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Olea(زیتون  برگ يتأثیر عصاره europaea L.(  و روغن کنجد
)Sesamum indicum L.(برخی کوچک و  يشناسی رودهریختدر جیره بر

هاي گوشتیهاي خونی جوجهفراسنجه
  

4، رضا فرهوش3، احمدرضا راجی2ابوالقاسم گلیان، 2مقدم، حسن نصیري*1محمدجواد آگاه

  5و اصغر زربان

11/8/93: تاریخ پذیرش24/12/92:  تاریخ دریافت

چکیده
 دراکسیدان طبیعی آنتیبع امنعنوان برگ زیتون و روغن کنجد به يکوشی افزودن عصارهاین پژوهش با هدف بررسی اثرات هم

قطعه  150براي این منظور .شدروزگی انجام  28تا  7از سن هاي گوشتی هاي خونی جوجهژژونوم و فراسنجهشناسی جیره بر ریخت
این آزمایش به صورت فاکتوریل . قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شدند 5تکرار و  5تیمار با  6در  308نر گوشتی سویه راس  يجوجه

و دو نوع روغن ) گرم در کیلوگرممیلی 240و  120، 0(هیدروالکلی برگ زیتون  يارهعصدر قالب طرح کامالً تصادفی با سه سطح 3×2
روغن خام ذرت و  حاويسویا  يذرت و کنجاله يپایهجیره بر: هاي آزمایشی شاملجیره.شداجرا ) روغن خام ذرت و کنجد(گیاهی 

 120پایه حاوي روغن خام ذرت و  يبرگ زیتون، جیره يپایه حاوي روغن کنجد و فاقد عصاره يبرگ زیتون، جیره يفاقد عصاره
پایه حاوي روغن خام  يبرگ زیتون، جیره يگرم عصارهمیلی 120پایه حاوي روغن کنجد و  يبرگ زیتون، جیره يگرم عصارهمیلی

هايجوجه. برگ زیتون بودند يگرم عصارهمیلی240پایه حاوي روغن کنجد و  يبرگ زیتون، جیره يگرم عصارهمیلی 240ذرت و 
داشتند را) میکرومتر 1085(ژژونومپرزهايطولترینکمزیتونبرگيعصارهبدونوذرتخامروغنحاوييجیرهباشدهتغذیه

)05/0P<(. غلظتدار معنیکاهشوپرزهاعرضدارمعنیافزایشبهمنجرجیرهدرذرتخامروغنجايهبکنجدروغنجایگزینی
آلدئید سرم ديبرگ زیتون در جیره غلظت گلوکز و مالون يگنجاندن عصاره. )>05/0P(گردید گوشتیهايجوجهخونگلیسریدتري

هاي جوجه يکنجد در جیره برگ زیتون و روغن يتوأم عصاره يرسد استفادهنظر میبه. )>05/0P(داري کاهش داد معنیطورخون را به
هاي خونی فراسنجهاکسیدانی قوي اثرات مثبتی بردلیل داشتن ترکیبات آنتیتواند بهپرورش، می يدورهروزگی  28تا  7در سن گوشتی 

. و سالمت دستگاه گوارش داشته باشد

هاي خونیشناسی روده، فراسنجهبرگ زیتون، روغن کنجد، ریخت يعصاره: کلیدي کلمات

دمهمق
و انسان يهیا در تغذههیو ادو اهانیاستفاده از گ.

بهامروزه، .مرسوم بوده است يمتماد انیاز سال واناتیح
هاي باکتري يبالقوه ينگرانی در مورد توسعهدلیل بروز 

خوراك حیوانیایع تولید صن ،بیوتیکمقاوم در برابر آنتی

استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی فارس*1
، دانشگاه فردوسی مشهدکشاورزي يدانشکده ،گروه علوم دامید ااست 2
ي دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهددانشیار گروه علوم پایه، دانشکده 3
ي کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهداستاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده 4
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ي پزشکی،دانشکده دانشیار گروه بیوشیمی، 5

در معرض افزایش فشار مصرف کنندگان براي کاهش 
هاي در جیره 1رشد محركيهاکیوتیبیاستفاده از آنت

.Botsoglou et al(باشندمی طیور  ،طرفیاز). 2010
هاي پرورش ي محیطی در سیستمزااسترسوجود عوامل 

1- Antibiotic growth promoter

E-mail: mjagah@yahoo.com)مسئول ينویسنده(
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که آورد وجود میه بسمیرا در ارگان وضعیتیمتراکم، 
. شودیمختلف م يهايماریو شدت ب شرفتیپ منجر به

با تواند میویداتیاسترس اکس یاز اثرات منف ياریبس
 رینظ یدانیاکسیآنتهاي غذایی حاوي ترکیبات رژیم

از یدانیاکسیآنت يمغذریغ باتیترک ریها و سانیتامیو
 Al-Azzawie and(ابدیکاهش  دها،یجمله فالونوئ

Alhamdani 2006 .(درخت زیتون به يهاي تازهبرگ
ماند کشاورزي پس از برداشت محصول،عنوان یک پس
و  استفنلی درصد ترکیبات پلی 10حاوي حدود 

اکسیدانی و قدرت گیرندگی باالترین فعالیت آنتی
هاي مختلف درخت هاي آزاد را در بین بخشرادیکال

