
  

  

  

  

  

  کشاورزي و منابع طبیعی يدانشکده

  علوم دامی گروه آموزشی 

  

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان

  فیزیولوژي دامگرایش  علوم دامیي در رشته

  

  عنوان:

  هاي گوشتیبررسی تاثیر پودر برگ زیتون روي صفات تولیدي و سیستم ایمنی جوجه

  

  

   :راهنما(اساتید)  استاد

  سعید نیک بیندکتر 

  بهمن نویدشاددکتر 

 :مشاور(اساتید)  استاد

  علی مجتهدیندکتر 

  آقچه قشالق فرزاد میرزاییدکتر 

 :پژوهشگر

  سوسن منوري خیاوي

  1395 زمستان



 ب

  سوسن: نام                                                منوري خیاوي: دانشجو خانوادگی نام

  هاي گوشتیبررسی تاثیر پودر برگ زیتون روي صفات تولیدي و سیستم ایمنی جوجه :نامهپایان عنوان

  بهمن نوید شاددکتر  -2سعید نیک بین  دکتر -1 :راهنما (اساتید) استاد 

  آقچه قشالق فرزاد میرزایی دکتر -2علی مجتهدین  دکتر -1ر: مشاو (اساتید) داستا 

                      علوم دامی -: مهندسی کشاورزيرشته                                                   کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                      : فیزیولوژي دامگرایش

  104 ات:صفح تعداد          9/11/1395  دفاع: تاریخ           کشاورزي و منابع طبیعی  :دانشکده 

  :چکیده

اي گوشـتی در  هـ این طرح به منظور بررسی تاثیر پودر برگ زیتون روي صفات تولیدي و سیستم ایمنی جوجـه 

 18 ،تکـرار  4بـا   ،در جیـره  درصد پودر بـرگ زیتـون   2و  5/1، 1، 5/0، 0با پنج تیمار حاوي  قالب طرح کامال تصادفی

نـرم افـزار   اسـتفاده از  با ها داده .انجام شد 308راس  گوشتی سویه قطعه جوجه 360پرنده در هر قفس و در مجموع 

SAS  ن کشـت و صـنعت   زیتـو  هـاي برگ زیتون از درخت .توکی ارزیابی شدندزمون با آدر قالب طرح کامال تصادفی

بر پایه ذرت و سـویا   يهاجیرهشست و شو و خشک شدن در سایه با آسیاب مکانیکی پودر شد و به مغان جمع آوري، 

بررسـی ارگـان هـاي    ام  42و  14در روز  .اضافه شـد  308سویه راس  احتیاجات جوجه گوشتیتنظیم شده بر اساس 

نشـان داد   ام 28و  14نتایج روز . ام از ورید زیر بال صورت گرفت 42و  28، 14خونگیري در روزهاي ، تم ایمنیسیس

اثر تیمـار آزمایشـی    ).>05/0p(افزایش یافت به طور معنی داري  درصد 1و  5/0در تیمارهاي  Gایمینوگلوبوگین که 

معنـی   ام 42و  28ت هتروفیل به لنفوسیت در روزهاي و لنفوسیت و نسب ام 42، 28، 14هاي سفید روز کل گلبولبر 

در تیمـار   ام وزن بـورس  42در روز  .)>05/0p( داشـتند را درصد داراي بهترین عملکرد  1و  5/0و تیمارهاي  دار بود

، چربـی حفـره   فابریسیوس نتایج در مورد وزن بدن، وزن نسبی بورس ،ام 42در روز  .)>05/0p(شد معنی دار گزارش 

 .)>05/0p( درصـد حاصـل شـد    5/0، و بهترین نتیجه مربوط بـه تیمـار   دان و طول سکوم معنی دارچینهوزن بطنی، 

 اي محاسـبه شـد  دورهبـدن  هفتگی و وزن  بدن وزن ،پرورش مقدار خوراك مصرفی و تلفاتي پایان دوره همچنین در

معنی دار ام دوره پرورش  42پرنده در روز هاي سرم خون نتایج حاصل از انجام لیپوپروتئین. )>05/0p( بود معنی دار

 درصـد مشـاهده شـد.    5/1و  2در تیمارهـاي   VLDLو  LDLگلیسـیرید و  و کمترین میـزان تـري   )>05/0p( شد

اختالف معنی محتویات دستگاه گوارش  pH. در مورد )>05/0p( معنی دار شدبافت شناسی روده حاصل از هاي داده

افزایش معنـی  درصد در ناحیه ایلئوم  5/0هاي نمونه pHدرصد در ناحیه دئودنوم و  1و  5/0 هاينمونه pHداري بین 

خـوراك بـه    باعث کـاهش هزینـه   پودر برگ زیتون درصد 1و  5/0مصرف در کل دوره،  بعالوه. )>05/0p(یافت داري 

لـذا بـا توجـه بـه      .دنهاي شاهد و سایر تیمارهاي مورد بررسـی شـد  نسبت به گروه ازاي هر کیلوگرم وزن زنده تولیدي

تواند باعث بهبود سیستم ایمنی و صـفات تولیـدي شـود. و اسـتفاده از پـودر      اهداف این پژوهش، پودر برگ زیتون می

  شود.بهبود صفات تولیدي توصیه میهاي تولیدي و به منظور کاهش هزینه 5/0برگ زیتون در درصدهاي کمتر از 

  صفات تولیدي، سیستم ایمنی ،گوشتی ايهجوجه، پودر برگ زیتون: هاواژه کلید
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  فهرست مطالب

  صفحه          شماره و عنوان                                                                                                                
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  هافهرست جدول

  صفحه                                                                                ول                               اجد واناشماره و عن

  

  10...............................................................زیتون.......................................................................برگ ترکیبات شیمیایی  -1-2جدول

  31...............................................................................ي جیره اصلی..................................مواد خوراکی تشکیل دهنده -1-3جدول 

  32.....................................ي جیره...............................................................آنالیز شیمیایی مواد خوراکی تشکیل دهنده -2-3جدول 

  34..................ي پرورش....................................................................................................................ناسب دورهدماي م -3-3جدول 

  36.........................................................................واکسیناسیون........................................................................ يبرنامه -4-3جدول 

اشتباه استاندارد) تیتر واکسیناسیون نیوکاسل و  ±تاثیر مقادیر مختلف پودر برگ زیتون بر میانگین حداقل مربعات ( -1-4جدول 

  49..................................................................................................................................................(miu/ml)روزگی 14آنفوالنزا در 

  اشتباه استاندارد) ±تاثیر مقادیر مختلف پودر برگ زیتون بر میانگین حداقل مربعات ( -2-4جدول 

  51................................................................................(mg/dl)یروزگ 14گوشتی در  هايجوجه در Gو  M هايایمینوگلوبولین

