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 چکیده

 ،ومایسین بر عملکردئبیوتیک نو آنتی (Hypericumperfotatumچای) گیاه علف مختلف اثراتارزیابی  با هدفاین پژوهش 

راس  یۀنر سو گوشتی یقطعه جوجه 180از  ،انجام شد. در این پژوهش گوشتی هایکیفیت گوشت جوجهو های الشه ویژگی

 12و  در هر تیمار )پن(سه تکرار پنج تیمار، تصادفی با طرح کامالً این پژوهش طی شش هفته و در قالباستفاده شد.  308

، 25/0)چایعلف ةسه سطح عصار، )بدون افزودنی(تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار شاهد انجام گرفت. پنقطعه جوجه در هر 

گیری تردی گوشت برای اندازه د.دن( بوگرم جیرهکیلوگرم در 2/0ومایسین)ئبیوتیک نآنتی و(، گرم جیرهکیلودر گرم75/0و 50/0

 گرفت. ( انجامTA25ای)استفاده شد و تست تجزیه و تحلیل ترکیب بافت با پروپ استوانه (TA7از تست فشاری با پروپ دندانی)

چای علفهای تغذیه شده با نسبت به جوجه ،بیوتیک، بیشترین مصرف خوراک را در کل دورههای تغذیه شده با آنتیجوجه 

عالوه . به(>05/0P)پروتئین سینه و ران را افزایش داد داری میزانطور معنیبهچای علف ة. افزودن عصار(P<05/0)داشتند

های های تغذیه شده با جیرهشکمی را نسبت به جوجه ةچربی حفردرصد چای، کمترین علفگرم 5/0 ةکننددریافت هایجوجه

بیشترین مقدار شاخص قابلیت ارتجاعی و کمترین مقدار سختی و قابلیت  (.>05/0P)بیوتیک داشتندشاهد و حاوی آنتی

و ران، در  بیشترین سختی سینه (.>05/0P)مشاهده شدچای علفگرم  5/0های تغذیه شده با جوجهجویدن، در گوشت ران 

افزودن سطوح  که حاصل از این پژوهش نشان داد هاییافتهتغذیه شده با آنتی بیوتیک بود.  هایمربوط به جوجه تست فشاری

بیوتیک در عنوان جایگزین آنتیتواند بهتواند سبب بهبود کیفیت گوشت پرنده گردد و لذا میچای به جیره می مختلف علف

 برای بهبود کیفیت گوشت استفاده شود. ،طیور ةجیر

 

 : پروتئین گوشت، تردی گوشت، کیفیت گوشت، مصرف خوراک.کلیدی کلمات
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 مقدمه 

های طبیعی جهت بهبود عملکرد و کیفیت گوشت در صنعت طیور مورد توجه قرار گرفته است. های اخیر، جستجو برای افزودنیطی سال

ها و اسیدهای آلی از جمله موادی هستند که به منظور بهبود رشد و سالمت پرندگان ها، آنزیمبیوتیکها، پریگیاهان دارویی، پروبیوتیک

هایی همچون سختی، شاخص قابلیت را با شاخص تردی گوشت. (Patterson and Barkhorder, 2003)گیرندمورد استفاده قرار می

-چههیشدن مااللیت بافت پیوندی، کوتاه شدن سارکومر در طول پیشرفت سختبا مقدار یا ح کنند کهگیری میارتجاعی و پیوستگی اندازه

 از (. یکیKoohmaraie and Geesink, 2006شود)ها، بعد از مرگ تعریف میهای پیوسته به میوفیبریلها)جمود نعشی( و پروتئین

 طول در چربی اکسیداسیون است. آن نگهداری زمان در ویژهبه گوشت چربی اکسیداسیون گوشت در سراسر دنیا، صنعت مشکالت مهمترین

می نگهداری حین گوشت رنگ تغییر باعث میوگلوبین اکسیداسیون شود، در حالی کهگوشت می شدن طعمبد باعث نگهداری زمان

 دنبال به آن، غذایی ارزش و رنگ کیفیت کاهش از جلوگیری برای های آن،گوشت و فرآورده صنعت از این رو، (.Gray et al., 1996گردد)

 صنعتی، اکسیدانهایآنتی چه اگر. است گوشت نگهداری زمان مدت طول در چربی اکسیداسیون انداختن تأخیر به برای عملی راهکارهای

 بعضی از این زاییسرطان خاصیت علت به اما شوند،می اضافه غذایی مواد به اکسیداسیون از جلوگیری برای طوالنی زمان مدت طی

-های مناسب برای افزودنیصنعت غذا به دنبال جایگزین (، لذاNieto et al., 2010است) شده ممنوع استفاده از آنها در صنعت ها،افزودنی

