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لکلی اتغذیه شده با عصارههاي گوشتیجوجهو الشه يعملکردمطالعه فراسنجه هاي
اکالیپتوس

،م.3رسانی اله .، س.ج،2*حسینی واشان، ن.، 2افضلی .،م، 1خیري

دامی، دانشگاه بیرجند، بیرجند. ایران، گروه علوم پرورش وتولید طیوردانشجوي -1
jhosseiniv@birjand.ac.irاعضاي هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند، بیرجند. ایران  -2

گروه شیمی دانشگاه بیرجند-3
چکیده

منظور تعدادنیايبرابود. جوجه گوشتی الشه اتیو خصوصبر عملکرداکالیپتوس عصاره الکلیافزودناثریبررسقیتحقنیهدف ا
و شد. تیمارهاي آزمایشی شامل شاهدتوزیعیو در قالب طرح کامال تصادفماریت4پن و 16در یروزه بطور تصادفکیجوجه 160

روزگی، دو قطعه پرنده از هر پن انتخاب، کشتار و وزن نسبی 42. در بوداکالیپتوسعصاره الکلیلیتر میلی 450و 300، 150سطوح 
الکلیافزودن عصاره ها نشان داد که هتجزیه دادمورد تجزیه آماري قرار گرفت. SASداده ها با نرم افزار اجزاي الشه تعیین شد. 

تیماري که دروزن بدن جوجه ها گردید ومصرف خوراك وافزایشضریب تبدیل اثر معناداري نداشت ولی سبب روياکالیپتوس
اکالیپتوس تغذیه شدند باالترین وزن بدن مشاهده گردید.وزن نسبی بورس فابرسیوس، قلب و پانکراس الکلیمیلی لیتر عصاره 450با

افزودن ثیر داشت و چربی بطنی تاصفرا واکالیپتوس روي وزن نسبیالکلیاکالیپتوس قرار نگرفت. ولی عصاره الکلیتحت تأثیر عصاره 
بنابراین افزودن .و افزایش وزن نسبی صفرا در مقایسه با شاهد گردیدچربی بطنیاکالیپتوس باعث کاهش وزن نسبیالکلیعصاره 
هاي گوشتی جوجهو افزایش وزن نسبی صفرا در و کاهش چربی بطنی بدنافزایش وزنبهبود باعث احتماال اکالیپتوس الکلیعصاره 

گردد.می

عملکرد، الشه،عصاره الکلیاکالیپتوس، جوجه گوشتی،هاي کلیدي: واژه

مقدمه
توان به ساده بودن کاربرد و نداشتن اثرات جانبی سوء بر از جمله مزایاي استفاده از گیاهان دارویی در صنعت طیور می
نمود. در ضمن، با استفاده از این نوع هاي تولیدي اشاره عملکرد حیوانات و نیز باقی نماندن بقایاي مضر در فرآورده

بدون).2(شان در مصرف کنندگان نیز سود بردهاي گیاهی، می توان از مزایاي مختلف آنها از جمله خواص درمانیفرآورده
دلیلبهامروزهاما.دارندحیوانسالمتیبهبودورشددراساسینقشجیرهدراستفادهموردهايبیوتیکآنتیشک

بهتمایلها،بیوتیکآنتیبهنسبتباکتریاییمقاومتایجادنیزوبدندرمواداینماندنباقیازهاي عمومینگرانی
هايروغنمثلگیاهیخوراکیهايافزودنیاخیراً،).6(داردوجودخوراكدرمواداینبرايهاییجایگزینیافتن

کردهجلبخودبهمیکروبیضدخوراکیهايافزودنیجایگزینعنوانبهرازیاديتوجهگیاهانيعصارهیاوضروري
میکروبیاکوسیستمتعادلهضمی،هايآنزیمترشحتحریکموجبروغنیهاياسانسکهداردوجودشواهدي). 5اند.(
موردتیرهاز)Eucalyptus globulus(اکالیپتوس جنس). 7(شوندمیهاجوجهدرعملکردبهبودنتیجهدروروده