برگ زیتون  يعصاره يترکیبات عمده. زیتون دارند
، )ورباسکوسیداولئوروپین و (اولئوروپسیدها : شامل
ها و فنل ،1هااول - 3-ها، فالوانها، فالونولفالون

ترین عنوان فراواناولئوروپین به. باشدتوکوفرول می
برگ زیتون داراي فعالیت ضد میکروبی  يترکیب عصاره

ها کپک و هاها، مخمرها، قارچها، باکتريویروس علیه
پس از آن هیدروکسی تیروزول با ظرفیت جذب  .باشدمی

هاي برابر چاي سبز و با ویژگی 10رادیکال اکسیژن تا 
-Benavente(باشدمیکروبی قوي میاکسیدانی و آنتیآنتی

García et al. 2000 .(
برگ  يعصارهتوانائیکه نداهمحققان گزارش کرد

مخاط معده در اکسیداتیو به زیتون در جلوگیري از آسیب 
اي، احتماالً به هاي صحرایی تحت استرس تغذیهموش

 يوسیلهه حفظ یکپارچگی غشاي سلولی ب درتوانایی آن 
باشدمیمرتبط فعالیت ضد پراکسیداسیون چربی 

)Dekanski et al. 2009b( .هاي گیاهیاز بین روغن،
شناخته نظیر از ترکیبات یک دسته بیحاوي کنجد  روغن

سیزامین، سیزامولین و مقادیر(ها شده تحت عنوان لیگنان
 فیزیولوژیکیوظایفاین ترکیبات . باشدمی) کمی سیزامول

خون، کاهش سطح چربی کاهش: متنوعی از جمله
اکسیدانی، افزایش آنتیآراشیدونیک اسید، افزایش توانایی 

1- Flavan-3-ols

توکوفرول و فراهم کردن - گاماقابلیت زیست فراهمی
.Kanu et al(باشند التهابی را دارا میایف ضدوظ 2010 .(

هاي هاي اکسیژن فعال توسط لیگنانگونهمهار چنینهم
هاي هاي بدن را از صدمات رادیکالتواند سلولکنجد، می

.Lee et al(آزاد محافظت کند  کنجد قادر  روغن). 2008
ترکیبات شیمیایی و میزان موادزدایی کبد از است سم

اکسیدانی آنزیمی و غیرآنزیمی را افزایش داده و نقشآنتی
 Kanu(اکسیداتیو داشته باشد حفاظتی در برابر استرس 

et al. بررسی  ،هدف از این پژوهش،بنابراین).2010
برگ زیتون و روغن  يشی افزودن عصارهکواثرات هم
ياکسیدان گیاهی در جیرهآنتیبع امنعنوان کنجد به

هاي شناسی ژژونوم و فراسنجهیخترهاي گوشتی بر جوجه
. بودپرورش  يدورهابتداي خونی در 

کار مواد و روش
ها و طرح آزمایشیجیره

گوشتی نر یک  يقطعه جوجه 150در این پژوهش 
کشی روزگی پس از وزن 7سن از 308راس  يروزه سویه

آزمایش  انفرادي در قالب یک طرح کامالً تصادفی با
، هر)پن(قفس آزمایشی  30تیمار در 6با  3×2فاکتوریل
. قطعه جوجه با میانگین وزن مشابه قرار گرفتند 5کدام با 

گرم میلی 240و  120، 0افزودن سه سطح : اول شامل عامل
 يهیدروالکی برگ زیتون به جیره يدر کیلوگرم عصاره

گیاهی در مکمل کردن دو نوع روغن : دوم عاملپایه و 
) اکسیدان افزودنیفاقد آنتی(جیره شامل، روغن خام ذرت 

ز نظر ا) 1جدول(هاي آزمایشی جیره. و روغن کنجد بود
و در قالب شش تیمار زیر و  انرژي و پروتئین مشابه بودند

پایه  يجیره -1: سویا تهیه شدند يبر پایه ذرت و کنجاله
 -2زیتون برگ  يحاوي روغن خام ذرت و بدون عصاره

برگ  يپایه حاوي روغن کنجد و بدون عصاره يجیره
 120پایه حاوي روغن خام ذرت و  يجیره-3زیتون 

پایه حاوي  يجیره -4برگ زیتون  يگرم عصارهمیلی
 -5برگ زیتون  يگرم عصارهمیلی 120روغن کنجد و 

گرم میلی 240پایه حاوي روغن خام ذرت و  يجیره
پایه حاوي روغن کنجد  يجیره -6برگ زیتون  يعصاره
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هاي فوق از جیره. برگ زیتون يگرم عصارهمیلی 240و 
 .ها تغذیه شدندهفته به جوجه 3روزگی به مدت  7سن 
منظور عصاره از برگ زیتون به يسازي و تهیهآماده

ترین مقدار ترکیبات فنلی از جمله دستیابی به بیش
و همکاران در سال Amaralاولئوروپین مطابق روش

.انجام شد 2004

308راس  يپایه بر اساس کاتالوگ سویه يدرصد ترکیبات و مواد مغذي جیره :1جدول
روزگی 28تا  25روزگی 24تا  11روزگی 10تا  1اجزاي خوراکی

55/5205/5312/54ذرت
00/3467/3486/34کنجاله سویا
63/500/350/1گلوتن ذرت
32/108/104/1سنگ آهک

