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چکیده
اشرشیاکلیبا  چالش یافتهگوشتیجوجه الشه اتیو خصوصبر عملکرداکالیپتوس آبیعصارهافزودناثریبررسقیتحقنیهدف ا

توزیع شد. یو در قالب طرح کامال تصادفماریت4پن و 16در یروزه بطور تصادفکیجوجه 160منظور تعدادنیايبرابود. 
روزگی، دو قطعه پرنده از 42بود. در الکلی اکالیپتوسعصاره لیتر میلی 450و 300،  150تیمارهاي آزمایشی شامل شاهد و سطوح 

بهبود ضریب باعث اکالیپتوسافزودن عصاره آبینشان داد که نتایجهر پن انتخاب، کشتار و وزن نسبی اجزاي الشه تعیین شد. 
باالترین وزن بدن و تغذیه شدنداکالیپتوسمیلی لیتر عصاره آبی 150گردید و تیماري که باجوجه هان بدن تبدیل و افزایش وز

تحت تأثیر قلب و پانکراسبورس فابرسیوس،مصرف خوراك و وزن نسبی ).P>05/0(کمترین ضریب تبدیل خوراك مشاهده گردید
باعث کاهش وزن بطنی تاثیر داشت و چربی وزن نسبی صفرا و رويعصاره آبی اکالیپتوسولیقرار نگرفت.عصاره آبی اکالیپتوس

نسبی صفرا و چربی بطنی در مقایسه با شاهد گردید. بنابراین افزودن عصاره آبی اکالیپتوس باعث بهبود عملکرد و کاهش چربی 
گردد.هاي گوشتی میبطنی جوجه

، عملکرد، الشهآبیعصاره ، اکالیپتوس، جوجه گوشتی، اشرشیاکلیهاي کلیدي: واژه

مقدمه
توجه به اینکه برخی از آنتی باروده حیوانات دارند.میکروبی جمعیت بهبود تعادل نقش مهمی دراکتریاییبترکیبات ضد

مقاوم هاي باکتري امکان انتقال سویهمصرف درمانی انسان مشترك هستند،طیور باتولیدهاي مورد استفاده دربیوتیک
هاي درمانی این موضوع باعث می شود برخی آنتی بیوتیکطریق محصوالت طیور به انسان وجود دارد.به آنتی بیوتیک از

جیره طیور درها رااین مکملاستفاده ازمحصوالت طیور،درهابیوتیکباقی ماندن آنتیودنواقع نشومورد انسان مؤثردر
توانند باعث رشد میباکتریاییضد خواص ها عالوه برهاي حاصل از آنعصارهوگیاهان دارویی .اندمورد تردید قرار داده

.استبرخورداروسیعیمیکروبیضداز خواصکهاستداروییگیاهانجملهازکالیپتوسا. )1فلور مفید روده نیز شوند (

جملهازجهانسراسردرامروزهاماداردقراراسترالیادر آنطبیعیزیستگاهکهبودهمیرتاسهخانوادهبهگیاه متعلقاین
بیولوژیکی هايفعالیتدارايمختلف،شیمیاییبودن ترکیباتداراعلتبهگیاهاینهايبرگ.استشدهایران گسترده

. اسانس برگ اکالیپتوس داراي)4و3(باشندمیآنتی اکسیدانیوقارچیضدباکتریایی،ضدخواصجملهازوسیع
و همچنین باکتري هاي گرم مثبت (استافیلوکوکوس )اشرشیا کالي(هاي گرم منفی فعالیت ضد میکروبی در برابر باکتري

.)2اورئوس) است (
جوجه گوشتی الشهوزن نسبی اجزايعملکرد وبر اکالیپتوسعصاره آبیافزودناثریبررسبنابراین هدف از این مطالعه 
.بودچالش یافته با  اشرشیاکلی 
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مواد و روش ها
16در یطور تصادفو بههیته308خروس گوشتی یک روزه راس قطعه جوجه 160تعداد ش،یآزمانیبه منظور انجام ا

این آزمایش در قالب طرح تکرار بود. 4يداراماریشد و هر تعیتوز)زمایشیآقطعه جوجه در هر واحد 10(یشیواحد آزما
میلی لیتر در هر کیلوگرم خوراك در تیمارهاي 450و 150، 0اکالیپتوس در مقادیر آبی عصاره اجرا شد. کامالً تصادفی 

و مواد نیپروتئ،يسطح مشابه انرژيشد که دارامیتنظياگونهبههارهیججداگانه در اختیار جوجه ها قرار گرفت.
میزان وزن بدن و مصرف خوراك .ها قرار گرفتجوجهاریآب و خوراك به صورت نامحدود در اختباشند.يمغذ

اي محاسبه شد. براي اي بررسی گردید و مقدار ضریب تبدیل خوراك نیز بصورت دورههاي هر پن بصورت دورهجوجه
محاسبه مصرف خوراك و ضریب تبدیل، شاخص روز مرغ مورد توجه قرار گرفت.

EMBکشت محیطازگرم36کشت،محیطهسازندشرکتراهنماياساسبرابتدااشرشیاکلیکشتمحیطتهیهبراي

روي شعله قرار گرفت و همزمان همزده شد تا زمانی که کل محیط کشت در آب مقطر حل شد و وآبلیتریکدر
درجه 121.ارلن در دماي گردیدمسدودپنبهدادنقرارباارلندقیقه جوشاندیده شدودر2محلول شفاف شد ، حدود 

محیط کشت روي پلیت رسیدن به دماي اتاق)(دقیقه قرار گرفت و پس از سرد شدن15مدت سانتیگراد در اتوکال به 
سانتیگراد37روي پلیت ها کشیده شد. پلیت ها در در دماي باکتري اشرشیاکلیبا استفاده از لوپ ریخته شد. سپس

وش تکثیر یافت و در اختیار جوجه ها پس از اینکه باکتري رشد کرد جداسازي و به همین رقرار گرفتند.داخل انکوباتور 
وارد و دسته بندي شد. پس از آن داده ها براي تجزیه Excelافزارنرمدرآزمایشازآمدهبدستهايدادهقرار  گرفت.

