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چکیده
در این آزمایش ،از  222قطعه جوجۀ نر یک روزه سویۀ راس( )823در  5گروه به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف صفر 2/4 ،2/2 ،و
 2/6درصد عصارۀ آویشن در آب آشامیدنی حاوی نیترات سدیم( 22/4میلیگرم در لیتر) بر کیفیت ،میزان مواد مغذی و رنگ گوشت
جوجههای گوشتی و در قالب طرح کامالً تصادفی انجام گرفت .نتایج نشان داد که مصرف عصارۀ آویشن یا نیترات ،تأثیری بر میزان
مواد مغذی گوشت ران(خاکستر ،پروتئین خام ،چربی خام و اسیدیته) جوجههای گوشتی بجز رطوب ندارد .مصرف نیترات ،میزان
رطوبت گوشت را بهطور معنیداری کاهش داد ،در حالی که مکملسازی عصارۀ آویشن ،سطح آن را افزایش داد .در مقایسههای
مستقل هم مصرف عصارۀ آویشن بهطور معنیداری منجر به افزایش رطوبت گوشت گردید .همچنین شاخصهای رنگ گوشت
روشنی) ،(Lکاهش قرمزی) (aو زردی( )bتحت ۀچکدام از تیمارهای آزمایشی واقع نشد .به عالوه میزان نیتریت گوشت جوجههای
تیمارهای مختلف آزمایشی مشابه بود .بهطور کلی ،اگرچه مصرف نیترات یا عصارۀ آویشن تأثیری بر میزان مواد مغذی(بجز رطوبت) و
رنگ گوشت ران جوجههای گوشتی ندارد ،اما اثرات آنتیاکسیدانی عصارۀ آویشن با حذف رادیکالهای آزاد ،از دهیدراته شدن سلول-
های گوشت ران جلوگیری کرده ،در نتیجه رطوبت گوشت را افزایش داده است.
کلمات کلیدی :اسیدیته ،پروتئین خام ،چربی خام ،رنگ گوشت ،رطوبت.
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Abstract
In current experiment, two hundred and twenty day-old male broiler chicks (Ross 308) were used in five groups based a
completely randomized design to investigate the effects of different levels of 0, 0.2, 0.4 and 0.6% thyme extract in
drinking water with sodium nitrate (27.4 mg/liter) on the nutrients and the color indices of thigh meat in broiler chickens.
The results showed that the consumption of nitrate or thyme extract had no effect on ash, crude protein, crude fat and pH
of meat except moisture (P>0.05). Nitrate consumption decreased the meat moisture whereas supplementation of thyme
extract increased it (P<0.05). Moreover, in orthogonal comparisons, thyme extract increased the thigh meat moisture
(P<0.05).Furthermore, the color indices of lightness (b), redness (a) and yellowness (L) were not affected by dietary
treatments (P>0.05). The amount of the nitrite in the thigh meat of chickens in different treatments was similar (P>0.05). It
was concluded that nitrate or thyme extract consumption has no effect on nutrients composition and meat color indices of
broiler chickens except moisture. However the antioxidant effect of thyme extract has prevented the dehydration of cells in
thigh meat through removing the free radicals and hence has increased the meat moisture.

Keywords: crude fat, crude protein, meat color, moisture, pH.

