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 چکیده

د. نهای گوشتی مفید باشند برای جوجهنتواکه می ندزیادی هست فعالهای اکالیپتوس دارای ترکیبات برگ زمینه مطالعاتی:

این تحقیق جهت ارزیابی اثر استفاده از سطوح مختلف پودر برگ اکالیپتوس بر عملکرد، خصوصیات الشه و پاسخ  هدف:

 308-روزه نر سویه راسکیقطعه جوجه  240برای این آزمایش، از  کار:روشهای گوشتی انجام گرفت. ایمنی جوجه

کنجاله سویا( و تیمارهای حاوی جیره مکمل شده با  -استفاده گردید. تیمارهای آزمایشی شامل: شاهد )جیره بر پایه ذرت

روزگی، مقادیر وزن بدن و مصرف  42و  24، 10درصد پودر برگ اکالیپتوس بودند. در سنین  1و  75/0، 5/0، 25/0

تیمارهای  نتایج:قطعه پرنده به تصادف انتخاب و کشتار گردیدند.  2گیری و در پایان آزمایش از هر تکرار خوراک اندازه

های پرورشی داری بر افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی در هیچکدام از دورهآزمایشی تأثیر معنی

 42های ایمنی در سن داری بین تیمارها از لحاظ خصوصیات الشه و اوزان نسبی اندام(. تفاوت معنی<05/0Pد )نداشتن

بادی در برابر درصد پودر برگ اکالیپتوس باالترین سطح آنتی 5/0(. پرندگان دریافت کننده <05/0Pروزگی وجود نداشت )

ن یب یداریکن تفاوت معنی(، لP<05/0دار بود )با تیمار شاهد معنی( را داشته و تفاوت آن SRBCهای قرمز گوسفند )گلبول

وجود نداشت  یروزگ 27در سن  SRBCبادی در برابر زان آنتییبا گروه شاهد از لحاظ م یشیآزما یهار گروهیسا

(05/0P> در سن .)باالتری نسبت بادی درصد پودر برگ اکالیپتوس، سطح آنتی 1و  75/0، 5/0روزگی، تیمارهای حاوی  37

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از پودر اکالیپتوس در  گیری نهایی:نتیجه(. >05/0Pبه گروه شاهد داشتند )

داری های گوشتی اثر معنیدرصد موجب بهبود و تقویت پاسخ ایمنی بدن گردیده، اگرچه بر عملکرد جوجه 5/0سطح 

 نداشت. 

 

 جوجه گوشتی، سیستم ایمنی، عملکرداکالیپتوس، : کلیدی واژگان

 
 مقدمه

 یافتن جهت یاگسترده قاتیتحق ریاخ یهادهه یط 

 آمده عمل به هاکیوتیبیآنت یبرا ترمنیا یهانیگزیجا

 یهایافزودن راستا، نیا در. (2001)فولر و همکاران  است

 روی) یآل یدهایاس رشد، محرک یدهایپپت لیقب از ییغذا

فریتز ) هاکیوتیبیپر و هاکیوتیپروب ،(2002و همکاران 
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ساریکا و ) ییدارو اهانیگ و هامیآنز ،(2003و والدروپ 

و  حبیبی) آنها یروغن یهاعصاره ای و (2005همکاران 

 یمعرف وریط و دام پرورش عیصنا به( 2016همکاران 

 و globules Eucalyptusیعلم نام با پتوسیاکال. دندیگرد

 اریبس ییدارو اهانیگ از یکی ،Myrtaceae خانواده از

 سرطان، ضد جمله از یمختلف خواص که باشدیم مهم

 یعفون ضد کروب،یم ضد ،یمنیا ستمیس کننده تیتقو

 شده ذکر آن یبرا رهیغ و عروق کننده باز ،یقو کننده

 پتوسیاکال یهابرگ از(. 2007 همکاران و ایجعفرن) است

 اسانس که گرددیم استفاده اسانس دیتول منظور به

 از یامؤثره باتیترک یدارا پتوسیاکال یهابرگ از حاصل

 α-pinene و cineol، Limonene، o-Cymene 1,8 لیقب

 باشدیم Cineole 1,8 آن یاصل بیترک که باشدیم

 اثرات زین مطالعات از یبرخ در(. 2010 وهمکاران ماکیال)

 و پودر ،یمنیا ستمیس یکنندگ تیتقو و یرشد محرک

 دهیگرد مشخص پتوسیاکال یهابرگ از حاصل اسانس

 همکاران و زادهعقوبی. (2010 همکاران و اواد) است

 درصد 25/1 و 1 ،75/0 افزودن که کردند انیب( 2012)

 پتوسیاکال و یرزمار شن،یآو یهااسانس از یمخلوط

. گرددیم یگوشت یهاجوجه یرشد عملکرد بهبود باعث

 اسانس درصد 90 تا 60 حدود که Cineole 8 ,1 بیترک

 یمنیا ستمیس تیتقو باعث دهد،یم لیتشک را پتوسیاکال

 به توجه با(. 2008 همکاران و نویسراف) گردد یم بدن

 در هومورال و سلوالر یمنیا یهاستمیس عملکرد نکهیا

 و هایماریب کنترل در ییسزا به نقش ،یگوشت یهاجوجه

 از ،(2010 همکاران و اواد) دارد آنها به نسبت مقاومت

یآنت حذف در که یافزون روز لیتما خاطر به گر،ید طرف

 در یعیطب مواد از استفاده و رشد محرک یهاکیوتیب

 هدف ن،یبنابرا دارد، وجود یمصنوع مواد یجا به رهیج

 سطوح از استفاده اثرات یابیارز قیتحق نیا انجام از

 اتیخصوص عملکرد، بر پتوسیاکال برگ پودر مختلف

 یهاجوجه در یمنیا پاسخ و یمنیا یهاارگان وزن الشه،

 . باشدیم یگوشت

 