دورهطولدرباریککهمشاهداتیآماريآنالیز.گرفتقرارتحلیلوو مورد تجزیهمنتقلSASآماري به نرم افزار 
د و میانگین هاي بدست آمده توسط ) انجام شGLMاز رویه مدل خطی عمومی (استفادهباشدندگیرياندازهآزمایش

مورد مقایسه قرار گرفت.درصد 5امنه اي توکی با با سطح احتمال آزمون چند د
خوراك و وزن مصرف تلفات وقرار گرفتند.يآمارهیمورد تجزنوسیآرکسلیپس از تبدزینیو نسبيدرصديهاداده

کشی دقیق ثبت شد.

نتایج و بحث
ارائه شده 1در جدول جوجه گوشتی آلوده با اشرشیاکلیروزگی 47-0عملکرد ،برافزودن عصاره آبی اکالیپتوس ریتأث

شاهدماریبود و در تافتهیافزایش کرده بودندافتیرا درعصاره آبی اکالیپتوسکه يمارهایدر همه توزن بدن.ستا
مصرف خوراك .باالترین وزن بدنی را نشان دادعصاره آبی اکالیپتوسمیلی لیتر150تیمار دریافت کننده.بودکمترین 

ضریب .ولی بطور عدد تیمار شاهد کمترین میزان مصرف خوراك را نشان دادتحت تاثیر تیمارهاي ازمایش قرار نگرفت
در مقایسه با عصاره آبی اکالیپتوس در تیمارهاي دریافت کنندهتیمار شاهد باالترین بود و در تبدیل خوراك مصرفی 

.شاهد کاهش یافت
روزگی در 47در عصاره آبی اکالیپتوس دریافت کننده جوجه گوشتی چالش یافته با  اشرشیاکلیالشه وزن نسبی اجزاي

داري با تیمار شاهد نشان یاختالف معنپانکراس و قلب ،نسبی بورس فابرسیوسوزنارائه شده است. از نظر 2جدول 
با افزایش سطح عصاره آبی صفرا و چربی بطنی اختالف معنی دار با تیمار شاهد نشان داد و نسبی نداد. ولی وزن 

اکالیپتوس، درصد وزنی چربی بطنی و صفرا کاهش یافت.

باعث بهبود عملکرد واکالیپتوسمیلی لیتر عصاره آبی 150حاضر نشان می دهد افزودن هاي پژوهشیافته: گیرينتیجه
.و سبب کاهش وزن آن ها می شودداردصفرا و چربی بطنی تأثیر ضریب تبدیل خوراك می شود و بر وزن نسبی 
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روزگی)42(با اشرشیاکلیچالش یافتهگوشتی هايعملکرد جوجهبرعصاره آبی اکالیپتوس :تاثیر1جدول 
وزن بدن
(گرم)

مصرف خوراك
(گرم)

FCR

b14/9132627/3880a784/1تیمارشاهد
a44/2433435/4035b635/1میلی لیتر عصاره آبی اکالیپتوس150
ab98/2285255/3906ab679/1میلی لیتر عصاره آبی اکالیپتوس300
ab61/229231/3961ab7/1سمیلی لیتر عصاره آبی اکالیپتو450

09/71699/103030/0اشتباه معیار میانگین
0675/07308/00426/0سطح معنی داري

b،a:05/0باشد (ها میدار بین آنهاي هر ستون، نشان دهنده اختالف معنیوجود حروف نامشابه روي میانگین<P.(

شرشیاکلیجوجه گوشتی چالش یافته با ا(درصد وزن زنده)برخی از فراسنجه هاي الشهبر عصاره آبی اکالیپتوس:تاثیر 2جدول 

چربی بطنیصفراقلبپانکراسبورس
147/0215/0524/0a0975/0a0866/2تیمارشاهد

147/0228/0564/0b0672/0b5854/1آبی اکالیپتوسمیلی لیتر عصاره 150
130/0262/0526/0b0676/0b5853/1میلی لیتر عصاره آبی اکالیپتوس300
170/0252/0542/0b0716/0b3736/1میلی لیتر عصاره آبی اکالیپتوس450

0176/00193/00203/00089/01443/0اشتباه معیار میانگین
4597/03057/04958/00609/00117/0داريسطح معنی 

b،a:05/0باشد (ها میدار بین آنهاي هر ستون، نشان دهنده اختالف معنیوجود حروف نامشابه روي میانگین<P.(
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The effect of Water Eucalyptus globulus extract on performance and carcass characteristics
parameters of broiler chicken challenged with Escherichia coli
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Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of water Eucalyptus globulus extract
(WEGE) 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 water extract of Eucalyptus globulus (WEGE). the relative weight calculated by
weighing of two chicks from each pen. The data were analyzed by SAS software. The results
were revealed that inclusion of WEGE to broiler diets improved the body weight and FCR. The
feed intake and relative weight of bursa, pancreases, and heart did not affected by dietary
treatments. The gallbladder and abdominal fat were decreased by WEGE. Therefore,
supplementation of WEGE to broiler diet may be improved the performance and reduced the
abdominal fat.
.

Key words: broiler, Carcass characteristic, Escherichia coli, Eucalyptus globulus, Water extract
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