مقدمه
ً کشاورزی متمرکز مخصوصا. باعث تجمع نیترات و نیتریت در محیط میشود، عملآوری غذا و صنعتیسازی،تغییرات در الگوی کشاورزی
، اغلب نتیجۀ استفاده از کودها است که در خاک به نیتریت تبدیل شده، سبزیجات و علوفهها با آب آشامیدنی آلوده به نیترات،کاشت ذرت
 همچنین نزدیکی فضوالت دام و طیور.)Chow and Hong, 2002(سپس به آبهای زیر زمینی و چاههای مناطق مسکونی نفوذ میکند
 بنابراین نیترات در.با منابع آبهای زیر زمینی ممکن است زمینۀ آلودگی آب های زیرزمینی را با نیترات از مواد زائد دام و طیور فراهم کند
 خوراک و غذا قادر به مصرف ترکیبات نیتروژندار و تولید، آب، باکتری های موجود در خاک. مواد گیاهی و گوشت موجود است، آب،خاک
.)Tannenbaum et al., 1978(نیترات و نیتریت مجدد طریق نیتریفیکاسیون ترکیبات آلی و احیای نیترات هستند
 نیتراتها همچنین بهعنوان.نیترات و نیتریت همراه با نمک بهعنوان عوا مل ضد میکروبی برای مهار رشد باکتری در گوشت به کار میروند
.)Nickerson et al., 1970( طیور و ماهی استفاده میشوند،نگهدارنده و برای طعم و تثبیت رنگ در تعدادی از محصوالت گوشت قرمز
 تبدیل، یکی از عوارض مصرف آب حاوی نیترات. دارای عوارض است،ولی مصرف این ترکیبات در انسان یا حیوانات و از جمله طیور
 آن را به مت هموگلوبین تغییر دهد که توانایی اتصال با،مستقیم آن به نیتریت است که میتواند مستقیماً هموگلوبین را اکسید کرده
 و برخی آنتیاکسیدانهای طبیعی میتواند به کاهشC  گزارش شده است که استفاده از ویتامین.)Graun et al., 1981(اکسیژن را ندارد
 اثرات منفی مصرف ترکیبات نیتراته بر طیور نیز در تعدادی از.)NRC, 1995(خطر تولید متهموگلوبین حاصل از نیترات کمک کند
 القای تنش اکسیداتیو از طریق تولید رادیکالهای آزاد، یکی از عوارض مصرف نیترات و نیتریت.تحقیقات به اثبات رسیده است
، آمینواسیدها، رادیکالهای آزاد و سایر انواع آن باعث اکسیداسیون مولکولهای آلی(از قبیل پروتئین.)Manassaram et al., 2006(است
 نیترات همچنین منجر به آسیب کبدی و باعث.)Zheng and Storz, 2000( آسیب و مرگ سلول را به دنبال دارند،) شدهDNA لیپید و
 گزارش شده است که تنشهای محیطی و بهدنبال آن.)National Academy of Science U.S, 1981( میشودA  وEکاهش ویتامین
- باعث کاهش خواص عملکردی پروتئینهای عضالنی و عدم تعادل وضعیت آنتیاکسیدانی بدن طیور می،استرسهای اکسیداتیو
 فرم، نیتریک اکسید با سوپراکسید واکنش داده. تولید نیتریک اکسید میکنند، نیتراتها به راحتی در بدن.)Wang et al., 2009(گردند
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فعال پروکسی نیتریت( )ONOO-را تشکیل میدهد( .)Kumar and Das, 1993پروکسینیتریت میتواند از غشای سلولی عبور کند و از
طریق دسترسی به سلولهای هدف در داخل سلول ،باعث مهار یا غیر فعال کردن اورنیتین دکربوکسیالز ،کاتاالز ،سیتوکروم  P450و
نیتروژندار کردن سیتوکروم  Cشود( .)Cassina et al., 2000سوپراکسید و پراکسی نیتریت جزو ترکیبات فعال هستند که باعث
پراکسیداسیون چربی در غشاهای سلولی میشوند( .)Salvemini and Cuzzocrea, 2002این محصوالت میتوانند پراکسیداسیون چربی
را افزایش دهند و در نتیجه ،میتوانند برای اندامهای کبد و کلیه مضر باشند( .)Santamaria, 2006گوشت طیور ،حساسیت بیشتری به
آسیب در حضور نیترات سدیم دارد .این حساسیت میتواند با سطوح باالی نیترات یا نیتریت تحت شرایط خاصی از قبیل سطوح نیترات
باال در خوراک یا آب باشد( .)Ahn and Maurer, 1987اکسیداسیون لیپیدها از علل عمدۀ زوال کیفیت عضالت بوده ،میتواند به-
طورمستقیم تحت تأثیر ویژگیهایی از جمله:کیفیت عطر و طعم ،رنگ ،بافت ،ارزش غذایی و سالمت گوشت باشد( Buckley et al.,
.)1995