 هاروش و مواد

 نر یگوشت جوجه قطعه 240 یرو بر یشیآزما طرح

به طور  هاپرنده. رفتیپذ انجام 308 -راس یتجار هیسو

 و قفس هر در پرنده 12 تکرار و 4تیمار با  5تصادفی به 

 چوب تراشه بستر با پرورش قفس 20 در مجموع در

 42 سن تا که پرورش دوره طول در افتند،ی اختصاص

 و آب به پرندگان یدسترس د،یانجام طول به یروزگ

 هیپا بر( 1 جدول) یشیآزما یهارهیج. بود آزاد خوراک

 308-راس هیسو یراهنما طبق و ایسو کنجاله و ذرت

تا  25و  24تا  11، 10تا  1های برای دوره 2014ویرایش 

نویسی افزار جیرهروزگی، با استفاده از نرم 42

UFFDA .عبارت یشیآزما یمارهایت تنظیم گردیدند 

 یمارهایت و یافزودن ماده بدون شاهد ماریت از بودند

 برگ پودر از درصد 1 و 75/0 ،5/0 ،25/0 یحاو

 این در استفاده مورد پتوسیاکال برگ پودر. پتوسیاکال

 درختان از شده یآورجمع یهابرگ از آزمایش

 خشک هیسا در که زابل شهرستان در موجود پتوسیاکال

 یهابرگ بعد، مرحله در. آمد بدست بودند، دهیگرد

 تا و آسیاب متریمیلی 2 الک از عبور حد تا پتوسیاکال

. شد یدارنگه خنک و خشک یجا در شیآزما انجام زمان

 استفاده با( 2 جدول) پتوسیاکال برگ پودر یبیتقر زیآنال

 2005) دیگرد نییتع های آزمایشگاهی متداولروش از

AOAC .)واحد هر یگروه وزن یشیآزما دوره آغاز در 

 ینورده برنامه از اول ساعت 48 یط. شد ثبت یشیآزما

 ساعت 23) مداوم ینور برنامه مطابق آن از پس و کامل

 سالن یدما. دیگرد استفاده( یکیتار ساعت 1 و ییروشنا

یسانت درجه 33 تا 32 حدود در پرندگان ورود هنگام در

 سه هفته هر سوم، هفته انیپا تا سپس و شد میتنظ گراد

 درجه 22±1 یدما در آن از بعد و افتهی کاهش درجه

 طبق الزم یهامراقبت ریسا. ماند یباق ثابت گرادیسانت

 دانشگاه خاص یهادام پژوهشکده در دییتا مورد مقررات

 یروزگ 42 و 24 ،10 نیسن در. گرفت صورت زابل

 نیتوز واحد هر به مربوط یمصرف خوراک و هاجوجه

 . شدند
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 های پایهاجزاء و ترکیب مواد مغذی جیره -1جدول 

Table 1- Ingredients and the nutrient composition of the basal diets 
 

 روزگی( 42-25)پایانی 

Finisher (25-42 d) 
 روزگی( 24-11رشد )

Grower (11-24 d) 
 روزگی( 10-1آغازین )

Starter (1-10 d) 

 اجزاء )درصد(
Ingredients (%) 

 ذرت 61.22 51.50 39.98

Corn 
 گندم 0 15 30

Wheat 
 درصد(44کنجاله سویا ) 33.44 28.54 24.61

Soy meal (44%) 
 روغن سویا 0.38 0.86 1.75

Soy oil 
 دی کلسیم فسفات 1.99 1.48 1.2

Dicalcium phosphate  
 کلسیم کربنات 1.36 1.22 1.25

Calcium bicarbonate 
 نمک طعام 0.39 0.38 0.33

Salt 
 مکمل ویتامینی 0.25 0.25 2.5

1Vitamin permix
 

 مکمل معدنی 0.25 0.25 2.5
2Mineral permix

 

 متیونین-الدی 0.32 0.23 0.17

DL-methionine 
 لیزین هیدروکلراید-ال 0.40 0.40 0.17

L- lysine HCL 
 ترکیب مواد مغذی )درصد(  

Nutrient composition (%) 
 انرژی متابولیسمی  2850 2900 2950

ME (Kcal/kg) 
 پروتئین خام 21 19.33 18

Crude protein 
 لیزین 1.35 1.14 0.98

Lys 
 متیونین 0.67 0.55 0.46

Met 
 متیونین 1.01 0.87 0.77

Met+cys 
 ترئونین 0.85 0.78 0.71

Threonine 
 آرژنین 1.40 1.21 1.10

Arginine 
 والین 0.99 0.87 0.73

Valine 
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 لوسین 1.46 1.28 1.15
Luecine 

 ایزولوسین 0.87 0.79 0.72
Isoluecine 

 تریپتوفان 0.21 0.17 0.15
Tryptophane 

 کلسیم 0.99 0.83 0.78
Calcium 

 فسفر قابل دسترس 0.47 0.41 0.39

Available phosphate 
 سدیم 0.17 0.16 0.16

Sodium 
 پتاسیم 0.86 0.73 0.61

Potassium 
 کلر 0.35 0.31 0.27

Chlorine 
186.32 

 

 آنیون -تعادل کاتیون 213.86 202.45
DCAD (meq/kg) 

 ،3D نیتامیو یالمللنیب واحد A، 800000 نیتامیو یالمللنیب واحد 3600000: بود ریز باتیترک دارای ویتامینه مکمل هرکیلوگرم -1

 گرمیلیم 12000 ک،یپانتوتن دیاس گرمیلیم 2B، 4000 نیتامیو گرمیلیم 1B، 2640گرمیلیم E، 720 نیتامیو یالمللنیب واحد 7200

 3K، 40 نیتامیو گرمیلیم 12B، 800 نیتامیو گرمیلیم 6 ک،یفول دیاس گرمیلیم 6B، 400 نیتامیو گرمیلیم 1200 ک،یکوتنین دیاس

