دوره   19شماره   1بهار 1396
صفحههای 175-187

اثر دوره زمانی استفاده از برگ زیتون در جیره غذایی بر عملکرد،
فراسنجههای خونی و ناهنجاری متابولیکی آسیت در جوجههای گوشتی
3

صیفعلی ورمقانی ،*1فرزاد بسطامی ،2محمد اکبری قرایی

 .1استادیار ،بخش تحقیقات علوم دامی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایالم ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،ایالم -ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ایالم
 .3استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالم ،ایالم-ایران

تاریخ پذیرش مقاله1394/11/21 :

تاریخ وصول مقاله1394/06/14:

چكيده
اثی تریيم بیگ زيرون دو هفرمهل طخر

دشوه پیشو

بی عم کید ش نلهنجلو طرلبوعیکي سیت بل اسرفلده از تهداد  336قاهم جوجم

گوشري نی سويم وي دو قلعب طید رلطال تصلدفي بل شش تیملو ،چهلو تکیاو ش  14پینده دو هی تکیاو بم طدت  42وشز بیوسني شند.
جییههل غیايي بی اسل

توصیمهل جوجمگوشري وي دو سم دشوه زطلني ش بل اسرفلده از ساود صفی شلهد) ش ينک دوصند بنیگ

زيرون دو هی دشوه تهیم شد .تیملوهل

زطليشي عیلوت بودند از :جییه شلهد ،تریيم جییه حلش يک دوصد بیگ زيرون از ينک تنل 14

وشزگي ،جییه حلش يک دوصد بیگ زيرون از يک تل  21وشزگي ،جییه حلش يک دوصد بیگ زيرون از ينک تنل  28وشزگني ،جینیه
حلش يک دوصد بیگ زيرون از يک تل  35وشزگي ش جییه حلش يک دوصد بیگ زيرون از يک تل  42وشزگي .اثی تیملوهل

زطليشي

بی شزن زنده پليلن دشوه زطليش ،طصیف خوواک ش ضیيب تیديل غیايي طهنيداو نیود .ت فلت نلشي از سیت دو پیندگلني رم دو دشوه
يک تل  14ش يک تل  42وشزگي بل جییه يک دوصد بنیگ زيرنون تریينم شنده بودنند رمرنی بنود  .)P<0/05بیشنریي طينداو دوصند
هملتوریيت ش غ ظت هووطون تی يندشتییشنی دو پلينلن دشوه پنیشو

طیبنوط بنم تیمنلو شنلهد بنود  .)P<0/05تفنلشتي دو تهنداد

گ یولهل قیطز ش غ ظت هووطون  T4دو پليلن دشوه دو پیندگلن طیبوط بم تیملوهل طخر

طشنلهده نشند .بیاسنل

نرنليج حلصنل،

اسرفلده از يک دوصد بیگ زيرون دو جییه جوجم هل گوشري بدشن تأثیی ننلطا وب بنی عم کنید ،ت فنلت نلشني از سنیت وا رنلهش
طيدهد.
كلیدواژهها :سیت ،بیگ زيرون ،جوجم گوشري ،عم کید وشد ،هملتوریيت ،هووطونهل تییشئید

* نوي نده ط ول

Email: : varmaghany@yahoo.com
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مقدمه

بیوعننوژيکي طوجننود دو بننیگ زيرننون اسننت ش دو دوطننلن

پیشیفتهل ژنریکي ش بهیودهل تریيم ا بلعنث افنزايش


ب یلو از بیملو هل نظینی ق یني-عیشقني ش عفنوني طنوود

سیعت وشد ش بلزدهي خوواک دو جوجمهل گوشري شده

اسرفلده قیاو طيگیید [ 5ش .]21

است [ .]13افزايش سیعت وشد ،روتنله شندن طنول دشوه

بیگ دوخت زيرون دو طب سنري بدعیل خلصنیت ضند

ش بهیود بلزدهي خوواک دو جوجنمهنل گوشنري،

بلرریيليي ،ج نوگیی از تصن ب شنیايی  ،نرني ار نیدان،

احرملل بیشز بهضي از نلهنجلو هل طرلبوعیکي نظیی سیت

تببی ش ط ی طوود اسنرفلده قنیاو طنيگینید [ .]25سناود

وا افزايش داده است [ .]12سیت دو جوجنمهنل گوشنري

طخر

صفی ،0/5 ،يک ش  1/5دوصد بیگ زيرون دو جینیه

يکي او طهمریي اخرالالت طرلبوعیکي دو سیاسی دنیل اسنت

غننیايي جوجننمهننل گوشننري دو شننیاي دطننل طییهنني ش

[ ،]28دو شیاي طییهي دو حندشد  50دوصند ت فنلت غینی

سیطليي بدشن تأثیی سوء بی عم کید ،بلعث رنلهش

پیشو

اسری

عفننوني جوجننمهننل

گوشننري طیبننوط بننم سننیت اسننت.

ت فلت نلشي از سیت شد [ .]27اسیدهل چیب غییاشنیلع

فلررووهننل طخر نن

ژنریکنني ،فیزيوعننوژيکي ،طحیانني ش

طوجود دو عصنلوه بنیگ زيرنون بلعنث رنلهش عیپیندهل

تریيما وش طیزان شیوع سیت طوثیند [ .]12بل اسرفلده از

پالسمل ش ج وگیی از بیملو هل ق یي عیشقني دو ان نلن

بینلطمهل طنلسب تریيما ش طديیيري طيتوان طیزان ت فلت

طيشنوند [ .]15اسنرفلده از بنیگ زيرنون دو جینیه غنیايي
جوجم هل گوشنري بلعنث رنلهش فشنلو خنون شند [.]3