تغییرات در رنگ گوشت ،بهعلت اکسیداسیون قرمز اکسی هموگلوبین به متمیوگلوبین است که گوشت را به رنگ قرمز قهوهای در می-
آورد( .)Nerin et al., 2006برخی از گزارشها نشان دادهاند که آنتیاکسیدانهای طبیعی میتوانند آسیب به رنگ گوشت را بهوسیله
گسترش رنگ قرمز( )aو تأخیر تشکیل متمیوگلوبین به تعویق بیندازند( .)Velasco and Williams, 2011توانایی حیوانات برای مقاومت
در برابر اثرات مضر نیترات ،بستگی به قدرت سمزدایی و سیستمهای آنتیاکسیدانی بدن دارد .تعدادی از مواد مغذی از قبیل :ویتامینها،
عناصر کمیاب ،اسیدهای آمینه و مشتقات آنها ،اسیدهای چرب و فنلهای گیاهی ،دارای اثرات آنتیاکسیدانی هستند( Suteu et al.,
 .)2007بهتازگی ،استفاده از عصارههای گیاهی بهعنوان آنتیاکسیدان طبیعی ،به دلیل محدودیت در استفاده از مواد سنتتیک افزایش یافته
است .آنتیاکسیدانهای طبیعی اثرات سودمندی بر سالمتی انسان دارند؛ به دلیل اینکه محافظ بیولوژیکی مهمی برای ترکیبات سلولی از
قبیل  ،DNAپروتئینها ،غشای لیپیدها و حمله به گونههای فعال اکسیژن هستند( .)Su et al., 2007یکی از نقشهای عصارههای گیاهی،
توانایی خنثیسازی رادیکالهای آزاد و جلوگیری از اکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع است( .)Sacchetti et al., 2005برخی از
پژوهشگران ،أثرات مؤثر عصارههای رزماری ،پونۀ کوهی و آویشن را به کاهش اکسیداسیون چربی در برخی از انواع گوشتها گزارش کرده-
اند( .)Coma, 2008آویشن باغی با نام علمی( )Thymus vulgaris L.یک گیاه علفی معطر دارویی متعلق به خانوادۀ نعناعیان است که
بهصورت بوتههای پر پشت خودرو و وحشی ،در دامنههای خشک و بین تختهسنگهای نواحی مدیترانه ،شمال آفریقا و قسمتهایی از آسیا
میروید( .)Stahl-Biskup and Saez, 2002تیمول و کارواکرول از عمدهترین ترکیبهای آویشن باغی بوده ،منشأ اصلی خواص آن به
شمار میروند( .)Nikavar et al., 2005اسانس گل و برگهای آویشن دارای اثر ضد اسپاسم ،ضد نفخ ،ضد سیاتیک و ضد عفونیکنندۀ
قوی است( .)Malik et al., 1987اسانس آویشن از جمله ده اسانس معروف است که دارای خواص ضدباکتریایی و ضدقارچی ،آنتی-
اکسیدانی ،نگهدارندۀ طبیعی غذا و تأخیردهندۀ پیری پستانداران است و جایگاه خاصی در تجارت جهانی دارد(.)Malik et al., 1987
مشخص شده است که تیمول در طول اکسیداسیون چربیها ،بیشترین تأثیر را در جلوگیری از اکسیداسیون چربیها نسبت به کارواکرول
داشته است( .)Yanishlieva et al., 1999اثرهای آنتیاکسیدانی ترکیبات مختلف این گیاه ،در تعدادی از تحقیقات ثابت شده است.
 Botsoglouو همکاران( )1992گزارش کردند که افزودن  8درصد آویشن آسیاب شده از اکسیداسیون زرده جلوگیری کرد .بهطرز شگفت-
انگیزی ،افزودن تیمول خالص به نمونهها ،ثبات اکسیداتیو را به مقدار مشابه گیاه آویشن و عصارۀ آن افزایش نداد و این پدیده نشان می
دهد که ممکن است اجزای فعالی غیر از تیمول مسئول فعالیت آنتیاکسیدانی آویشن باشند .مطابق یافتههای  Bolukbaşiو
همکاران( )2226کارواکرول و تیمول میتوانند مسئول أثر آنتیاکسیدانی آویشن باشند و گزارش کردند که ظرفیت آنتیاکسیدانی روغن
آویشن ،بیشتر از ویتامین  Eدر بافت ران است .در یک مطالعه توسط  Tesreveni-Goussiو همکاران( )1994نشان داده شده است که
آویشن خوراکی تغذیه شده به مرغهای تخمگذار ،نیاز به پایداری اکسیداتیو اضافی در بدن را حذف کرده است Bolukbaşi .و
همکاران( )2226گزارش کردند که روغن آویشن( 222قسمت در میلیون) باعث کاهش تیوباربیتوئیک اسید ران و سینه و همچنین افزایش
وزن الشه در جوجههای گوشتی پس از کشتار میشود .مصرف روغن آویشن و مکمل خوراکی تیمول( 42/5میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن)
اثر مثبتی بر افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی از قبیل :سوپراکسیددیسموتاز ،گلوتاتیون پراکسیداز و کاتاالز در کبد ،کلیه و قلب
موش( 2ماهه و  23ماهگی از سن) داشته است( .)Zheng and Storz, 2000افزودن پودر آویشن باغی به گوشت جوجههای گوشتی
سبب به تأخیر افتادن میزان پراکسیداسیون چربی شده است( .)Onibi, 2003بنابراین هدف تحقیق اخیر ،بررسی اثر مصرف عصارۀ آویشن
بر کیفیت ،میزان مواد مغذی و رنگ گوشتی جوجههای گوشتی تحت تیمار نیترات سدیم بود.
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مواد و روشها
تعداد 222قطعه جوجۀ نر گوشتی یک روزه(سویۀ تجاری راس  )823در  5تیمار و  4تکرار برای هر تیمار آزمایشی ،مورد استفاده قرار
گرفت .هر تکرار شامل 11قطعه جوجۀ یک روزه(48گرم) بود .جیرۀ پایۀ ذرت -سویای مشابه از نظر انرژی ،پروتئین و سایر مواد مغذی،
برای تغذیۀ همۀ جوجهها در تیمارهای مختلف آزمایشی مورد استفاده قرارگرفت(جدول.)1
جدول  -1اجزا و ترکیب جیرۀ پایۀ مورد استفاده در آزمایش
اجزا()%
دانۀ ذرت
دانۀ گندم
روغن سویا
کنجالۀ دانۀ سویا( 44درصد پروتئین)
دیکلسیم فسفات
سنگ آهک
اللیزین
دیال متیونین( 93درصد خلوص)
مکمل مواد معدنی و ویتامینی
نمک
جمع کل
مادۀ خشک
انرژی قابل متابولیسم()Kcal/g
پروتئین خام
چربی خام
فیبر خام
کلسیم
فسفر قابل دسترس
نسبت کلسیم به فسفر
کلر
سدیم
متیونین
لیزین
آرژنین
متیونین +سیستین
تریپتوفان
تیروزین
ترئونین

