضی

بهترین  گومپرتز معادالت الشه، هایویژگی و پرنده

 راندون- اوویدو ،1996همکاران  و )هروبی است انتخاب

 زمانی .(2017و همکاران  دریکوندیو  2002 وهمکاران

 انتظار شودمی استفاده هاداده برای مدل گومپرتز از که

 به زودتر کمتر، اولیه رشد نرخ با هایجوجه رود کهمی

 نرخ که آنهایی با مقایسه در و برسند رشد سن حداکثر

 نشان را بیشتری نمایی وزن کاهش دارند، رشد باالتری

 گومپرتز منحنی (. شکل2004همکاران  و دهند )نواک

 با شرایط زمان از نقطه هر در حداکثر رشد دهدمی نشان

 این و بود خواهد و محیطی ایجاد شده، همراه ایتغذیه

 گرفتن نظر در بدون را ریاضی یک رابطه تجربی مدل

 متغیر و وابسته متغیر بین آن با مرتبط روند بیولوژیکی

 کندمی توصیف رشد تئوری فرضیات بر پایه مستقل

 .(1991 و همکاران )زونز

 با اثرات ترکیبات موجود در برگ زیتونرود انتظار می

-عنوان آنتیبه Eو ویتامین  بیوتیکیآنتیو  کسیدانیآنتی

را  های رشدیتغییر فراسنجه اکیسدان طبیعی، توان

. از طرفی چنانچه نرخ رشد را بتوان در داشته باشد

شناخت مواد  بینی نمود،پرورش پیشمراحل مختلف 

ترین برنامه مدیریت مغذی مورد نیاز و ارائه اقتصادی

منحنی  زیادی برای بررسی توابعتغذیه ممکن خواهد شد. 

که براساس نتایج  مانند تابع گومپرتز. وجود دارد رشد

بین  موجود رشد هایتفاوت خوبیبه تواندها میپژوهش

)ناقوس و همکاران  نماید مشخص را هاسویه و نژادها

1391.) 

هدف از انجام این پژوهش استفاده از مدل 

های گوشتی های رشد جوجههتخمین فراسنجدرگومپرتز

توکوفریل استات -تغذیه شده با پودر برگ زیتون و آلفا

 .بوددرصد  3و  5/2، 2در سطوح مختلف 
 

 

 

 هامواد وروش

و تحقیقات  این پژوهش در سالن مرغداری مرکز آموزش

علی آباد کمین متعلق به مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس اجرا گردید. تعداد 

قطعه جوجه گوشتی یکروزه)نر و ماده( سویه کاب  300

در قالب طرح کامالً تصادفی با میانگین وزن مشابه  500

جوجه در هر  قطعه 20پنج تیمار، سه تکرار و به 

 42طول دوره آزمایش به مدت تصاص یافتند. تکراراخ

ساعت روشنایی و  23روز بود. برنامه نوری به صورت 

یک ساعت تاریکی اجرا شد. درجه حرارت سالن پرورش 

هر روز نیم  گراد بود کهدرجه سانتی 32در روز اول 

 22تا  20درجه کاسته شد تا در سن سه هفتگی به دمای 

گراد برسد و این دما تا پایان آزمایش حفظ درجه سانتی

با  رقم زرد خشک شده در سایه های زیتونبرگگردید. 

متر آسیاب استفاده از آسیاب مکانیکی با قطر نیم میلی

قرار های آزمایشی مورد استفاده شدند و در تهیه جیره

گرفتند. ترکیب شیمیایی برگ زیتون، شامل: ماده 

، درصد( 40/9)خام، پروتئین(درصد 33/95)خشک

 و انرژی درصد( 60/2)خام، چربیدرصد( 6/18) خامفیبر

بود که  کیلوکالری بر کیلوگرم( 1800قابل سوخت و ساز)