نلشي از سیت دو جوجنمهنل گوشنري وا رنلهش داد ،دو
طیلن بینلطمهل طخر

اسرفلده از بیگ زيرون ش عصلوه بیگ زيرون بلعث افنزايش

تریيما طيتنوان اسنرفلده از گینله

جیيلن خون دو عیشق ریشنی ق ب ش فهلعیت طنظم ق نب دو

داوشيي زيرون وا نلم بید [.]27

ان لن طيشوند [ .]21اسنرفلده از سناود طخر ن

بیگ زيرون بم دعیل داشر تیرییلت پ نيفن ني فهنلل از

بیگ زيرون بلعنث رنلهش  TSHش افنزايش  T3ش  T4سنیم

نظی فیزيوعوژيکي ،از اهمیت خلصي بیخنووداو اسنت [،]5
رم از گیشنرمهنل

خون طو هل شد [ .]4اسرفلده از يک دوصد بیگ زيرون دو

دشو خلصنیت داوشيني ش طحنلفظري ن

شنلخرم شده است .اشعی بلو دو سلل  1954گزاو

جییه بیا دسریلبي بم عم کنید طا نوب ش رنلهش ت فنلت

شد رم

نلشي از سیت ،توصیم شده است [ .]27بم نظی طي وسد رم

بیگ زيرون دو دوطلن بیملو طلالوينل ش رنلهش تنب طنؤثی

اسرفلده از يک دوصد بنیگ زيرنون دو جینیه دو دشوههنل

است [ .]19بیگ زيرون يک فی شوده فیعي طزاوع پنیشو

طخر

زيرون است .دو صنليع وشغ گینی دو حندشد  10دوصند
شزن زيرون وا بیگهل تشکیل طيدهند ش دو زطلن هنی
طيشود [ .]22اشع ووشپی

پیشو

جوجمهنل گوشنري ،اثنیات طرفنلشتي بنی

عم کید ش طیزان بیشز سیت داشرم بلشد .هندف از اجنیا

از

اي ن

هی دوخت زيرون دو حدشد  25ری وگیم بیگ زيرون حلصل
 ،)Oleuropeinويوتی

عصنلوه

زطننليش ،بیوسنني تننأثیی اسننرفلده از بننیگ زيرننون دو

دشوه هل طخر

،)Rutin

پیشو

بنی عم کنید ،صنفلت خنوني ش

طیزان بیشز سیت دو جوجمهل گوشري بود.

شوبلروسنننید  ،)Verbacosideپیجیننننی -7-گ وروزيننند
 )Apiginin-7-glocosideش عیوت ننننوعی -7-گ وروزينننند

مواد و روشها

 ،)Luteolin-7-glucosideش عیوت نننوعی -7-گ وروزيننند از

طيداو طوود نیلز بیگ تنلزه زيرنون از ينک بنل تحيیينلتي

پ نني فنننلهننل طهننم طوجننود دو بننیگ زيرننون طننيبلشننند.

زيرون وقم زود) جمع شو ش دو سليم ش دطنل طهمنوعي

اشع نننووشپی از تیریینننلت غلعنننب ش طنننؤثیتیي تیرینننب

اتلق خشک شد.
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جدول  .2تركیب شیمیایی برگ زیتون (درصد)
طلدهخشک

پیشت ی خلم

چیبيخلم

فیییخلم

خلر ریخلم

ر یم

ف فی

94/78

8/98

8/67

16/33

9/77

2/67

0/19

طيداو طلده خشک ش تیریینلت شنیمیليي پنیشت ی خنلم،

طنندت  42وشز اسننرفلده شنندند .جوجننم هننل هننی شاحنند

چیبيخلم ،فییی خلم ،خلر ری خنلم ،ر نیم ش ف نفی بنیگ

زطليشي دو پليلن هی هفرم ش پنس از دش سنلعت اعمنلل

زيرون بل اسرفلده از وش هل اسرلنداود اندازهگیی شد []6

گیسنري بم صووت گیشهي توزي ش طیلنری شزن زنده ،

جدشل  .)2بیگ زيرون بنم صنووت پنودو بنم طینزان ينک

افزايش شزن وشزانم ش ضیيب تینديل غنیايي ش طصنیف
خوواک بی اسل

دوصد دو جییه اسرفلده شد .بم طنظوو بنم حنداقل وسنلندن
اثیات انیلوداو  ،طيداو طوود نیلز بیگ زيرنون بنم صنووت

وشز جوجم طحلسیم شد.

جوجم هنل دو طنول دشوه زطنليش ،بنم ب ش خنوواک
زادانم دسریسي داشرند .بینلطم نوو بم صووت  23سلعت