آغازین
82/99
22
2/94
89/88
2/12
1/12
2/29
2/83
2/52
2/82
122
ترکیب شیمیایی محاسبه شده(درصد)
35/93
2/36
21/99
4/32
8/96
1/22
2/45
2/22
2/88
2/16
2/22
1/42
1/58
1/22
2/29
2/93
2/35

رشد
84/45
25
2/92
88/52
2/15
2/36
2/22
2/23
2/52
2/84
122

پایانی
89/23
25
8/82
23/28
2/15
2/36
2/22
2/14
2/52
2/84
122

36/21
2/98
19/99
4/98
8/22
2/92
2/45
2/22
2/82
2/15
2/83
1/24
1/82
2/28
2/26
2/39
2/22

36/22
8/22
12/99
5/42
8/44
2/39
2/44
2/22
2/29
2/15
2/41
1/29
1/22
2/24
2/28
2/31
2/69

1رتینول 9222 :واحد بینالمللی ،آلفا توکوفرول استات 13 :واحد بین المللی ،سیانوکوباالمین 15/2 :میلیگرم ،ریبوفالوین 6/6 :میلیگرم ،کلسیم پانتونات 12 :میلی-
گرم ،نیاسین 82 :میلیگرم ،کولین  522میلیگرم ،بیوتین 1/2 :میلیگرم ،تیامین 3/1 :میلیگرم ،پیرودوکسین 8 ،میلیگرم ،اسید فولیک 1 :میلیگرم ،ویتامین
منادیون 2 :میلیگرم ،آنتیاکسیدان(اتوکسی کوئین) 122 :میلیگرم ،منگنز 122 :میلیگرم ،روی 52 :میلیگرم ،مس 12 :میلیگرم ،آهن 52 :میلیگرم ،ید 1 :میلی-
گرم ،سلنیوم 2/2 :میلیگرم.

