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: دستيابی به دانش فنی توليد مکمل گياه دارويی كاهش دهنده ناهنجاري متابوليکی آسيت در پروژه عنوان

 هاي گوشتیجوجه

: مصوب شماره 

 (:دارد و مشترک ملی هايو طرح هاپروژه به اختصاص) مسئول مجري نام خانوادگی و نام -

  : صيفعلی ورمقانیمجري / مجريان خانوادگیونام نام -

 نام و نام خانوادگی ناظران: -

 نام و نام خانوادگی مشاور)ان(: -

 ، هوشنگ جعفری و یحیی عباسپور: اكبر يعقوبفرهمکاران نام خانوادگی ونام 

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی استان ايالم : اجرا محل

 1/9/1397: شروع تاريخ -

 ماه    0 و سال      3:         اجرا مدت -

 :ناشر -

 (:تيتراژ)شمارگان  -

 : انتشار تاريخ -

 به كشاورزي علمی مدارک و اطالعات مركز در           61309   شماره با            24/12/1400  مورخ در اثر اين  

 .است رسيده ثبت

 .است بالمانع مأخذ ذكر با نمودارها و هامنحنی جداول، تصاوير، مطالب، نقل. است محفوظ چاپ حق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :چكيده

هاي مختلف دوره پرورش در دو آزمايش مستقل عصاره برگ زيتون در سطوح مختلف و زمانتأثير استفاده از   

هاي گوشتی مورد مطالعه قرار هاي خونی و ناهنجاري متابوليکی آسيت در جوجهپاسخ ايمنی، فراسنجه بر عملکرد،

در قالب طرح كامالً  308قطعه جوجه گوشتی نر يکروزه سويه راس  672گرفت. آزمايش اول با استفاده از تعداد 

روز در شرايط استرس سرمايی اجراء گرديد.  42پرنده در هر تکرار به مدت  16تکرار و  6تيمار،  7تصادفی متعادل با 

شامل جيره شاهد، استفاده از يک درصد پودر برگ زيتون در جيره شاهد و استفاده از سطوح در آزمايش اول تيمارها 

شرايط استرس سرمايی شامل گرم عصاره برگ زيتون در هر كيلوگرم جيره بودند. ميلی 500و  400، 300، 200، 100

روزگی بود. صفات عملکردي،  42تا  21و  14، 7، 1گراد به ترتيب در درجه سانتی 15و  20، 25، 32برنامه دمايی 

گيري و خصوصيات الشه اندازه هاي سرم خون، پارامترهاي خون شناسی، وضعيت قلبی، ميزان شيوع آسيتمتابوليت

صرفی روزانه در كل دوره بين تيمارها روزگی و خوراک م 42شد. نتايج آزمايش اول نشان داد ميانگين وزن زنده در 

داري را نشان نداد. اختالف افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل غذايی در بين تيمارهاي مختلف در اختالف معنی

دار نبود اما (. اختالف ميانگين درصد تلفات غير آسيتی در بين تيمارها معنی>05/0Pدار بود )روزگی معنی 42يک تا 

(، بيشترين درصد تلفات ناشی از آسيت مربوط >01/0Pدار بود )لفات آسيتی تيمارهاي مختلف معنیميانگين درصد ت

ميلی گرم عصاره برگ زيتون  500و  400به تيمار شاهد بود كه اختالف آن با تيمارهاي يک درصد برگ زيتون، 

ليسريد، پروتئين سرم خون، تعداد گ(. تيمارهاي مختلف بر روي مقدار گلوكز، كلسترول، تري>01/0Pدار بود )معنی

هاي سفيد، وزن مطلق و وزن ، تعداد گلبولSRBCگلبول هاي قرمز خون و فاكتورهاي مربوط به سيستم ايمنی شامل 

روزگی  28داري نداشتند. مقدار هماتوكريت در بين تيمارها بجز نسبی بورس فابريسيوس و طحال تأثير معنی

(05/0<Pاختالف معنی ،)داري داشت ها در بين تيمارها اختالف معنیري نداشت. نسبت بطن راست به كل بطندا

(05/0P<به ).طوري كه  باالترين اين نسبت مربوط به تيمار شاهد بود 

گرم عصاره گياه دارويی برگ زيتون در هر ميلی 400با توجه به نتايج آزمايش اول، در آزمايش دوم مقدار 

تکرار و  6هاي گوشتی در قالب هشت تيمار آزمايشی، هاي مختلف دوره پرورش جوجهكيلوگرم خوراک در هفته

روز در شرايط استرس سرمايی مورد مطالعه قرار گرفت. تيمارهاي آزمايشی شامل  42پرنده در هر تکرار به مدت  16



هاي ، هفته4و  3هاي ته، هف6و  5هاي گرم عصاره برگ زيتون در هر كيلوگرم خوراک در هفتهميلی 400جيره داراي 

تيمارهاي و در كل دوره آزمايش بودند.  6و  5، 4، 3، 2هاي ، هفته6و  5، 4، 3هاي ، هفته6و  5، 4هاي ، هفته2و  1

داري بر ميانگين وزن زنده در پايان دوره پرورش، افزايش وزن روزانه، خوراک مصرفی روزانه و مختلف تأثير معنی

دار تند. اختالف ميانگين درصد تلفات كل و شاخص توليد در بين تيمارهاي مختلف معنیضريب تبديل غذايی نداش

(. كمترين ميزان تلفات ناشی >05/0Pبود )دارنبود اما تلفات ناشی از آسيت در بين تيمارهاي مختلف آزمايشی معنی

آزمايش بود كه اختالف آن با  دوره كلدر  زيتونبرگ عصاره گرم ميلی400جيرهدرصد( مربوط به  25/1از آسيت )

هاي قرمز خون، گلوكز، كلسترول اختالف ميانگين تعداد گلبول(. >05/0Pدار بود )معنی درصد(  75/8تيمار شاهد )

سفيد، وزن مطلق و نسبی اندام ، گلبولSRBCپارامترهاي مربوط به سيستم ايمنی شامل گليسريد سرم خون و كل، تري

ها كمترين مقدار نسبت بطن راست به كل بطندار نبود. در بين تيمارهاي مختلف معنیهاي طحال و بورس فابريسيوس 

(. به طور كلی نتايج حاصل از >05/0Pآزمايش بود )دوره  كل در زيتونبرگ  عصاره گرمميلی 400مربوط به تيمار 

هاي گرم عصاره برگ زيتون در هر كيلوگرم جيره غذايی جوجهميلی 400ا نشان داد كه استفاده از مقدار هآزمايش

 گوشتی در كل دوره پرورش به دليل كاهش تلفات ناشی از آسيت قابل توصيه است.

 عصاره، عملکرد. ،یجوجه گوشت تون،يبرگ ز ت،ي: آسيديكل يهاواژه

 


