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چالش  گوشتی هایجوجهالشه  اتیو خصوص بر عملکرداکالیپتوس بررسی اثر عصاره الکلی 

اشرشیاکلیبا   یافته  

 ح..م، 9نمائی .، س.ج،2* حسينی واشان، ن.، 2افضلی  .،م، 4خيری
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  چکیده

 اشرشياکلیچالش يافته با جوجه گوشتی الشه  اتيو خصوص بر عملکرداکاليپتوس  عصاره الکلی افزودن اثر یبررس قيتحق نيهدف ا

 یتکرار 1  ماريت 1قالب يک طرح کامال تصادفی در در  913راس گوشتی يک روزه سويه جوجه قطعه  461تعداد  منظور نيا یبرابود. 

 ، 451 سطوحافزودن و  )جيره پايه بدون افزودن عصاره( تيمارهای آزمايشی شامل شاهد. ندشد توزيعقطعه جوجه در هر تکرار  41 با

 پايان هر دورهها در مقدار خوراک مصرفی و ميانگين وزن جوجه. ندبودبه جيره پايه اکاليپتوس  الکلیعصاره ليتر ميلی 151 و 911

نشان داد که نتايج  روزگی، دو قطعه پرنده از هر پن انتخاب، کشتار و وزن نسبی اجزای الشه تعيين شد. 12 سن درگيری شد. اندازه

تغذيه تيمار  طوری که. به(P<15/1)شد ها و افزايش وزن بدن جوجهغذايی افزودن عصاره آبی اکاليپتوس باعث بهبود ضريب تبديل 

. مصرف خوراک و وزن را نشان داداکاليپتوس باالترين وزن بدن و کمترين ضريب تبديل خوراک  الکلیليتر عصاره ميلی 151شده 

در اکاليپتوس  الکلیعصاره گنجاندن و پانکراس تحت تأثير عصاره آبی اکاليپتوس قرار نگرفت.  ، صفراقلب نسبی بورس فابرسيوس،

 گرديد.وزن نسبی چربی بطنی درصد دار معنیمنجر به کاهش جيره 

 عصاره الکلی، عملکرد، الشه، اکاليپتوس، جوجه گوشتی، اشرشياکلیهای کلیدی: واژه

  مقدمه

 استفاده طيور و دام پرورش در رشد محرک عنوانبه که هايیآنتی بيوتيک حذف حتی و کاهش برای جهانی هشدارهای

آنتی  مصرف مشکالت از است. يکی شده موثر و خطرهايی بیجايگزين يافتن برای جديد تحقيقات انجام موجب شوندمی

 ناشی اين امر که شودمی انسان در آنتی بيوتيکی مقاومت بروز باعث که است طيور گوشت در هاآن بقايای وجود هابيوتيک

 از جهان از جمعيت درصد 61  که  اندداده نشان مطالعات .(6) است و کشتار داروها حذف بين زمانی فاصله رعايت عدم از

 از درصد 51 تقريبا    که است شده برآورد حاضر حال کنند. درمی استفاده سالمتی مشکالت با مبارزه برای گياهی داروهای

 اکاليپتوس جنس .(9) است شده الگوسازی هاآن از يا و هستند گياهی ترکيبات از مشتقی ترکيبی، داروهای

(Eucalyptus globulus) جنس ناي های گونه غالباست.  مختلف کاربردهای نظر از خاصی اهميت دارای مورد تيره از 

ای در بسياری از کشورهای طور گستردهريشه، ساقه، برگ و دانه اکاليپتوس به. (4) هستند زياد ارتفاع دارای و درختی

های باکتریاسانس برگ اکاليپتوس دارای فعاليت ضد ميکروبی در برابر  .(5شود )غرب آفريقا در طب سنتی استفاده می

، اثرات ضد ميکروبی .(2( است )اورئوس استافيلوکوکوسهای گرم مثبت )( و همچنين باکترییاشرشيا کالگرم منفی )

اثرات،  ای ازگسترده طيف اسانس اکاليپتوس .گزارش شده است جهان از نقاط مختلفاکاليپتوس  التهابی و ضدضد درد 

اثر  یبررسبنابراين هدف از اين مطالعه  .(1) ی نشان داده استانگل و ضد ضد تومور، ضد باکتری، حشره کشیی، ضد قارچ

 .بود اشرشياکلیجوجه گوشتی آلوده با   الشه وزن نسبی اجزای عملکرد وبر  اکاليپتوسالکلی عصاره  افزودن