جیرۀ پایه بر اساس نیازمندیهای سویۀ راس تنظیم شد .جوجههای تیمارهای مختلف ،نیترات سدیم و عصارۀ آویشن را بهصورت محلول
دریافت کردند .جوجههای تیمار شاهد ،فاقد هر گونه افزودنی در آب بودند .جوجههای تیمار نیترات 22/4 ،میلیگرم نیترات سدیم در لیتر
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و جوجههای تیمارهای بعدی ،سطوح متفاوت  2/4 ، 2/2و  2/6درصد عصارۀ آویشن را از یک روزگی تا انتهای دوره به همراه نیترات در
لیتر آب مصرفی دریافت کردند .با توجه به اینکه سطوح باالی  22میلیگرم نیترات در آب آشامیدنی ،کاهش عملکرد را در جوجههای
گوشتی به دنبال دارد( ،)Marrelt and Sunde, 1968لذا از  22/4میلیگرم نیترات سدیم(دارای  28درصد نیترات بر اساس جرم
مولکولی) در آب استفاده شد که حاوی  22میلیگرم نیترات خالص است .از این رو ،با اضافه شدن  5/4میلیگرم نیترات موجود در
آب(نیترات خالص موجود در آب آشامیدنی تیمارهای حاوی نیترات) به مقدار اضافه شده به آب آشامیدنی ،نیترات خالص موجود در آب،
 25/4میلیگرم در لیتر آب آشامیدنی بود .نیترات آب توسط اسپکتروفوتومتر) UV/Visible, Unico, 2100 (USAو روش استاندارد ایزو
 2226اندازهگیری شد( .)Merino, 2008عصارۀ آویشن(آویشن باغی) از شرکت اکسیر گل سرخ مشهد تهیه شد .برای اندازهگیری
کارواکرول عصاره ،ابتدا عصاره در یک حالل قطبی ،مانند دیکلرومتان یا هگزان حل شد ،سپس استخراج اسانس از عصاره صورت پذیرفت.
پس از آن ،اسانس به دستگاه کروماتوگرافی گازی( )PV4500 Shimaozu GC Chromatographتزریق شده ،درصد مادۀ مؤثر آن
اندازهگیری شد .میزان کارواکرول در عصاره  2/265درصد بود .پرندگان در طول آزمایش در معرض  28ساعت روشنایی و  1ساعت تاریکی
قرار گرفتند .آب و خوراک بهصورت آزاد در اختیار جوجهها قرار گرفت .در روز  42از هر تکرار یک جوجه بهطور تصادفی انتخاب و کشتار
گردید .دو سری نمونۀ ران راست برای بررسی کیفیت و خصوصیات گوشت ران ،در کیسههای نایلونی جداگانه قرار گرفت .یک سری از
نمونهها برای تعیین اسیدیته ،آنالیز تقریبی و میزان پراکسیداسیون گوشت به فریزر( -22درجۀ سانتیگراد) منتقل شد pH .گوشت ،توسط
 pHمتر دیجیتال اندازهگیری شد .میزان خاکستر ،مادۀ خشک ،چربی و پروتئین با استفاده از روش  AOACتعیین شدند .سری دوم
نمونههای گوشت فوراً به آزمایشگاه منتقل شده ،برای بررسی رنگ گوشت ،مورد آنالیز قرار گرفتند .سه فراسنجۀ روشنی( ،)Lقرمزی( )aو
زردی( )bگوشت توسط دستگاه) Minolta Chronometer (CR-100اندازهگیری شدند .این فراسنجههای رنگ گوشت ،بر اساس
راهنمای اندازهگیری رنگ گوشت تعریف شدهاند و در این روش ،میزان روشنی رنگ گوشت طیور روشن(کم رنگ ،)L<58
عادی( )43>L>51و تیره( )L>46در نظر گرفته میشود( .)Qiao et al., 2008اندازهگیری نیتریت نمونهها با دستگاه
اسپکتروفتومتر( )Visible and UVساخت کشور انگلستان صورت گرفت .دادههای حاصل از آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصادفی با 5
تیمار و  4تکرار برای هر کدام با استفاده از رویۀ  GLMنرمافزار) SAS (Version 9.1مورد تحلیل قرار گرفتند و مقایسۀ میانگینها با
استفاده از آزمون دانکن در سطح  5درصد انجام شد .از مقایسههای مستقل نیز برای مقایسۀ فراسنجههای عملکردی و آنتیاکسیدانی بین
جوجههای مصرفکنندۀ آویشن و مصرفکنندۀ نیترات استفاده گردید.
نتایج
نتایج مربوط به تأثیر مصرف نیترات و سطوح مختلف عصارۀ آویشن بر نیتریت گوشت ،در نمودار  1نشان داده شده است .تفاوت معنیداری
برای میزان نیتریت گوشت جوجههای گوشتی تیمارهای مختلف در سن  42روزگی مشاهده نشد( .)P>2/25در مقایسههای مستقل نیز
مصرف عصارۀ آویشن در مقایسه با تیمار نیترات ،تأثیری بر نیتریت گوشت نداشت(.)P>2/25

