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 .1دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه پرورش و مدیریت طیور ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،گروه علوم پرورش و مدیریت طیور  ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .3استادیار ،گروه علوم پرورش و مدیریت طیور  ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1393/08/23 :

تاریخ وصول مقاله1393/04/11 :

چكيده
به منظور ارزیابی اثر تغذیة سطوح مختلف مکمل ورمیهوموس (به منزلة منبع اسید هیومیک) بر مملکرد و ة گوشتی ،آزمایشای باا
استفاده از  240قطعه و ة گوشتی (راس  )308در قال

یرحی کامالً تیادفی با چهاار تیماار (شاامل ساطوح صافر 1 ،0/5 ،و 1/5

درصد ورمیهوموس) و پنج تکرار و تعداد دوازده قطعه و ه در هر تکرار به مدت  42روز ا را شاد .اثار تیمارهاای آزمایشای بار
مملکرد ،بازده الشه ،وزن دسبی اددامهای داخلی ،غلظت کلسیم و فسفر سرم و میزان خاکستر استخوان درشتدی معنادار دبود .افزایش
سط ورمیهوموس تا  1درصد یره بامث کاهش خطی  pHگوشت سینه شد ( ،)P>0/05اما در سط  1/5درصد  pHرا افازایش داد.
سطوح  1و  1/5درصد مکمل ورمیهوموس در یره مقدار  pHگوشت ران را در مقایسه با گروههای شاهد و  0/5درصد افزایش داد
( .)P<0/01غلظت مالون دیآلدئید در گوشت ران تازه و دگهداری شده با افزایش سط مکمل ورمیهوموس در یره به یاور خطای
کاهش یافت ،اما در گوشت سینه به صورت در ة دو تغییر کرد ( .)P<0/01با افزایش سط مکمال ورمایهوماوس در یاره ،میازان
ظرفیت دگهداری آب به یور خطی افزایش یافت ( .)P<0/01افزودن  1درصد ورمیهوموس در یره ،سب

بهبود رد  ،بو ،آبداری و

پذیرش کلی مضلة سینه در مقایسه با تیمار شاهد شد ( ،)P<0/05اما بر صفات حسی گوشت ران اثر دداشت .براسااس دتاایج تحقیاق
حاضر ،تغذیة مکمل ورمیهوموس تا سط  1درصد یره بدون کاهش مملکرد سب

بهبود کیفیت ،یعم و مزة گوشت سینه میشود.

كلیدواژهها :اسید هیومیک ،ظرفیت دگهداری آب ،کیفیت گوشت ،ورمیهوموس ،ویژگیهای حسی.

* دویسنده مسئول

Email: karimitm@modares.ac.ir
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به همین منظور ،استفاده از ورمیهوماوس باه منزلاة منباع

مقدمه
در دهه های گذشته در سراسر هان در صانعت ییاور باه

یبیعی اسید هیومیک مناس

میدماید.

منظور لوگیری از موامل بیماریزای ییور و بهبود تولیاد

ورمیهوموس محیول دهایی تجزیاة ماادة آلای باهوسایلة

گوشت و تخممرغ آدتیبیوتیکها به یور گستردهای استفاده

کرمهای خاکی است .این ماده در اثر مباور ماداوم و آرام ماواد

شده است .با این حال ،با گسترش استفاده از آدتیبیوتیاک،

آلی در حال پوسیدن از دستگاه گاوارش گوداهای از کارمهاای

مقاومت باکتریاایی و مقاومات در مقابال آدتایبیوتیاکهاا

خاکی ( )Eisenia fetidaو دفع ایان ماواد از بادن کارم ،تولیاد

افاازایش یافتااه اساات .سااویههااای میکروباای مقاااوم بااه

میشود ( .)1این مواد هنگام مبور از بدن کرم با مخاط دساتگاه

آدتیبیوتیکها از یریق محیوالت ییور باه ادساان منتقال

گوارش (موکوس) ،ویتاامینهاا و آدازیمهاا آغشاته مایشاود.

میشود که آدتی بیوتیاکهاای

ورمیکمپوست در برگیرددة ورمیهوموس به همراه درصدی از

درمادی در مورد ادسان مؤثر واقع دشاود .اماروزه ،باه دلیال

مواد آلی و غذایی بساتر و الشاة کارم اسات ( .)1بناابراین ،در

باقیماددن آدتایبیوتیاک در محیاوالت ییاور ،اساتفاده از

ورمیکمپوست همة مواد آلای از دساتگاه گاوارش کارم مباور

آدتی بیوتیک های محرك رشد در بسیاری از کشورها ممنوع

دیافتهادد ،درحالیکه ورمیهوموس مادة دفعی کارم اسات .ایان

شده است (.)12

مادة آلی حاوی مواد مغذی مورد دیاز در شکل قابل ذب دظیار

میشودد و همین امر مو

پروبیوتیااکهااا ،پااریبیوتیااکهااا ،ترکیبااات گی ااهی و

دیترات ،فسفات ،کلسیم قابل تباادل و پتاسایم محلاول اسات .از

اسیدهای آلی رایج ترین ترکیباات اایگزین آدتای بیوتیاک

سوی دیگر ،دارای ساط تمااس مناسا و گساتردهای بارای

معرفی شدهادد .این ترکیباات باا تایثیر بار فلاور میکروبای

فعالیتهای میکروبی و ادواع مواد مغذی برای میرف آنهاست.