-می کاربه سنتتیک هایاکسیدانآنتی برای جایگزینی عنوانبه اکسیدانیآنتی اصیتخ دلیل به گیاهی هایافزودنی ی صنعتی مضر است.ها

 شده ذخیره وشتگ کیفیت همچنین و الشه کیفیت ،تخم تولید و کیفیت گوشت، کیفیت توانند موجب حفظمی ضمن در و روند

تواند سبب تغییراتی در بافت و مواد مغذی ها میهای آناستفاده از برخی گیاهان دارویی و فرآورده (.Kroliczewska et al., 2008شوند)

یک گیاه  ،(Hypericum perforaum)چایعلف (. Waskar et al., 2009ردد)گوشت شده، در نتیجه موجب افزایش کیفیت گوشت گ

-سرشاخهاین گیاه در  مواد مؤثرهای گل راعی، هوفاریقون و گل شهناز نیز معروف است. که به نام است پریکاسهةی دارویی ارزشمند از خانواده
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Abstract 

This experiment was conducted to investigate the effect of different levels of St.John's Wort (Hypericum perforatum, HP) 

extract and neomycin antibiotic on performance, some carcass characteristics and breast and thigh meat quality of broiler 

chickens. The experiment was performed on 180 one day old male broiler chicks (Ross 308 strain) based a completely 

randomized design with 5 treatments consisting of 3 replicate and 12 chicks per each replicate. The treatments include a 

control treatment (basal diet), three different levels of HP extract (0.25, 0.50 and 0.75 gr HP/kg diet) and 0.2 gram per 

kilogram antibiotic (neomycin). Texture profile analyzer and comparison tests were conducted using Brookfield ct3 

texture analyzer with TA25 cylinder probe. The antibiotic fed birds had higher feed intake as compared to plant extract fed 

birds during the whole experimental period (P<0.05). Dietary supplementation of HP significantly increased the breast and 

thigh protein (P<0.05). Consumption of 0.50 gr HP/kg caused the lowest abdominal fat as compared to the antibiotic and 

control (P<0.05). The highest springiness and lowest hardness and chewiness index of thigh meat was observed for 0.50 gr 

HP fed birds (P<0.05). The highest hardness of thigh and breast meat was observed for antibiotic fed birds (P <0.05). The 

results of this study showed that use of HP extract could promote the meat quality and hence can be considered as an 

alternative to antibiotic in broiler diets for meat quality improvement.   
 

Keywords: feed consumption, meat protein, meat quality, meat tenderness.  
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 ,.Meruelo et al)(، ضد ویروسیMennini et al., 2004)یبیوتیکآنتی خواصدارای  علف چای .شودآن ساخته و ذخیره می دارهای گل

 .( استHelgason et al., 2000)طبیعی ةهای کشندفعالیت سلول ةدهندو افزایش (Hostanska et al., 2003ی)ضد سرطان (1988

-یپرفورین(، فالونوییدایپرفورین و ادهافلوروگلوسینول)هیپرسین(، ایپرسین و سودوهاها)هنفتودیانترون :ثره این گیاه شاملؤمهمترین مواد م

بخش، مدر، عنوان داروی ضدافسردگی، آرامچای در طب سنتی به (. علفAzizi, 2007)استروتین( و اسانس  و ها)کامپفرول، کوئرستین

 .شودها نیز استفاده میان زخمهای مزمن گوارشی کاربرد داشته، همچنین در ضد عفونی و درمضد رماتیسم، ضد نقرس و ضد اسپاسم

 ها،مویرگ نفوذپذیری تغییر استرازی،دیفسفوcAMP مهارکنندگی سازی، پروتئین ضد ویروسی، باکتریایی، ضد ضدالتهابی، اثرات

 ,Alanاست) گیاه در موجود خاطر فالنوئیدهای به غالباً گیاه این توسط قلب انقباض و سرعت قدرت تغییر در کرونر و عروق گشادکنندگی

 ةکنندهای فاگوسیت(. همچنین ترکیبات پلی فنلی موجود در علف چای، توانایی تحریک سیستم ایمنی همورال، سلولی و سلول1998

 داشتن اند که گل راعی به دلیلبرخی پژوهشگران، گزارش کرده. Evstifeeva et al.,1996))هسته را نیز از خود نشان داده استتک

 تأثیر و شودمی اکسیداسیون انتشار از جلوگیری و آزاد هایرادیکال شدنخنثی موجب و است اکسیدانیآنتی خاصیت دارای فنلی هایگروه

 (.Benedi et al., 2004)تواند بر کیفیت گوشت اثرات مثبتی داشته باشددارد و از این طریق احتماالً می سلول و بافت بر محافظتی