  اشتباه استاندارد) ±تاثیر مقادیر مختلف پودر برگ زیتون بر میانگین حداقل مربعات ( -3-4جدول 

  53................................................................................(mg/dl)روزگی 28گوشتی در  هايجوجه در Gو  M هايایمینوگلوبولین

هاي سفید خون اشتباه استاندارد) تعداد سلول ±تاثیر سطوح مختلف پودر برگ زیتون بر میانگین حداقل مربعات ( 4-4جدول 

  55............................................................................................................................................................(ml)روزگی 14پرندگان در 

هاي سفید خونی در اشتباه استاندارد) تعداد سلول ±تاثیر سطوح مختلف پودر برگ زیتون بر میانگین حداقل مربعات (  5-4جدول 

  56..............................................................................................................................................................................(ml)روزگی  28

فید خونی در هاي ساشتباه استاندارد) تعداد سلول ±تاثیر مقادیر مختلف پودر برگ زیتون بر میانگین حداقل مربعات ( 6-4جدول

  58...............................................................................................................................................................................(ml)روزگی 42

اشتباه استاندارد) بر وزن و وزن نسبی طحال و  ±حداقل مربعات ( تاثیر مقادیر مختلف پودر برگ زیتون بر میانگین1-7-4 جدول

  61..................................................................................................................................................................(gr)روزگی 14بورس در

اشتباه استاندارد) بر وزن و وزن نسبی طحال و  ±ثیر مقادیر مختلف پودر برگ زیتون بر میانگین حداقل مربعات (تا 2-7-4جدول

  62..................................................................................................................................................................(gr)روزگی 42بورس در

 بدن، وزن الشه و وزن اشتباه استاندارد) وزن ±تاثیر مقادیر مختلف پودر برگ زیتون بر میانگین حداقل مربعات ( 8-4 جدول

  65..........................................................................................................................(gr)پرورش  دوره ام 42 روز داخلی در اندام هاي

 اشتباه استاندارد) صفات تولیدي بر وزن نهایی ±تاثیر سطوح مختلف پودر برگ زیتون بر میانگین حداقل مربعات ( 9-4جدول 

  69...................................ام پرورش........... 42، خوراك مصرفی و ضریب تبدیل جوجه هاي گوشتی در روز بدن ، افزایش وزنبدن

جوجه  (gr)اشتباه استاندارد) وزن زنده هفتگی ±تاثیر مقادیر مختلف پودر برگ زیتون بر میانگین حداقل مربعات ( 10-4جدول 

  72...........................................................................................................................................هاي گوشتی...........................................

 ه



 ح

اشتباه استاندارد) مقدار لیپوپروتئین ها  در روز  ±تاثیر مقادیر مختلف پودر برگ زیتون بر میانگین حداقل مربعات ( 11-4جدول 

  74.................................................................................................................................................................(mg/dl)ام پرورش  42

اشتباه استاندارد) صفات مربوط به بافت  ±تاثیر مقادیر مختلف پودر برگ زیتون بر میانگین حداقل مربعات (1-12-4جدول 

  77...........................................................................................................................................................(µm)دئودنوم شناسی ناحیه 

  78..........................................................................................(µm)داده هاي مربوط به بافت شناسی ناحیه ژژنوم  2-12-4جدول 

  79..........................................................................................(µm)داده هاي مربوط به بافت شناسی ناحیه ژژنوم  2-12-4جدول 

محتویات روده و  PHاشتباه استاندارد)  ±ن بر میانگین حداقل مربعات (تاثیر مقادیر مختلف پودر برگ زیتو 13-4جدول 

  82..............................................................................................................................................................................................سنگدان
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  هافهرست شکل

  ها                                                                                                          صفحهشماره و عنوان شکل

  

  11..................................................................................................................................................آنبرگ  زیتون سبز و -1-2شکل 

  14................................................................ساختار اولئوروپین........................................................................................ -2-2شکل 

  15..................................ساختار هیدروکسی تیروزول...................................................................................................... -3-2شکل 

  16..................................................................................................ساختار کافئیک اسید................................................. -4-2شکل 

  33.....................................................................برگ زیتون..................................................................................... پودر -1-3شکل 
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  و کلیات پژوهش مقدمه -1-1

آیه  ، عبس35آیه ، نور 20آیه، مومنون 11 آیه ، نخل141، 99 آیات هاي انعامخداوند متعال در سوره

هاي ارزنده خود براي بشر یاد در قرآن مجید از درخت زیتون به عنوان یکی از نعمت 4تا 1آیات ، تین 29

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت بشري و  ).1385 (مقصودي، خوردکند و حتی به آن قسم میمی

سان بیش از پیش آشکار غذا، نقش صنعت طیور در تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز ان يمشکالت تهیه

تفاده از حداکثر هاي مختلف افزایش تولید و اسگردد. افزایش تراکم نگهداري طیور و به کارگیري روشمی

باکتریایی و ویروسی بیشتري طیور را در ي هاهاي ژنتیکی طیور براي تولید بیشتر باعث شده، بیماريظرفیت

پیشگیري و کاهش بسیاري از و استفاده از ابزارهایی مثل واکسیناسیون باعث  معرض خطر ابتال قرار دهد؛

یناسیون باعث فعال شدن سیستم ایمنی و واکس شود.هاي عفونی مختلف، در صنعت طیور میبیماري

توانند بر سطح ایمنی ناشی از عوامل بسیاري میگردد، اما از سوي دیگر محافظت از بدن پرنده می

ي اصلی واکنش بدن در برابر استرس، آزاد نتیجه و غیره واکسیناسیون موثر باشند از جمله: استرس، تغذیه

است، بستگی به شدت و مدت استرس وارده به حیوان دارد. پس شدن ذخایر بدنی و تضعیف سیستم ایمنی 

 ،1د (مارانگان و بوسانیکنهاي بعد آن با شدت حادتري بروز میاگر حیوان ضعیف باشد واکنش ،از واکسن

هاي ي هاردین، تانسیلهاي لنفاوي و ایمونولوژي طیور شامل: تیموس، بورس فابریسیوس، غدهبافت). 2006

- مکمل امروزه به دالیل متعددي استفاده از). 1986 ،2د (استورکیباشیر و طحال میاي پیهسکوم و پالك

خواص ضد  بودن ، دارارد طیورهاي گیاهی در صنعت پرورش طیور افزایش یافته، که از جمله بهبود عملک

. از باشندی هاي گوارشی و افزایش قدرت سیستم ایمنی، تحریک تولید آنزیماکسیدان باکتریایی، نقش آنتی

). 2015 ،3ند (توکلهاي گیاهی این است که، خواص ضد باکتري و ضد ویروسی دارمزایاي استفاده از مکمل