هفرري سیلب شد.
جییه هل غیايي بی پليم ذوت ش سويل ش بنیا تنأطی

وششنليي ش يک سلعت تلويکي تنظیم شد .ت فلت هی شاحد

طواد طری توصیم شده جوجم گوشري وين بنیا سنم

زطليشي وشزانم سم بلو جمع شو  ،شزن رشي ،رلعیدگشليي

دشوه زطلني يک تنل  15 ،14تنل  28ش  29تنل  42وشزگني

ش ثیت طي شد .ت فلت نلشي از سیت بل اسرفلده از شنلخص

تنظیم شدند .يک جییه فلقد بیگ زيرنون نینز بنم عننوان

ب شودگي شکم ،بشلطم ق ب ش هیپیتیشفي بان واسنت

جییه شلهد دو هی دشوه دو نظی گیفرنم شند جندشل .)1

شنده از

تیملوهل

طشخص شد .بم اي طنظوو ،ق ب هی جوجم ت ن

زطليشي شلطل  -1جییه شلهد بندشن اسنرفلده

الشم خلوج دو روتله تیي زطلن طمک ) ش عنیشق بنزوگ،

از بیگ زيرون از يک تل  42وشزگي -2 ،اسرفلده از بنیگ

سینو هل ،ده یزهل ش چیبي هل اطیاف ن بنم دقنت جندا

زيرون از يک تل  14وشزگي ش بيینم طنول دشوه زطنليش

شد تل تنهل با هل بلقي بملنند .با واست از طحنل اتصنلل

اسرفلده از جییه شلهد -3 ،اسرفلده از بیگ زيرون از ينک

ن بم ديواوه بی دش با جدا ش خون داخل با هنل تخ ینم

تل  21وشزگي ش بيیم طول دشوه زطليش اسرفلده از جینیه

شد ش سپس شزن بان واسنت  )RVش شزن هنی دش بان
 )TVبل تیازش ح ل

شلهد -4 ،اسرفلده از بیگ زيرون از يک تل  28وشزگني ش

بل دقت  0/1طی يگیم شزن رشي ش

بيیننم طننول دشوه زطننليش اسننرفلده از جیننیه شننلهد،

ن یت شزن با واست بم شزن هی دش با طحلسیم شد ،دو

 -5اسرفلده از بیگ زيرون از يک تنل  35وشزگني ش بيینم

صووتي رم اي ن یت بلالتی از  0/29بنود ] ]17بنم عننوان

طول دشوه زطليش اسرفلده از جییه شلهد ش  -6اسنرفلده

ت فلت سیري ثیت طيشد .دو پليلن دشوه زطليش نینز تمنلم

از بننیگ زيرننون از يننک تننل  42وشزگنني بودننند .دو اين

پینده هل بلقیملنده دو هی تکیاو رشرلو ش ن یت شزن بان

زطليش تهداد  336قاهم جوجم نی يک وشزه سويم وي

واست بم هی دش با طحلسیم شد.

بل طیلنری شزن  46/02گیم دو يک طید رلطالً تصنلدفي
بل شش تیملو ،چهلو تکیاو ش  14طشلهده دو هی تکیاو بم
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جدول .1مواد خوراكی و تركیب جیره های آزمایشی
غلزي

يک تل  14وشزگي)

وشد

 15تل  28وشزگي)

پليلني  29تل  42وشزگي)

شلهد

بیگ زيرون

شلهد

بیگ زيرون

شلهد

بیگ زيرون

دانم ذوت

51/94

50

51/83

50/35

51/15

49/56

رنجلعم سويل 44دوصد)

37/44

37/92

33/5

33/5

28/3

28/4

دانم گندم

4

4

8

8

14

14

بیگ زيرون

0

1

0

1

0

1

وشغ گیلهي

1/99

2/47

2/52

3

2/66

3/14

صدف

1/23

1/22

1/14

1/14

1/14

1/14

د ر یم ف فلت

1/91

1/91

1/65

1/65

1/66

1/66

نمک

0/35

0/35

0/3

0/3

0/3

0/3

0/35

0/35

0/35

0/35

0/25

0/25

طلده خوواري دوصد)

1

طکمل شيرلطی
1

0/35

0/35

0/35

0/35

0/25

0/25

طکمل طهدني
د ال طریونی

0/27

0/27

0/23

0/23

0/18

0/19

ال–عیزي -هیدوشر زايد

0/16

0/15

0/13

0/13

0/11

0/11

تیرییلت شیمیليي طحلسیم شده
انیژ قلبل سوختشسلز

2850

2920

2850

2920

2970

2970

ری ورلعی /ری وگیم)
21/8

21/8

20/5

20/5

18/8

18/8

پیشت ی خلم )%

1

1

0/91

0/91

0/9

0/9

ف فی قلبل اسرفلده )%

0/5

0/5

0/45

0/45

0/45

0/45

سديم )%

0/19

0/19

0/16

0/16

0/15

0/15

0/58

0/58

0/52

0/52

0/46

0/46

1/27

1/27

1/16

1/16

1/02

1/02

0/93

0/93

0/86

0/86

0/77

0/77

ر یم )%

طریونی
عیزي

)%
)%

طریونی  +سی ری

)%

 1ازا هی ری وگیم جییه اي طيلديی تأطی شد :شيرلطی 1000 ،Aشاحد بی اعم ي ،شيرلطی  1500 D3شاحد بی اعم ي ،شيرلطی  15 Eشاحد بی اعم ني،
شيرلطی 0/008 B12طی يگیم ،تیلطی  0/5طی ي گیم ،ويیوفالشي  4طی يگیم ،اسید پلنروتنیک  8طی يگیم ،نیلسی  25طی يگیم ،پییيدشر ی  1طی يگیم،
اسید فوعیک  0/2طی يگیم ،بیوتی  0/1طی ي گیم ،طنرنز  110طی ي گیم ،ه  35طی يگیم ،وش 100طی يگیم ،طس  9طی يگیم ،يد  1/3طی يگیم ،ریلعت
 0/9طی يگیم ش س نیوم  0/15طی يگیم.

دو پليلن وشزهنل  35 ،28ش  42دشوه پنیشو

خون گیفرم شد .طیزان هملتوریيت دو وشزهنل  35 ،28ش

بهند از دش

سلعت گیسنري از هی شاحد زطليشي دش قاهم جوجم دش

 42اندازه گیی شد .بیا اندازه گیی هملتوریيت از وش

نمونم) بم صووت تصلدفي انرخلب ش از سیلهیگ بنلل نهنل

طیکیشهملتوریيت اسرفلده شد ،بدي صووت رم خون تنلزه
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شاود عوعمهل طويی

نتایج و بحث

غشرم بم طنلده ضند انهينلد هپنلوي )

تأثیی اسرفلده از بیگ زيرون دو دشوههل طخر

شننننده ش سننننپس بلسننننلنریيفیوژ طیکیشهملتوریيننننت

پیشو

بی

HAEMATOKRIT 200, 24 standard capillary tubes,

شزن زنده ،افزايش شزن وشزانم ،طصیف خوواک ش ضنیيب

RPM max 13000, Rotors cat no 2076, Hettich
 )Germanyبننل  12000دشو دو دقیيننم بننم طنندت  10دقیيننم