 گیری گردیداندازه های استانداردبا استفاده از روش

(2005 AOAC).  جیره پایه بر اساس ذرت و کنجاله

های توصیه شده در دفترچه سویا با توجه به نیازمندی

های مختلف برای دوره 500 کابراهنمای پرورش سویه 

 21تا  11)روزگی(، رشد  10تا  یک)شامل آغازین 

 روزگی( با استفاده از نرم 42تا  22)روزگی( و پایانی 

)پستی و  (3و  2، 1جداول) تنظیم شد UFFDAافزار 

. برای محاسبه ترکیبات شیمیایی خوراک (1992همکاران 

د استفاده ش انجمن ملی تحقیقات آمریکااز جداول نیز 

(NRC 1994). ابتدا با مکمل  توکوفریل استات-آلفا

ویتامینی مخلوط و سپس به جیره پایه افزوده شد. پودر 

ها شد و در برگ زیتون جایگزین بخشی از ذرت جیره

صورت نیاز، با افزایش اندکی که در درصد روغن 

آفتابگردان، کنجاله سویا و اسیدهای آمینه مصنوعی 
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ها از نظر انرژی قابل ها داده شد، تمام جیرهجیره

و سایر مواد مغذی  سم، پروتئین خاممتابولی

های آزمایشی شامل: بنابراین، جیره شدند. سازییکسان

جیره غذایی بر پایه ذرت و کنجاله سویا بدون هر گونه 

 250 + افزودنی )تیمار شاهد منفی(، تیمار شاهد منفی

تیمار شاهد توکوفریل استات )-میلی گرم در کیلوگرم آلفا

درصد پودر برگ زیتون،  2ی + ، تیمار شاهد منفمثبت(

درصد پودر برگ زیتون و تیمار  5/2تیمار شاهد منفی + 

 درصد پودر برگ زیتون بود. 3شاهد منفی + 

وزن تمام  (در پایان هر دوره )آغازین، رشد و پایانی

ها در هر واحد آزمایش توسط ترازوی دیجیتالی جوجه

تلفات، وزن گیری گردید. تعداد با دقت یک گرم اندازه

های حذفی در کل دوره برای هر واحد تلفات و وزن جوجه

ساعت قبل و  12 .آزمایشی به صورت جداگانه ثبت شد

، محلول تنشمنظور کاهش ها بهبعد از توزین جوجه

ساعت  4ها قرار گرفت. مولتی ویتامین در اختیار جوجه

قبل از توزین نیز جهت یکنواختی دستگاه گوارش غذا از 

رس پرندگان خارج گردید و افزایش وزن تصحیح دست

شده و روز جوجه برای هر واحد آزمایشی محاسبه 

 .گردید

 

 روزگی( 1 -10دوره آغازین ) در های آزمایشیدرصد اجزا و مواد مغذی جیره -1جدول 
Table 1- Percentage of the ingredients and nutrients of the experimental diets during the starter period (1-

10 day) 

3 % olive 

leaf 
2.5 % olive 

leaf 
2 % olive 

leaf 
Positive 

control 
Negative 

control Feed ingredients (%) 

52.77 53.41 54.00 56.61 56.61 Corn 
3.00 2.50 2.000 0 0 Olive leaf powder  

36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 Soybean meal (44%) 
3.84 3.70 3.61 3.00 3.00 Sunflower oil  
1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 Dicalcium phosphate 
1.19 1.19 1.19 1.20 1.20 Oyster shell 
0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 Salt 
0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 L-Lysine hydrochloride  
0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 DL-Methionine  
0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 Sodium bicarbonate 
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 Mineral and vitamin supplement 
100 100 100 100 100 Total  

     Chemical composition 

(calculated) 
2974 2974 2977 2974 2974 ME (Kcal/kg) 
20.89 20.89 20.90 20.92 20.92 Crude protein (%) 
4.24 4.16 4.08 3.76 3.76 Crude fiber (%) 
0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 Calcium (%)  
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 Sodium (%) 
0.49 0.49 0.50 0.50 0.50 Available phosphorus (%) 
0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 Methionine (%)  
0.83 0.83 0.83 0.84 0.84 Methionine + Cystine (%)  
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 Lysine (%) 

* Mineral - Vitamin supplement for each kilogram of diet including: 10,000 IU vitamin A, 9790 units of vitamin 

D, 121 units of vitamin E, 20 micrograms of cyanocobalamin, 41.4 mg of riboflavin, 22 mg of niacin, 840 mg of 