). 1هستند (زیادارتفاعدارايودرختیجنساینهايگونهاست. غالبمختلفکاربردهاياز نظرخاصیاهمیتداراي
رسد. این گیاه به طور گسترده در مناطق متر می70تا 40که ارتفاع آن به اکالیپتوس یک درخت همیشه سبز است

اکالیپتوس به طور گسترده اي در بسیاري از کشورهاي غرب آفریقا در شود. ریشه، ساقه، برگ و دانه استوایی کاشته می
گزارش شده جهاناز نقاط مختلفاکالیپتوس .التهابیو ضد، ضد درد اثرات ضد میکروبی.)4شود (طب سنتی استفاده می

نشان داده استیانگلو ضدضد تومور، ضد باکتري، حشره کشیی، ضد قارچاثرات، گسترده اي ازطیفگیاهاین.است
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جوجه گوشتیالشه اتیو خصوصبر عملکردعصاره الکلی اکالیپتوس افزودناثریبررسبنابراین هدف از این مطالعه .)3(
. بود

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 450و300، 150، 0. عصاره الکلی اکالیپتوس در مقادیر اجرا شد. کامًال تصادفی 

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

اي محاسبه مصرف اي محاسبه شد. براي بررسی گردید و مقدار ضریب تبدیل خوراك نیز بصورت دورههر پن بصورت دوره
)، تعداد دو قطعه پرنده از هر پن 42در پایان دوره (روز خوراك و ضریب تبدیل، شاخص روز مرغ مورد توجه قرار گرفت.

انتخاب و کشتار گردید و اجزاي الشه بطور دقیق توزین گردید و وزن نسبی هر یک از اجزاي الشه در مقایسه با وزن زنده 
جوجه محاسبه گردید.

خشک شد. سپس توسط آسیاب برقی پودر هیه عصاره الکلی اکالیپتوس، ابتدا برگ این گیاه جمع آوري و در سایهبراي ت
ساعت روي دستگاه تکان 48با هم مخلوط شد و به مدت 6به 1به نسبت درصد96پودر اکالیپتوس و الکل اتیلیکشد.

صاف شد.در مرحله بعد محلول صاف شده توسط 1ه دهنده قرار گرفت.سپس محلول به وسیله کاغذ صافی واتمن شمار
محلول دور در دقیقه غلیظ شد.70درجه سانتی گراد و سرعت چرخش 60دستگاه تقطیر در خال (روتاري) در دماي 

درجه سانتی گراد قرار داده تا حالل 50روز در آون با دماي 2تا 1درون پلیت شیشه اي ریخته شد و به مدت نهایی
نرمدرآزمایشازآمدهبدستهايداده. در انتها عصاره خشک شده به میزان مشخص به جیره ها افزوده شد. تبخیر شود

تحلیلومورد تجزیهومنتقلSASوارد و دسته بندي شد. پس از آن داده ها براي تجزیه آماري به نرم افزار Excelافزار
از رویه مدل خطی استفادهباشدندگیرياندازهآزمایشدورهطولدرباریککهمشاهداتیآماريآنالیز.گرفتقرار

مورد %5د و میانگین هاي بدست آمده توسط آزمون چند دامنه اي توکی با با سطح احتمال ) انجام شGLMعمومی (
مصرف وتلفات قرار گرفتند.يآمارهیمورد تجزنوسیآرکسلیپس از تبدزینیو نسبيدرصديهادادهمقایسه قرار گرفت.

خوراك و وزن کشی دقیق ثبت شد.