76/155/14/1دي کلسیم فسفات
36/047/042/0نمک

10/006/00ترئونین
42/02/00لیزین

32/025/019/0متیونین
04/317/597/5روغن ذرت فاقد آنتی اکسیدان

50/050/050/0*مکمل ویتامینی و معدنی
ترکیب محاسباتی

kcal/kg(08/302511/315005/3200(انرژي قابل سوخت وساز ظاهري 
52/2300/2200/21(%)پروتئین خام

05/19/085/0(%)کلسیم 
50/045/042/0(%)فسفرقابل دسترس 

07/195/086/0(%)سیستین + متیونین
71/060/053/0(%)متیونین 

44/125/109/1(%)لیزین 
16/020/018/0(%)سدیم 

 K3،2اللملی؛ ویتامین  واحد بین E ،121المللی؛ ویتامین  واحد بین 2300ي کلسیفرول، المللی؛ کوله واحد بین A ،11000هر کیلوگرم جیره حاوي ویتامین  *
 4گرم؛ پیرودوکسین،  میلی 03/0بیوتین، گرم؛ میلی 1اسید فولیک، گرم؛  میلی 4گرم؛ ریبوفالوین؛ میلی 4گرم؛ تیامین،میلی B12 ،02/0گرم؛ ویتامین  میلی
 1گرم؛ ید،  میلی 2/0، )سلنات سدیم(گرم؛ سلنیوم  میلی 100گرم؛ سولفات منگنز،  میلی 125/0گرم؛ اتوکسی کوئین،  میلی 840گرم؛ کولین کلراید،  میلی
.دباشگرم می میلی 50گرم؛ آهن،  میلی 100گرم؛ سولفات مس،  میلی

ي اکسیدانی روغن و عصارهگیري قدرت آنتیاندازه
برگ زیتون 

برگ زیتون در مقایسه با  ياکسیدانی عصارهقدرت آنتی
اکسیدانی و قدرت آنتیBHT1اکسیدان استاندارد آنتی

گیري کنجد و روغن خام ذرت به کمک آزمون اندازه روغن

-فنیلدي  1، 1قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد استاندارد 
شده  با روش توصیفو DPPH2پیکرل هیدرازیل -2

Siger  میزان فعالیت . تعیین شد 2008و همکاران در سال
عنوان نرخ ممانعت از رادیکال آزاد اکسیدانی بهآنتی

DPPH و برحسب درصد)I% ( از معادله زیر محاسبه شد

1 - Butylated hydroxytoluene
2 - 1,1- Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH)
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)Banerjee et al. درصد  Iدر این فرمول ). 2005
ترتیب به ASو  DPPH ،ACمهارکنندگی رادیکال آزاد 
پس از ترسیم نمودار درصد . جذب شاهد و نمونه است

-مهارکنندگی رادیکال آزاد در برابر غلظت ترکیب آنتی
داده شد و  برازشها اکسیدانی، منحنی مناسب روي داده

درصد  50قادر به مهار که اکسیدانیترکیب آنتی ازغلظتی 
.محاسبه گردید IC50تحت عنوان باشدهاي آزاد رادیکال

I% = (AC-AS) /AC×100

برداريروش نمونهها و پرورش جوجه موقعیت
در سالن تحقیقاتی ایستگاه دامپروري  این پژوهش 

واقع در کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد  يدانشکده
 يدر طول دوره.شمال غربی شهرستان مشهد انجام گرفت

ها به آب و غذا دسترسی آزاد داشته و جوجه ،آزمایش
ساعت روشنایی  23سیستم نوردهی یک ساعت تاریکی و 

هاي خونی در گیري فراسنجهمنظور اندازهبه. فراهم شد
از هر تکرار یک نمونه خون ) روزگی 28سن (پایان دوره 

ضدانعقاد اخذ شد  يهاي فاقد مادهبال در سرنگاز ورید
سی سی 5/0هاي و پس از جداسازي سرم در میکروتیوب

نگهداري  گرادي سانتیدرجه -20تا زمان آنالیز در دماي 
، تامگلیسرید، پروتئینمقدار گلوکز، کلسترول، تري. گردید

گشایی، خون پس از یخ هاي سرمآلبومین و گلوبولین نمونه
هاي تجاري استفاده از کیتو بادستگاه اتوآنالیزرتوسط 
آلدئید سرم ديغلظت مالون. گیري شداندازهشیمیزیست

 1990در سال Hadleyو Draperه توصیف شدبا روش
گیري اندازه اساس واکنش مواد با تیوباربیتوریک اسیدو بر
آماده به کار لیتر از محلول میلی 3طور خالصه، به. شد

-2گرم میلی 187کلرواستیک، گرم تري 5/7(
 2لیتر اسیدکلریدریک میلی 25/6تیوباربیتوریک اسید و 

داخل لوله  سرممیکرولیتر از  300با  ،)نانومول بر لیتر
دقیقه در حمام  20مدت و به شد دار ریختهبآزمایش در

. داده شدگراد قرار سانتی يدرجه 90آب گرم با دماي 
 يو به هر لوله شدها با آب سرد خنک سپس بالفاصله لوله

مدت و به گردیدلیتر ایزو بوتانول اضافه میلی 2آزمایش 

در نهایت پس از . ندشدثانیه با شیکر مخلوط  20
دور  2500دقیقه با سرعت  10مدت سانتریفیوژ کردن به