Choline, 30 mg Bioquin, 4 mg thiamine, 60 mg Zinc sulfate, 60 mg manganese oxide, 20 mg ferrous sulfate, 2 mg 

copper oxides, 40 mg calcium pentotonate 
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 روزگی( 21 -11دوره رشد )در  های آزمایشیدرصد ترکیب و مواد مغذی جیره-2ل جدو
Table 2- Percentage of the ingredients and nutrients of the experimental diets of the growing period (11-21 

day) 

3 % olive 

leaf 
2.5 % olive 

leaf 
2 % olive 

leaf 
Positive 

control 
Negative 

control Feed ingredients (%) 

58.02 58.72 59.41 62.33 62.33 Corn 
3.00 2.500 2.00 0 0 Olive leaf powder  

30.25 30.25 30.25 30.15 30.15 Soybean meal (44%)  
4.42 4.22 4.04 3.22 3.22 Sunflower oil  
1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 Dicalcium phosphate  
1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 Oyster shell 
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 Salt 
0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 L-Lysine hydrochloride  
0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 DL-Methionine  
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 Sodium bicarbonate  
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 Mineral and vitamin supplement * 
100 100 100 100 100 Total 

     Chemical composition (calculated)  

3056 3056 3057 3057 3057 ME (Kcal/kg) 
18.86 18.86 18.87 18.89 18.89 Crude protein (%)  
4.24 4.16 4.08 3.76 3.76 Crude fiber (%)  
0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 Calcium (%)  
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 Sodium (%)  
0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 Available phosphorus (%)  
0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 Methionine (%)  
0.83 0.83 0.83 0.84 0.84 Methionine + Cystine (%)  
1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 Lysine (%) 

*Mineral – Vitamin supplement for each kilogram of diet including: 10,000 IU vitamin A, 9790 units of vitamin D, 

121 units of vitamin E, 20 micrograms of cyanocobalamin, 41.4 mg of riboflavin, 22 mg of niacin, 840 mg of 

Choline, 30 mg Bioquin, 4 mg thiamine, 60 mg Zinc sulfate, 60 mg manganese oxide, 20 mg ferrous sulfate, 2 mg 

copper oxides, 40 mg calcium pantothenate  
 

گومپرتز  رشد تابع رشد، خصوصیات برآورد منظوربه

 :است زیر صورت به فوق استفاده واقع شد. تابع مورد

Wt=W0 × Exp ((1-exp(-b×t) × (log (Wf /W0)) 

بر حسب ) t زمان در جوجه واقعی وزن tWآن  در که

1روز(، 
0W  فراسنج مرتبط با وزن اولیه جوجه )برحسب

فراسنج مرتبط با وزن نهایی )برحسب گرم(   2fW گرم(،

فراسنج مرتبط با سرعت رشد است. در این تابع سه  bو 

عنوان نماد به Expوجود دارد و  (b و 0W ،fWفراسنج )

( است. از نرم افزار 71728/2دهنده عدد نپری )نشان

-برای برازش تابع مزبور و برآورد فراسنجه  Rآماری

-های آن، استفاده گردید. تابع مزبور با استفاده از داده

روزگی، برازش شد.  42ها از سن یک تا های وزن جوجه

توان های برآورد شده، میدرتابع فوق، براساس فراسنجه

                                                           
1  Primary weight 

و وزن جوجه در زمان  (*tزمان نقطه عطف منحنی رشد)

را نیز با کمک روابط زیر برای هر جوجه  (*Wمورد نظر)

 محاسبه کرد:

𝑡∗ =
1

𝑏
[ln(ln(

Wf

𝑊0
))] 

𝑊∗ = 0.368𝑊𝑓 
 در نرخ رشد )افزایشی به کاهشی( تغییر که ایبه نقطه

 آن در که سنی به و عطف نقطه شودمی حاصل آن

 عطف نقطه در سن شودمی حاصل رشد حداکثر نرخ

 منحنی عطف، نقطه که گفت توانمی واقع گویند. درمی

 کاهش دوره و رشد سرعت دوره افزایش دو به را رشد

 (.2008کند )مارکاتو و همکاران می تقسیم رشد سرعت

 

2 Final weight 
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 روزگی( 42 -22دوره پایانی ) در های آزمایشیمغذی جیرهدرصد ترکیب و مواد  -3 جدول
Table 3- Percentage of the ingredients and nutrients of the experimental diets of the finishing period (22-42 

day) 