 .گرمیلیم 40000دانتیاکسیوآنت گرمیلیم 100000 دیکلرانین،کولیوتیب گرمیلیم

 400 مس، گرمیلیم 4000 آهن، گرمیلیم 20000 منگنز، گرمیلیم 40000: بود ریز باتیترک یدارا یمعدن مواد مکمل لوگرمیهرک -2

 .دیکلرانیکول 100000 ،یرو گرمیلیم 33880وم،یسلن گرمیلیم 80 د،ی گرمیلیم

1Provides per kg of vitamin permix: Vitamin A 3600000 IU, Vitamin D3 800000 IU, vitamin E 7200 IU, vitamin k3 800 

IU, Vitamin B6 2640 mg, Pantothenic acid 4000mg, nicotinic acid 12000mg, niacin 1200mg, folic acid 6mg, biotin 720 

mg, choline chloride 100000 mg, antioxidant 40000mg.   
2Provides per kg of mineral premix: Manganese 40000mg, iron 20000mg, copper 4000mg, iodine 400mg, selenium 80mg, 

zinc 33880mg, choline chloride 100000 mg. 

 

 یعملکرد صفات یریگاندازه یبرا آمده بدست یهاداده

 بیضر روزانه، خوراک مصرف روزانه، وزن شیافزا)

 یبرا. دندیگرد استفاده( تلفات درصد و ییغذا لیتبد

 روزگی 42 سن در الشه یاجزا ینسب اوزان یریگازهاند

 و نیتوز انتخاب، تصادف به جوجه قطعه دو تکرار هر از

 لوزالمعده، کبد، یهااندام کشتار، از پس. شدند کشتار

 وزن و یریگاندازه یبطن محوطه یچرب و سنگدان قلب،

 زنده وزن از یدرصد صورت به هااندام نیا از کی هر

 .شد محاسبه

 از پس یمنیا یهااندام ینسب اوزان یریگاندازه یبرا

 یهااندام از کدام هر وزن ،یروزگ 42 سن در کشتار

 کدام هر ینسب وزن موسیت و وسیسیفابر بورس طحال،

 یروزگ 30 و 20 یروزها درسپس  .آمد بدست هااندام از

 از تریلیلیم 2/0 مقدار تکرار هر از پرنده قطعه کی به

 شسته درصد 5 یگوسفند قرمز گلبول ونیسوسپانس

 قیتزر نهیس عضله قیطر از ل،یاستر فسفات بافر در شده

 و 27 یروزها) قرمز گلبول قیتزر از پس روز 7 .دیگرد

 شد گرفته خون تریلیلیم کی حدود پرنده بال دیور از( 37

 سرم یجداساز یبرا انعقاد ضد ماده بدون یهالوله در و

 4000 سرعت با آمده دستبه سرم. دندیگرد یآورجمع

-سرم. شدند فوژیسانتر قهیدق 15 مدت به و قهیدق در دور

 انجام زمان تا وسیسلس درجه -20 یدما در بالفاصله ها
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 هم روش از استفاده با سپس. شدند ینگهدار شیآزما

 ضد بر شده دیتول یهایبادیآنت غلظت ونیناسیآگلوت

SRBC 2 نسبت بهLog  یامونا و ) دندیگرد یریگاندازه

  (.2011 تنگاول
 

 پتوسیاکال برگ پودر یبیزتقریآنال -2 جدول
Table 2- Approximate analysis of       

eucalyptus leafs powder 
 

 درصد
Percent 

 ترکیب شیمیایی
Chemical composition 

 ماده خشک 93.7±2.3

Dry matter 

 پروتئین خام 9.4±0.18

Crude protein 

 چربی خام 5.4±0.09
Crude fat 

 فیبر خام 6.3+0.07
Crude fiber 

 خاکستر خام 7.9±0.12

Crude ash 

 

 هاداده یآمار هیتجز

 وزن افزایش) عملکرد هایفراسنجه به مربوط هایداده 

 ،(خوراک تبدیل ضریب و روزانه خوراک مصرف روزانه،

 تیتر و ایمنی هایاندام نسبی اوزان) ایمنی الشه، ترکیبات

-نرم وسیله به و یتصادف کامالً طرح قالب در( بادیآنتی

. گرفت قرار زیآنال مورد  12/9SAS (2004) آماری افزار

 یادامنه چند آزمون از استفاده با زین هانیانگیم سهیمقا

 . گرفت انجام %5 احتمال سطح در و دانکن

 

 بحث و جینتا

 عملکرد

 3 جدول در یعملکرد یهافراسنجه به مربوط جینتا

-گروه است مشخص که یهمانطور. است شده خالصه

 روزانه وزن شیافزا بر یداریمعن ریتأث یشیآزما یها

(. <05/0P) نداشتند یشیآزما یهادوره از کی چیه در

 یشیآزما دوره انیپا در یشیآزما یهاگروه تمام اگرچه

 شاهد گروه به نسبت یباالتر وزن شیافزا یعدد نظر از

 برگ پودر درصد 1 یحاو ماریت که یطور به. داشتند

 مارهایت نیب در را روزانه وزن شیافزا نیباالتر پتوسیاکال

 نشده داریمعن یآمار نظر از تفاوت ن،یا وجود با. داشت

 برگ پودر مختلف سطوح هیتغذ (.<05/0P) است

 مصرف بر یشیآزما یهادوره از کدام چیه در پتوسیاکال

 ریتأث یگوشت یهاجوجه ییغذا لیتبد بیضر و خوراک

تمام سطوح پودر  اگرچه(. <05/0P) نداشت یداریمعن

در ضریب  یداریر معنیبرگ اکالیپتوس، باعث بهبود غ

 مطالعهتبدیل غذایی نسبت به تیمار شاهد شده بودند. 