تیننديل غننیايي دو جنندشل  3نشننلن داده شننده اسننت .اثننی
تیملوهل

سننلنریيفیوژ ش نرننليج بننل اسننرفلده از خ ن رننش طخصننوص

طیننلنری شزن زنننده پليننلن دشوه پننیشو

طیکیشهملتوریيننت بننی ح ننب دوصنند قیائننت شنند ].]26

طهنيداو نیود .دو دشوه زطلني  29تل  42وشزگني ،پینندگلني

تي یم شد يک ق مت ن بالفلص م بم عوعم بدشن طلده ضند

رم بل جییه حلش بیگ زيرون دو دشوه يک تنل  14وشزگني

انهيلد طنرينل ش بنم طندت دش سنلعت دو دطنل  37دوجنم

تریيم شده بودند دو طيلي م بل پیندگلن شلهد ش نهلئي رنم

سننلنریریاد نرهننداو شنند ش پننس از جداسننلز سننیم ش

دو دشوه يک تل  21وشزگني جینیه حنلش بنیگ ويرنون وا

سننلنریيفیوژ رننیدن دو دطننل  -20دوجننم سننلنریریاد بننیا

دويلفننت نمننوده بودننند افننزايش شزن بیشننری داشننرند

اندازه گیی هووطون هل تییشئید نرهداو شدند .غ ظت
هووطونهل تی يدشتییشنی
خون بم وش

.)P<0/05

 )T4سنیم

دو زطليشي ،اسرفلده از ساود طخر

االيزا بل اسرفلده از ریتهل شنیرت پیشنرلز

يک تل  42وشزگي طوود طالعهم قیاو گیفت ش گنزاو

اندازه گیی شد .نمونم ديری خون بم يک عوعم حلش طنلده

رم اي تیملوهل

ضد انهيلد سیریات سنديم) طنرينل ش بنل اسنرفلده از وش

دشوه هل طخر

 ،)P<0/05بنی

شد.

زطليش نداشرند [ ]27رم بل نرليج طیبوط

بم شزن زنده پليلن دشوه ش افزايش شزن وشزانم بجز  29تنل

دادههل حلصل بل اسرفلده از وشيم  GLMنیم افنزاز طنلو

 42وشزگي) اي

 SASبیا طدل طلو  1تجزيم شدند [.]24

زطليش طالبيت داود .بم نظی طيوسد رنم

اخرالف افزايش شزن وشزانم  29تل  42وشزگني طیبنوط بنم

Yij = µ + Ti + εij

ت فلت نلشي از سیت ش هچننی زطنلن وشز) ت ن

دو اي وابام Yij :طيداو هی طشلهده از تکیاو  jام ش تیمنلو

جوجم هل

 iام µ ،اثی طیلنری جلطهنم Ti ،اثنی تیمنلو  iام ش  εijاثنی
خال

زطليشني اثنی طهننيداو

شند

طروسن شزن زنننده پليننلن دشوه ش افننزايش شزن وشزانننم دو

دسري ش بم رمک الم هملسنیروطری ن وبنلو ش طیکیشسنکو

وابام )1

صفی 1 ،0/5 ،ش 1/5

دوصد بیگ زيرون دو جییهغیايي جوجنم هنل گوشنري از

طنب رینت هنل  T3ش )Pishtaz Teb, Tehran, Iran T4

نوو تهداد گ یولهل قیطز شملو

ش افننزايش شزن

وشزانم دو دشوههل يک تل  15 ،14تل  28ش  1تل  42وشزگي

نمونمهل خون گیفرم شده دو  45وشزگني بنم دش ق نمت

 )T3ش تییشر ی

زطليشي بنی طصنیف خنوواک ،ضنیيب تینديل،

شندن

سیري بلشد رنم بلعنث اخنرالف افنزايش شزن

وشزانم بی تیملوهل شلهد ش تیملو حلش بیگ زيرون ينک

زطليش طیبوط بم تیملو  iام است.

تل  21وشزگي بل تیملو حلش بیگ زيرون يک تل  14وشزگي

نیطننلل بننودن دادههننل بننم رمننک زطننون روعمننوگیششف

شد .شزن جوجمهل ت

اسمیینوف بیوسي شد .دادههل رم بم صووت دوصد بودند

شدن بم دعیل نلهنجنلو

سنیت

يکي از فلررووهل طوثی.بی افزايش شزن وشزانم اسنت زينیا

بل تیديل بم  Arc Sin xنیطلل شدند .طیلنری هل بل اسرفلده

دو اي تحيیر شزن ت فنلت دو طحلسنیم افنزايش شزن شاود

از زطون چند داطنما دانک طيلي م شدند ].]10

شده است .بل توجم بم اينکم شزن جوجنم هنل ت ن

شنده

نلشي از سیت سیک تی از طیلنری هی تکیاو بودنند ،بلعنث
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بوجود طدن اخرالف دو افنزايش شزن وشزاننم شند .زطنلن
ت