                                                
1-Marangon and Busani  
2- Sturkie 
3- Tavakol 
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در این تحقیق از پودر برگ  است. متعددي براي افزایش سیستم ایمنی طیور استفاده شدهگیاهان دارویی 

از ترکیبات فنلی در برگ زیتون در  . بسیاريشده استزیتون به خاطر خواص آنتی اکسیدانی آن استفاده 

هاي آزاد به عنوان یک جاذب رادیکال لیشناسایی شده است و ترکیبات پلی فن In vitro and In vivoشرایط 

  ).2015 و همکاران، 4د (ساریکاکننعمل می

  

  بیان مساله -1-2

ییدهاست، باعث مهار وکورتیکواثرات منفی استرس بر روي سیستم ایمنی، عمدتا در اثر آزاد شدن گلوک

 و لوکوسیتوز، لنفوپنی نظیر هاي مختلف خونیشود، باعث عدم تعادل بین سلولها میپروستاگالندینسنتز 

عمل فاگوسیتوز و تولید مواد  شودموجب می هاشود، کاهش کیفیت خطوط دفاعی لوکوسیتهتروفیلی می

یابد. آثار نیز کاهش   Tهاي فعالیت لنفوسیتها و ماکروفاژها نقصان یافته و باکتریسید توسط هتروفیل

از کاهش مصرف خوراك، اختالالت گوارشی، افزایش کاتابولیسم، ت است استرس بر وضعیت تولید نیز عبار

کاهش تولید سوماتوتروپین، کاهش کلسیم بدن، اختالالت تخم گذاري و تولید مثلی، بنابراین کاهش استرس 

سرعت پاسخ ایمنی به تعداد دفعات مواجه  ).1381د(صادقی دقیقی، وق شوتواند باعث کاهش اثرات  فمی

ژن بستگی دارد در حالی که شدت پاسخ ایمنی به کفایت ایمنی جوجه ارتباط دارد و کفایت شدن با آنتی

ایمنی، شدت  يایمنی جوجه به موارد زیر بستگی دارد: تکامل سیستم ایمنی، وجود عوامل تضعیف کننده

و  (کاشانی بستگی دارد موارد و سایر هاي اضافه شدههاي مختلط، عفونتاي، عفونتعیت تغذیهعفونت، وض

ي موجود در برگ زیتون یا ترکیبات پلی فنلی آن باعث کاهش آسیب ). مواد موثره1385 ،همکاران

اکسیدانی و هاي آنتی ویژگی). 2012 و همکاران، 5(پاستورلی شوداکسیداتیو و افزایش کلسترول مفید می

). 2008 ،و همکاران 6کلواوغلو(کارو اندهاي ثانویه نسبت دادهضد میکروبی گیاهان را به حضور متابولیت

 ترکیبات فنولی برگ زیتون فعالیت ضد میکروبی، ضد قارچی، ضدکپک، ضد رتروویروس و ضد انگلی دارد

                                                
1- Sarica 
2-Pastorelli 
3- Korukluoglu  
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د وزن طیور هنگام مصرف برگ زیتون بهبو). 2001 ،و همکاران 8یی جیت؛ 1998 و همکاران، 7(کاتسومانیز

  ). 2015 ،9(کاین و ارنر گرددبرمی لیبه ترکیبات فن

باعث افزایش وزن و افزایش تیترآنتی اضافه شده بود پودر برگ زیتون ها آن يهایی که در جیرهجوجه

ون توانایی ها نشان داد برگ زیتو این یافته گردید سیستم ایمنی و بهبود افزایش ،، کاهش بیماريبادي

 Oleaهاي درخت زیتون برگ ).2014 ،و همکاران 10هاي گوشتی را دارد (السایدافزایش پاسخ ایمنی جوجه

europaea   از خانوادهOleaceae  در چربی، هستند که حاوي ترکیبات فنلی، ترپن و ترکیبات محلول

اراي باالترین فعالیت آنتی اکسیدانی و هاي زیتون دبرگ ،ها، مواد معدنی و غیره استها، پروتئینکربوهیدرات

هاي مختلف درخت زیتون دارد. ترکیبات موجود در هاي آزاد را در بین بخشرادیکال قدرت گیرندگی

 .)2006، کاستروو  11(لوجان است ينوئیدوهاي زیتون شامل ترکیبات سکوریدوید و ترکیبات فالبرگ

هاي آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی قوي ک ماده با ویژگیمهمترین ترکیب فنلی برگ زیتون، و ی اولئوروپین

. ترکیبات آنتی اکسیدانی از منابع گیاهی دشوت در طبیعت به صورت آزاد یافت میاست این ترکیب به ندر

ها از جمله فالونوئیدها و ترکیبات هاي اکسیژن یا رادیکال آزاد شناخته شده برخی از مولکولبه عنوان جاذب

). 2010و همکاران،  12(الهوچی هاي گیاهی طبیعی هستندول خواص آنتی اکسیدانی عصارهفنلی، مسئ

هاي اکسیداتیو را یکال آزاد و پایان دادن به واکنشها ظرفیت آنتی اکسیدانی قوي براي مهار رادفالونوئید

به عنوان محرك  وتیکامروزه استفاده از گیاهان به عنوان جایگزین آنتی بی). 1395 دارند (امیري و همکاران،

هاي محرك رشد در فی به عنوان جایگزین آنتی بیوتیکدر تغذیه طیور ترکیبات مختلرشد افزایش یافته و 

 این هاي آنگیاهان و عصاره هاي تاثیر گذارمکانیزم .هاي گوشتی مورد مطالعه قرار گرفته اندتولید جوجه

هاي هاي ایمنی، تحریک فعالیتی، تنظیم پاسخباعث تغییرات بافت شناسی در حفره گوارش است که:

هاي تازه درخت زیتون به عنوان یک پس ماند ). برگ1394وند (آگاه و همکاران، شمیهاي گوارشی آنزیم

                                                
1- Koutsoumanis  

 2-Yigit 
3- Cayan and Ererner  
4- Elsaaed  
5- Lujan 
6- Lahucky  
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درصد ترکیبات پلی فنلی بوده و باالترین فعالیت آنتی  10کشاورزي پس از برداشت محصول حاوي حدود 

و  13هاي مختلف درخت زیتون دارند (گارسیاهاي آزاد را در بین بخشاکسیدانی و قدرت گیرندگی رادیکال

  ). 2007همکاران، 

  

  سواالت پژوهش -1-3

تاثیر معنی داري روي واکنش سیستم ایمنی جوجه  ،) آیا استفاده از پودر برگ زیتون، به عنوان مکمل1

  گوشتی دارد؟

  امل سیستم ایمنی جوجه گوشتی دارد؟) آیا استفاده از پودر برگ زیتون تاثیرمعنی داري روي تک2