3 % olive 

leaf 
2.5 % olive 

leaf 
2 % olive 

leaf 
Positive 

control 
Negative 

control Feed ingredients (%) 

61.41 62.11 62.81 65.15 65.15 Corn 
3.00 2.50 2.00 0 0 Olive leaf powder  

26.80 26.80 26.80 27.20 27.20 Soybean meal (44%)  
4.63 4.33 4.23 3.51 3.51 Sunflower oil  
1.75 1.75 1.75 1.74 1.74 Dicalcium phosphate  
1.10 1.10 1.10 1.11 1.11 Oyster shell 
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 Salt 
0.17 0.17 0.17 0.15 0.15 L-Lysine hydrochloride  
0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 DL-Methionine  
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 Sodium bicarbonate  
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 Mineral and vitamin supplement * 
100 100 100 100 100 Total 

     Chemical composition (calculated) 

3112 3112 3112 3111 3111  ME (Kcal/kg) 
17.66 17.68 17.69 17.86 17.86 Crude protein (%)  
3.95 3.87 3.80 3.48 3.48 Crude fiber (%)  
0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 Calcium (%)  
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 Sodium (%)  
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 Available phosphorus (%)  
0.47 0.47 0.47 0.48 0.48 Methionine (%)  
0.78 0.78 0.79 0.79 0.79 Methionine + Cystine (%)  
1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 Lysine (%)  

*Mineral – Vitamin supplement for each kilogram of diet including: 10,000 IU vitamin A, 9790 units of vitamin 

D3, 121 units of vitamin E, 20 µg of cyanocobalamin, 41.4 mg of riboflavin, 22 mg of niacin, 840 mg of Choline, 

30 mg Bioquin, 4 mg thiamine, 60 mg Zinc sulfate, 60 mg manganese oxide, 20 mg ferrous sulfate, 2 mg copper 

oxides, 40 mg calcium pantothenate 

 

 نتایج و بحث 

برازش  برای گومپرتز غیرخطی مدل از آزمایش این در

از  یکی مدل این شد. استفاده هاجوجه رشد هایداده

 مهم برای ابزاری عنوانبه آن از که است رشد هایمدل

 درسن بدن وزن مانند بیولوژی هایشاخص تعیین

های جوجه رشد نرخ و رشد ماکزیمم پاسخ خاص،

بر  (.2005همکاران  و )راش شودمی استفاده گوشتی

بیشترین مقدار میانگین وزن پیش بینی  4اساس جدول 

های اول و دوم مربوط به تیمار شاهد منفی شده در هفته

درصد پودر برگ زیتون  5/2و پس از آن مربوط به تیمار 

بیشترین مقدار  .کردتغییر . اما از هفته سوم این روند بود

میانگین وزن پیش بینی شده در این هفته مربوط به تیمار 

درصد پودر  5/2و پس از آن مربوط به تیمار  شاهد مثبت

. در هفته چهارم بیشترین مقدار میانگین بود برگ زیتون

 3و سپس  5/2 وزن پیش بینی شده مربوط به تیمارهای

های پنجم و ششم . در هفتهبوددرصد پودر برگ زیتون 

درصد پودر برگ زیتون  5/2و تیمار  تیمار شاهد مثبت

به بقیه تیمارها بیشترین مقدار میانگین وزن پیش نسبت 

. این تغییرات میانگین وزن در نددادبینی شده را نشان 

در نتیجه عوامل مختلفی از جمله  احتماالً های مختلف هفته

تحمل مقدار فیبر جیره، رشد، سازگاری و سالمت دستگاه 

 باشد.کار برده شده میگوارش با تیمارهای به
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 )برحسب گرم( مقدار میانگین وزن پیش بینی شده توسط مدل گومپرتز در هر هفته -4 جدول
Table 4- Predicted average weight by Gompertz model per week (in grams) 

Treatments Negative control Positive control 2 % olive leaf 2.5 % olive leaf 3 % olive leaf 
Weeks      

1 144.6 141.0 138.3 142.1 133.4 
2 362.3 357.4 343.3 357.9 325.6 
3 707.1 720.2 677.9 711.0 639.5 
4 1151.0 1220.4 1127.9 1729.7 1567.2 
5 1641.5 1817.0 1650.7 1729.7 1567.2 
6 2125.5 2451.4 2145.0 2292.4 2098.5 