جوجم هل گوشري دو بیخي زطليش هل طثیت ش دو بیخني
ديری بي تأثیی بوده است [.]14

شدن جوحم هل بم دعیل نلهنجلو طرلبوعیکي سیت دو

زطليشي بی طصنیف خنوواک دو اين

دش تیملو اسرفلده از بیگ زيرون يک تل  14وشزگي ش يک تل

عدم تأثیی تیملوهل

 42وشزگي طرفلشت بود ش اي علطل بلعنث عندم اخنرالف

تحيیر جدشل ،)3بل گزاو

افزايش شزن وشزانم بی تیملو يک تل  42وشزگني بنل سنليی

تأثیی اسرفلده از سا يک دوصد پودو بیگ زيرنون دو جینیه

تیملوهل دو  29تل  42وشزگي شد .ع يوغنم اينکنم يکني از

غیايي جوجمهل گوشنري بنی طصنیف خنوواک ش ضنیيب

داليل اص ي ت فلت نلشي از سیت دو جوجمهنل گوشنري

تیديل غیايي طالبيت داود .دو زطليشي خورهل تریيم شده

طیبننوط بننم افننزايش سننیعت وشنند اسننت ش طهمننوال اي ن

بل جییههل حلش پنج دوصد ش  10دوصد پودو بیگ زيرنون

نلهنجلو بیشری دو جوجمهل گوشري بل سیعت وشد بنلال

دو طيلي م گیشه تریيم شنده بنل جینیه شنلهد بندشن بنیگ

ديده طيشود [ ،]18 ،17اطل شزن بدن دو جوجمهل گوشري

زيرون) طیزان طصیف خوواک وشزانم پليی تی داشنرند [.]22

طنرشی شده [ ]27طیني بنی عندم

طیرال بم سیت  1-2هفرم قیل از طیگ ن یت بم جوجم هنل

عدم طالبيت نرليج اي

سلعم پليینری ش افزايش شزن نهل نیز رلهش طي يلبد [ .]20دو

طیبوط بم نوع حیوان طوود طالعهم ،سا بیگ زيرون اسرفلده

اي

زطليش نیز بل توجم بم اينکم طروس شزن زنده حلصنل

زطليش بل گزاو

شده ش سليی فلررووهل طوثی بی شیاي

طنیروو طنيتوانند
زطليش بلشد .دو اي

تي یم شزن جوجم هل زنده دو پلينلن هنی دشوه بنی تهنداد

تحيیر ضنیيب تینديل تحنت تنلثیی تیملوهنل قنیاو نریفنت

جوجم هل طوجود بود ،ش شزن ت فلت دو ن عحل نشد عیا

جدشل )3رم بل نرليج گزاو

طنرشی شده [ ،]11دو خصوص

دو پليلن دشوه زطنليش اخنرالف طینلنری شزن زننده بنی

عدم تأثیی اسرفلده از طيداو يک دوصد بیگ زيرنون دو جینیه

تیملوهنننل طهننننيداو نینننود .طيلي نننم عم کنننید دش گ نننم

بوق مون بی ضیيب تیديل طالبيت داود.
هل طرنلقضي از تأثیی اسرفلده از گیلهلن داوشيني دو

جوجم گوشري نشلن داد رم افزايش شزن وشزاننم دو گ نما

گزو

رم طیزان ت فلت نلشي از سیت دو ن بلالتی بود ن نیت بنم

جییه بی عم کنید جوجنم هنل گوشنري شجنود داود [،]16

گ م ديری پليی تی بود [ ]28رم بل نرليج اي تحيیر طالبينت

داليل اي پلسخ هل طرفلشت طمک است طیبوط بم طينداو

داود.

طوود اسرفلده گیله داوشيي ،نوع گیله طوود اسرفلده ،نوع جییه

اسرفلده از عصلوههل گیلهي دو جییه غنیايي جوجنمهنل

پليم ،اسری  ،بیملو هنل ش شنیاي طحنی

گوشري اثیات طثیري وش افزايش شزن دو طيلي م بنل گنیشه

[ ،]14بنلبیاي نرليج حلصل از طالعهم حلضی وا نميتوان بم

شلهد داشت [ ]9رم بل نرليج اي تحيیر طالبيت نداوند .دو

صووت ط ريیم بل گزاو هل ع مي طنرشی شنده دو طنوود

گزاو

ديری اخرالف افزايش شزن دو بنی جوجنم هنل

گوشري تریيم شده بل جییه هنل حنلش

زطنليش بلشند

تأثیی گیلهلن داوشيي بی صفلت توعید جوجمهل گوشنري
طيلي م نمود ،زيیا بی اسل

نرني بیوتینک ،دش

طنلبع طوجود اطالعنلت انندري

سا از اسلنس هل فیاو گیلهي ش تیملو شلهد بم طدت 35

دو طوود تأثیی بیگ زيرون بی صفلت عم کید جوجمهنل

وشز طهني داو نیود [ ]16رم بل نرنليج اين تحيینر طالبينت

گوشري طنرشی شده است ش دو طنوود گیلهنلن داوشيني نینز

داود .بم طوو ر ي نرليج گزاو هل طنرشنی شنده دو طنوود

ق متهل طخر

گیله داوشيني ،تیرییني از گیلهنلن ش ينل

اسرفلده از گیلهلن داوشيي بم عنوان افزشدني دو تریيم طیوو

فی شوده هل طرنوعي عصنلوه ،اسنلنس ش )..از اين گیلهنلن

نشلن طي دهد رم اثی عصلوه هل گیلهي وش عم کید وشند

اسرفلده شده رم طيلي م اي نرليج بل يکديری طشکل است.

دوره   19شماره   1بهار 1396
180

اثر دوره زمانی استفاده از برگ زیتون در جیره غذایی بر عملکرد ،فراسنجههای خونی و ناهنجاری متابولیکی آسیت در جوجههای گوشتی

جدول .3تأثیر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی
تیملو

1

صفلت
طیلنری شزن زنده پليلن دشوه گیم)

1

2

3

4

5

6

2238/8

2292/5

2086/00

2192/80

2185/90

2056/3

SEM

P-vale

37/285

0/468

طیلنری افزايش شزن گیم/پینده/وشز)
 1تل  14وشزگي

15/05

16/82

13/62

15/24

12/91

14/00

0/498

0/262

 15تل  28وشزگي

55/46

54/95

52/70

52/34

49/62

50/83

0/978

0/518

 29تل  42وشزگي

70/09

b

84/48

a

72/94

b

1/468

0/049

1تل  42وشزگي

46/87

52/09

46/42

0/630

0/079

76/18

ab

47/92

79/95

ab

47/49

75/99

ab

46/94

طیلنری طصیفخوواک گیم/پینده/وشز)
 1تل  14وشزگي

20/33

20/99

18/95

20/51

18/23

19/87

0/398

0/360

 15تل  28وشزگي

90/44

91/58

89/50

87/75

87/83

87/67

1/024

0/861

 29تل  42وشزگي

151/94

160/90

149/01

148/90

159/93

163/27

2/297

0/259

1تل  42وشزگي

87/57

91/16

85/81

85/72

88/67

90/27

0/757

0/182

طیلنری ضیيب تیديل
 1تل  14وشزگي

1/39

1/26

1/40

1/35

1/42

1/43

0/025

0/335

 15تل  28وشزگي

1/66

1/66

1/69

1/67

1/77

1/73

0/023

0/767

 29تل  42وشزگي

2/19

1/91

2/05

1/95

1/99

2/16

0/038

0/178

1تل  42وشزگي

1/87

1/75

1/85

1/79

1/87

1/92

0/019

0/066

طهنيداو است .