 در اطالعات(. Sherbiny et al., 2003)های انجام شده در طیور گوشتی به اثبات رسیده استدر پژوهش راعی،گل  فعالیت ضد اکسیدانی

 افزودنیبا مصرف  گوشت شیمیایی ترکیب و تردی تغییرات .است اندک گوشت کیفی خصوصیات بر گیاهی مختلفهای عصاره اثر مورد

این آزمایش با هدف بررسی اثرات (. al., 2009; Kroliczewsk et al., 2008  Kim et)است شده گزارشهای طیور در جیره گیاهیهای 

های الشه و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی گوشت بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، برخی ویژگیچای و آنتیسطوح مختلف عصاره علف

 های گوشتی انجام شد.سینه و ران جوجه

 

 هاروش مواد و

انجاام   1331و خارداد  اردیبهشات  هاای در ماه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری،این پژوهش در مرغداری پژوهشی گروه علوم دامی 

 و گارم جیاره(  کیلاو در گارم 75/0و  50/0، 25/0علف چاای)  ةشاهد، سه سطح عصار تصادفی با پنج تیمار طرح کامالً در قالب. پژوهش شد

ساویه  )قطعه جوجاه خاروس گوشاتی    12و  )پن(سه تکرار انجام گرفت. هر تیمار دارای (گرم جیرهکیلوگرم در 2/0ن)ومایسیئبیوتیک نآنتی

استفاده شاده در ایان آزماایش، از شارکت دارویای ساها جیساا در          ةعصار .پن بوددر هر  گرم( 55با میانگین وزن اولیه  308تجاری راس 

 جماع  گیااه  های هوایی آن اساتفاده گردیاد.  گیری اندامگیاه جهت عصاره ةبخش مورد استفادسلمان شهر)استان مازندران( خریداری شد. 

 پاودر  گارم  100 گیارى، عصااره  براى .آمد در پودر صورتبه شده، با آسیاب خشک گرادسانتى ۀدرج 25  دماى تحت سایه در ، شده آورى

 به (مارى بن در)گرادسانتى ۀدرج 55 دماى در شده، پوشانده بشر ىدهانه. شد ریختهدرصد روی آن  70اتانول  قرار گرفت، بشر داخل ،گیاه

 و صااف  محلاول  ،خاال   پما   توسط سپس. گرفت قرار محیط دماى در ساعت یک مدت به بشر آن، از پس. شد داده قرار ساعت 25 مدت

-ساانتى  ۀدرجا  05 دماى در و درجه 00 دور با خال  در تقطیر عمل روتارى دستگاه با و شد ریخته بالن در شده تهیه محلول د.ش یکنواخت

(، انتخااب  2011)Sunderو  Mohamadهاای  (. سطوح استفاده شده در این تحقیق با توجه به پژوهشCowan, 1999)گرفت انجام گراد

افزار نویسی با استفاده از نرم(. جیرهAviagen, 2009شده برای راس تأمین گردید) های توصیههای گوشتی بر اساس نیازنیاز جوجهگردید. 

UFFDA هاای آزمایشای از   ، گزارش شاده اسات. جیاره   1های آزمایشی در جدول انجام شد. درصد مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره

. باود سان ها یکنور، رطوبت، تهویه و همچنین شرایط بهداشتی برای تمامی تیمار قبیل:شرایط محیطی از روزگی در جیره اعمال شدند. یک

های زماانی یاک تاا    خوراک مصرفی و افزایش وزن در دوره ها قرار داده شد.صورت آزاد در اختیار جوجهبه، پژوهش ةدور طیآب و خوراک 

-روزگی توزین و ثبت شد و ضریب تبدیل خوراک از تقسیم مصرف خوراک جوجه 1-52روزگی و  52تا  23روزگی،  28تا  11روزگی،  10

روزگی، دو قطعه جوجه از هر تکرار بر اساس متوساط وزن هار    52در سن  .متوسط افزایش وزن روزانه آنها محاسبه گردید های هر گروه بر

فابریسیوس پس از کشاتار باا تارازوی    شکمی، طحال، تیموس و بورس ةپن انتخاب، توزین وکشتار شدند. وزن الشه، سینه، ران، چربی حفر

 ةمااد  منظاور تعیاین   کشتار شده، به ۀقطعه جوج سمت چ  دو ۀران)همراه با ساق( و سین شد.گیری هانداز گرم( 001/0دیجیتالی)با دقت 

 ۀدرجا   -20آزماایش در فریازر و در دماای   تا زمان انجام شده  تهیههای نمونه گردید. هموژنیزهآوری، جمعچربی  پروتئین ودرصد  خشک،

هاای گوشات، اساتخرار چربای باا حاالل پتارولیم        گیاری مقادار چربای نموناه    جهت آنالیز شیمیایی و انادازه  .گراد نگهداری گردیدسانتی