در دقیقه، چگالی نوري با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول 
آلدئید ديگیري غلظت مالوننانومتر براي اندازه 532موج 

به. عنوان شاخص اکسیداسیون چربی خوانده شدبه
ها درشناسی مخاط ژژونوم جوجهمنظور بررسی ریخت

به ازاي هر تکرار یک جوجه با میانگین وزن روزگی، 28
کشتار، محتویات داخل ازپسواحد آزمایشی انتخاب و

میانی  ياز نقطه. کوچک جدا شد يبدن تخلیه و روده
تر تهیه مسانتی 5/0×5/0بافتی به ابعاد  يژژونوم یک نمونه

براي حذف بقایاي مواد  درصد 9/0شد و با محلول سالین 
بافت  يدرصد براي مطالعه 10غذایی شسته و در فرمالین 

سازي هاي بافتی سپس در دستگاه آمادهنمونه. تثبیت شد
ر گرفتند و با عبور از محلول ثابت خودکار بافت قرا

 وسازي شفاف ،آبگیري ياضافی سه مرحله يکننده
ها از دستگاه خارج و سپس نمونه؛پارافینه کردن انجام شد

هاي به کمک دستگاه ذوب پارافین و قالب لوکهارت بلوك
 5روده با ضخامت هاي بافت نمونه. پارافینی تهیه شد

روي اتوماتيمیکروتوم نیمهمیکرومتر با استفاده از 
ائوزین -اي قرار گرفتند و با هماتوکسیلینشیشهاسالید

هاي بافتی جهت هیستوموفومتري نمونه .آمیزي شدندرنگ
هاي گیرياندازه. استفاده گردیداز میکروسکوپ نوري 

پرز سالم انتخاب  10هیستوموفومتري پرزهاي روده روي 
-هاي ریختشاخص. گیري شداندازهشده از هر نمونه 

نوك پرز تا محل (شناسی مورد بررسی شامل طول پرز
متوسط عرض پرز در ابتدا، (، عرض پرز )اتصال کریپت

 يپایه(، عمق غدد لیبرکون یا کریپت)وسط و انتهاي پرز
جذبی  گیري شدند و سطحاندازه) مخاطزیر  يپرز تا الیه

 Sakamoto(از فرمول ذیل محاسبه شد پرزها نیز  با استفاده

et al. 2000  .(
سطح = )π2(×) میانگین طول پرز(×) میانگین عرض پرز/ 2(

جذبی پرزها
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آماري روش
شناسی مخاط و ریخت هاي خونیفراسنجههاي داده

 يو با رویه )SAS)SAS, 2008افزار ژژونوم توسط نرم
در قالب آزمایش فاکتوریل با  )GLM(مدل خطی عمومی 

براي تعیین . ندشدطرح کامالً تصادفی تجزیه و تحلیل 
اي دار بین میانگین از آزمون چند دامنههاي معنیتفاوت

.)P>05/0(دانکن استفاده شد 

نتایج 
برگ زیتون  يو عصارهاکسیدانی روغن قدرت آنتی

نتایج پژوهش حاضر نشان داد روغن کنجد در مقایسه     
تري با روغن خام ذرت از قدرت مهار رادیکال آزاد بیش

) لیترگرم بر میلیمیلی 9/49و  51/7به ترتیب  IC50غلظت (
ي قدرت دهندهتر نشانکم IC50غلظت .  برخوردار است

چنین اثر مهارکنندگی هم.  اکسیدانی باالتر استآنتی
روي رادیکال آزاد  BHTي متانولی برگ زیتون و عصاره

افزایش  BHTبا افزایش سطح عصاره و  DPPHاستاندارد 
 BHTي متانولی برگ زیتون و عصاره IC50غلظت .  یافت

و  02/28لیتر به ترتیب بر حسب میکروگرم در میلی
. محاسبه شد 51/18

ي کوچکشناسی رودهریخت
ي برگ زیتون و نوع روغن گیاهی ح عصارهثیر سطأت

شناسی ژژونوم ریختبر شده در جیره سازي مکمل
نشان  2در جدول روزگی  28هاي گوشتی در سن جوجه

طول پرزها، عمق کریپت، سطح پرزها و   .داده شده است
ي نسبت طول پرز به عمق کریپت تحت تأثیر سطح عصاره

قرار  سازي شده در جیرهبرگ زیتون و نوع روغن مکمل
ي برگ زیتون و کوشی سطح عصارهتأثیر برهم.  نگرفت

سازي شده در جیره بر طول پرزها نوع روغن مکمل
هاي مکمل شده با روغن در جیره.  )>05/0P(دار بود معنی

ي برگ گرم عصارهمیلی 240و  120خام ذرت، افزودن 
زیتون در مقایسه با عدم استفاده از آن، منجر به افزایش 

عرض .  )>05/0P(دار طول پرزهاي ژژونوم گردید معنی
ي برگ پرز و ضخامت اپیتلیوم تحت تأثیر سطح عصاره

به .  سازي شده قرار گرفتزیتون و نوع روغن مکمل
ي برگ زیتون در گرم عصارهمیلی 240طوري که افزودن 
گرم منجر به افزایش میلی 120و  0مقایسه با سطوح 