  پرنده دارد؟ عملکرد و صفات تولیدي) آیا استفاده از پودر برگ زیتون تاثیرمعنی داري روي 3

  

  اهداف پژوهش -1-4

که طی تحقیقات علمی بدست آمده، تحقیق حاضر جهت  ،با توجه به ترکیبات برگ زیتون و اثرات آن

ت تکامل سیستم ایمنی، افزایش تیتر آنتی بادي ناشی از بررسی اثر این ماده روي بهبود و سرع

  .هاي داخلی پرنده طراحی شدبررسی اندامبهبود صفات تولیدي و کاهش استرس،  واکسیناسیون،

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1- Garcia 
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  دوم:فصل 

  مبانی نظري پژوهش
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  فصل دوم

  ضرورت و اهمیت پژوهش -2-1

حیوانات ارگانیک رو به افزایش هاي خوراك حیوانات و تولید دنیافزو ،استفاده از مواد طبیعی به عنوان

 ،ي متانولی برگ زیتونعصاره .تضد التهابی اسو ضد ویروسی ، بیمیکروضدي خواص برگ زیتون دارا ت.اس

 و همکاران، 14(پارساییکه اثرات بسیاري روي سالمتی دارد ، بوده میوه و برگ زیتون حاوي اولئوروپین

ها باعث اختالل در دهد که کمبود آنتی اکسیدانت چند سال گذشته به وضوح نشان میعامطال  ).2014

استفاده از . )2002،  15(سورایی دشوحیوانات آزمایشگاهی می و حیوانات مزرعه ،سیستم ایمنی بدن انسان

 ،ردعروقی تاثیر مثبت دا - و روي سیستم قلبیشده ها پودر برگ زیتون باعث کاهش فشار خون پرنده

 يمطالعه. )1392شده است (ورمقانی و همکاران، درصد توصیه  5/1و  1ره در سطح استفاده از آن در جی

ولی تاثیري روي بازده  شده هاي نر گوشتی نشان داد که باعث کاهش مرگ و میربرگ زیتون روي جوجه

انی به دنبال ایمنی مواد . امروزه مصرف کنندگان پروتئین حیو)1020 و همکاران، 16رماژنیا(و ردالشه ندا

اي گوشت مرغ (گوشت کم چرب با درجه هاي مفید تغذیهغذایی در سراسر جهان هستند و با توجه به جنبه

باالیی از اسیدهاي چرب اشباع نشده، سطح سدیم و کلسترول کم) باعث افزایش تقاضاي مصرف کنندگان 

متخصصان پرورش طیور به  توجه باعث شده و یافتهاین صنعت بسیار اهمیت و نسبت به گوشت مرغ شده 

تولیدي باشد که باعث افزایش نرخ رشد و بازده خوراك و افزایش اندازه سینه و کاهش چربی حفره بطنی 

که اثرات مشابه آنتی  بودههاي گیاهی حاوي ترکیبات زیستی فعالی ). مکمل2012، کاوانیو  17شود (پتراس

بدون اینکه باعث  دارنده، خواص آنتی اکسیدان و عملکرد کبد رودبیوتیک در سه حوزه اصلی میکروفلور 

                                                
1- Parsaei  
2- Surai   
3-Varmaghany  
4- Petracci and Cavani   
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به طور کلی  ).2004و همکاران،  1اختالل در سالمت دستگاه گوارش یا پتانسیل ژنتیکی پرنده شوند (هرناندز

طیور باعث افزایش ایمنی در شرایط استرس و در طول شرایط  کلی مواد افزودنی گیاهی به خوراك دام و

لکرد بهتر معو باعث افزایش در دسترس بودن روده براي جذب مواد مغذي و کمک به رشد شده و بحرانی 

ضد  ي فعالیتمطالعه). 2008و همکاران،  2(ویندیش گرددها و رسیدن به باالترین پتانسیل ژنتیکی میآن

ي اد که همههاي مختلف نشان دحیط آزمایشگاهی بر میکروارگانیسمزیتون در م آبی برگي عصارهمیکروبی 

نی حجمی در طی سه ساعت نابود شدند درصد وز 6/0ها به جز، باسیلوس سابتلیس در غلظت باکتري

خاصیت ضدفشار  مطالعات انجام شده روي برگ زیتون نشان داد که داراي ).2003و همکاران،  3(مارکین

ت اکسیدانی اسیضدتومور و خواص آنت، ي قندخون، ضدمیکروب، ضدویروس، ضدالتهابخون، کاهنده

گلیسیرید، تغذیه با برگ زیتون منجر به کاهش قابل توجهی در سطح تري ).2002 ،و همکاران 4(ویسیولی

 داشته استهاي گوشتی هاي کبدي و ایمنی جوجهکلسترول، گلوکز خون و اثرات مثبتی روي آنزیم

 در موش ث کاهش کلسترول خونها نشان داد برگ زیتون باع). برخی آزمایش2014 (پارسایی و همکاران،

ي برگ زیتون دیابتی شده با استرپتوزوتوسین، عصارههاي در موش). 2005، و همکاران 5کايفود (شومی

و  6(عیدي شودمیهاي کبدي کراتینین و آنزیمباعث کاهش سطح سرمی قند خون و چربی، اسید اوریک، 

هاي صحرایی دیابتی شده ز اختالالت حرکتی در موشتواند از بروي برگ زیتون میعصاره). 2009همکاران، 

هاي گیاهی . در ارتباط با سایر عصاره)1391، و کائیدي با استرپتوزوتوسین جلوگیري کند (اسماعیلی

داري عیار پادتن را افزایش ارگل در واکسیناسیون به طور معنیاستفاده از گیاه سرختحقیقات نشان داد که 

داراي خواصی از ، به عنوان یک آنتی اکسیدان قوي شناخته شده استکه نجبیل ). ز1388دهد (لندي، می

ی باعث افزایش باشد، اثر پودر زنجبیل به میزان قابل توجهجمله ضد باکتري، ضد ویروس و ضد التهاب می

 ).2015 ،و همکاران (توکل شده استپارامترهاي ایمنی خون  از هاي سفید خون و افزایش برخیسلول

                                                
1- Hernandez   
2- Windisch  
3- Markin  
4- Visioli 
5- Fki  
6- Eidi  
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اند ات حیوانی در خرگوش و موش تاثیر برگ زیتون روي کاهش فشار خون و قند خون را ثابت کردهمطالع

  ).2006، و همکاران 1(آندرادیو

هاي گوشتی نسبت به گروه یره جوجهاستفاده از محلول الکی بره موم (بخاطر فالونوئیدهاي آن) در ج

آنتی  ).1388تاتینا، و  (خجسته ه استشد شاهد باعث کاهش تلفات و افزایش تقویت سیستم ایمنی بدن