 : a-bتفلشت اوقلم بل حیشف غیی طشلبم دو هی ودي
 SEMخال طهیلو طیلنری .
 .1تیملوهل  5 ،4 ،3 ،2 ،1ش  6بم تیتیب تیملو شلهد بدشن بیگ زيرون) ش اسرفلده از بیگ زيرون از يک تل  ،14يک تل  ،21يک تل  ،28يک تل  35ش يک
تل  42وشزگي.

جنندشل  4نرننليج طیبننوط بننم ت فننلت نلشنني از نلهنحننلو

ری وگیم دوت پودو بیگ زيرون ش جییه پليم بنم عنالشه دش

طرلبوعیکي سیت دو جوجنمهنل گوشنري تریينم شنده بنل

نوع عصلوه بنیگ زيرنون  Aش )Bدو سناود  200ش 400

غیايي وا نشلن طيدهد .اخنرالف دوصند

گیم دو ت ش جینیه پلينم بهنالشه  20 ppmنرني بیوتینک

ت فننلت نلشنني از سننیت دو بننی تیملوهننل طهنننيداو بننود

شيیجینیلطلي ی  ،طوود طالعهم قنیاو گیفنت نرنليج حلصن م

ن طیبوط بم تیملو شنلهد

نشلن داد رم پودو بیگ زيرون بم عنوان گزينم طنلسب طني-

ن طیبوط بم تیملوهل يک تل  14وشزگي ش يک

نرني بیوتینک شيیجینلطلي نی گنیدد [.]2

تیملوهل طخر

 ،)P<0/05بم طوو رم بلالتیي
ش رمریي

تواند جليرزي

تل  42وشزگي اسرفلده از بیگ زيرون بود .طواد طوثیه طوجود

ع ییغم اي رم سیت يک نلهنجلو طرنلبوعیکي اسنت اطنل

دو گیلهلن داوشيي بلعث طهلو طیکیشبهل بیمنلو زا ش غینی

بیملو هل ويو طيتوانند طیزان بیشز ن وا اقزايش دهنند

طي گیدنند [ .]16دو زطليشني بنی

بم نظی طيوسد رم رلهش طیزان ت فلت نلشني از سنیت دو

وش جوجمهل گوشري جییه پليم بهالشه دش ،چهلو ش شش

تیملوهل يک تل  14وشزگي ش يک تل  42وشزگي اسرفلده از

طفید دو دسررله گواو
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بیگ زيرون احرملالً طیبوط بم تأثیی طلده طنؤثیه اشع نووشپی

بیگ زيرون داوا خواص طرهدد داوشيي از جم م خلصنیت

[ ]21بی وش سی رم ف یي عیشقي ش رلهش فشلو خون []3

نري بیوتیکي ،ضد شيیشسي ش ضد اعرهلب ه رند [ ،]11بنم

است هی چند رم خلصیت نري بینوتیکي بنیگ زيرنون نینز

نظی طي وسد يکي از داليل رلهش ت فنلت نلشني از سنیت

طمک دو اي طوود بي تأثیی نیلشد.