 ،(2011) همکاران و کوپایی یهاپژوهش با حاضر

سعیدی و همکاران  و( 2012) همکاران و زادهعقوبی

 که کردند گزارش نیمحقق نیا. دارد مطابقت (2012)

 و اسانس پودر،) پتوسیاکال برگ مختلف اشکال و سطوح

 داریمعن ریغ بهبود باعث یگوشت یهاجوجه در( عصاره

 مصرف بر که یحال در شده یعملکرد یپارامترها در

 مطالعه یاستثنا به یول است، نداشته یریتأث خوراک

 مطالعات، ریسا در (2012) همکاران و زادهیعقوب

 ییغذا لیتبد بیضر بودند توانسته یشیآزما یمارهایت

. دهند بهبود شاهد ماریت به نسبت یداریمعن طور به را

 یمارهایت که کردند انیب( 2011) همکاران و کوپایی

 متوسط یعدد بهبود باعث پتوسیاکال برگ اسانس یحاو

 به نسبت یگوشت یهاجوجه بدن وزن شیافزا و وزن

 کروفلوریم مارهایت نیا نیهمچن. بودند شده شاهد ماریت

 شاهد گروه به نسبت زین را هالیالکتوباس تعداد و روده

 یهایافزودن که مطالعات از یبرخ در. بودند داده بهبود

 رهیج در و آمده در یتجار محصول صورت به یاهیگ

 . است شده داده نشان یمثبت اثرات زین اند،شده استفاده
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 نیمنتوف اثرات( 2012) همکاران و سعیدی مثال عنوان به

 و پتوسیاکال یهااسانس یحاو یتجار محصول کی که

 و کرده یبررس یگوشت یهاجوجه در را باشدیم نعناع

 به نیمنتوف از یسیس 250 افزودن که گرفتند جهینت

 وزن داریمعن شیافزا باعث ،یدنیآشام آب تریل 1000

( اثرات 2013جعفری و همکاران ). است شده بدن

مخلوطی از پودر گیاهان دارویی که حاوی پودر 

گذار های تخمز بود بر عملکرد تولیدی مرغیاکالیپتوس ن

و  2، 1را بررسی کرده و بیان کردند که افزودن سطوح 

نیاز پودر مخلوطی از گیاهان دارویی اثر مع یدرصد 3

مرغ، مصرف خوراک و ضریب تبدیل داری بر وزن تخم

 غذایی نداشته است.

 های گوشتی در سنین مختلفاثر سطوح مختلف پودر برگ اکالیپتوس بر عملکرد جوجه -1جدول 
Table3- wffects of different of levels of eucalyptus leaf powder on performance of broilers in different ages 

 

های آزمایشیگروه  

Experimental groups 
 شاهد

control 

 P-value SEM )درصد( پتوسیاکال برگ پودر

  0.25 0.5 0.75 1 

 افزایش وزن روزانه

Daily weight gain (g) 

       

 روزگی 10-1
1-10 d 

11.21 20.49 21.12 20.53 21.02 0.754 0.193 

 روزگی 24-11
11-24 d 

51.10 52.42 51.77 51.26 51.95 0.652 0.289 

 روزگی 42-25
25-42 d 

81.84 84.35 86.23 84.68 88.23 0.313 0.956 

 روزگی 42-1
1-42 d 

57.14 58.51 59.24 58.57 60.13 0.196 0.408 

 مصرف خوراک روزانه
Daily feed intake (g) 

       

 روزگی 10-1
1-10 d 

31.36 31.15 31.55 30.41 32.38 0.332 0.290 

 روزگی 24-11
11-24 d 

81.56 81.36 80.59 79.64 83.16 0.716 0.759 

 روزگی 42-25
25-42 d 

158.97 163.18 159.04 158.96 162.60 0.779 1.361 

 روزگی 42-1
1-42 d 

102.78 104.47 102.54 101.91 105.78 0.471 0.731 

 ضریب تبدیل غذایی

Feed conversion ratio 

       

 روزگی 10-1
1-10 d 

1.49 1.52 1.50 1.48 1.55 0.778 0.701 

 روزگی 24-11
11-24 d 

1.59 1.55 1.56 1.55 1.60 0.378 0.011 

 روزگی 42-25
25-42 d 

1.94 1.93 1.85 1.88 1.85 0.654 0.029 

 روزگی 42-1
1-42 d 

1.80 1.79 1.73 1.75 1.76 0.795 0.018 

 SEMها، : خطای استاندارد میانگینP-value احتمال: سطح 
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 که ییهاپژوهش جینتا و حاضر مطالعه جینتا به توجه با

 یهافرآورده افزودن که کرد انیب توانیم شد، اعالم

-یمعن ریغ و داریمعن بهبود باعث پتوسیاکال برگ مختلف

 یگوشت یهاجوجه بدن وزن شیافزا و وزن متوسط دار

 .گرددیم

 حاضر، پژوهش در شده حاصل داریمعن ریغ بهبود لیدل

 طیشرا شده، استفاده مختلف سطوح لیدل به تواندیم

 نحوه پرورش، مورد هیسو در تفاوت متفاوت، یپرورش

 و عصاره پودر،) پتوسیاکال استفاده شکل و تیریمد

 اثرات که باشد ییهاپژوهش با سهیمقا در( اسانس

 .است بوده داریمعن پتوسیاکال

 همه که باشدیم نیا است، مشخص که یزیچ آن یول

 یرشد محرک اثر یدارا پتوسیاکال از استفاده یهاشکل

 کی عنوان به بتوانند که دارند را نیا استعداد و بوده

 اثرات. شوند گرفته نظر در رهیج در یعیطب رشد محرک

 اثرات لیدل به تواندیم پتوسیاکال یرشد محرک

 از یامؤثره باتیترک وجود علت به آن یکیفارماکولوژ

 و eucalyptol، 1,8 cineol، Limonene، o-cymene لیقب

α-pinene 1,8 آن یاصل بیترک که باشد Cineoleباشد 

 شیافزا از مطالعات از یبرخ(. 2009 همکاران و میشارینا)

