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چکیده
هاي بیوشیمیایی خون کلروفرمی برگ اکالیپتوس در آب آشامیدنی بر فراسنجهاین آزمایش با هدف بررسی تاثیر مصرف عصاره 

گروه تیماري با 2در قالب یک طرح کامال تصادفی در 500قطعه جوجه گوشتی سویه کاب 80هاي گوشتی انجام گردید. تعداد جوجه
100-2جیره پایه (تیمار شاهد)، -1بارتند از : بندي شدند. تیمارهاي آزمایشی عقطعه جوجه در هر تکرار گروه10تکرار (پن) و 4

ها در طول آزمایش روز بود. جوجه42لیتر آب آشامیدنی بود. طول دوره آزمایش 100میلی لیتر عصاره کلروفرمی برگ اکالیپتوس در 
جمع آوري انها هاي خون ونهنمو در پایان دوره از هر گروه تیماري هشت جوجه کشتاربه صورت آزاد به آب و غذا دسترسی داشتند. 

-معنیتفاوت آماري هاي خونی (کلسترول، گلوکز و اسید اوریک) فراسنجه،هاي آزمایشی از لحاظتیماربین نتایج نشان داد که .شد

ها نشانمقایسه میانگینمشاهده نشد. دار اختالف معنیHDL ،VLDLاما بر میزان تري گلیسیرید، .)p>05/0(وجود داشتدار 
ها شد. کاهش فاکتورهاي مضر خون جوجهدار باعثداد که تیمار عصاره کلروفرمی برگ اکالیپتوس نسبت به تیمار شاهد به طور معنی

هاي گوشتیهاي خون، جوجهچربی، اکالیپتوسکلیدي: هايواژه

مقدمه
اند. این ترکیبات ها داشتهزندگی انسانگیاهان از هزاران سال پیش نقش بسیار مهمی در حفظ سالمتی و بهبود کیفیت 

ها بوده که توسط مصرف کننده، به عنوان ترکیبات طبیعی و بی هاي گیاهی و ترکیبات فعال آنشامل عصاردرمانی بیشتر
هاي ). بیشتر تحقیقات انجام گرفته سودمندي بعضی از گیاهان و فراورده1998شوند (تموك و همکاران، خطر شناخته می

اند (آزکه و اوتس، را بر کاهش کلسترول سرم خون، کاهش سطح تري گلیسیرید و ارتقا سیستم ایمنی نشان دادهآنها 
گلیسرید خون مورد هاي گیاهی را در کاهش تري) اثرات مثبت استفاده از عصاره2008). آري تاجات و همکاران (2009

تاکید قرار داده اند.
و چند ساله است. مهم ترین ، گیاهی درختیMyrtacea) از تیره Eucalyptus SPPاکالیپتوس با نام علمی (

تا 70سینئول (اکالیپتول) به مقدار -8و1ماده موثره این گیاه اسانس آن است که مهمترین اجزاي تشکیل دهنده اسانس 
درصد) کامفن، 2/1آلفاپپین توان از پپنین (باشد. از دیگر اجزاي تشکیل دهنده اسانس میدرصد وزن اسانسی می80

فنکون و ترپینئول نام برد.
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هاي ي جداگانه گیاهان دارویی بر فراسنجهبا توجه به اینکه تحقیقات محدودي در خصوص مقایسه اثرات استفاده
پتوس برگ اکالیکلروفرمیهاي گوشتی وجود دارد لذا این آزمایش در همین راستا با استفاده از عصاره بیوشیمیایی جوجه

در آب آشامیدنی انجام گرفت.

مواد و روش ها
80تعداد انجام شد.1393بهشت ماه سال یدانشگاه گنبد کاووس، در اردیقاتیتحقيش در واحد مرغدارین آزمایا

قطعه 10تکرار (پن) و 4گروه تیماري با 2در قالب یک طرح کامال تصادفی در 500جوجه گوشتی سویه کاب قطعه 
میلی لیتر عصاره 100- 2جیره پایه (تیمار شاهد)، - 1بندي شدند. تیمارهاي آزمایشی عبارتند از : هر تکرار گروهجوجه در

ه شرکت یروز بود که براساس توص42ش ین آزمایطول مدت الیتر آب آشامیدنی بود. 100کلروفرمی برگ اکالیپتوس در 
مورد ییغذايهارهیم شد. جیتقسی) روزگ42تا 24(یانی) و پا23تا 11)، رشد (10تا 1ن (یآغازیکاب به سه دوره پرورش

ها بر روي جوجهار پرندگان قرار گرفت.یدان به صورت آزاد در اختره پسیک جیدان  و انیدان ، مشیش در دوره پیآزما
اصله به آزمایشگاه منتقل و در نهایت از هر تیمار یه مرغ کشتار شد و خونگیري انجام شد. خون بالفبستر پرورش یافتند.