.  )>05/0P(مت اپیتلیوم گردید دار عرض پرزها و ضخامعنی
از طرفی، جایگزینی روغن کنجد به جاي روغن خام ذرت 

دار عرض پرزها و ضخامت در جیره باعث افزایش معنی
ي تأثیر برهمکنش سطح عصاره.  )>05/0P(اپیتلیوم شد 

سازي شده در جیره بر برگ زیتون و نوع روغن مکمل
.)>05/0P(دار بود عرض پرزها و عمق کریپت معنی

و  3/125به ترتیب (ترین عرض پرز ترین و کمبیش    
ي هاي تغذیه شده با جیرهمربوط به جوجه) میکرومتر 6/96

ي گرم در کیلوگرم عصارهمیلی 240حاوي روغن کنجد و
ي حاوي روغن خام ذرت و فاقد برگ زیتون و جیره

ضخامت اپیتلیوم با افزودن .  ي برگ زیتون بودعصاره
ي برگ زیتون و یا جایگزین کردن روغن کنجد به رهعصا

داري افزایش یافتجاي روغن خام ذرت به طور معنی
)05/0P<(  .ي برگ زیتون و کوشی سطح عصارهاثرات هم

-نوع روغن مکمل شده در جیره بر ضخامت اپیتلیوم معنی
 240ي حاوي روغن کنجد و جیره.  )>05/0P(دار بود 

ي برگ زیتون در مقایسه با کیلوگرم عصارهگرم در میلی
تأثیر .  تري را نشان دادها ضخامت اپیتلیوم بیشسایر جیره

ي برگ زیتون و نوع روغن کنش سطح عصارهبرهم
دار بود سازي شده در جیره بر سطح پرزها معنیمکمل

)05/0P<(  .ي حاوي ترین سطح پرز مربوط به جیرهکم
.ي برگ زیتون بودرهروغن خام ذرت و فاقد عصا
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در گوشتیهايکوچک جوجهي رودهشناسیپایه بر ریخت يبرگ زیتون و روغن کنجد به جیره يتأثیرافزودن عصاره : 2جدول 
روزگی 28سن 

تیمار
طول
پرز
m)μ(

عرض
پرز
m)μ(

عمق 
کریپت
m)μ(

ضخامت 
اپیتلیوم
m)μ(

سطح
پرز
m2)μ(

نسبت طول 
پرز به عمق 

کریپت

)mg/kg(برگ زیتون  يسطح عصاره

04/1264ab1/1044/251b7/4041804308/5
1207/1352b6/1017/272b6/4342687496/4
2406/1288a8/1118/255a5/4944418507/5

SEM59/5456/226/645/119077196/0
نوع روغن گیاهی

4/1289b0/1014/252b1/4240738517/5ذرت روغن خام

4/1314a6/1105/267a1/4745257589/4روغن کنجد

SEM87/6614/366/777/123363239/0
کنشیاثرات هم

b0/1085c6/96d0/206c4/37b32832734/5روغن خام ذرت+ برگ زیتون يبدون  عصاره
a8/1443b6/111a8/296bc0/44a50775882/4روغن کنجد+ برگ زیتون  يبدون عصاره

a4/1392bc4/105ab6/290b4/46a45344082/4روغن خام ذرت+ برگ زیتون  يگرم عصارهمیلی 120

ab0/1313bc8/97c8/254bc8/40ab40030910/5روغن کنجد+ برگ زیتون  يگرم عصارهمیلی 120
a8/1390bc0/101bc6/260bc4/42a44038934/5روغن خام ذرت+ برگ زیتون  يگرم عصارهمیلی 240
ab4/1186a3/125c0/251a6/56a44892974/4روغن کنجد+ برگ زیتون  يگرم عصارهمیلی 240

SEM58/3885/142/402/113770138/0
a-d :05/0(دار هستند داراي اختالف معنی ،باشندکه داراي حرف مشترك نمی هاي هر ستونمیانگینP<.(

هاي خونیفراسنجه
تام، آلبومین ، میزان کلسترول، پروتئین3مطابق جدول     

هاي گوشتی تحت تأثیر تام سرم خون جوجهو گلوبولین
سازي شده مکملي برگ زیتون و نوع روغن سطح عصاره

. در جیره قرار نگرفت

با جایگزینی روغن کنجد به جاي روغن خام ذرت در     
هاي گلیسرید خون جوجههاي غذایی غلظت تريجیره

.  )>05/0P(داري کاهش یافتگوشتی به طور معنی
گرم میلی 120ي غذایی حاوي روغن کنجد و جیره

رید را در گلیسترین مقدار تريي برگ زیتون کمعصاره
.  بین شش تیمار داشت



. . .و ) L.europaeaOlea(ي برگ زیتون تأثیر عصاره

139439تابستان، 2، شماره یازدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

هاي خونی پایه بر فراسنجه يبرگ زیتون و روغن کنجد به جیره يتأثیرافزودن عصاره :3جدول
روزگی 28هاي گوشتی در سن جوجه

گلوکزتیمار
(mg/dl)

کلسترول
(mg/dl)

تري گلیسرید
(mg/dl)

تامپروتئین 
(g/dl)

آلبومین
(g/dl)

گلوبولین
(g/dl)

مالون دي آلدئید
(μmol/l)