هاي اثر زیادي بر آپوپتوز سلول و شده در سلول هاي ایمنیعی باعث توسعه و بیان پاسخهاي طبیاکسیدان

تاثیر استفاده اگرچه . )2002د (سورایی، شوو باعث جلوگیري از سرکوب سیستم ایمنی می شتهایمنی بدن دا

اط معنی داري با رژیم غذایی ارتب ، ووابسته به دوز مصرفی و روز نمونه گیري از آنتی اکسیدان تا حد زیادي

  ).2014، و همکاران 2دارد (اکبریان

  

  درخت زیتون -2-2        

که میوه زیتون معروف ترین گونه  ،گونه 40-35داراي  (Oleaceae)از خانواده  (Olea)جنس زیتون 

 ).1387(مقصودي، شودکه اقصی نقاط دنیا کشت میاست  )Olea Europaزیتون معمولی (زیتون خوراکی 

ها دهد و سالهمیشه سبز و مقاوم که بدون دخالت انسان بار می ،خزانزیتون از جمله درختانی است که بی

متر ارتفاع و  8- 5درخت زیتون به طور معمول  .است گیرد. عمر آن دو هزار سالمورد استفاده بشر قرار می

محصول درخت زیتون داراي دو  بوده ورسد. زیتون گیاهی مقاوم و کم توقع یا بیشتر میر به یک مت قطر آن

ها و کاربردهاي دیگري هم دارد از . البته فرآوردهاست روغن زیتون و کنسرو زیتونشامل:  فرآورده اصلی 

  :جمله

گ زیتون که پس راز جوشاندن ب شود.از کنجاله و تفاله پرس شده به عنوان کود و سوخت استفاده می

قندي ، اسیدهاي آلی، تانن، و مواد که حاوي کلروفیل، مواد  آیداي بسیار تلخ بدست میاز صاف کردن عصاره

از روغن زیتون در ساخت  کار رود.توان براي کاهش فشار خون و کاهش قند انسان بهزیدي بوده که میوگلوک

                                                
1- Andreadou 
2- Akbarian  
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ي زیتون در از هسته شود.عنوان چاشنی غذا مصرف میاز میوه زیتون به شود.داروهاي پزشکی استفاده می

و از چوب درخت زیتون در صنعت خراطی  .گیرندقالب گیري پالستیکی و استخراج روغن زیتون بهره می

که در  شدهاز پوست درخت زیتون نوعی قند تراوش  .شوداستفاده می تهیه و ساخت وسایل زینتی و غیره

  ).1387ارزش غذایی و درمانی دارد (مقصودي، و به مانان معروف استو می شود مقابل هوا تدریجا سفت 

  

  ترکیبات شیمیایی اصلی میوه و برگ زیتون -2-3

درصد، روغن  6/1درصد، پروتئین  50آب در حدود  شامل: زیتون سبزموجود در شیمیایی  هايترکیب

 1- 2جدول . )1377(ضیابري، درصد  5/1درصد و امالح  8/5درصد، سلولز  1/19درصد، کربوهیدرات  22

  دهد.هاي شیمیایی موجود در برگ زیتون را نشان میترکیب

  

  هاي شیمیایی برگ زیتونترکیب 1-2جدول 

  

  پروتئین

 

  کلسیم  یچرب

 

  آهن

 

 Aویتامین

  

 1Bویتامین

 

 2Bویتامین

 

 PPویتامین

 

1(gr)  11(gr)  72(mg)  6/1(mg) 240(IU)  02/0(IU)  06/0(IU)  04/0(IU)  

  

 درصد الیاف 2درصد عصاره غیر ازتی،  34، خام درصد چربی 2/4، خام درصد پروتئین 9زیتون داراي  برگ

  ).1377، منصوريمیر باشد (درصد خاکستر می 7/2، خام

، پروتئین 3/95زیتون خشک بر حسب (درصد ماده خشک) شامل: ماده خشک  برگ ترکیب شیمیایی پودر

موجود در برگ زیتون  NDFو ADF همچنین 10/5، خاکستر 90/18 ، فیبر خام91/2، چربی خام 80/8خام 

   ).2012، و همکاران 1باشد (اوزتوركمی 95و  284

                                                
1- Ozturk   
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  زیتون سبز و برگ آن 1- 2شکل 

  

  مشخصات برگ زیتون -2-4

 1- 2شکل  شود،و کوتاه مشاهده می هاي مختلف باریک و دراز تا پهنهاي زیتون متقابل و به شکلبرگ

قسمت زیرین  ي مومی،از الیه ها به رنگ سبز تیرهروي برگ دهد.هاي آن را نشان میو برگزیتون سبز 

اي است این دو عامل مقاومت گیاه را در مقابل خشکی زیادتر به رنگ نقره هاییها پوشیده از کركبرگ

ها جدید روي شاخههاي ولی هر سال برگها دو سال، عمر برگ دشومیآب از تبخیر اضافی  کند زیرا مانعمی

مواد  ،متر است. برگ زیتون داراي مواد قنديسانتی 2تا  1ها و عرض برگ 7تا  3ها طول برگ شود.دیده می

آنتی  ي برگ زیتون غنی از ترکیباتعصاره .باشداسید گالیک و مانیت می ،تانن دار، مواد مومی کلروفیل ،تلخ

به  بوده،هاي زیتون داراي نوعی از ترکیبات کولین آبی برگ يعصاره است هافنلاکسیدان طبیعی مثل پلی
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). 1387، آن تایید شده است (مقصودي عالوه وجود یک الکتون غیراشباع ، النولید، اولوروپئیک اسید در

و همکاران،  1یسایدزاشود (وکیلوگرم زیتون تولید می 1000کیلوگرم برگ از هر  40گزارش شده که حدود 

باشد که در ترکیبات لیگنوسلولزي میداراي  آنزیتون و پسماندهاي حاصل از روغن گیري هاي ). برگ2004

اما پتانسیل قابلیت استفاده در تغذیه دام و  دآورصورت عدم استفاده مشکالت زیست محیطی به وجود می

  ).2006، رانو همکا 2نیطیور را دارند و از نظر اقتصادي و اجتماعی فوق العاده حائز اهمیت هستند (مارت

  

  ي برگ زیتونترکیبات و مواد شیمیایی موجود در عصاره -2-5

 -هاي طبیعی هستند اهاي طبیعی و سایر آنتی اکسیدانلفن و روغن زیتون منابع خوبی از پلیگیاه 

باشد. در ، میوه و برگ زیتون میپین یکی از ترکیبات اصلی در روغندي هیدروکسی فنلیک گلیکوزید اولئور

پین است و بیشتر تحقیقات نشان وکه بیشتر بخاطر حضور اولئور شدهه زیتون خاصیت ضدباکتري دیده گیا