Excelطیشده در محيجمع آوريهاان دادهیدر پا. فراسنجه هاي خونی و پارامترهاي بیوشیمیایی اندازه گیري گردید

ها نیانگیسه میل قرار گرفت. مقایه و تحلی) مورد تجز2003(1/9نسخه SASافزار آماريپردازش و به استفاده از نرم
درصد انجام شد.5ي) در سطح خطاLSDدار (یاختالف معنن یتوسط آزمون کمتر

نتایج و بحث
هاي برگ اکالیپتوس در آب آشامیدنی بر ترکیبات سرم خون جوجهکلروفرمینتایج مربوط به تاثیر استفاده از عصاره 

گزارش داده شده است. 1گوشتی در جدول شماره 
هاي کلروفرمی برگ اکالیپتوس در آب آشامیدنی جوجهعصاره افزودندهد نشان میتجزیه واریانس همانطور که نتایج 

مقایسه .)p>05/0(داشتوجود دارتفاوت معنیها از لحاظ گلوکز، پروتئین تام، کلسترول و اسید اوریک بین تیمارگوشتی 
پروتئین تام و کلسترولبراي وکاهش داشت کلروفرمی برگ اکالیپتوسعصاره سطح گلوکز در تیمارها نشان داد میانگین

به گونه ایی که تیمار عصاره اکالیپتوس داراي وجود دارد دارتوس با تیمارهاي دیگر تفاوت معنیعصاره اکالیپبین تیمار
) 2014که با نتایج مطالعات ابوالخیر و همکاران (ترین میزان کلسترول سرم خون بود.باالترین درصد پروتئین تام و پایین

تاثیر معنی دار نسبت به تیمار شاهد مشاهده نشد.VLDLو HDLاما بر میزان تري گلیسیرید، ست.در توافق ا

گیرينتیجه
تیمار عصاره کلروفرمی برگ اکالیپتوس نسبت به تیمار شاهد توانست سطح فاکتورهاي مضر سرم خون را کاهش داده 

و تري از جمله علل موثر در کاهش سطح کلسترولباشد.میو سطح دیگر فاکتورها را بهبود بخشیده که بسیار ارزشمند 
هاي غذایی در موقع استفاده از گیاهان ، باال رفتن سطح الیاف خام جیرههاي گوشتیگلیسیریدهاي سرم خون جوجه

. تواند موجب کاهش سطح کلسترول خون گردددارویی بوده و وجود الیاف خام باعث افزایش دفع صفرا شده و این کار می
؛ اکیبا و متسوماتو، 2011، ؛ منصوب2012موضوعی که با اظهارات این محققان در توافق است (زومراوي و همکاران، 

اي براي کاهش سطح باشد احتماال دلیل قانع کنندهالیاف خام میازبرگ اکالیپتوس چون داراي مقادیر باالیی.)1982
باشد.فاکتورهاي مضر می
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یگوشتيهابات سرم خون جوجهیترککلروفرمی برگ اکالیپتوس بر) تاثیر عصاره 2جدول (
میانگین خطاي استانداردتیمارمتغیر

عصاره کلروفرمی برگ اکالیپتوسشاهد
412/48a343/65b52/6گلوکز

7/09a7/02a10/0ن تامیپروتئ
80/8722/8503/2دیسریگليتر

192/90a172/17b12/3کلسترول
7/51a6/49b11/0کیاورد یاس

HDL70/13147/14027/3
VLDL53/1704/1740/0

باشد.درصد می5حروف متفاوت در هر ردیف بیانگر اختالف معنی دار آماري در سطح احتمال خطاي 

سپاسگزاري
گردد.میبدین وسیله از حمایت دانشگاه گنبد کاووس جهت حمایت مالی و تجهیزات آزمایشگاهی قدردانی 
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Abstract

This experiment to determine the effect of the water extract of  eucalyptus leaves on blood
biochemical parameters of  broilers was performed. 80 Cobb 500 broiler chicks in a completely
randomized design with 4 replications in 2 groups (PEN) and 10 chickens were grouped in each
iteration. Treatments include: 1) basal diet (control), 2) 100 ml per 100 liters of drinking water was
a eucalyptus leaf extract. During the experimental period was 42 days. During the experimental, the
chicks had free access to food and water. At the end of each treatment period of eight chickens
were killing and blood samples collected. The results showed that the treatments for (cholesterol,
glucose and uric acid) blood parameters showed statistically significant differences (p<0/05). But
there was no significant difference in Triglycerides, HDL and VLDL. The comparison showed that
the chloroform extract of Eucalyptus leave control to significantly reduce adverse factors in the
blood of chickens.

Keywords: Eucalyptus, Blood lipids, Broilers
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