نمودار  :1میانگین نیتریت گوشت جوجههای تیمار شاهد ،دریافتکنندۀ نیترات( 22/4میلیگرم نیترات) و یا نیترات به همراه سطوح مختلف با سطوح صفر،2/4 ،2/2 ،
 2/6درصد عصارۀ آویشن در آب آشامیدنی در کل دورۀ آزمایشی( 1تا  42روزگی).
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جدول  ،2نتایج مربوط به تأثیر مصرف نیترات و سطوح مختلف عصارۀ آویشن را بر اسیدیته ،خاکستر ،پروتئین ،رطوبت و چربی گوشت ران
جوجههای گوشتی در سن  6هفتگی نشان میدهد .هیچکدام از تیمارهای آزمایشی تأثیری بر اسیدیته ،خاکستر ،پروتئین و چربی گوشت
ران نداشتند( .)P>2/25اما رطوبت تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت( )P<2/25و مصرف نیترات منجر به کاهش رطوبت گردید ،در
حالی که مکملسازی عصارۀ آویشن ،میزان رطوبت گوشت را به حالت عادی برگرداند .در مقایسههای مستقل نیز مصرف عصاره در مقایسه
با نیترات منجر به افزایش رطوبت گوشت گردید(.)P<2/25
جدول  :2میزان مواد مغذی گوشت ران جوجههای دریافتکنندۀ نیترات یا سطوح مختلف عصارۀ آویشن همراه با نیترات سدیم در آب
آشامیدنی در سن  42روزگی
تیمار
شاهد
نیترات

چربی()%
83/64
82/12

اسیدیته
6/82
6/41

خاکستر()%
2/95
2/96

پروتئین()%
13/26
13/43

رطوبت()%
82/22a
23/25b

نیترات و  2/2درصد آویشن
نیترات و  2/4درصد آویشن

6/42
6/29

2/96
2/96

13/14
13/13

82/25ab
81/11a

85/52
84/42

نیترات و  2/6درصد آویشن
استاندارد خطا

6/82
2/22

2/94
2/24

13/21
2/16

81/23a
2/45

85/15
2/93

درصد احتمال
عصاره در مقابل نیترات

2/89
2/43

2/43
2/82

2/98
2/41

2/24
2/21

2/82
2/23

میانگینهای با حروف التین متفاوت در هر ستون ،اختالف معنیداری با هم دارند(.)P<2/25

جدول  ،8نتایج مربوط به تأثیر مصرف نیترات و سطوح مختلف عصارۀ آویشن را بر شاخصهای رنگ گوشت{روشنی( ،)Lقرمزی( )aو
زردی( })bدر سن  6هفتگی نشان میدهد .هیچکدام از تیمارهای آزمایشی ،تأثیری بر شاخصهای رنگ گوشت در  42روزگی
نداشتند( .)P>2/25در مقایسههای مستقل نیز مصرف عصارۀ آویشن در مقایسه با تیمار نیترات تأثیری بر فراسنجۀ مذکور
نداشت(.)P>2/25
جدول  :3اثرات سطوح مختلف عصارۀ آویشن همراه با نیترات سدیم در آب آشامیدنی بر رنگ گوشت جوجههای گوشتی در سن  42روزگی.
تیمار