 یهاجوجه کوچک روده دیاس کیالکت یهایباکتر تعداد

 توسط یروزگ 42 سن در 308 -راس هیسو یگوشت

 تواندیم متقابالً اثر، نیا که دادند خبر پتوسیاکال اسانس

 و هضم بهبود و کوچک روده کروفلوریم بهبود باعث

 برسکا؛ 1998جین و همکاران ) گردد یخوراک مواد جذب

تواند دلیلی همه اینها در کنار هم می .(2007 همکاران و

دار حاصل شده بر وزن و افزایش معنیبر بهبود غیر 

های گوشتی در اثر استفاده از اشکال وزن بدن در جوجه

دار در مختلف اکالیپتوس باشد. دالیل عدم بهبود معنی

تواند به دلیل شرایط آزمایشی پژوهش حاضر نیز می

متفاوت، ترکیب جیره، سویه پرنده و همچنین سطوح و 

س( برگ اکالیپتوس شکل مصرف )پودر، عصاره یا اسان

درصد باالترین  1باشد، همچنانکه در این آزمایش سطح 

رود که افزایش وزن روزانه را داشته است و احتمال می

های در سطوح باالتر از یک درصد احتمال اینکه پاسخ

 دار شود، باشد. عملکردی معنی

 الشه اتیخصوص

 ریتأث بودند نتوانسته یشیآزما یهاماریت از کدام چیه

 یهااندام و الشه ینسب اوزان بر( <05/0P) یداریمعن

 و یبطن محوطه یچرب ران، نه،یس سنگدان، قلب، کبد،

 بر شده انجام مطالعات(. 4 جدول) باشند داشته پانکراس

 الشه اتیخصوص ینسب وزن بر پتوسیاکال اثرات یرو

 یگوشت یهاجوجه در هااندام نیا بر آن اثر سمیمکان و

 کردند گزارش( 2006) همکاران و عثمان .باشدیم محدود

 2/0 و 1/0 با یگوشت یهاجوجه رهیج کردن مکمل که

 ینسب وزن بر یداریمعن اثر پتوسیاکال برگ پودر درصد

 یچرب و سنگدان کبد، قلب، لیقب از یخوراک یهااندام

 مطابقت حاضر مطالعه جینتا با که نداشت یبطن محوطه

 که کردند گزارش( 2006) همکاران و باربور اگرچه. دارد

 کیوتیبیآنت همراه به پتوسیاکال برگ اسانس از استفاده

-اندام کل وزن درصد، 2/0 و 1/0 سطوح در میفارماست

 شاهد گروه به نسبت یداریمعن طور به را یخوراک یها

 داریمعن بهبود لیدل نیمحقق نیا. بود داده شیافزا

 اسانس در موجود Eucalyptol بیترک به را شده مشاهده

یآنت ستمیس تیتقو با که دادند نسبت پتوسیاکال برگ

 شتریب وزن شیافزا به تینها در بدن، یمنیا و یدانیاکس

 .گرددیم منجر

  یمنیا پاسخ

 یمنیا ستمیس عملکرد بر یشیآزما یهاماریت اثرات

 افزودن. است شده انیب 5 جدول در یگوشت یهاجوجه

 اثر یگوشت یهاجوجه رهیج به پتوسیاکال برگ پودر

 طحال، لیقب از یمنیا یهااندام ینسب اوزان بر یداریمعن

 در(. <05/0P) نداشت موسیت غده و وسیسیفابر بورس

 برگ پودر درصد 5/0 کننده افتیدر ماریت یروزگ 27

 بر شده دیتول یهایبادیآنت سطح نیباالتر پتوسیاکال

 و شاهد یهاگروه با آن تفاوت و داشته را SRBC ضد

 بود داریمعن پتوسیاکال پودر درصد 25/0 کننده افتیدر

(05/0P< .)1 و 75/0 کننده افتیدر یهاگروه با اگرچه 
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 ماریت نیب. نبود داریمعن تفاوت پتوسیاکال پودر درصد