اي و نقش تغذیه استتی اکسیدانی پین داراي خواص آنوداده که این ماده در برگ هم وجود دارد. اولئور

خاطر حضور این بیشتر ب عالوه بر آن طعم تلخ و تند میوه زیتون سبز و روغن زیتون .کندمهمی را فراهم می

پین، واز جمله: اولئورلی برگ زیتون غنی از ترکیبات پلی فن). 2015و همکاران،  3(لئوناردیز ماده است

. است گلوکوزید - 7گلوکوزید و لوتئولین  -7هیدروکسی تیروزول، روتین، ورباسکوزید، اپی ژنین  تیروسول،

و مقدار آن در  بوده هاي زیتونمهمترین ماده در عصارهولئوروپین ها خواص ضد میکروبی دارند. اپلی فنل

 برگ زیتون در کثر فعالیت ضدمیکروبیباشد و حداهاي این گیاه میها و دیگر قسمتبرگ بیشتر از میوه

  ).2015و همکاران،  4(کالتوم بیشتر است هاهاي متانولی نسبت سایر حاللعصاره

نیز  و استهاي طبیعی در بدن عال کردن آنتی اکسیدانت براي فبرگ زیتون حاوي بسیاري از ترکیبا

هاي باالي این مواد بسیاري از ترکیبات شیمیایی گیاهی که در روغن زیتون وجود دارد در برگ آن غلظت

و عالوه بر اولئورپین حاوي تري ترپین ( اولئانوئیک ، اورسولیک و ماسلینیک اسید) فالونوئید  شوددیده می

                                                
1- Vlyssides  
2- Martin 
3- Leonardis  
4- Kalthoum  
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عصاره برگ زیتون داراي فعالیت ضد میکروبی بر علیه  باشدد و تانن مییژنین) و کافئیک اس(لوتئولین، اپی 

هلیکوباکتر پیلوري ، کامپیلو باکتر ججوناي، استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس ، اکالي، سالمونال 

عصاره برگ . )2015و همکاران،  5د (زوکوویکشوباشد و نیز باعث کاهش فشار خون میانتریتیدیس می

گیرد و نیز به عنوان یک زیتون بصورت یک مکمل طبیعی براي لوازم آرایشی و پزشکی مورد استفاده قرار می

  ).2015و همکاران،  6ت (یوآنمهار کننده سرطان اس

  

  ترکیبات موثره اصلی در برگ درخت زیتون -2-6

  اولئوروپین -2-6-1

. استگرم بر مول  540/514جرم مولی و  13O32H25C با فرمول شیمیایی  (Oleuropein)اولئوروپین 

دي  -4و3که یک استر هتروسیدیک از اسید النولیک و  ،تلخی میوه زیتون ناشی از حضور اولئوروپین

و این ترکیب نقش بسزایی در سالمتی دارد و  بودهداراي یک ساختمان اولئوزیدي  ،هیدروکسی فنیل اتانول

ها و یگر جوامع شمال اروپا شیوع سرطاناي در مقایسه با داي مدیترانهدهد در کشورهنشان میتحقیقات 

مصرفی  هاي قلبی کمتر است و این امر ناشی از مصرف روغن زیتون به عنوان منبع اصلی چربیريبیما

). به طور کلی اولئوروپین مهمترین و چشمگیرترین ترکیب فنلی در 1393 ،و همکاران (فرزامی هاستآن

و همکاران،  7د (بورنتانهاي آن برسماده خشک در برگ mg.g-60 90-1تواند به غلظت و میزیتون است 

    هاي که به مقدار فراوان در خانواده ئوروپین متعلق به سکوایریدوئیدهااز نظر شیمیایی اول ).2011

Oleaceae, Gentianaceae ترکیبات فنلی )2000و همکاران،  8د (سولرو بسیاري از گیاهان دیگر وجود دار .

به طور معمول در گیاهان خوراکی و غیر خوراکی گزارش شده است که تاثیرات متعددي از جمله فعالیت 

یک قابل تشخیص اسیدهاي ل. دو گروه اسیدهاي فن)1999و همکاران،  9آنتی اکسیدانی دارند (کائونون

                                                
1- Zukovec   
2- Yuan 
3- Brunton  
4- Soler 
5- Kahkonen  



14 

اسید ( کوماریک، کافئیک،  هیدروکسی بنزوئیک ( گالیک اسید، االجیک اسید) و هیدروکسی سینامیک

فرولیک، کلروژنیک و اسیدهاي سیناپیک) که در گیاهان و نیز برگ زیتون اسیدهاي هیدروکسی بنزوئیک 

  .)2012و همکاران،  10شایع تر است (کاستی

  

  

  

  

  ساختار اولئوروپین -2- 2شکل 

  

ی انسان زایی در سالمتاستفاده از اولئوروپین نقش بسدهد. ساختار اولئوروپین را نشان می 2-2شکل 

هاي مربوط به آن مانند تیروزول، ورباسکویید و دمتیل اولئوروپین به عنوان آنتی دارد اولئوروپین و ترکیب

ترکیب نقش بسزایی در کاهش  دهد همچنین ایناکسیدان خطر ابتال به بیماري کرونروي قلب را کاهش می

  ).2004و همکاران، 11د (مان نا ویروسی دار هاي مختلف دارد و فعالیت ضد میکروبی و ضدسرطان

  

  

                                                
1- Kasetti 
2- Manna 
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  وکسی تیروزولدرهی -2-6-2

 باشد.گرم بر مول می 154,16که جرم مولی آن  3O10H8Cهیدروکسی تیروزول با فرمول شیمیایی 

آنتی اکسیدان دیگر موجود در برگ و میوه زیتون  ساختار هیدروکسی تیروزول را نشان میدهد. 3-2شکل 

داراي خواص دارویی است. محصول  .کندربی خون در برابر صدمات اکسیداتیو محافظت میباشد که از چمی

هاي قلبی آن شامل: پیشگیري و درمان بیمارياثر آنتی اکسیدانی  بوده،اصلی کاهش و هیدرولیز اولئوروپین 

و بازدارندگی ونی هاي خ، تجمع پالکت LDLهاي با غلظت پایین و جلوگیري از اکسایش لیپوپروتیینعروقی 

هاي زیتون نقش دان، تیروزول موجود در روغن زیتون نسبت به بقیه آنتی اکسیاستهاي آزاد فعالیت رادیکال

ساختار  3- 2شکل  ).2011، و همکاران 12د (المورگذارکمتري دارد و بیشتر روي کیفیت روغن زیتون اثر می

  دهد.هیدروکسی تیروزول را نشان می

 

 

  

  هیدروکسی تیروزول ساختار -3- 2شکل 

  