)mg/kg(سطح عصاره برگ زیتون 
0a0/1395/1269/5035/367/168/1a08/3

120b1/1010/1200/4243/368/175/1ab95/2
240b1/1122/1267/4824/368/156/1b64/2

SEM61/648/440/2138/0066/0111/0098/0
نوع روغن گیاهی
6/1142/127a6/5133/371/162/199/2روغن خام ذرت

2/1203/121b8/4235/364/171/179/2روغن کنجد
SEM09/849/593/2169/0081/0136/0121/0

اثرات همکنشی
+بدون  عصاره برگ زیتون

روغن خام ذرت
a4/1494/130a6/5328/374/154/1a16/3

+ بدون عصاره برگ زیتون 
روغن کنجد

ab6/1286/122ab2/4842/360/182/1ab00/3

+گرم عصاره برگ زیتون میلی 120
روغن خام ذرت

b4/968/127ab6/4662/372/190/1ab12/3

+ گرم عصاره برگ زیتون میلی 120
روغن کنجد

b8/1052/112b4/3724/364/160/1ab78/2

+ گرم عصاره برگ زیتون میلی 240
روغن خام ذرت

b0/984/123a6/5410/368/142/1ab70/2

+ گرم عصاره برگ زیتون میلی 240
روغن کنجد

ab2/1260/129ab8/4238/368/170/1b58/2

SEM67/417/370/109/005/008/007/0
a-b :05/0(دار هستند باشند داراي اختالف معنیهاي هر ستون که داراي حرف مشترك نمیمیانگینP<.(

ي برگ زیتون در در پژوهش حاضر، با مصرف عصاره    
هاي گوشتی به طور جیره غلظت گلوکز خون جوجه

ترین مقدار بیش.  )>05/0p(داري کاهش یافت معنی
هاي تغذیه شده با جیره حاوي خون را جوجهگلوکز 

.  ي برگ زیتون نشان دادندروغن خام ذرت و فاقد عصاره
ي برگ مطابق نتایج پژوهش حاضر، با افزودن عصاره

آلدئید سرم ديزیتون در ترکیب جیره از غلظت مالون

هاي گوشتی به عنوان شاخص اکسیداسیون خون جوجه
کوشی سطح ات هماثر.  )>05/0P(چربی کاسته شد 

ي برگ زیتون و نوع روغن جیره نیز نشان داد که عصاره
به (آلدئید خون ديترین غلظت مالونترین و کمبیش

در جیره فاقد ) میکرومول بر لیتر 58/2و  16/3ترتیب با 
ي برگ زیتون و مکمل شده با روغن خام ذرت و عصاره
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 ي برگ زیتون وگرم عصارهمیلی 240ي حاوي جیره
.  سازي شده با روغن کنجد مشاهده شدمکمل

بحث
ي بر اساس نتایج پژوهش حاضر اثر مهارکنندگی عصاره    

روي رادیکال آزاد استاندارد  BHTمتانولی برگ زیتون و 
DPPH  با افزایش سطح عصاره وBHT افزایش یافت  .

ي اکسیدانی نسبتاً باالي عصارهاین مسئله بیانگر قدرت آنتی
نیز  1389رفیعی و همکاران در سال .  باشدزیتون میبرگ 

درصد برگ زیتون  80هاي متانولی نشان دادند که عصاره
هاي آبی و یا استونی آن از نظر مهار در مقایسه با عصاره

اکسیدانی ترین قدرت آنتی، داراي بیشDPPHرادیکال 
بوده و با افزایش غلظت عصاره، افزایش در قدرت مهار 

. مشاهده شد DPPHرادیکال
نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر برخی تأثیرات     

ي برگ زیتون و یا روغن مثبتی است که افزودن عصاره
هاي هاي گوشتی بر شاخصي جوجهکنجد در جیره
هرچند .  اندها داشتهي جوجهشناسی رودهمختلف ریخت

حال گزارشی در خصوص اثرات افزودن پودر و یا تا به 
هاي گوشتی بر ي جوجهي برگ زیتون در جیرهعصاره

شناسی روده ارائه نشده است؛ اما خصوصیات ریخت
ي ي برگ زیتون در تغذیهبرخی مطالعات تأثیر عصاره

و  Dekanskiاز جمله .  بوده استهاي صحرایی موش
گزارش کردند که  a,b2009همکاران در سال 

موجود در  اکسیدانی ترکیبات مختلفخصوصیات آنتی
گلوکوسید، - 7-اولئوروپین، آپیجین(ي برگ زیتون عصاره

در مهار ) گلوکوسید و کافئیک اسید- 7-لوتئولین
هاي آزاد و حفاظت از پراکسیداسیون چربی رادیکال

اکسیدانی هاي آنتیغشاي سلول، با افزایش فعالیت آنزیم
سوپراکسیددیسموتاز و کاتاالز، منجر به تنظیم تعادل 

هاي صحرایی ي موشاکسیداتیو و حفاظت از مخاط معده
.تحت استرس گردید

و همکاران در سال  Zamani Moghaddamدر تحقیق     
دار طول، عرض و سطح پرزهاي نیز افزایش معنی 2009

هاي گوشتی جوجه) دئودنوم و ژژونوم(ي کوچک روده
به عنوان یک  Cتغذیه شده با سطوح مختلف ویتامین 