همگن شده  ۀ( انجام پذیرفت. میزان پروتئین نمون1330)AOACمطابق با استاندارد  (Soxtec System, HT, FossTechator 1031)اتر

خشاک نموناه    ةصورت گرفت. مااد  (Foss 2300, Höganäs, Sweden)طبق روش کلدال 10/381 ةبه شمار AOACبر اساس استاندارد 
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انجاام شاد.    50/350 ة( به شامار 1330)AOACگراد و مطابق با استاندارد سانتی ۀدرج 125همگن شده، با استفاده از روش آون در دمای 

گیاری تاردی گوشات از تسات     سی شد. بارای انادازه  برر (Brookfield, Version 2.1, England)سنجبافت گوشت، توسط دستگاه بافت

و تغییار شاکل    3های سختیای استفاده شد. فراسنجه، از پروپ استوانه2، با پروپ دندانی و برای تست تجزیه و تحلیل ترکیب بافت1فشاری

در تست تجزیه و تحلیل ترکیب بافات   0چسبندگی و 5قابلیت ارتجاعی های سختی،گیری گردید. فراسنجهبا تست فشاری اندازه 5در سختی

سااعت   25های پالستیکی به مدت روزگی انتخاب و در داخل کیسه 52در  سمت راست ۀران و سین (.Casa et al., 2006)گیری شداندازه

 ۀدرجاه و نمونا   85دقیقه در  25ساعت، به مدت  25ران پس از  ۀدر دمای چهار درجه قرار گرفت تا فرآیند جمود نعشی اتفاق بیفتد. نمون

گیاری بافات   بر روی سمت راست گوشت سینه و ران تست اندازه 2×2×2درجه جوشانده شد. از کاتر  30دقیقه در دمای  30سینه به مدت 

گیاری بافات نموناه و از پاروپ دنادانی      بارای تسات انادازه    TA25ای برای تست فشاری استفاده شد. از پروب استوانه 2×5×2نمونه و کاتر 

TA7ی تست فشاری استفاده گردیدبرا(Miezeliene et al., 2011). 

 خشک( ةآزمایشی)برحسب درصد ماد هایدهنده و اجزای شیمیایی جیرهمواد تشکیل :1جدول 

 ( روزگی23-52)پایانی ةدور ( روزگی11-28رشد) ةدور ( روزگی1-10)آغازین ةدور خوراکی) % ( ةماد

 58/02 05/53 33/55 ذرت
 33/23 22/35 3/37 درصد پروتئین( 55سویا) ۀکنجال

 73/3 01/2 2 گیاهیروغن 

 55/1 73/1 2 کلسیم فسفاتدی

 1/1 12/1 35/1 سنگ آهک

 3/0 3/0 3/0 نمک

 25/0 25/0 25/0 مواد معدنی

 25/0 25/0 25/0 مکمل ویتامینی

 13/0 25/0 30/0 ال متیونیندی

 17/0 10/0 20/0 ال لیزین

 های آزمایشیشیمیایی جیرهترکیبات 
 3100 3000 2320 ساز)کیلوکالری/کیلوگرم(وانرژی قابل سوخت

 5/18 20 21 پروتئین

 85/0 30/0 05/1 کلسیم

 52/0 55/0 5/0 فسفر قابل دسترس

 10/0 10/0 10/0 لیزین

 35/0 08/1 27/1 متیونین+ سیستئین
، 1Bویتامین 3k ،mg 300ویتامین  E ،mg 1000ویتامین 3D ،IU3000ویتامین  A ،IU 1000000ویتامین  IU 3500000: اضافه شده به جیره مقادیر ویتامینی پیش مخلوط

mg 500 3ویتامینB ،mg 100 2ویتامینH ،mg 3300  2ویتامینB ،mg 5000  3ویتامینB ،mg 15000 5ویتامینB ،mg 1500 0ویتامینB ،mg 5/7 12ویتامینB ،mg 

روی،  mg 50000آهن،  mg 25000منگنز،  mg 50000:را در هر کیلوگرم جیره تأمین نمود و همچنین پیش مخلوط معدنی اضافه شده به جیره مقادیرکولین کلراید  250000

mg 5000  ،مسmg 500  ،یدmg 100 سلنیوم را در هر کیلوگرم جیره تأمین نمود. 