 

های گوشتی با استفاده از جوجه های رشدفراسنجه برتوکوفریل استات -آلفاو  اثر سطوح مختلف پودر برگ زیتون -5 جدول

 مپرتزومدل گ
Table 5- Effect of different levels of olive leaf powder and α-tocopheryl acetate on growth parameters of broiler 

chickens using Gompertz model 
 

Parameter fW SEM b SEM tW 

 

SEM T* W* 

Treatment         

Negative control 4252.8 176.6 0.045 0.0008 2125.5 91.7 33.9 1432.0 
Positive control 6115.8 186.3 0.040 0.0005 2451.4 73.9 39.8 2059.8 
2 % olive leaf 5118.0 772.2 0.041 0.0025 2145.0 361.1 38.0 1723.7 

2.5 % olive leaf 5176.7 911.9 0.042 0.0030 2292.4 384.9 37.2 1743.5 
3 % olive leaf 5192.7 1031 0.040 0.0033 2098.5 340.2 39.5 1748.9 

 

رشد )افزایشی به  زمان تغییر نرخ 5بر اساس جدول 

روزگی بود.  9/33کاهشی( برای تیمار شاهد منفی در 

گرم رسید که نسبت به  1432وزن در این زمان به 

تیمارشاهد مثبت و تیمارهای پودر برگ زیتون کمتر 

ها برای رسیدن به است. این بدین معنی است که جوجه

وزن مطلوب نیاز به زمان بیشتری دارند. بنابراین با 

رشد در تیمار شاهد منفی  نرخبه اینکه زمان تغییر توجه 

 8/4251زودتر فرا رسید، وزن نهایی کمتری نیز داشت )

رشد )افزایشی به کاهشی(  نرخگرم(. از طرفی زمان تغییر 

روزگی بود که دیرترین  8/39در برای تیمار شاهد مثبت

زمان در بین تیمارهای آزمایشی و شاهد منفی بود. در 

بیشترین وزن نهایی پیش بینی شده در همین این حالت 

 نرخگرم(. زمان تغییر  8/6115گروه پیش بینی گردید )

های اندک پودر برگ زیتون با تفاوت رشد برای تیمارهای

نسبت به تیمار شاهد مثبت پیش بینی گردید و بدین ترتیب 

تفاوت در وزن نهایی پش بینی شده این تیمارها هم ناچیز 

 بودند. 

 20، 10های حاوی روز جیره 28حقیقی که به مدت در ت

 درصد دانه خلر خام یا حرارت داده شده جایگزین 30و 

 نرخنشان داد که زمان تغییر  نتایج کنجاله سویا گردید،

درصد  30رشد )افزایشی به کاهشی( برای جیره حاوی 

بینی گردید خلر خام به نسبت سایر تیمارها دیرتر پیش

وجود ترکیبات ضد  احتماالًلت آن را روزگی( و ع47)

مغذی بیشتر در این تیمار عنوان شد )امیرآبادی و 

 (1390همکاران 

 75/3و  3، 25/2، 5/1، 75/0، 0در پژوهش دیگری سطوح 

درصد بنتونیت سدیم به صورت سرک به جیره اضافه 

بنتونیت  رشد برای تیمارهای نرخگردید. زمان تغییر 

افزایش یافت و نتیجه گرفته شد سدیم نسبت به شاهد 

برای رسیدن این تیمارها به وزن مطلوب نیاز به زمان 

( bثابت رشد ) .(1393باشد )چاجی و همکاران بیشترمی

( را 045/0در جیره شاهد منفی باالترین مقدار عددی )

نسبت به تیمار شاهد مثبت و تیمارهای پودر برگ زیتون 

وطه هر چه این ثابت از نشان داد. با توجه به فرمول مرب
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لحاظ عددی باالتر باشد سرعت رشد کمتری پیش بینی 