روشنی()L

قرمزی()a

زردی()b

شاهد
نیترات

42/63
42/56

4/45
4/84

8/92
2/95

نیترات و  2/2درصد آویشن
نیترات و  2/4درصد آویشن

42/41
48/94

4/82
4/66

8/28
8/14

نیترات و  2/6درصد آویشن
استاندارد خطا

44/58
2/62

4/52
2/21

8/91
2/13

درصد احتمال
عصاره در مقابل نیترات

2/12
2/18

2/93
2/29

2/12
2/86

بحث
بر اساس نتایج آزمایش اخیر ،ابقای نیترات و ترکیب مشتق شده از آن(نیتریت) در بافتها و محصوالت حیوانی ،خیلی ناچیز است که با
عدم تفاوت بین نیتریت گوشت تیمارهای آزمایشی مشخص میگردد .دفع سریع نیترات و نیتریت از بدن ،احتمال تجمع آن را در بافتها
بخصوص گوشت کاهش میدهد.
گزارشهای نادری راجع به اثرات مصرف نیترات بر میزان مواد مغذی و حتی کیفیت گوشت وجود دارد .به نظر میرسد که نیترات با تولید
رادیکالهای آزاد موجب دهیدراته شدن سلولها در جوجههای گوشتی شده ،در نتیجه رطوبت گوشت را کاهش داده است .اگرچه رنگ
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گوشت ران جوجههای گوشتی در آزمایش اخیر ،تحت تأثیر مصرف نیترات قرار نگرفت ،ولی  Ahnو  )1992(Maurerگزارش کردند که
کمتر از  1قسمت در میلیون نیتریت ،سبب ایجاد رنگ صورتی در گوشت بوقلمون در آون آزمایشگاه شده است .گزارش شده است که
گونههای گیاهی ،حاوی ترکیبات مختلفی بخصوص ترکیبات فنولی هستند که دارای فعالیت آنتیاکسیدانی بوده ،بنابراین میتوانند مدت
نگهداری و کیفیت گوشت را بهبود بخشند( .)Botsoglou et al., 2002اثرات مثبت بعضی از آنتیاکسیدانهای طبیعی از قبیل پونۀ
کوهی نیز بر تأخیر اکسیداسیون چربی و رشد میکروبی گوشت جوجههای گوشتی گزارش شده است( .)Coma, 2008در یک مطالعه،
استفاده از اسانس آویشن و بادرنجبویه سبب کاهش پراکسیداسیون چربی ،کاهش زوال پروتئین سارکوپالسمیک و میکروفلواری
گوشت(اشریشیا کلی و سالمونال) سینۀ جوجههای گوشتی در مدت سه هفتۀ نگهداری در دمای  4درجۀ سانتیگراد گردید( Fratianni et
 .)al., 2010در تحقیق اخیر ،عدم تأثیر نیترات یا سطوح مختلف عصاره بر کیفیت و رنگ گوشت بجز میزان رطوبت مشاهده شد .تحقیق
اخیر ،اولین مورد در رابطه با اثرات نیترات و عصارۀ آویشن بر کیفیت و میزان مواد مغذی گوشتی است و تاکنون تحقیقی در این رابطه
گزارش نشده است .اما مشابه با نتایج بهدست آمده توسط ما ،مصرف بعضی از گیاهان دیگر تأثیری بر فراسنجههای ذکر شده نداشته است.
برای مثال Radwan ،و همکاران( )2223با مطالعه اثر آنتیاکسیدانهای طبیعی بر پایداری اکسیداتیو در مرغهای تخمگذار گزارش کردند
که هیچ یک از آنتیاکسیدانهای طبیعی استفاده شده(ویتامین  Eو گیاهان آویشن و پونۀ کوهی ،رزماری و زردچوبه) تأثیری بر
کیفیت( ، pHوضعیت رنگ ،تردی گوشت و ظرفیت نگهداری آب) و ترکیب شیمیایی(مادۀ خشک ،درصد پروتئین ،چربی و خاکستر)
ماهیچۀ سینه و ران نداشته است )2228(Al-Sultan .هم گزارش کرد که مصرف زردچوبه تأثیری بر عطر و طعم ،رنگ و بوی گوشت و
همچنین درصد پروتئین سینه و ران نداشت .در آزمایشی دیگر ،اگرچه مخلوط عصارههای گیاهی برگ توت ژاپنی و گالبتون زر،
روشنی( )Lرا کاهش داد ،ولی تأثیری بر میزان رطوبت ،پروتئین ،چربی ،خاکستر و الیاف خام گوشت سینه نداشت(.)Jang et al., 2008
 Gardzielewskaو همکاران( )2228مشاهده کردندکه مکملسازی خوراک جوجههای گوشتی با سرخارگل ،سیر و زنجبیل تأثیری بر