 پودر درصد 1 و 75/0 ،25/0 یحاو یهاماریت با شاهد

 سن در SRBC یبادیآنت تریت لحاظ از پتوسیاکال برگ

 (.<05/0P) نداشت وجود یداریمعن اختالف یروزگ 27

 برگ پودر درصد 5/0 کننده افتیدر گروه یروزگ 37 در

 نسبت را شده دیتول یبادیآنت سطح نیباالتر پتوسیاکال

 درصد 25/0 و شاهد یهاماریت با و داشته SRBC به

 (. >05/0P) داشت یداریمعن تفاوت پتوسیاکال پودر

 پتوسیاکال پودر درصد 1 و 75/0 کننده افتیدر یمارهایت

 یبادیآنت سطح یبرا شاهد گروه با یداریمعن تفاوت زین

 هاماریت نیا اگرچه ،(>05/0P) داشتند را SRBC برابر در

 نظر از پتوسیاکال پودر درصد 5/0 و 25/0 یهاماریت با

 ماریت تفاوت(. <05/0P) نداشتند یداریمعن تفاوت یآمار

 37 سن در شاهد ماریت با پتوسیاکال پودر درصد 25/0

 به یاجمال نگاه کی با(. <05/0P) نبود داریمعن یروزگ

یآنت سطح بر یشیآزما یمارهایت اثر از آمده بدست جینتا

 مشاهده ،SRBC ژنیآنت برابر در شده دیتول یهایباد

 یروزگ 27 سن در هم یشیآزما یمارهایت تمام گرددیم

 نسبت یباالتر یبادیآنت سطح ،یروزگ 37 سن در هم و

 تنها یروزگ 27 در که چند هر داشتند شاهد گروه به

 یآمار نظر از شاهد ماریت با درصد 5/0 ماریت تفاوت

 یمارهایت ،یروزگ 37 در نیهمچن و بود شده داریمعن

 گروه با داریمعن تفاوت درصد 1 و 75/0 ،5/0 یحاو

 بدن یمنیا ستمیس یکنندگ تیتقو تیخاص .داشتند شاهد

 شده گزارش مختلف یهاشیآزما در پتوسیاکال توسط

؛ 2010؛ اواد و همکاران 2006باربور و همکاران ) است

 (.2015؛ کریمی و همکاران 2012سعیدی و همکاران 

( 2010) همکاران و اواد ج،ینتا با حاضر پژوهش یهاافتهی

 ییکوپا. دارد یهمخوان( 1390) همکاران و ملک ییکوپا و

 200 کردن مکمل که کردند انیب( 1390) همکاران و ملک

یآنت تریت پتوسیاکال برگ اسانس لوگرمیک بر گرمیلیم

 با که ییهاجوجه در را Yو M یهانیمونوگلوبولیا یباد

 را بودند شده  آلوده گوسفند یخون قرمز یهاگلبول

 .داد شیافزا شاهد ماریت به نسبت

 

 
 

 یگوشت یهاجوجه در( زنده وزن از یدرصد) الشه یاجزا ینسب اوزان بر یشیآزما یمارهایت اثر -4 جدول

Table 4- Effect of experimental treatments on relative weights of carcass components (percent of live 

weight) in broilers chicks  
 

 لوزالمعده
pancreas 

 کبد
liver 

 نسنگدا
gizzard 

 یبطن محوطه یچرب

abdominal fat 

 نهیس

breast 

 ران

thigh 

 قلب

heart 

 الشه

Carcass 

 آزمایشیهای گروه
Expeimental groups 

0.28 2.29 2.30 1.06 21.45 19.81 0.61 61.02 
 شاهد

control 

0.21 2.23 2.31 1.01 20.87 20.54 0.67 60.34 

 پتوسیاکال درصد 25/0

0.25% of eucalyptus 

leaf powder 

0.23 2.36 2.36 1.00 22.14 18.56 0.70 62.45 
 پتوسیاکال درصد 5/0

0. 5% of eucalyptus  

0.22 2.35 2.34 1.15 21.67 19.95 0.63 61.85 
 پتوسیاکال درصد 75/0

0.75% of eucalyptus  

0.24 2.31 2.13 1.32 20.32 19.22 0.24 61.11 
 پتوسیاکال درصد 1

1% of eucalyptus  

0.011 0.034 0.053 0.051 1.160 0.890 0.017 0.47 SEM 

0.853 0.764 0.708 0.190 0.431 0.352 0.380 0.706 P-value 

SEMها، : خطای استاندارد میانگینP-valueسطح احتمال : 
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 یگوشت یهاجوجه در های ایمنیفراسنجه بر یشیآزما یمارهایت اثر -5 جدول
Table 5- Effect of experimental treatments on immune parameters in broiler chicks 

 

  قرمز  گوسفندهای سلول

Sheep red blood cell (SRBC) 
 

 )درصدی از وزن زنده( های لنفوئیدیاندام

Lymphoid organs (percent of live 

weight) 
 های آزمایشیگروه

Expeimental groups 37 روزگی 
37 d of age 

 روزگی 27
27 d of age 

 
 تیموس
thymus 

 بورس فابریسیوس
bursa of fabricius 

 طحال

spleen 

c3.85 b3.53  0.27 0.08 0.17 
 شاهد

control 

bc4.19 a3.61  0.28 0.09 0.22 
 پتوسیاکال درصد 25/0

0.25% of eucalyptus  

a5.93 a5.17  0.25 0.09 0.18 
 پتوسیاکال درصد 5/0

0. 5% of eucalyptus  

ab5.45 ab4.85  0.26 0.08 0.18 
 پتوسیاکال درصد 75/0

0.75% of eucalyptus  

ab5.50 ab4.81  0.26 0.10 0.20 
 پتوسیاکال درصد 1

1% of eucalyptus  

0.053 0.051  0.012 0.004 0.008 SEM 

0.708 0.190  0.983 0.758 0.346 P-value 

SEMها، : خطای استاندارد میانگینP-valueسطح احتمال : 
   c -aباشندمی هم با دارمعنی تفاوت دارای مشابه غیر حروف با ستون هر داخل هایمیانگین (05/0>P). 

a-c Means within the same column with no common superscript differ significantly (P< 0.05). 

 راً یاخ که یامطالعه در زین( 2015) همکاران و یمیکر. 

 عصاره افزودن که دادند نشان است، گرفته صورت

جوجه یدنیآشام آب به درصد 1/0 سطح در پتوسیاکل

 قرمز یهاسلول  برابر در را یبادیآنت تریت یگوشت یها

 و شاهد ماریت به نسبت یداریمعن طور به یگوسفند

 رهیز بابونه، ان،یب نیریش یهاعصاره یحاو یمارهایت

 صورت مطالعات. بود داده شیافزا بومادران و اهیس

 با یمشابه جینتا زین وریط یهاگونه ریسا در گرفته

 همکاران و یاتیکا-ال جمله آن از. داشتند حاضر مطالعه

 ییغذا یهایافزودن از استفاده که کردند انیب( 2002)