ي شاهد مشاهده اکسیدان در مقایسه با جیرهي آنتیماده
گزارش کردند که  2001و همکاران در سال  Miller.  شد

ي در جیره Cهایی نظیر ویتامین اکسیدانکاربرد آنتی
هاي اپیتلیال روده در برابر عوامل اکسیدان غذایی، از سلول

ناشی از استرس محافظت کرده و منجر به افزایش رشد 
این در حالی است که .  شودي اپیتلیال میهاسلول

ي اکسیدانی عصارهتحقیقات نشان داد که فعالیت آنتی
تر بود، نیز قوي Eو  Cهاي برگ زیتون نسبت به ویتامین

کوشی بین ترکیبات که این مسئله ناشی از اثرات هم
ي برگ هاي عصارهفالونوئیدها، اولئوروپسیدها و فنل

).  Benavente-García et al. 2000(باشد زیتون می
زاي تحقیقات انجام شده در مورد تأثیر عوامل استرس    

ي اثرات شناسی روده نشان دهندهاي بر ریختتغذیه
ها بر قابلیت جذب بافت پوششی روده مخرب این استرس

ها بود، که منجر به کاهش ارتفاع پرزها و عمق کریپت
روغن کنجد به نحو ).  Burkholder et al. 2008(گردید 

مؤثري توانایی کاهش تحریک استرس اکسیداتیو به 
ها را ها در موشساکاریدي اندوتوکسین لیپو پلیوسیله

اگرچه مکانیزم ).  Hsu and Liu 2002(باشد دارا می
دقیقی که استفاده از روغن کنجد در جیره منجر به کاهش 

ست، اما باور شود به خوبی روشن نیاسترس اکسیداتیو می
قوي بر این است که اثرات حفاظتی ناشی از حضور 

در  Eو ویتامین ) سیزامین، سیزامول و سیزامولین(ها لیگنان
). Ahmad et al. 2006(این رابطه مؤثر بوده است 

گلیسرید سرم ترین مقدار تريدر پژوهش حاضر کم    
ي حاوي روغن هاي تغذیه شده با جیرهخون را جوجه

نتایج .  ي برگ زیتون داشتندگرم عصارهمیلی 120کنجد و 
 2001و همکاران در سال Sirato-Yasumotoتحقیقات 

هاي گلیسرید سرم در موشنیز بیانگر کاهش غلظت تري
.  ي کنجد بودي حاوي دانهصحرایی تغذیه شده با جیره

Kushiro  گزارش کردند که  2002و همکاران در سال
ي کنجد تا حد زیادي نرخ در دانهسیزامین موجود 
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فعالیت .  دهداکسیداسیون اسیدچرب کبدي را افزایش می
آسیل (هاي اکسیداسیون اسیدچرب کبدي و بیان ژن آنزیم

اکسیداز، کارنتین پالمیتویل ترانسفراز،  Aکوآنزیم 
هیدروژناز و دي Aکوآنزیم  - هیدروکسی آسیل - 3
احتماالً از طریق ) تیوالز Aکوآنزیم  - کتوآسیل - 3

سازي یک رسپتورکلیدي درگیر در این پروسه به نام فعال
صورت  ١اکتیواتور رسپتورآلفا - پروکسیزوم پرولیفراتور

هاي در مقابل سیزامین فعالیت و بیان ژن آنزیم.  گیردمی
سنتتاز،  - FA:  درگیر در سنتز اسیدهاي چرب از جمله

ها را کاهش داده و پوژنیک آنهاي لیپیروات کیناز و آنزیم
این نتایج .  شودموجب کاهش سنتز اسید چرب کبدي می

-ي عملکرد روغن کنجد در کاهش سطح تريبیانگر نحوه

هاي تحقیق حاضر مطابقت گلیسرید سرم بوده و با یافته
. دارد
ي برگ زیتون در در پژوهش حاضر، با مصرف عصاره    

گوشتی به طور  هايجیره غلظت گلوکز خون جوجه
نتایج تحقیق عیدي و همکاران .  داري کاهش یافتمعنی

نیز بیانگر کاهش میزان قند خون و افزایش  1383در سال 
هاي صحرایی دیابتی تغذیه میزان انسولین سرم در موش

این امر در .  ي الکلی برگ گیاه زیتون بودشده با عصاره
یش ترشح نتیجه تقویت اثر انسولین پالسما توسط افزا

هاي بتاي جزایر النگرهانس پانکراسی انسولین از سلول
ي الکلی برگ زیتون با احتماالً عصاره.  باشدموجود می

تواند اي گلوکز میتداوم پاسخ انسولین یا مهار جذب روده
هاي دار در میزان گلوکز خون موشسبب کاهش معنی

.  دیابتی با گلوکز خون باال و تقویت مصرف گلوکز شود
اولئوروپین به عنوان یک ترکیب مؤثر در کاهش قند خون 

 Al-Azzawie and(کند در حیوانات دیابتی عمل می

Alhamdani 2006.(
ي برگ زیتون همراه در پژوهش حاضر افزودن عصاره    

کنشی مثبتی در با مکمل روغن کنجد توانست اثرات هم

1- Peroxisome Proliferator-Activator Receptor 
Alpha (PPAR alpha)

.  باشد ها داشتهآلدئید خون جوجهديکاهش میزان مالون
نیز مقدار  2005و همکاران در سال Fkiدر تحقیق 