 

 آماری تحلیلوتجزیه

تیمار و سه تکرار برای هر یک با  5پردازش شدند و در قالب  Excelافزار های مختلف با استفاده از نرمدست آمده از فراسنجههای بهداده

ای دامنهتحلیل شدند. میانگین تیمارها با استفاده از آزمون چند  (GLM)های خطی عمومی( و مدل2007)SASافزار آماری استفاده از نرم

 مقایسه شدند.  (P<05/0)احتمال پنج درصددانکن در سطح 
 

                                                           
1Compression 
2TPA 
3.Hardness 
4Deformation at hardness 
5Springines 
6Adhesivness 
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 نتایج 

بیوتیک، بیشترین های تغذیه شده با آنتیگزارش شده است. جوجه 2روزگی در جدول  52نتایج مربوط به عملکرد پرندگان از یک تا 

ارهای آزمایشی برای داری بین تیم. اختالف معنی(P<05/0)چای داشتند های تغذیه شده با علفمصرف خوراک را نسبت به جوجه

بیوتیک، کمترین ضریب های تغذیه شده با آنتی(. جوجهP>05/0افزایش وزن روزانه)گرم برای هر جوجه در روز( مشاهده نشد)

 .(P<05/0)گرم در کیلوگرم علف چای داشتند 75/0و 25/0 ةکنندهای دریافتتبدیل خوراک را در مقایسه با جوجه

بطنی  ةبجز چربی حفر های داخلی بدنمربوط به اندام هایفراسنجهداری بر خصوصیات الشه و همچنین تأثیر معنی تیمارهای آزمایشی

های تغذیه شکمی را نسبت به جوجه ةچربی حفردرصد چای، کمترین گرم علف 50/0سطح ةکننددریافت هایجوجه. (3جدولند)نداشت

 .(P<05/0)داشتندبیوتیک های شاهد و حاوی آنتیشده با جیره

 روزگی(. 1-52خوراک در کل دوره) تبدیل ضریب و مصرفی خوراک روزانه، وزن بر افزایش آزمایشی تیمارهای تأثیر  :2جدول 

درصد 

 احتمال

خطای 

 استاندارد

گرم   75/0

 چایعلف

گرم   50/0

 چایعلف

گرم   25/0

 چایعلف

-آنتی

 بیوتیک
 تیمار شاهد

05/0 35/117 b3/5757 b5/5070 b5/5872 a3/5275 
5053 

ab
  

 

 خوراک)گرم(مصرف 

 افزایش وزن روزانه)گرم( 0/2582 5/2500 3/2508 2/2553 2/2550 53/88 52/0

05/0 03/0 a15/2 bc35/1 ab07/2 c30/1 bc30/1 
ضریب تبدیل 

 خوراک)گرم/گرم(

a-b درصد است. 5دار در سطح حروف متفاوت بر روی اعداد هر ردیف، نشان دهندة اختالف معنی 

 روزگی 52در سن  گوشتی هایجوجه الشۀ)%(های ویژگی بر های آزمایشیتیمارثیر أت :3جدول

 سینه الشه تیمار
)همراه با ران

 شکمی ةچربی حفر طحال تیموس بورس فابریسیوس (ساق

 a05/2 15/0 32/1 13/0 05/27 53/23 23/73 شاهد

 a10/2 15/0 12/1 18/0 52/27 52/28 02/75 بیوتیکآنتی

-گرم  علف 25/0

 چای

10/75 05/23 15/28 18/0 25/1 15/0 ab03/1 

-گرم  علف 50/0

 چای

03/73 10/23 20/28 15/0 02/1 13/0 b52/1 

-علف گرم 75/0

 چای

71/75 70/23 28 13/0 03/1 12/0 ab73/1 

 00/0 01/0 05/0 02/0 20/0 33/0 32/0 خطای استاندارد

 05/0 51/0 05/0 27/0 15/0 35/0 12/0 درصد احتمال
a,b,c درصد است.  5دار در سطح دارای حروف متفاوت بر روی اعداد هر ستون، نشان دهندة اختالف معنی هایمیانگین 
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داری بین تفاوت معنی نشان داده شده است. ،5 در جدول های آزمایشیهای تغذیه شده با جیرهجوجه شیمیایی گوشتخصوصیات 

(، اما میزان P>05/0تیمارهای مختلف آزمایشی برای محتوای چربی، سختی، االستیسیته قابلیت جویدن و چسبندگی سینه مشاهده نشد)

های تیمارهای تر از مقدار مربوط به جوجهچای پایینگرم در کیلوگرم علف 5/0های تغذیه شده با سطح جوجه ۀپروتئین گوشت سین

چای در علف گرم  50/0های تیمار (. چربی ران جوجهP<05/0چای بود)علف  کیلوگرمگرم در  25/0شده با  هیو تغذ یوتیکبشاهد، آنتی

گرم  5/0های تغذیه شده با (. قابلیت جویدن گوشت ران جوجهP<05/0)بیوتیک، بیشترین مقدار بودهای شاهد و آنتیمقایسه با جوجه