 طحال، ینسب وزن گذار،تخم یهامرغ رهیج در  یعیطب

 یداریمعن طور به را موسیت و وسیسیفابر بورس

 که زین یشناخت بیآس مطالعات در .دهندیم شیافزا

 یپرپالزیه گرفت، صورت( 2010) همکاران و اواد توسط

 تیفعال شیافزا و طحال و موسیت در یکیتیلنفوس

-کولیفول بهبود و بورس یبزرگ طحال، در یکیتیلنفوس

 در پرندگان ترمطلوب یریترگیت تینها در و بورس یها

 تینها در. شد دهید آنفلوالنزا و وکاسلین ونیناسیواکس

 گرفتن کار به که کردند یریگجهینت نیچن نیمحقق نیا

 کنار در تواندیم نعناع و پتوسیاکال یبیترک یهامکمل

 یهایریدرگ موارد در یدرمان مکمل کی عنوان به نکهیا

 آنفلوالنزا، ،یعفون تیبرونش شامل گله در یتنفس

 اثر با که کومیسپت -یگال کوپالسمایما و وکاسلین

 در ترشحات خروج به کمک ،یتنفس ریمس یبازدارندگ

 پرنده به کمک و یتنفس هیناح یعفون ضد ،یتنفس ریمس

 ندیفرآ بهبود در است، مؤثر تنفس امر در سهولت یبرا

 یهاتریت کسب و یمنیا ستمیس کیتحر و تیتقو ،یمنیا

 یمناسب اثر زین وکاسلین ونیناسیواکس در باالتر یمنیا

( 2013) همکاران و یجعفر گرید پژوهش در. باشد داشته

 ییدارو اهانیگ پودر یمخلوط از استفاده که کردند انیب

یآنت اریع بر یداریمعن اثر بود، زین پتوسیاکال یحاو که
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 گذارتخم یهامرغ در گوسفند قرمز یهاگلبول هیعل یباد

 .است نداشته

 پتوسیاکال که کردند انیب( 2010) همکاران و سادلون

 و شیافزا را هاتیمونوس تعداد و هاتیفاگوس تیفعال

 و سلول یهسته یسیرونو فاکتور داریمعن کاهش باعث

-یم بدن در التهاب وجود زمان رد 6 و 4 یهانینترلوکیا

 1,8 بیترک که کردند گزارش نیمحقق نیا نیهمچن. شود

cineol یم باشد،یم پتوسیاکال اسانس یاصل بیترک که-

 ن،یا بر عالوه دهد، شیافزا را هانیتوکیس ترشح تواند

 اریبس یدانیاکسیآنت تیفعال بیترک نیا که شده گزارش

 و یدانیاکسیآنت ستمیس تیتقو باعث و داشته ییباال

 از گردد،یم بدن در شده دیتول آزاد یهاکالیراد کاهش

-صرفه عمل هادانیاکسیآنت نکهیا به توجه با گر،ید یسو

 تواندیم آنها افزودن و داشته گریهمد بر کننده ییجو

 بدن یهادانیاکسیآنت ریسا عملکرد و سطح شیافزا باعث

 بر ریتأث با زین ومیسلن که گردد ومیسلن لیقب از

 منجر یسلول یحلقو مونوفسفات نیآدنوز و هانترفرونیا

 قیطر نیا از جهینت در و شده یسلول رشد شیافزا به

 کند را پاتوژن رشد و شیافزا را پاتوژن به نسبت مقاومت

یم هادانیاکسیآنت ریسا و ومیسلن از استفاده. کندیم

 هانیتوکیسا ترشح شیافزا قیطر از را یمنیا پاسخ تواند

 نیا. دهد ارتقاء کننده کمک T یهاسلول دیتول شیافزا و

 کاتیتحر بر ریتأث قیطر از هانیتوکیسا ترشح شیافزا

 سبب هانیتوکیسا شدن آزاد. گرددیم انجام کیتوژنیم

 دهیگرد خون انیجر درون به ییغذا مواد ورود شیافزا

 باتیترک شدن ساخته و عیسر هاسلول رشد لهیوس نیبد

 ترشح به مبادرت هاماکروفاژ. ابدییم شیافزا سازیمنیا

 که کرده 2-نینترلوکیا و یتومور یهاسلول نکروز عامل

 مواد ورود و یاچهیماه سمیکاتابول شیافزا به منجر

 ابدی شیافزا یمنیا ستمیس قدرت تا شده خون به ییغذا

 داریرمعنیغ شیافزا نیهمچن(. 1977 همکاران و بورتون)

 یمارهایت در وسیسیفابر بورس و طحال ینسب وزن در

-یم شاهد ماریت به نسبت یعیطب یافزودن با شده مکمل

 اثرات توانندیم احتماالً هایافزودن نیا که دهد نشان تواند

 از ییهاتیلنفوس) T و Bیهاسلول تیفعال در زین یمثبت

 مغز در B یهاسلول که هستند بدن یمنیا ستمیس

( ابندییم تکامل موسیت در T یهاسلول و استخوان

 (.1994 همکاران و ناکولکو) باشد داشته

 

 گیرینتیجه

 توان بیان نمودبا توجه به نتایج حاصل از این مطالعه می

مقادیر استفاده شده از پودر برگ اکالیپتوس تأثیر که 

داری بر عملکرد رشدی و اوزان نسبی اجزای الشه معنی

داری معنیهای لنفوئیدی نداشته اگرچه بهبود غیرو اندام

های گوشتی در متوسط وزن و افزایش وزن بدن جوجه

ایجاد گردیده بود. افزودن پودر برگ اکالیپتوس به جیره 

های قرمز بادی را در برابر سلولسخ آنتیهمچنین پا

داری های گوشتی به طور معنیگوسفند در سرم جوجه

 افزایش داده بود.

توان های به دست آمده از آزمایش حاضر، میافتهیطبق 

پودر برگ اکالیپتوس احتمااًل با  یدرصد 5/0گفت سطح 

دار عملکرد بهبود سیستم ایمنی موجب بهبود غیر معنی

 است. گردیده

با توجه وفور برگ اکالیپتوس و آنالیز اقتصادی صورت 

درصد از پودر  5/0توان بیان کرد که استفاده گرفته، می

های گوشتی، با برگ اکالیپتوس در جیره غذایی جوجه

تواند برای پرورش دهندگان توجه به عملکرد حاصله، می

 باشد. قابل توصیه 
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Abstract 

Introduction: Recently, many countries tended to minimize or prohibit the chemical components for 

their deleterious side effects on both animals and human. So, it is important to use natural promoters. 