  کافئیک اسید -2-6-3

یدروکسی فنیل دي ه 4و3کافئیک اسید با عنوان ( دهد.ساختار کافئیک اسید را نشان می 4-3شکل 

 موجود در زیتون، يهااز جمله بیوفنل بوده وبر مول  گرم 16/180جرم مولکولی آن  پروپیونیک اسید)، - 2

. ترکیب اولئورپین و اسیدکافئیک موجود در عصاره برگ ستاداراي خواص آنتی اکسیدانی و ضدسرطانی 

                                                
1- Elmor 
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هاي گرم مثبت مانند باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس اورئورس و گرم يزیتون اثر مهار کننده بر باکتر

ساختار کافئیک  4-2شکل  ).1392 ،و دمیرچی منفی مانند اشرشیااکلی و سالمونال اینتریتدیس دارد (مرادي

ها و سبزیجات است کافئیک اسید بیشترین اسید فنلی در بسیاري از میوهدهد. اسید را نشان می

  ).2005، و همکاران 13(اسکالبرت

  

  

  

  ساختار کافئیک اسید -4- 2شکل 

  

  هافالونوئید -2-6-4

هاي هیدروکسی و پراکسی را پاکسازي رادیکال ،وبیفالونوئیدها با دارا بودن قدرت آنتی اکسیدانی به خ

بنابراین  ،شوندتوانند با فلزات کمپلکس ایجاد نمایند و مانع از اکسیداسیون لیپیدها همچنین میکنند و می

ي موجود در برگ زیتون شوند. فالونوئیدهاهاي فرسایشی میهاي اکسیداتیو و بیماريباعث مهار مکانیسم

هاي تعداد گروه هاي آزاد هستند و هر چههیدروکسیل قادر به تخریب رادیکال - 3هاي مانند گروه

و نیز بین مقادیر فنل و فالونوئید  شدهقدرت تخریب و پاکسازي زیادتر هیدروکسیل در مولکول افزوده شود 

با فعالیت آنتی اکسیدانی ارتباط مستقیم وجود دارد، خاصیت آنتی اکسیدانی فالونوئیدها بستگی به موقعیت 

OH  در کربن و همچنین حلقه اي کهOH فالون  ).1394،و همکاران گیرد دارد (محمديدر آن قرار می

ها اضافه شده در حالی که هیدروکسیل به آن 3ساختار فنلی حاوي یک گروه کربونیل است که یک گروه 

به عنوان واحد به حلقه آروماتیک اضافه شده  C3-C6هیدروکسیالت هستند و گروه  فالونوئیدها مواد فنلی

                                                
1- Scalbert  
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هاي . تغذیه جوجه)2012،  15ها فعالیت آنتی اکسیدانی دارند (مبیکی). فالونوئید1999،  14است ( کاوان

لین، کل لکوسیت و تعداد دار پروتئین تام سرم، غلظت گلوبوگوشتی با برگ زیتون باعث افزایش معنی

مونوسیت بود و این اثرات مثبت این مکمل را به دلیل حضور فالونویید که فعالیت ضد میکروبی دارد نسبت 

). مشخص شده که مشتقات فالونوئیدها باعث مهار رشد استافیلوکوکوس 2011 ،شووتاو 16(پندي اند داده

  ).1996 ،17علی شود (شمس الزمانمی 1:10000اورئوس در رقت 

  

  سیستم ایمنی در طیور -2-7

به عنوان شاخصی از توانایی سیستم هومورال در تحقیقات ایمونولوژیک دامی قدرت سیستم ایمنی 

سازوکارهاي دفاعی در شرایط روبرو شدن با عوامل بیماریزا اولویت اول بدن در گیرد. اده قرار میمورد استف

استفاده از مواد مغذي هستند و پرندگان به منظور غلبه بر بیماري از حداکثر توان خود و مواد مغذي استفاده 

دهد، با خود را نشان میکنند. سیستم ایمنی هومورال نسبت به هر آنتی ژن خاص عکس العمل خاص می

ن را ئیتوان عکس العمل آنتی بادي بر ضد این پروتتحریک سیستم ایمنی توسط پروتئین خارجی می

  ).1385، و همکاران مشاهده کرد (کاشانی

  

  

  هماتولوژي پرندگان -2-8

ونی، در بر هاي خهاي شیمیایی و نیز سلولها، ترکیبنمک يخون از مایعی به نام پالسما، در بر دارنده

ها تشکیل شده ها)، و ترومبوسیتلکوسیت(هاي سفید ها)، گلبولهاي قرمز (اریتروسیتي گلبولگیرنده

هاي خونی پرندگان و پستانداران اینکه به جاي نوتروفیل در پستانداران هتروفیل در است. از جمله تفاوت

  ).1376 ،وزن بدن است. (نظیفی درصد 10پرندگان وجود دارد. حجم خون در پرندگان بطور متوسط 

                                                
1- Cowan  
2- Mbikay  
3- Pandey  
4- Shamsuzzamanali 
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  هاي سفید خون پرندگانگلبول - 2-9

ها در فضاهاي برون هاي سفید واحدهاي متحرك سیستم حفاظتی بدن هستند. بخشی از آنگلبول

لنفاوي تشکیل شده هاي خشی در بافتز استخوان، بیرون از سینوزوئیدهاي خونی (گرانولوسیتها) و بغرگی م

خون به مناطق نیازمند بدن منتقل شده و از این راه دفاعی سریع و نیرومند را در برابر ي و سپس به وسیله

  ).1986د (استورکی، سازهرگونه عامل عفونی ممکن می

ها در بر گیرنده ولوسیتها و غیر گرانها و بازوفیلها, ائوزینوفیلها در بر گیرنده هتروفیلگرانولوسیت

ها در یت بیگانه خواري و لنفوسیتهتروفیل و مونوسیت داراي فعال .دها هستنها و مونوسیتلنفوسیت

لنفوئیدي  هايهاي خون پرندگان بالغ به طور عمده از بافتاي ایمنی بدن نقش دارند. لنفوسیتسازوکاره

هاي سکومی و کلوآك ، تیموس، لوزه ،فابریسیوس نتر، بورسهاي لنفاوي مزاها، غدهبدن، شامل: طحال، لوزه

هاي پرندگان درست ها و هتروفیلمونوسیت ).1376 نظیفی،( گیرندهاي لنفوئیدي بدن منشا میگر بافتدی

ها تشکیل گرانولوسیت). 1993، و همکاران 18د (زابادوسکیاز یک منشا سلولی هستن، همانند پستانداران

  ).1990، هاکیو  19د (گاللندگیرهاي رگی مغز استخوان صورت میبیرون از سینوس

  

  

  هتروفیل -1- 2-9

ها همان مراحل تکامل سلولی موجود روفیل پستانداران است و این سلولهتروفیل پرندگان معادل نوت