طیبننوط بننم خلصننیت ضنند اعرهننلبي بننیگ زيرننون اسننت.
زطنليش سنويم

گزاو هل طنرشی شده نشلن طي دهد رم بیگ زيرون بلعث

سويم جوجم گوشري طوود طالعهم دو اين

وي بود ،نرليج گزاو هل طنرشی شده دو اي طوود نشلن

رلهش فشلو خنون دو ان نلن ش حیواننلتي طلننند طنو

ش

داد رم دو اي سويم طیزان ت فلت رل دو س هشنت تنل 42

خیگو [ ]29 ،25ش جوجم هل گوشنري [ ]27ش افنزايش

وشزگي  8/28دوصند [ ]23ش ت فنلت نلشني از سنیت 9/8

جیيلن خنون دو عنیشق ریشننی ق نب طني گنیدد [ .]29دو

دوصد بود [ .]8طینزان ت فنلت نلشني از سنیت دو شنیاي

جوجم هل گوشري حجم خنون پمنر شنده دو دقیينم رنم

دطل طییهي دو جوجم هل گوشري چهلو اعي پنج دوصد ش

بیشن ده ق ب نلطیده طي شود بم طوو طیلنری  200طی يعیرنی

گیدينده

دو دقیيم بم ازاء هی ری وگیم شزن بدن است ،بنلبیاي بل يک

است .طیزان ت فلت نلشي از سنیت دو زطنليش حلضنی بنل

وابام خاي بلي ري بیشن ده ق ب دو سن هشنت هفررني

شده طالبينت داود [.]8

 100بیابی افزايش يلبد يهني از هشنت طی نيعیرنی دو دقیينم

زطليش فلررووهليي رم بیشریي تأثیی وا بنی ت فنلت

بیا شزن  40گیم بهد از ه بم  800طی يعیری دو دقیينم دو

دو شیاي اعيل

سنیت  23دوصند [ ]20گنزاو

نرلي طیبوط بم تحيیرهل گزاو
دو اي

داوند ،از جم م سويم جوجم گوشري طوود طالعهنم ،شنیاي

شزن چهلو ری وگیم افزايش يلبد [ .]28طيداو خون بیگشري

جوجم رشي ،ریفیت جوجم يکیشزه ،طديیيت دشوه پیشو

از سیلهیگهل بم ق ب طهلدل بیشن ده ق یي است ،بنلبیاي دو

زطليشنني ،بهداشننت ،شار ینلسننیون ،تهويننم ،دطننل،

طدت دش طله بهد از ه ظیفیت عیشق وينو بلي نري 100

سننلع

وطوبت ،تیرییلت ش طواد طری جییه) بم جز جییه غنیايي

بیابی افزايش يلبد ،دو حلعیکم دو جوجنم گوشنري اين اطنی

بننیا همننم تیملوهننل يک ننلن بننود ،عننیا رننلهش ت فننلت دو

اطکلنپیيی نی ت ،عیا اي اطی بلعث افزايش فشلو خنون دو

جییههل غیايي حلش بیگ زيرنون وا طنيتنوان بنم طنواد

عیشق ويو ش هیپیتیشفي با واست ش بنیشز سنیت طني

طوثیه طوجود دو اي گیله ن یت داد .دو تریيم جوجم هنل

گیدد[ ،]28بنلبیاي هی علط ي رم طیزان فشنلوخون افنزايش

گوشري اسرفلده از عصلوههنل گینلهي  )125 ppmبلعنث

يلفرم وا رلهش دهد طمک است بلعث رلهش شیوع سیت

رلهش ت فلت شد [ .]14طالعهلت زطليشني ش ر ینیکني دو

شود ،احرملال يکي ديرنی از دالينل رنلهش ت فنلت سنیري

دهم هل اخیی نشلن داده است رنم طنواد طنوثیه طوجنود دو

طیبوط بم خلصیت ضد فشلو خوني بیگ زيرون بلشد.

جدول .4تأثیر تیمارهای آزمایشی بر میزان تلفات ناشی از آسیت در طول دوره پرورش
تیملو
صفلت

1

1

2

3

4

5

6

SEM

P-vale

تهداد ت فلت نلشي از سیت

1/50a

0/50c

1/25ab

1/25ab

0/75bc

0/50c

0/127

0/048

دوصد ت فلت نلشي از سیت

10/71a

3/57c

8/93ab

8/93ab

5/35bc

3/57c

0/910

0/047

طهنيداو است .

 : a-bتفلشت اوقلم بل حیشف غیی طشلبم دو هی ودي
 SEMخال طهیلو طیلنری .
 1تیملوهل  5 ،4 ،3 ،2 ،1ش  6بم تیتیب تیملو شلهد بدشن بیگ زيرون) ش اسرفلده از بیگ زيرون از يک تل  ،14يک تل  ،21يک تل  ،28يک تل  35ش يک
تل  42وشزگي.
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هووطونهل تییشئید شلخص طنلسیي بنیا جوجنمهنل

طینزان هملتوریينت دو  28ش  35وشزگني دو بنی تیملوهنل

بم سنیت ه نرند [ .]20طينلديی گنزاو

شنده دو

اخرالف طهننيداو نداشنت جندشل  ،)5بیشنریي طينداو

ح ل

هملتوریيت دو  42وشزگي طیبوط بنم تیملوهنل شنلهد ،ش

طننوود غ ظننت هووطننونهننل  T3ش  T4دو خننون جوجننم

اسرفلده از بیگ زيرون از يک تل  28وشزگي بود ش رمرنیي

خیش هل دو س شش هفررني بنم تیتینب  1/7تنل  2/6ش

طيداو ن طیبوط بم تیملو اسرفلده از بیگ زيرون از ينک تنل

 14/8تل  31/4نلنوگیم دو طی يعیری گزاو

 42وشزگي بود .فلررووهل طیبوط بم خونشنلسي دو بیشز

رم نرليج حلصل از اي ازطنليش نینز دو اين داطننم اسنت.

سننیت نيننش قلبننل تننوجهي داوننند [ .]20افننزايش طیننزان

غ ظت پالسمليي هووطون هل تییشئیند نينش طهمني دو

هملتوریيت دو جوجمهل گوشري همیاه بل رمیود ار نیژن

اوتیلط بل افزايش طرلبوع یم دو جوجمهل

سنیري ش شنیوع

است ش بل طیزان شیوع سیت همی نرري طثیرني داود [.]28

سیت داود [ .]20طیزان  T3دو تیملوهنل اسنرفلده از بنیگ

طیزان هملتوریيت دو جوجنم هنل گوشنري سنیري اعينلء

زيرون از يک تل  14وشزگي ،اسرفلده از بیگ زيرنون از ينک

سیت بی اثی سیطل) بلالتی بود [ .]18دو جوجمهل طیرال بنم

تل  35وشزگي ش اسرفلده از بیگ زيرون از يک تل  42وشزگي

سیت دوصد هملتوریيت دو طيلي م بل جوجنمهنل سنلعم

رلهش يلفت رم اي اطی طمکن اسنت طیبنوط بنم رنلهش

طنرشی شده نشنلن داد رنم

طرلبوعی م نلشي از طصنیف بنیگ زيرنون دو اين تیملوهنل

افزايش يلفت [ ،]7نرليج گزاو

شده است [[26

بلشد .ن یت هووطون تی يدشتییشنی بم تییشر ی دو بنی

طیزان هملتوریيت دو جوجمهل طواجنم بنل سنیت تحنت
زطليش نیز

تیملوهل اخرالف طهني داو وا نشنلن ننداد جندشل  .)5بنل

افزايش طیزان هملتوریيت همیاه بل ت فنلت بنلال نلشني از

توجم بم اي رم غ ظت هووطون تییشر ی دو بی تیملوهنل

سیت بود .تیملوهليي رم دوصند هملتوریينت خنون نهنل

اخننرالف طهنننيداو نداشننت ،عننیا ع ننيوغننم اخننرالف

بلالتی بود طیزان شیوع سیت نیز دو نهل بیشری بود.

طهنيداو دو غ ظت هووطون تی يدشتییشنی اين ن نیت

بلعیني بلالتی از جوجمهل سلعم بود [ .]1دو اي

تیملوهل

تحت تأثیی تیملوهل طخر

زطليشي تأثیی بی تهداد گ یولهل قیطنز خنون

زطليشي قیاو نریفت.