Herbs and its by products were found to have useful effects, e.g., antioxidant, growth promoters 

(Habibi et al. 2014), Immunostimulants (Habibi et al., 2016) tonics, antiparasitic, anti-bacterial, 

carminative, anti-fungial, anti-microbial and antiseptic (Jafarnia et al. 2007). Medicinal plant 

competes with the synthetic drugs. (Habibi et al. 2014). Eucalyptus (Eucalyptus globulus) of the 

Myrtaceae family is an important medical herb in world and has antioxidant, anticholestrol and 

antimicrobial properties (Jafarnia et al. 2007). Eucalyptus leaves used to produce essential oil. 

Essential oil of eucalyptus leaves contain effective compounds such as 1,8 cineol, Limonene, o-

Cymene and α-pinene, that main composition of its is eucalyptol (1,8 Cineole). constituting the 60–

90%, that has been reported to inhibit the production and synthesis of tumour necrosis 

factor-α (TNF-α), interleukin-1β (IL-1β), leukotriene B4, and thromboxane B2 in human blood 

monocytes (Serafino et al. 2008). Eucalyptus essential oil proved to be able to implement innate-cell 

mediated, humoral immune response and have a potent immunomodulatory effect in chickens 

(Awaad et al. 2010). This study was conducted to investigate the effects of different levels of 

eucalyptus (Eucalyptus globules) leaf powder on performance, carcass characteristics and immune 

response of broiler chicks.  

Material and methods: A total of 240 one day male broiler chicks (Ross-308) provided by a local 

commercial hatchery were randomly allocated to one of the 5 experimental treatments. Each 

treatment condition consisted of 4 replicate pens with 12 birds each.  Experimental treatments 

included: Control (corn-soy meal based diet) and treatments containing diets supplemented with 0.25, 

0.5, 0.75 and 1 percent of eucalyptus leaf powder. The composition of the basal diets is presented in 

Table 1. Chicks were provided with ad libitum access to water and feed. The birds were reared on 

concrete flooring covered with wood shavings as litter material. The body weight and feed 

consumption of the birds were recorded at 10, 24 and 42 days of experiment period. Two birds per 

each replicate were randomly selected and then slaughtered. Organs were removed and weighed from 

each bird. Weight of the organs were expressed as a percentage of live body weight. The SRBC (sheep 

red blood cell) test was performed to quantify the specific antibody titre for injection of SRBC, at 

first 30cc of phosphate buffered saline (PBS) solution with 10cc of SRBC completely mixed and 0.2 

cc of the obtained solution drawn into the syringe was injected into the breast muscle 4 bird per 

treatment in 20 and 30 days of age. Whole sheep blood collected in solution was washed three times 

in PBS with pH=7.4 and diluted in PBS to 25 %. Therefore, 7 days after each sensitization (27 and 

37 days) were bled for assessing haemagglutination (HA) titre against SRBC by using freshly 

prepared one percent SRBC. The test serum (25μl) was serially diluted 1:2 with PBS in microtiter 

plates. After dilution, 25 μl of 1 % SRBC was added to each well and mixed. The plate was incubated 

at 37°C for 1 hour and haemagglutination titre was expressed as the log2 of the reciprocal of the 

highest dilution showing 100 percent agglutination (Yamuna and Thangavel 2011). All data were 

mailto:ra.habibi66@gmail.com
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analyzed according to GLM procedure of SAS (SAS Institute, 2004), version 9.1. The Duncan’s 

Multiple Range Test was used to compare means when significant effects (P < 0.05) were detected 

by analysis of variance. 

Results and discussion:  Experimental treatments had no effects (P>0.05) on the amounts of weight 

gain, feed intake and feed conversion ratio (Table 3). There was no significant difference between 

treatments in carcass characteristics and relative weight of immune organs at 42 days of age (P>0.05). 

This results were in agreement with Yaghoobzadeh et al (2004) who observed an non significant 

improvement in the body weight gain of chicks fed diets supplemented with eucalyptus powder and 

its by products, however carcass traits relative weight was not affected by the inclusion of eucalyptus 

in the diet. Also, Koopaie et al (2011) reported that eucalyptus essential oil has positively influenced 

growth performance in broilers. Birds were received 0.5% of eucalyptus leaf powder, had highest 

antibody concentration versus sheep red blood cells (SRBC) and its difference was significant with 

control group (P<0.05). But, there had no significant difference between experimental groups and 

control group regarding SRBC at 27 days of age (P>0.05). At 37 days of age, treatments contained 

0.5, 0.75 and 1% of eucalyptus leaf powder, had higher antibody concentration than control group 

(P<0.05). Kopaei molk et al (2011) stated that supplemention of 200 mg/kg essential oil of eucalyptus 

leaves in broilers significantly increased Y and M immunoglobulins versus SRBC antigen. Karimi et 

al (2015) reported highest antibody titer to SRBC was observed in group containing of eucalyptus 

extract in compared with birds were recieved yarrow, Iranian caraway, garlic and licorice extracts. 

Sadlon et al (2010) stated that eucalyptus, activity of phagocytes and increased monocyte count and 

decreased nucleus transcription factor and interleukins 4 and 6 in the presence of inflammation in the 

body, also these researchers reported that 1,8 cineol (major component of eucalyptus essential oil) 

could be increased the secretion of cytokines. It has been stated that 1, 8 cineole composition has 

antioxidant activity, which could be reduce free radicals produced in the body (Misharina et al. 2009), 

that antioxidants can help to strengthen body immune system (Burton at al. 1977).  

Conclusions: Results of the present study indicated that usage of eucalyptus leaf powder in 0.5 

percent concentration, caused improvement and reinforcement immune response, however had no 

significant effect on performance and carcass traits of broiler chicks. 
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