نتایج و بحث
در همه وزن بدن.ستارائه شده ا1در جدول جوجه گوشتی روزگی 42- 0عملکرد ،برافزودن عصاره الکلی اکالیپتوسریتأث
میلی لیتر 450کهي تیمار.بودکمترین شاهدماریبود و در تافتهیافزایش عصاره الکلی اکالیپتوسدریافت کنندهيمارهایت

آزمایش مصرف خوراك تحت تاثیر تیمارهاي .باالترین وزن بدنی را نشان دادبوددهردریافت کعصاره الکلی اکالیپتوس
و تیمار شاهد کمترین میزان مصرف باعث افزایش مصرف خوراك گردید و افزودن عصاره الکلی اکالیپتوسگرفتقرار 

تیمار شاهد باالترین تحت تاثیر تیمار ها قرار نگرفت ولی به طور عدديراك مصرفیضریب تبدیل خو.خوراك را نشان داد
.در مقایسه با شاهد کاهش یافتعصاره الکلی اکالیپتوس تیمارهاي دریافت کنندهضریب تبدیل را داشت و در

ارائه شده 2روزگی در جدول 42در جوجه هاي گوشتی تغذیه شده با عصاره الکلی اکالیپتوسوزن نسبی اجزاي الشه 
داري با تیمار شاهد نشان نداد. ولی وزن نسبی نسبی بورس فابرسیوس، پانکراس و قلب اختالف معنیوزناز نظر است. 
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اکالیپتوس، درصد وزنی الکلیصفرا و چربی بطنی اختالف معنی دار با تیمار شاهد نشان داد و با افزایش سطح عصاره 
یافت.صد وزنی صفرا افزایشچربی بطنی کاهش و در

می شود و بر باعث بهبود عملکرد اکالیپتوسالکلیحاضر نشان می دهد افزودن عصاره هاي پژوهشیافته:  گیرينتیجه
می شود.نسبی چربی بطنی و افزایش وزن نسبی صفراوزن نسبی صفرا و چربی بطنی تأثیر دارد و سبب کاهش وزن

روزگی42هاي گوشتی در وزن بدن، مصرف خوراك و ضریب تبدیل جوجهبرعصاره الکلی اکالیپتوس: تاثیر1جدول 
وزن بدن
(گرم)

مصرف خوراك
(گرم)

FCR

b29/2229b10/4086833/1تیمارشاهد
b94/2308b12/4112781/1میلی لیتر عصاره الکلی اکالیپتوس150
b20/2322b23/4048744/1میلی لیتر عصاره الکلی اکالیپتوس300
a40/2431a43/4279762/1میلی لیتر عصاره الکلی اکالیپتوس450

989/34442/480278/0اشتباه معیار میانگین
012/00256/0184/0سطح معنی داري

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

هاي گوشتیجوجه(درصد وزن زنده)الشهوزن نسبی اجزاي برخی از بر عصاره الکلی اکالیپتوس: تاثیر 2جدول 

چربی بطنیصفراقلبپانکراسبورس
078/0241/0543/0b092/0a960/1تیمارشاهد

063/0258/0553/0ab100/0b345/1الکلی اکالیپتوسمیلی لیتر عصاره 150
060/0245/0497/0a133/0b180/1میلی لیتر عصاره الکلی اکالیپتوس300
067/0222/0464/0ab103/0b171/1میلی لیتر عصاره الکلی اکالیپتوس450

0088/00175/0039/00101/0129/0اشتباه معیار میانگین
520/0548/0360/0042/00004/0داريسطح معنی 

b،a:05/0باشد (ها میدار بین آنهاي هر ستون، نشان دهنده اختالف معنیوجود حروف نامشابه روي میانگین<P.(
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Effect of Ethanolic Eucalyptus globulus extracts on performance and carcass characteristics
parameters of broiler chickens
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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. A total of 160 chicks
were arranged into 16 experimental units with 8 treatments in a completely randomized design. The
treatments were included control, 150, 300 and 450 ppm Ethanolic extract of Eucalyptus globulus
(EEGE). 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 shown that supplementation of EEGE to broiler diets improved body
weight and feed intake, however no effect on FCR. The 450 ppm EEGE significantly increased the
body weight. The relative weight of bursa, heart, and pancrease did not affected by treatments.
EEGE diets were increased the relative weight of gallbladder and decreased the abdominal fat.
Therefore, addition of EEGE to broiler diets may improve the body weight and decrease the
relative weight of abdominal fat.

Key words: broiler, Carcass characteristic, Eucalyptus globulus, Ethanolic extract.
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