 

  مواد و روش ها
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 در قالب يک طرح  کامالا   913راس سويه خروس گوشتی يک روزه قطعه جوجه  461تعداد  ش،يآزما نيمنظور انجام ابه

تيمارهای آزمايشی شامل جيره  . ندشد عيتوز (قطعه 41)هر کدام با   یشيواحد آزما 46در تکرار  1تيمار و  1با  یتصادف

ليتر عصاره الکلی ميلی 151و  911، 451سه جيره آزمايشی با افزودن سطوح شاهد )بدون افزودن عصاره اکاليپتوس( و 

در واحدهای  یاشرشياکالهای چاش يافته با جداگانه در اختيار جوجه طورکه  به ندبوددر هر کيلوگرم خوراک   اکاليپتوس

-آب و خوراک به .بودند  نيپروتئ و یسطح مشابه انرژ یدارا ی مورد آزمايشهارهيجهمه  قرار گرفت.آزمايشی مربوطه 

-هبواحد آزمايشی های هر مصرف خوراک جوجهمقدار وزن بدن و ميانگين  .ها قرار گرفتجوجه اريصورت نامحدود در اخت

ای محاسبه شد. برای محاسبه مصرف خوراک صورت دورههای بررسی گرديد و مقدار ضريب تبديل خوراک نيز بصورت دوره

 و ضريب تبديل، شاخص روز مرغ مورد توجه قرار گرفت.

 EMBکشت  محيط از گرم 96کشت، محيط سازنده شرکت راهنمای اساس بر ابتدا اشرشياکلی کشت محيط تهيه برای

و  هروی شعله قرار گرفت و همزمان همزده شد تا زمانی که کل محيط کشت در آب مقطر حل شد و آب ليتر يک در

ر .ارلن د گرديد مسدود پنبه دادن قرار با ارلن در وجوشانده  دقيقه  2حدود سپس اين محلول ، دست آمدبهمحلول شفاف 

محيط  رسيدن به دمای اتاق() دقيقه قرار گرفت و پس از سرد شدن 45مدت گراد در اتوکال بهدرجه سانتی 424دمای 

 97ها در در دمای ها کشيده شد. پليتروی پليت باکتری اشرشياکلیبا استفاده از لوپ  کشت روی پليت ريخته شد. سپس

سازی و به همين روش تکثير يافت و در پس از اينکه باکتری رشد کرد جدا قرار گرفتند.داخل انکوباتور  گرادسانتیدرجه 

برای تجزيه  آمده بدست یداده ها. رفتهای مختلف:آشاميدنی، اسپری و گاواژ کردن در اختيار جوجه ها قرار گبه روش

 دوره طول در بار يک که مشاهداتی آماری آناليز .گرفت قرار تحليل و و مورد تجزيه منتقل  sasآماری به نرم افزار 

دست آمده توسط ههای بد و ميانگين( انجام شGLMاز رويه مدل خطی عمومی ) استفاده با شدند گيریاندازه آزمايش

 ليپس از تبد زين یو نسب یدرصد یهاداده مورد مقايسه قرار گرفت. درصد 5آزمون چند دامنه ای توکی با سطح احتمال 

  مصرف خوراک و وزن کشی دقيق ثبت شد. تلفات و قرار گرفتند. یآمار هيمورد تجز نوسيآرکس
 

  نتایج و بحث

 4در جدول  با اشرشياکلیشده گوشتی آلوده  هایجوجهروزگی  12-1عملکرد ،برعصاره الکلی اکاليپتوس افزودن  ريتأث

 ماريو در ت هيافت افزايش  کرده بودند افتيرا در عصاره الکلی اکاليپتوسکه  یمارهايدر همه ت وزن بدن .ستارائه شده ا

را  زنده باالترين وزن ليتر عصاره الکلی اکاليپتوس مصرف کرده بود ميلی 151که یتيمار . مقدار را داشت کمترين  شاهد

دريافت کننده  تيمار یطور عددهولی ب زمايش قرار نگرفتآمصرف خوراک تحت تاثير تيمارهای . (P<15/1) نشان داد

تيمار در ضريب تبديل خوراک مصرفی  .مصرف خوراک را نشان دادکمترين ميزان  ميلی ليتر عصاره الکلی اکاليپتوس 451

 .در مقايسه با شاهد کاهش يافت عصاره الکلی اکاليپتوس شاهد باالترين بود و در تيمارهای دريافت کننده

 12در  عصاره الکلی اکاليپتوس دهندريافت کنو گوشتی آلوده با اشرشياکلی  هایجوجهبه وزن زنده  الشه وزن نسبی اجزای

داری با تيمار و صفرا اختالف معنی ، قلبپانکراس بورس فابرسيوس، وزن نسبیاز نظر ارائه شده است.  2روزگی در جدول 

تيمار طوری که  هب (.P<15/1) ی نشان دادها اختالف معنی داربين تيماربی بطنی وزن نسبی چرولی شاهد نشان نداد. 