درصد  5/0های تغذیه شده با (. همچنین، االستیسیته گوشت ران جوجهP<05/0ش یافت)بیوتیک، کاهآنتی ةعصاره، در مقایسه با جیر

 75/0و  5/0های تغذیه شده با عالوه، سختی گوشت ران جوجه(. بهP<05/0عصاره، باالتر از مقدار مربوط به شاهد و آنتی بیوتیک بود)

تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی  ۀ(. چسبندگی گوشت ران یا سینP<05/0های تیمار شاهد بود)درصد عصاره، کمتر از مقدار مربوط به جوجه

 (.P>05/0قرار نگرفت)

 های گوشتیهای آزمایشی بر کیفیت فیزیکی)تست ترکیب بافت( و کیفیت شیمیایی گوشت سینه و ران جوجهتأثیر تیمار :4جدول

 بیوتیکآنتی شاهد تیمار
گرم در 25/0

-کیلوگرم علف 

 چای

گرم در 50/0

-کیلوگرم علف 

 چای

گرم در 75/0

کیلوگرم 

 علف چای

خطای 

 استاندارد

درصد 

 احتمال

     سینه     

 35/0 30/0  50/2  32/2  52/2  20/3  08/3 چربی)%(

  a80/25 پروتئین)%(
a31/20  

a80/25  
b32/23  

ab30/23  57/0 03/0 

 81/0 27/5  23/35  3/32  33/30  33/37  00/35 سختی)نیوتن(

 57/0 02/0  50/0  53/0  57/0  58/0  57/0 االستیسیته

 02/0 15/1  23/5  03/7  30/5  33/7  53/7 ژول(قابلیت جویدن)میلی

 32/0 18/0  35/0  32/0  33/0  35/0  30/0 ژول(چسبندگی)میلی

      ران     

  b22/5 چربی)%(
c10/5  

ab85/5  
a71/0  

ab02/0  03/0 01/0 

  a33/20 پروتئین)%(
a38/20  

ab85/18  
b02/17  

b82/17  33/0 05/0 

 سختی)نیوتن(
ab07/22  

a30/25  
ab73/22  

b15/10  
b13/17  35/2 05/0 

 االستیسیته
b55/0   c37/0  bc33/0   a50/0  b53/0  01/0 05/0 

 ژول(قابلیت جویدن)میلی
a02/5  

ab27/5  
ab01/5  

b50/3  
ab83/3   01/0 03/0 

 38/0 12/0  53/0  50/0  55/0  50/0  33/0 چسبندگی
a,b,c

 درصد هستند. 5دار در سطح ردیف، دارای تفاوت معنی هر دردارای حروف متفاوت  هایمیانگین 

های تغذیه شده جوجهبیوتیک، دارای بیشترین سختی و بافت سینه و ران های تغذیه شده با آنتیدر آزمون تست فشاری، بافت سینه و ران جوجه

های داری برای تغییر در سختی برای سینه و ران جوجهکه تفاوت معنی، در حالی(P<05/0)گرم علف چای، دارای کمترین سختی بودند 50/0با

 (.P>05/0تیمارهای مختلف مشاهده نشد)

 های گوشتیسینه و ران جوجه تأثیر تیمارهای مختلف بر تست فشاری :5جدول

 ران  سینه  تیمار
 تغییر در سختی سختی تغییر در سختی سختی 
 bc52/13 31/15 ab10/5 73/15 شاهد
 a20/15 30/15 a37/5 83/15 بیوتیکآنتی

 b02/13 31/15 ab10/5 30/15 چایگرم علف 25/0
 c18/12 32/15 b20/5 85/15 چایگرم علف 50/0
 bc85/12 75/15 ab01/5 33/15 چایعلف گرم 75/0

 12/0 35/0 05/0 23/1 خطای استاندارد
 70/0 02/0 73/0 05/0 درصد احتمال

a,b,c  درصد است. 5دار در سطح اختالف معنی ةدهند، نشانستونتفاوت حروف بر روی اعداد هر 
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 بحث

در این پژوهش، بهبود  .(Bampidis et al., 2005)های مورد استفاده در تغذیه طیور هستندهای محرک رشد، از مکملبیوتیکآنتی

بیوتیک از طریق کنترل و محدود کردن تواند به دو دلیل زیر باشد. یکی، آنتیهای تغذیه شده با نیومایسین میضریب تبدیل خوراک جوجه

یجه جذب های مضر از دور رقابت بر سر مصرف پروتئین خارر  شده، در نتشود که باکتریهای مضر در روده باعث میرشد میکروارگانیسم

بیوتیک به جیره سوی دیگر، اضافه نمودن آنتی. از (Nelsonand and Reginald, 2007)یابدپرندگان، افزایش می ةمواد مغذی در رود