گردد. باالتر بودن ثابت رشد نمایی در تیمار شاهد می

منفی با کمترین وزن نهایی پیش بینی شده در این گروه 

مطابقت دارد. کمترین مقدار عددی ثابت رشد نمایی در 

برگ زیتون درصد پودر  3تیمارهای شاهد مثبت و تیمار 

در  رشد ثابت (2008همکاران ) و (. مارکاتو040/0) بود

های این گزارش کردند که با یافته 0416/0سویه کاپ را 

در پژوهش دیگری هم ثابت  .تحقیق نزدیکی زیادی دارد

گزارش شده است )ناقوس و  0382/0تا  01/0بین  رشد

 (1391همکاران 

 یابد ولیمی افزایش رشد سرعت پرنده، سن افزایش با

 حداکثر به رسیدن از پس و بوده محدود این افزایش

 رشد منحنی شودمی موجب یافته، کاهش خود، مقدار

 و است ثابت گومپرتز معادله در عطف نقطه .یابد تغییر

-میکنون بررسی در شد.بامی وزن بلوغ درصد 37 تقریبا

نرها  عطف نقطه بدن در وزن (1999همکاران ) و گراستو

 862عطف ماده ) نقطه در بدن وزن از باالتر گرم( 1191)

نیز  در مطالعه دیگر روند این گردید. برآورد گرم(

 افزایش برای (. انتخاب1985 ریکلیفاست ) شده مشاهده

 رشد تغییر منحنی باعث گوشتی هایجوجه در تولیدات

است. مشخص گردیده است که  شده آن هایو فراسنجه

، و سن 0 /0418، به 17/0بلوغ از شاخص در جنس نر 

روزگی  3/39روزگی به  70رسیدن به نقطه عطف از 

 کاهش مدت این طی کشتار رسیده است و سن

-جوجه در کشتار سن کاهش و است داشته محسوسی

 از فیزیولوژیکی هایایجاد محدودیت گوشتی به های

 ناگهانی، مرگ بطنی، افزایش محوطه چربی افزایش قبیل

-تولیدمثلی منجر شده فعالیتهای کاهش و آسیت سندرم

 .(1391است )ناقوس و همکاران، 

 

های گوشتی با بر نرخ رشد در انتهای هر هفته در جوجه توکوفریل استات-آلفاو  اثر سطوح مختلف پودر برگ زیتون-6جدول

 مپرتزواستفاده از مدل گ
Table 6- Effect of different levels of olive leaf powder and α-tocopheryl acetate on growth rate at the end of each 

week in broiler chickens using Gompert model 

Treatments Negative control Positive control 2 % olive leaf 2.5 % olive leaf 3 % olive leaf 
Weeks       

1 22.1 21.5 20.7 21.7 19.5 
2 40.4 41.1 38.4 40.6 36.0 
3 57.4 62.4 56.8 59.9 53.4 
4 68.1 79.6 70.7 74.1 67.3 
5 70.7 89.3 77.4 80.4 74.9 
6 66.7 90.7 77.0 79.2 75.9 

 

نرخ رشد تا  6براساس نتایج حاصل در جدول شماره 

های تغذیه شده با پودر برگ زیتون سوم در گروههفته 

مقدار تفاوت در از لحاظ عددی به یکدیگر نزدیک بود. 

درصد پودر برگ زیتون و  5/2تیمار نرخ رشد عددی 

-هفته سوم افزایش می عبور ازپس از گروه شاهد مثبت 

ماکزیمم  که دهدمی نشان گومپرتز منحنی 1 شکلیابد. 

و  ایتغذیه شرایط با همراه زمان از نقطه هر در رشد

یک  تجربی مدل این و بود خواهد شده ایجاد محیطی

بر  مستقل متغیر و وابسته متغیر بین را ریاضی رابطه

روند  گرفتن نظر در بدون رشد تئوری فرضیات پایه

 و همکاران )زونز کندمی توصیف آن با مرتبط بیولوژیکی

در منحنی رشد زیر نیز این روند مطابق نرخ رشد  .(1991

نحوی است که کلیه تیمارها ها در ابتدا بهاست. تفاوت

باشند دارای روندی یکسان و حتی منطبق بر یکدیگر می

-ها از یکدیگر به آرامی فاصله میو از هفته سوم منحنی

درصد  5/2گیرند که در این میان شاهد مثبت و تیمار 

نسبت به بقیه تیمارها در جهت افزایشی  ونپودر برگ زیت

 و سایر تیمارها هم با اختالف کم از هم مشاهده شدند.
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 روز 50مپرتزدر مدت وهای گوشتی با استفاده از مدل گمنحنی رشد در جوجه -1شکل 