 برخوردار بود.کمترين وزن نسبی چربی بطنی از  ميلی ليتر عصاره الکلی اکاليپتوس 451يافت کننده در

 

-جيره جوجهبه اکاليپتوس عصاره الکلی ليتر ميلی 151افزودن  داد حاضر نشان  های پژوهشيافته:  گیرینتیجه

شه توليدی و کاهش چربی بطنی الضريب تبديل خوراک ،  باعث بهبود عملکرد های گوشتی آلوده به اشرشياکلی

  شود.میدر مقايسه با تيمار شاهد 
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روزگی( 12-1) های گوشتی چالش يافته با اشرشياکلیعملکرد جوجهبرعصاره الکلی اکاليپتوس  :تاثير4جدول   

 وزن بدن 

               )گرم(

 مصرف خوراک

 )گرم(

FCR 

 b41/2493 62/9331 a739/4 تيمارشاهد
 b13/2226  31/9379 ab711/4 ميلی ليتر عصاره الکلی اکاليپتوس 451
 ab14/2233  42/1129 ab722/4 ميلی ليتر عصاره الکلی اکاليپتوس 911
   a32/2133 ميلی ليتر عصاره الکلی اکاليپتوس 151

                                                    

76/1143 b534/4 
 1121/1 143/56    623/67  اشتباه معيار ميانگين

 1973/1 4234/1 1163/1 سطح معنی داری
b،a: ها میدار بين آنهای هر ستون، نشان دهنده اختالف معنیوجود حروف نامشابه روی ميانگين( 15/1باشد>P.) 
 

 

 

 

ته با جوجه گوشتی چالش ياف )درصد وزن زنده( برخی فراسنجه های الشهبر  عصاره الکلی اکاليپتوس:تاثير 2جدول 

 اشرشياکلی

 چربی بطنی صفرا قلب پانکراس بورس                                            

 ab521/1 1375/1 a136/2 245/1 417/1 تيمارشاهد

 b131/1 1345/1 b923/4 211/1 491/1 عصاره الکلی اکاليپتوسميلی ليتر  451

 ab591/1 1736/1 ab531/4 224/1 411/1 ميلی ليتر عصاره الکلی اکاليپتوس 911

 a569/1 1756/1 ab537/4 215/1 476/1 ميلی ليتر عصاره الکلی اکاليپتوس 151

 4612/1 1431/1 1219/1 1491/1 1475/1 اشتباه معيار ميانگين

 1299/1 3195/1 4417/1 2367/1 2374/1 سطح معنی داری

b،a: ها میدار بين آنهای هر ستون، نشان دهنده اختالف معنیوجود حروف نامشابه روی ميانگين( 15/1باشد>P.) 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to investigate the effect of Ethanolic Eucalyptus globulus extract 

(EEGE) on performance and carcass characteristics parameters of broiler chicken challenged with 

Escherichia coli. A total of 160 chicks were arranged into 16 experimental units with 4 treatments 

in a completely randomized design. The treatments were included control, 150, 300 and 450 ppm 

ethanolic extract of Eucalyptus globulus (EEGG). Two chicks from each pen were selected, 

slaughtered. The carcass parameters were weighed and the relative weights of them were 

calculated. The data were analyzed by SAS software. The results were revealed that inclusion of 

EEEG to broiler diets were improved the body weight and FCR. The feed intake and relative 

weight of bursa, pancreases, gallbladder, and heart did not affected by dietary treatments. The 

inclusion of EEGG in diet significantly decreased the relative weight of abdominal fat. Therefore 

supplementation of EEEG to broiler diet may be improved the performance and reduced the 

abdominal fat. 

  

Key words: broiler, Carcass characteristic, Escherichia coli, Eucalyptus globulus, Ethanolic 

extract 
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