مواد مغذی،  ةکنندهای تخریبمواد مغذی را مطلوب نماید، یا از رشد میکروارگانیسم ةکنندهای تولیدممکن است شرایط رشد میکروب

 (.(Buresh et al., 1986شودبهبود عملکرد و در نهایت موجب ممانعت کند 

ها خصوص تاننای آن بهتواند به دلیل وجود مواد ضد تغذیههای تحت تیمار علف چای میکاهش عملکرد و ضریب تبدیل خوراک در جوجه

های مورد استفاده در هضم شده، در نهایت فعالیت آنزیمها، قابلیت ترکیب شدن با پروتئین را دارند. در نتیجه، موجب اختالل در باشد. تانن

( مطابقت دارد. این پژوهشگران، 2011با نتایج طغیانی و همکاران) این نتایج(. Sharma et al., 2003دهند)انرژی دریافتی را کاهش می

 صفات تولیدی اثر مثبتی بر ،دروسیانیکةاسید  و ای مانند تانندلیل وجود عوامل ضد تغذیههب ،گیاه بومادران ةکه عصارگزارش کردند 

های جوجهضریب تبدیل خوراک  تأثیری بر انگور، گیاه جینکو بیلوبا و علف چای ۀجیره با روغن هست سازیمکملندارد. های گوشتی جوجه

 10و  5چای)علف  ةصارعسطوح مختلف عدم تأثیر  (2011و همکاران) Landy(. Chikoto, 2006نداشته است) آغازین ةدر دورگوشتی 

هایی از همچنین عدم تأثیر فایتوبیوتیک .گزارش کردندهای گوشتی جوجه ۀهای الشو ویژگیبر افزایش وزن بدن  راگرم جیره( کیلودر گرم

های گوشتی گزارش شده چای و پودر سیر نیز بر عملکرد جوجه بهار، دارچین، علفجوش، آویشن، همیشه قبیل: اسانس مرزن

اکسیدانی و شرکت در متابولیسم رسد علف چای به دلیل داشتن خاصیت آنتی(. به نظر میHernandez et al., 2004است)

وابسته  AMP شکمی شده است. علف چای، فسفوریالسیون آنزیم ةکلسترول سرم خون(، موجب کاهش چربی حفر ةدهندلیپیدها)کاهش

-کبد کاهش می ردوکتاز غیر فعال شده و بیوسنتز کلسترول در HMG-COAکند و در نتیجه، آنزیم به پروتئین کیناز را تحریک می

استفاده از که  ندگزارش کرد پژوهشگران،این  .مطابقت دارد( 2000و همکاران) otokChCبا گزارش  ،نتایجاین  .(Liu, 2001 and Yeh)یابد

(. P>05/0)گردیدشکمی  ۀمحوط دار وزن چربیباعث کاهش معنیهای گوشتی، جوجه ةجیردر  قسمت در میلیون( 28چای)علف  ةعصار

اکسیدانی علف چای نسبت داد توان به وجود فالونوییدها و اثرات آنتیافزایش مشاهده شده در چربی بین عضالنی در پژوهش حاضر را می

عضالنی، موجب جدا کردن و رقیق کردن فیبرهای چربی بیندهند. در حقیقت طور غیرمستقیم، تردی گوشت را تحت تأثیر قرار میکه به

ای در افزایش چههیشود. بافت پیوندی بین ماای میچههیمیزیوم و همچنین سبب بر هم ریختن ساختمان بافت پیوندی بین ماکالژن پری

(، نیز گزارش کردند 2008و همکاران) Muchenjeهای تحقیق اخیر، (. مطابق با یافتهHocquette et al., 2010سفتی گوشت تأثیر دارد)

-به یا ای،چههیما درون چربی عنوانبه که گوشت با چربی ماربلینگ، تردتر از گوشتی است که چربی در اطراف آن وجود دارد. ماربلینگ

-می تعریف انسان مشاهده برایقابل  چربی هایلکه صورت به و دارد قرار ایچههیما پیوندهای اطراف میزومپری النه بین چربی بافت عنوان

 شیمیایی صورت به ای)کهچههیما درون چربی میزان که حالی در شودمی داده گوشت به چشمی صورت به که است اینمره ماربلینگ شود.