جوجم هنل گوشنري نداشنرند جندشل  .)5اين نرنليج بنل

نرليج طیبوط بم ن یت با واست بم با هل نشلن طي دهند

گننزاو

طنرشننی شننده [ ]27دو طننوود عنندم تننأثیی سنناود

رم بلالتیي ن یت با واست بم رنل بان هنل طیبنوط بنم

طخر

بنیگ زيرنون دو شنیاي دطنل طییهني بنی تهنداد

تیملو شلهد است رم اخرالف ن بل تیملوهل بنیگ زيرنون

گ یول هل قیطز طالبيت داود .جدشل  5نشلن طيدهند رنم

يک تل  14وشزگي ش بیگ زيرون يک تل  42وشزگي طهنيداو

 )T4دو بنی تیملوهنل

است  .)P <0/05ن یت با واسنت بنم رنل بان هنل دو

طهنننيداو نیننود اطننل اينن اخننرالف دو طننوود هووطننون

سیري ن نیت بنم جوجنم هنل سنلعم افنزايش

اخرالف غ ظت هووطون تییشر نی
تنی يندشتییشنی

جوجم هل

طي يلبد ،دو جوجم هل گوشري سلعم ن یت با واست بنم

 )T3طهننيداو بنود  .)P <0/05غ ظنت

هووطون تی يدشتییشنی دو تیملوهل شلهد ش اسنرفلده از

رل با هل رمری از  0/25ش دو جوجنم هنل

بیگ زيرون از يک تل  21وشزگي بیشنریي طينداو بنود رنم

 0/29است [ 7ش .]16فشلو خون ويو دو جوجم هل طیرال

اخرالف ن بل تیملوهل اسرفلده از بیگ زيرون از يک تل 28

بم سیت بلعث پیرلو نیمم واست ق ب طي گیدد ،بننلبیاي

وشزگي ،اسرفلده از بنیگ زيرنون از ينک تنل  35وشزگني ش

نیمننم واسننت ق ننب دو اثننی اي ن افننزايش فهلعیننت دچننلو

اسرفلده از بیگ زيرون از يک تل  42طهنيداو بود .)P <0/05

هیپیتیشفي طيشود.
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سنیري بنلال

صیفعلی ورمقانی ،فرزاد بسطامی ،محمد اكبری قرایی

جدول .5اثر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجههای خونی و نسبت بطن راست به بطنها در پایان دوره آزمایش ( 42روزگی)
تیملو

1

صفلت

OLD0

OLD14

OLD28

OLD21

OLD35

OLD42

SEM

P-vale

هملتوریيت دوصد)
 28وشزگي

36/10

33/13

30/71

32/42

34/05

33/39

0/671

0/332

 35وشزگي

38/71

33/59

38/25

40/66

41/32

35/76

1/055

0/272

b

1/063

0/045

40/13

 42وشزگي
6

تهدادگ یولهل قیم )×10
هووطونهل تییشئید

a

3/78

36/52

ab

3/33

34/68

ab

38/11

3/77

a

3/80

36/65

ab

3/42

29/62

0/095

3/53

0/623

نلنوگیم دو طی ي عیری)
a

تی يدشتییشنی )T3

3/15

تییشر ی )T4

12/04

12/82

تی يدشتییشنی /تییشر ی

0/26

0/22

ن یت با واست بم با هل )RV/TV

0/247

ab

2/72

ab

0/182

c

a

b

b

b

0/091

0/011

12/05

12/71

11/25

12/60

0/392

0/891

0/27

0/21

0/22

0/20

0/059

0/432

0/008

0/028

3/20

0/235

2/55

abc

0/200

bc

2/40

0/225

abc

2/45

0/185

c

طهنيداو است .)P<0/05

 : a-bتفلشت اوقلم بل حیشف غیی طشلبم دو هی ودي
 SEMخال طهیلو طیلنری .
 1تیملوهل  5 ،4 ،3 ،2 ،1ش  6بم تیتیب تیملو شلهد بدشن بیگ زيرون) ش اسرفلده از بیگ زيرون از يک تل  ،14يک تل  ،21يک تل  ،28يک تل  35ش يک
تل  42وشزگي.
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.1
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Abstract
The effect of dietary olive leaf in diet at different periods of breeding was studied on growth performance
and ascites incidence in broiler chickens. A total of 336 one day-old male broiler chickens (Arian) used in
complete randomize design with 6 treatments, 4 replications and 14 birds in each replication. The period
of experiment was 42 days. The rations were supplied base on recommendation of Arian broiler
management guide in three phase of feeding. In each phase, tow diets were provided with 0 (control) and
1 percent of olive leaves dried in diet. The treatments were diets:1) control, 2) from 1 to 14 days olive
leaf, 3) from 1 to 21 days olive leaf, 4) from 1 to 28 days olive leaf, 5) from 1 to 35 days olive leaf, 6)
from 1 to 42 days olive leaf. The effects of treatments were not significant on final body weight, daily
feed intake and feed conversion ratio. The mortality due to ascites syndrome was reduced in treatments of
olive leaf 1 to 14 and olive 1 to 42 (P<0.05). At the end of experiment, the most of packed cell volume
and hormone triiodothyronine was related to the control treatment (P<0.05). The mean of packed cell
volume and T3 were significantly different between control and olive leaf from 1 to 42 days at the end of
experiment (P<0.05). The difference of red blood cell count and thyroxine (T 4) was not significant
between all treatments. It is concluded that the inclusion of 10 g/Kg of olive leaf dried in broiler chicken
diets could decrease ascites incidence without unfavorable effects on broiler chicken performance.
Keywords: Ascites syndrome, Broiler chicken, Growth performance, Hematocrit, Olive leaf, Thyroid
hormone.

Email: Varmaghany@yahoo.com