محتوای مادۀ خشک و رطوبت گوشت نداشت .بعالوه ،عصارههای گیاهی(آویشن ،مریم گلی و گل مخروطی با سطوح  562میلیگرم در
کیلوگرم) ،گزانتوفیل( 22میلیگرم در کیلوگرم) و مخلوط آنتیاکسیدانهای سنتتیک( 43/6میلیگرم در کیلوگرم) ،ویتامین  152(Eمیلی-
گرم در کیلوگرم) و بتاکارتنوئیک اسید( 42میلیگرم در کیلوگرم) تأثیر مثبتی بر تیوباربیتوئیک اسید و پروفیل اسیدهای چرب گوشت
سینۀ جوجههای گوشتی نداشت( .)Koreleski and Swiatkiewicz, 2007مخلوط مکملهای گیاهی آویشن باغی ،پونۀ کوهی و
سینامون به میزان  2/25درصد به ترتیب با نسبت  8:2:1و پودر یونجه به میزان  4درصد در جیرۀ جوجههای گوشتی ،بر زمان خنککردن،
انجماد ،کاهش پخت و ارزیابی حسی(چشایی ،تردی ،آبداری و لذیذی) گوشت سینه و ران در مدت  24و  43ساعت تأثیری نگذاشته
است( Chaves .)Bobko et al., 2012و همکاران( )2223عدم تأثیر افزودن ترکیب روغنهای ضروری کارواکرول و سینامالدئید در جیره
را بر خصوصیات حسی گوشت بره مشاهده کردند Onibi .و همکاران( )2229هم عدم تأثیر سطوح  522و  5222میلیگرم در کیلوگرم
سیر را بر میزان چربی و رطوبت گوشت جوجههای گوشتی گزارش کردند Carpenter .و همکاران( )2222مشاهده کردند که فراسنجههای
رنگ گوشت در گوشت خام خوک ،تحت تأثیر دانۀ انگور و عصارۀ توت فرنگی قرار نمیگیرد.
بر خالف نتایج تحقیق ما ،تعدادی از محققان تغییر برخی فراسنجههای کیفی گوشت را در هنگام مصرف بعضی از گیاهان و یا عصارههای
آنها گزارش کردهاند .استفاده از سیر خوراکی در جیرۀ خوک سبب افزایش  pHگوشت و کاهش رنگ  a ،Lو  bگوشت خوک شده
است( .)Chen et al., 2008استفاده از عصارۀ رزماری و مریم گلی در جیرۀ جوجههای گوشتی ،منجر به کاهش اکسیداسیون چربی و
کلسترول گوشت در طول مدت ذخیرهسازی به مدت  9روز شده است( .)Lopez-Bote et al., 1998مکملسازی جیرۀ بوقلمونها با
عصارۀ پونه کوهی ،پایداری اکسیداتیو را افزایش داد و سبب حفظ آلفاتوکوفرول در ذخیرهسازی بهصورت منجمد برای مدت طوالنی شده
است( .)Botsoglou et al., 2003در تحقیقی که جهت بررسی کیفیت گوشت جوجههای گوشتی با عصارۀ چای سبز( 2/1و  2/2گرم در
کیلوگرم) صورت گرفت ،هر دو سطح عصاره ،میزان  aو bرا افزایش دادند .جوجههای تغذیه شده با سطح  2/1گرم در کیلوگرم ،رنگ
گوشت سینۀ روشنتری نسبت به گروه شاهد و سطح  2/2گرم در کیلوگرم داشتند .روشنی و قرمزی گوشت به رنگ و خصوصیات آنتی-
اکسیدانی چای سبز نسبت داده شد .میزان  pHگوشت جوجههای گوشتی تغذیه شده با چای سبز کاهش یافت که نشان دهندۀ کاهش
ظرفیت نگهداری آب گوشت آنها در این مطالعه بود( .)Erener et al., 2011مصرف سطوح  2 ،1و  8درصد عصارۀ برگ زیتون باعث
کاهش مالون دی آلدئید و شاخصهای  a ،Lو  bگوشت گاو در طول مدت  9روز ذخیرهسازی در دمای  4درجۀ سانتیگراد شد ،ولی
تأثیری بر رطوبت گوشت نداشت( .)Aytu et al., 2004البته طبیعی به نظر میرسد که تفاوت در نوع گیاهان مذکور میتواند دلیل تناقض
نتایج ما با محققان یاد شده باشد.
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نتیجهگیری کلی
 مصرف نیترات یا عصارۀ آویشن تأ ثیری بر میزان مواد مغذی(بجز رطوبت) و رنگ گوشت ران جوجههای،بر اساس نتایج آزمایش اخیر
، اما اثرات آنتیاکسیدانی عصارۀ آویشن با حذف رادیکالهای آزاد از دهیدراته شدن سلولهای گوشت ران جلوگیری کرده.گوشتی ندارند
.در نتیجه رطوبت گوشت را افزایش میدهد
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