 ۀدرمطالع(. Hocquette et al., 2010روند)می کار به هم جای به معموالً اصطالح دو این گیرد. می بر در نیز را ماربلینگ شود(می برآورد

بیوتیک چای، بیشتر از مقدار مربوط به تیمارهای شاهد و آنتی گرم علف 50/0های تغذیه شده با ، مقدار پروتئین سینه و ران جوجهحاضر

 اب شده مکمل خوراک خوراندن با همراه ی گوشتیهاجوجه آببه  7سرخارگل گیاه ةعصار متناوب افزودن ،یک تحقیق در(. P<05/0بود)

 افزاییهمبه  که دهد افزایش را گوشت خام پروتئین مقادیر ها،عصاره این از یک هر انفرادی سازیمکمل با مقایسهدانه، توانست در سیاه گیاه

(. Nasir and Grashon, 2010)شودمی پروتئین متابولیسم بهبود به منجر که نسبت داده شد گیاهی ترکیب دو هر در موجود فعال اجزای

گرم علف  50/0گوشت با بهم پیوستگی و قابلیت جویدن آن همبستگی دارد. در حقیقت، با کاهش سختی در گوشت پرندگان تیمار  سختی

خصوص پونه، چای، قابلیت جویدن نیز کاهش پیدا کرد، یعنی نیروی کمتری برای پاره شدن بافت الزم بود. گیاهان خانواده نعناع به

(. برخی مطالعات نشان داده است Wojdylo et al., 2007هستند) ۀاکسیدانی قابل توجدارای ظرفیت آنتیرزماری، مریم گلی و علف چای 

 Fasseas et al., 2007; Camo et)شودحیوانات، موجب بهبود بافت وکیفیت گوشت می ةهای طبیعی به جیراکسیدانکه افزودن آنتی

al., 2008 طور گسترده مورد بررسی قرار نگرفته است، اما گزارش شده اکسیداتیو گوشت طیور به(. اگرچه تأثیر گیاهان دارویی بر پایداری

 و آزاد هایرادیکال شدنخنثی موجب و است اکسیدانیآنتی خاصیت دارای خود، ترکیب در فنلی گروه داشتن دلیل چای بهاست که علف 

تست تجزیه و تحلیل ترکیب  (.Benedi et al., 2004)دارد بافت سلول و بر محافظتی تأثیر و شودمی اکسیداسیون انتشار از جلوگیری

                                                           
7. Echinacea purpurea 



 

  02  
  

  علوم طیور دااگشنه ارومیه ژپوهشناهم
   

های حسی کننده است و همبستگی مثبتی با دیگر ویژگیدلپذیر و دلچسب بودن گوشت و محصوالت آن برای مصرف ةدهندبافت، نشان

ت گوشت برای تعیین تردی و دیگر کنند. ارزیابی کیفیها حرکات جویدن را در انسان تقلید میاین تست (.Bourn, 1978گوشت دارد)

( نشان 2002و همکاران) Linشود. های فیزیکی و حسی در هنگام جویدن انجام میای است که توسط فاکتورها، واکنش پیچیدهفاکتور

دهد، اما این تر را ترجیح میکننده، بافت سختطور کلی، مصرفآن وجود دارد. بهدادند که همبستگی مثبتی بین سختی و مقبولیت کلی 

کاهد. هر شود و از کیفیت آن میبرش باال از آن بافت خوراک می ۀسختی خیلی زیاد، به معنی کیفیت بهتر خوراک نیست و این باعث نقط

و  Chang(. Kotwaliwale et al., 2007کند)چقدر ظرفیت نگهداری آب در سیستم پروتئین گوشت بیشتر باشد، سختی کاهش پیدا می

Carpenter(1372)  گزارش کردند که هر چقدر ظرفیت نگهداری آب و محتوی چربی در گوشت بیشتر باشد، تنش برشی و سختی کاهش

( بیان کردند که افزایش چربی در 2005و همکاران) Andersonیابد. همچنین کند و به دنبال آن قابلیت جویدن نیز کاهش میپیدا می

استفاده از  (.Fletcher, 1999سختی، ویژگی صمغی، قابلیت جویدن و بهم پیوستگی شد)های جوجه باعث کاهش فراسنجه ۀگوشت فیل

 Jonssonداری بر آن نداشته است) پوست انار، اثر معنی ةانگور باعث کاهش چسبندگی در فیله شده است، اما استفاده از عصار ۀدان ةعصار

et al., 2001.) دیمالون و )افزایش تردی(برش نیروی مقادیر کاهش به منجر گوشتی هایجوجه در سیر با سازیمکمل سطح افزایش-

 (. Onibi et al., 2009)شد گوشت در آلدئید

 

 گیری کلینتیجه

چای بر گردد، ولی با توجه به اثرات علفهای گوشتی، موجب افزایش ضریب تبدیل خوراک میجوجه ةچای به جیر اگرچه افزودن علف

توان استفاده از آن را برای ای الشه و االستیسیته، میچههیشکمی و سختی و همچنین افزایش رطوبت و چربی بین ما ةکاهش چربی حفر

 های گوشتی توصیه نمود. جوجه ۀبهبود کیفیت الشه در تغذی
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