زا نقش مهمی در دفاع از بدن علیه عامل بیماريها هتروفیل ).1376گذرانند (نظیفی، در پستانداران را می

                                                
1- Zabudskii 
2- Gulland and Hawkey 
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د سلول آزاد شوند، مرگ بافت و التهاب را در پی دارن هاي هتروفیل فعال شوند و به بیرون ازاگر آنزیم ،دارند

  ).1991و همکاران،  20(هنري

  

  ائوزینوفیل -2- 2-9

باشد میکرون می 11تا  4ها بین نظم یا بیضی شکل هستند اندازه آنهایی گرد و گاهی گرد نامسلول

نگ قرمز پر رنگ در هاي ائوزینوفیلی کروي و نسبتا بزرگی به رهاي پرندگان گرانولدر بیشتر گونه

ق کلیوي افزایش ي فوهاي کورتیکوستروئیدي غدهشوند. هنگامی که هورموندیده می سیتوپالسم سلول

هاي ایمونولوژیک تکثیر ها در پاسخ به محركشوند. ائوزینوفیلها از گردش خون خارج مییابد، ائوزینوفیل

هاي میوکاردي هاي آلرژیک و بیماريبویژه واکنش هاي التهابیها در در برخی حالتیابند. ائوزینوفیلمی

سازند ها را نافعال میفیلها و بازوها موادي دارند که عامل آزادشده از ماست سلکنند. ائوزینوفیلشرکت می

  ).1376، هاي این مواد هیستامین است (نظیفینمونه

  

  هابازوفیل -3- 2-9

ي بازوفیل در اردك، . هستهیت فوري دخالت دارندهاي افزایش حساسها در واکنشمانند ماست سله

غاز، بوقلمون، بلدرچین و مرغ شاخدار غالبا به صورت جانبی قرار گرفته ولی در ماکیان در مرکز سلول قرار 

هاي بازوفیل داراي هیستامین و هپارین و پراکسیداز است. کنند و گرانولها عمل میدارد. همانند ائوزینوفیل

  ).1376 هاي افزایش حساسیت تاخیري دخالت دارند (نظیفی،ر برخی از واکنشها دبازوفیل

  هالنفوسیت  -4- 2-9

  شوند:ها از نظر اندازه سلول به سه دسته تقسیم میلنفوسیت

  میکرون است. 8/7ها کمتر از هاي کوچک که اندازه آنلنفوست

                                                
1- Henry  
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  ن است.میکرو 9/7تا  3/10ها بین ي آنهاي متوسط که اندازهلنفوسیت

  ).1376 (نظیفی، میکرون است4/10ها بیش از ي آنزرگ که اندازهبهاي لنفوسیت 

  ،ها از نظر شکلدهند. سیتوپالسم این سلولها تشکیل میخون را لنفوسیتهاي سفید اکثریت گلبول

و ممکن ها به طور نسبتا ضعیفی بازوفیلیک بوده اندازه داراي طیف وسیعی هستند سیتوپالسم این سلولو

  ).1986است به مقدار بسیار کمی فقط بین هسته و دیواره سلول وجود داشته باشد (استورکی، 

  

  هاسیتونوم -5- 2-9

باشند خیص میهاي بزرگ غیر قابل تشتهاي موجود در خون پرندگان گاهی مواقع از لنفوسیمونوسیت

هاي بزرگ تري نسبت به لنفوسیتهاي بزرگی هستند که سیتوپالسم بیشها سلولبه طور کلی مونوسیت

ها معموال نامنظم بوده باشند و هسته مونوسیتها داراي رنگ آبی خاکستري میدارند سیتوپالسم این سلول

ها به ماکروفاژ ها در بافتمنوسیت ).1986باشند (استورکی، ها میاراي ساختمانی ظریفتر از لمفوسیتو د

هاي خونی ماکروفاژهاي گذرانند منوسیتود را در آنجا میدگی خدهند و بیشترین بخش زنتغییر شکل می

  ).1994و همکاران،  21د ( دانکنسازنبافتی را می

  

  

 

 

  

  هالیپوپروتئین -2-10

شوند را مومی میشوند و از راه ورید باب، وارد گردش عهایی که از راه روده جذب میدر پرندگان چربی

  نامند، در صورتی که سیستم لنفاتیک در پستاندارانا پورتومیکرون میلی بسیار کم و یچگالیپوپروتئین با 

                                                
1- Duncan  
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Abstract: 

The aim of investigateing the effects of olive leaf powder on productivity traits and 

the immune system of broiler chickens in a completely randomized design with five 

treatments, containing 0, 0.5, 1, 1.5 and 2 % olive leaf powder and 4 repetition on each 

treatments and 18 birds per cage and in total, 360 broiler chickens Ross 308 and in the end, 

the data were analyzed with Sas 9.2 software with Tukey test. Olive leaf powder were 

collected from the leaves of olive trees in Moghan`s agro-industry. After washing and 

drying in the shade, the leaves were powdered with mechanical mill and according to the 

above percentages and requirements of broilers, they were added to the diet that is based 

on corn and soybean. Killing took place on the 14th and 42th and on the 14th, 28th and 42th, 

blood samples were taken from a vein under the wing to check white blood cell population, 

so the immune system will be evaluated. The results of the antibody not significant 

(p>0.05). The results of the 14th and 28th showed that immunoglobulin G increased the 

treatments of 0.5 and 1 % (p<0.05). Also on the 14th, 28th, 42th, the results of the total 

WBC was significant and on the 28th, 42th lymphocytes and heterophil to lymphocyte ratio 

were significant (p<0.05). The weight of immune organs on the 42th, bursa weight was 

significant (p<0.05). On the 42th day, the results of slaughter weight of broiler chickens in 

the body weight, relative weight of bursa of fabricius, abdominal fat, gizzard weight and 

length of the cecum, were significant (p<0.05). At the end of the breeding period, feed 

intake, mortality rates, weekly weight  and periodic weight were calculated and the effects 

of olive leaf powder on them were significant (p<0.05). The results of serum lipoproteins 

on the 42th of breeding period, in the triglyceride levels, LDL and VLDL were significant 

(p<0.05). The results of intestinal histology datas in the jejunum showed that the maximum 

villy height was observed in treatments 2% and the minimum was in control 

group(p<0.05). Also about the PH of the contents of the gastrointestinal tract, the results 

duodenum and ileum samples were significant (p<0.05). Also on the economic estimates of 

feed per kg of poultry (live weight) in the period, 0.5 and 1% reduced production costs 

(p<0.05). So, according of aim this study, olive leaf powder can be improve immune 

system and production traits, and recommended reduce the cost of education and improved 

immune system and production traits. 
Keywords:: olive leaf powder, broilers, immune system, production traits  
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