Figure 1- Growth curve in broiler chickens using Gompertz model for 50 days 
 

 گیرینتیجه

 مدل از عنوان بخشی به تواندمی گومپرتز رشد تابع

های صفت وزن در جوجه داده برازش برای آماری اصلی

پودر برگ  تیمارهایکلیه  شود. برده کاربه گوشتی،

به نقطه عطف منحی  سن رسیدن شاهد مثبت، ن وزیتو

 تأثیر .دادندرشد را به نسبت شاهد منفی افزایش 

بر شاهد مثبت  ودرصد پودر برگ زیتون  5/2تیمارهای 

های نرخ بهبود فراسنجه بینی شده ومیانگین وزن پیش

موثرتر  در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی رشد

درصد پودر برگ  3های تیمار تأثیر . همچنینبودند

، درصد پودر برگ زیتون و شاهد مثبت 5/2 زیتون،

زمان رسیدن به نقطه عطف منحنی رشد و افزایش در

 در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی وزن نهایی

بهبود یا افزایش تعداد بیشتری با توجه به  .موثرتر بودند
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درصد پودر برگ زیتون  5/2 تیمارهای از صفات توسط

بدین  .گردداین دو تیمار توصیه می، کاربرد و شاهد مثبت

درصد در  2ترتیب با درصد کمتری پودر برگ زیتون)

و حیوان  مورد نظر حاصل شد درصد( نتیجه 3مقایسه با 

ات مثبت تأثیرگردد. متحمل درصد باالتری فیبر نمی

 از ،توانرا می تیمارها این مشاهده شده در اثر کاربرد

باکتریال اکسیدانی و آنتیترکیبات آنتیبه  طرف یک

-موجود در پودر برگ زیتون و همچنین نقش آنتی

 نسبت داد.  Eاکسیدانی ویتامین 
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Introduction: An increase in body mass per unit time is considered as a growth index (Nikkhah et 

al., 2010). If the growth rate can be predicted at different stages of development, it will be possible 

to determine the amount of nutrients needed and provide the most economical nutrition management 

plan (Naghos et al., 2013). A growth prediction method is based on the use of growth models. These 

models are mathematical functions and describe the pattern of body weight growth (Goliomytis et al., 

2003). Poultry growth models are non-linear regression functions such as Gompertz, Richards, and 

logistic (Chaji at al., 2015). When the Gompertz model is used for data, it is expected that the chicks 

with lower initial growth rate, reach to maximum growth age sooner and exhibit greater exponential 

weight loss than those with higher growth rates (Novak et al., 2004). The point at which the growth 

rate changes (from increase to decrease) is called the turning point, and the age at which the maximum 

growth rate is achieved is called the age at the turning point. In fact, it can be said that the turning 

point divides the growth curve into two phases of increasing growth rate and decreasing growth rate 

(Marcato et al., 2008). The use of antibiotics in poultry nutrition as an antimicrobial growth promoter 

is undoubtedly beneficial for improving broilers growth performance and preventing diseases (Barton 

2000). Despite the positive effects of antibiotics, researches have shown that the remains of antibiotics 

in poultry carcasses lead to the development of resistant bacteria strains in the human body and may 

prevent treatment of many diseases. So, prebiotics, probiotics, organic acids, medicinal herbs, spices, 

extracts and essential oils have been suggested as antibiotic substitutes in poultry nutrition (Azeke 

and Ekpo 2009). Antioxidant compounds in olive leaf as bioactive compounds, have high potential 

for enhancing animal health and performance. Adding natural antioxidants to feed is one of the most 

effective ways to delay lipid oxidation and improve growth performance parameters (Botsoglou et 

al., 2010). The aim of this study was to estimate the growth parameters of broiler chickens fed diets 

containing olive leaf powder and α-tocopheryl acetate using Gompertz model.  

Materials and methods: A total of 300 one-day-old broiler chicks (mixed sex) of Cobb 500 strain 

with similar mean body weight were assigned to a completely randomized design with five 

treatments, three replicates and 20 chicks per replicate. The experiment lasted up to 42 days of age. 