هاي صحرایی آلدئید کبد، قلب و کلیه در موشديمالون
هفته،  16ي غنی از کلسترول به مدت تغذیه شده با جیره

هاي اتانولی و متانولی استات تحت تأثیر افزودن عصاره
طور استات زیتون سیاه به ي اتیلزیتون سبز و نیز عصاره

چنین، محققان هم.  )>05/0P(داري کاهش یافت معنی
آلدئید زرده تخم مرغ نگهداري ديکاهش غلظت مالون

روز در مرغان تغذیه شده با  60شده در یخچال به مدت 
گرم در کیلوگرم پودر برگ زیتون در  10ي حاوي جیره

و به تأخیر ) Botsoglou et al. 2012(مقایسه با جیره شاهد 
 هاياکسیداسیون چربی در گوشت سینه جوجه افتادن

ي حاوي پودر برگ زیتون در مقایسه تغذیه شده با جیره
را گزارش ) Botsoglou et al. 2010(ي شاهد با جیره

این تأثیر ممانعت کنندگی بر اکسیداسیون چربی .  کردند
هاي مکمل شده با برگ زیتون احتماالً در الشه در جیره

اکسیدانی در ت مختلف با فعالیت آنتینتیجه وجود ترکیبا
این گیاه است که با ورود به سیستم گردش خون و انتشار 

). Botsoglou et al. 2010(اند در الشه اثرگذار بوده
ي حاوي هاي صحرایی با جیرهروزه موش 30ي تغذیه    

) لیتر به ازاي هر کیلوگرم وزن بدنمیلی 5(روغن کنجد 
دار میزان ي شاهد باعث کاهش معنیدر مقایسه با جیره

) 67/0در برابر  39/0(آلدئید پالسماي خون ديمالون
در برابر  8/17(هاي کبد نانومول بر لیتر و پالسماي بافت

نانومول بر گرم وزن ) 3/23در برابر  9/14(و کلیه ) 4/28
این مسئله ممکن است ناشی .  بافت مورد نظر شده است
هاي آزاد توسط روغن کنجد لاز خاصیت مهار رادیکا

باشد؛ به طوري که مکمل کردن روغن کنجد منجر به 
اکسیدانی هاي آنتیافزایش فعالیت مهارکنندگی آنزیم

وجود ترکیباتی نظیر ).  Abdou et al. 2012(گردید 
سیزامول، سیزامولینول و سیزامینول با قدرت مهارکنندگی 

اکسیدانی انایی آنتیتواند دلیلی بر توهاي آزاد میرادیکال
ثابت شده که این ترکیبات از اثرات .  روغن کنجد باشد

پراکسیداسیون لیپیدي غشاي سلول و پراکسیداسیون 



مقدم و همکاراننصیريمحمدجواد آگاه، حسن 
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هاي ي مهار رادیکالها ممانعت کرده و به وسیلهمیکروزوم
اکسیدانی عمل پراکسیل به عنوان ترکیبات با خاصیت آنتی

). Kang et al. 1998(کنند می
تنی هاي برونیجه نهایی این که بر اساس آزمایشنت    

ي برگ زیتون و روغن کنجد از پژوهش حاضر، عصاره
افزودن .  اکسیدانی نسبتاً باالیی برخوردارندقدرت آنتی

ي برگ زیتون همراه با گرم در کیلوگرم عصارهمیلی 120
هاي گوشتی در سنین اولیه ي جوجهروغن کنجد در جیره

-احتماالً به دلیل وجود ترکیبات آنتیي پرورش دوره

هاي تواند منجر به بهبود فراسنجهها میاکسیدانی قوي آن
. شناسی روده شودهاي بافتخونی و شاخصه
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Abstract
This study was conducted to investigate the synergy effect of sesame oil (SEO) and olive 

leaf extract (OLE) as sources of natural antioxidants of diet on the morphology of the jejunum 
and blood parameters of broilers from 7 to 28 days of age. One hundred fifty Ross male 
broilers were randomly distributed to 30 experimental units and 6 dietary treatments (5
replicates with 5 birds in each). The completely randomized design with factorial arrangement 
3×2 with 3 levels of OLE (0, 120 and 240 mg/kg of diet) and 2 types of vegetable oil [crude 
corn oil (CRO) and SEO] were used. The experimental diets included: a corn soybean meal 
based diet with added CRO and without OLE supplementation, a basal diet with SEO and 
without OLE supplementation, a basal diet with added CRO and 120 mg/kg OLE 
supplementation, a basal diet with added SEO and 120 mg/kg OLE supplementation, a basal 
diet with added CRO and 240 mg/kg OLE supplementation and a basal diet with added SEO 
and 240 mg/kg OLE supplementation. Chicks fed with diet containing CRO and without OLE 
had the lowest lenght jejunum villi (1085 µm) (P<0.05). Replacement of SEO with CRO in 
the diet resulted in a significant increase in villus width and a significant decrease in serum 
triglyceride levels of broilers (P<0.05). The inclusion of OLE in diet significantly decreased 
the serum glucose and malondialdehyde (P<0.05). It demonstrated that concurrent use of OLE 
and SEO in broiler diets from 7 to 28 days of age, could be positively influence on blood 
parameters and gastrointestinal health due to their strong antioxidant compounds.
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