The dried olive leaves in the shade, were milled using a mechanical mill with a diameter of 0.5 mm 

and were added to the experimental diets. The experimental diets consisted of: corn-soybean basal 

diet (negative control), basal diet supplemented with 250 mg/kg of α-tocopheryl acetate (positive 

control) and basal diet containing three levels of olive powder (2, 2.5 and 3%). All diets were 

homogenized in terms of metabolizable energy, crude protein, and other nutrients. Feed and water 

were supplied for ad libitum consumption throughout the experiment. House temperature was initially 

set at 32◦C on day one and was decreased linearly by 0.5◦C per day to a temperature of 21◦C. During 

the experiment, the lighting program consisted of 23L: 1D. At the end of each rearing period (starter, 

grower and finisher), the weight of all chicks in each unit of experiment was measured by digital scale 

at an accuracy of one gram. The number of mortality and weight of dead and culled chicks were 

recorded separately to adjust feed conversion ratio. Four hours prior to weighing, the birds were 

deprived from the feed for uniformity of digestive tract. Growth curves were plotted and fitted using 

the Gompertz model. 
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Results and discussion: The highest predicted mean body weight (BW) of the chicks during the first 

and second weeks of life were observed in negative control followed by 2.5% olive leaf powder 

treatment. But, this trend was changed from the third week; so that the highest predicted mean weight 

at this week was related to the positive control treatment and then in the 2.5% olive leaf powder 

treatment. In the fourth week, the highest predicted BW was related to 2.5 and then 3% of olive leaf 

powder treatments. In the 5th and 6th weeks of the age, positive control and 2.5% olive leaf powder 

showed the highest predicted BW in compare with other treatments. These changes in BW at different 

weeks of age are probably due to various factors such as tolerance of dietary fiber, growth, health and 

adaptation of the digestive tract with the applied treatments. The time of growth rate change (increase 

to decrease) for negative control treatment was at 33.9 days of age. At this time, the BW reached to 

1432 g which was lower than the positive control and olive leaf powder treatments. This means that 

chicks need more time to reach their desired weight. Therefore, as the time of growth rate change in 

the negative control treatment arrived sooner, it had a lower final weight (4251.8 g). On the other 

hand, the time of growth rate change (increase to decrease) in positive control treatment was at 39.8 

days, which was the longest time between the negative control and other treatments. In this case, the 

highest final BW was predicted in this group (6115.8 g). The time of change of growth rate for olive 

leaf powder treatments was predicted with slight differences compared to the positive control 

treatment and thus the differences in final predicted BW of these treatments were negligible. In a 

study which soybean meal was replaced with 10, 20, and 30% of raw or heated chickpeas, the results 

showed that the time of change of growth rate (increase to decrease) in the diet containing 30% crude 

chickpeas was predicted to be in later ages (47 day) than the other treatments and this was probably 

due to the presence of more anti-nutrients in this treatment (Amirabadi et al., 2011). In another study, 

levels of 0, 0.75, 1.5, 2.25, 3 and 3.75% sodium bentonite were supplemented to the diet. The time of 

growth rate change for the sodium bentonite treatments was increased compared to the control and it 

was concluded that more time is needed to reach the broilers to desired weight (Chaji et al., 2014). 

As the age of the bird increases, the growth rate increases, but this increase is limited and, after 

reaching to its maximum value, decreases, causing the growth curve to change. The turning point in 

the Gompertz equation is constant and is approximately 37% of maturity weight. In the study of 

Mignon-Grasteau et al. (1999), body weight of male birds at the turning point (1191 g) was estimated 

to be higher than body weight of female birds at this point (862 g). This trend has been observed in 

another study (Ricklefs 1985). It seems that, selection for growth performance in broilers has changed 

their growth curve. 

Conclusion: The Gompertz growth function can be used as a part of the main statistical models to fit 

weight trait data in broilers. All olive leaf powder and positive control treatments increased the age 

to reach the turning point in compare with negative control. The effect of 2.5% olive leaf powder and 

positive control treatments on predicted mean body weight and improvement of growth rate 

parameters were more effective than other treatments. Also, 2.5 and 3% olive leaf powder and positive 

control treatments were more effective at reaching the turning point of growth curve and final body 

weight compared to other treatments. Due to the improvement or increase of more broilers traits by 

2.5% olive leaf powder and positive control treatments, application of these two treatments is 

recommended. 
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