دستگاه گاوارش ،همچناین امماال گوارشای ،اثار خاود را

هدف از ادجام پژوهش حاضار ،بررسای تایثیر ساطوح

اممال میکنناد .اسایدهیومیک مااکرومولکول پیچیادة آلای

مختلف ورمی هوموس باه منزلاة منباع اساید هیومیاک بار

است که با پدیدههای شیمیایی و باکتریایی در خاك تشکیل

مملکرد ،وزن دسبی اددامهای داخلای بادن و خیوصایات

میشود و دتیجة دهایی ممل هوموفیکاسیون است .این اسید

کیفی گوشت در و ههای گوشتی بود.

وزن مولکولی دسبتاً باالیی دارد ( 10تا  100کیلو دالتاون) و
 50درصد از وزن مولکولی آن را کاربن تشاکیل مایدهاد
( .)3این ترکی

رشد باکتریها و قارچها را مهار مایکناد،

مواد و روشها
در این آزمایش 240 ،قطعه و ة گوشتی یکروزة ساویة

در دتیجه مو

کاهش سط مایکوتوکسینها در خاوراك

یرحی کامالً تیاادفی در چهاار گاروه

راس  308در قال

می شاود .آثاار ساودمند اسایدهیومیک در ماورد مادیریت

آزمایشی و هر گروه شامل پنج تکرار و هار تکارار شاامل

استرس ،سیستم ایمنی بادن ،فعالیات ضادالتهابی ،خاواص

دوازده قطعه و اه (تعاداد مسااوی از هار ان ) روی

ضدویروسی و دیز پیشگیری از بیماریهای رودهای -بهیور

بستر پرورش یافتند.

ممده اسهال -در ادساان و حیواداات گازارش شاده اسات

دیازهااای تغذیااهای و ااههااا باار حساا

ساان ،از

( .)13استفاده از اسید هیومیک در خوراك تایثیر مثبات در

دولهای راهنمای پرورش ساویة راس  308اساتخراج و

رشد و ههای گوشتی دارد .آثار مثبت اسید هیومیاک بار

با در دظر گرفتن مالحظات اقتیاادی ،ساه یارة آغاازین،

تبادیل خاوراك و ساالمتی کلای پرداده ،باه

رشد و پایادی بر پایة کنجاله ساویا و ذرت و باا اساتفاده از

بهبود ضری

گسترش استفاده از آن در تغذیة ییور ادجامیده است (.)18

درمافزار  UFFDAتنظیم شد ( دول .)1
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جدول  .1جیرههای غذایی در دورههای مختلف پرورش جوجههای گوشتی
اقالم یره

آغازین
(صفر تا  14روزگی)

رشد
( 15تا  28روزگی)

پایادی
( 29تا  42روزگی)

52/44
37/21
3/99
1/84
1/31
0/36
0/25
0/25
0/38
0/34
0/13
1/50

53/86
36/87
4/02
1/54
1/06
0/35
0/25
0/25
0/24
0/06
0
1/50

67/02
27/79
0
1/34
1/25
0/33
0/25
0/25
0/18
0/09
0
1/50

2950
21/45
1/02

3000
21/02
0/86

2900
20/18
0/77

0/48

0/43

0/38

0/70
1/04
1/39
1/92
0/15

0/55
0/90
1/18
0/79
0/15

0/47
0/77
0/98
0/67
0/14

ذرت
کنجالة سویا ( 44درصد)
روغن گیاهی
دیکلسیم فسفات
کربنات کلسیم
دمک یعام
†
مکمل ویتامینی
††
مکمل معددی
دی ال -متیودین
ال -لیزین
ترئودین
ماسه
مواد مغذی محاسبهشده
ادرنی سوختوسازی (کیلوکالری بر کیلوگرم)
پروتئین خام ()%
کلسیم ()%
فسفر در دسترس ()%
متیودین ()%
متیودین  +سیستین ()%
لیزین ()%
ترئودین ()%
سدیم ()%

† مقادیر تیمینشده در هر کیلوگرم یره :ویتامین  ،9000 IU :Aویتامین  ،2000 IU :D3ویتامین  ،18 IU :Eویتاامین  ،2 IU :K3ویتاامین ،775/1 IU :B1

ویتامین  ،65/0 IU :B2ویتامین  ،8/9 IU :B3ویتامین  ،7/29 IU :B5ویتامین  ،94/2 IU :B6ویتامین  ،1 IU :B9ویتامین  ،015/0 IU :B12ویتامین بیوتین:

IU

 ،1/0کولین کلراید.500 IU :

†† مقادیر تیمینشده در هر کیلوگرم یره 2/92 :میلیگرم منگنز 50 ،میلیگرم آهن 7/84 ،میلیگرم روی 10 ،میلیگرم م  0/72 ،میلیگارم یاد و 2/0
میلیگرم سلنیم.

آفالتوکسین با ارسال دموده به آزمایشگاه تییید شد.

تیمارهای آزمایشی شاامل یارههاای حااوی ساطوح
صفر 1 ،0/5 ،و  1/5درصد ورمیهوماوس (شارکت آمیازة

در یول دورة پرورش ،میرف خوراك و وزن بدن باه

یبیعت ،تهران ،ایران) بود که به ای ماساه در یارة پایاه

صورت هفتگی اددازهگیاری شاد و میازان افازایش وزن و

ایگزین شد .قبل از تنظیم یرههای آزمایشی ،ابتدا دموداة

تبدیل غذایی بارای هفتاههاا و دورههاای مختلاف

ضری

ورمیهوموس میرفی به آزمایشگاه ارسال و محتوای ماادة

پرورشاای و دردهایاات کاال دوره محاساابه شااد .همچنااین،

خشک ،پروتئین خام ،چربی خام ،کلسیم ،فسفر ،پتاسایم و

شاخص بازدهی تولید در گروههای آزمایشی با اساتفاده از

میزان اسید هیومیک و اسید فولویک آن ادادازهگیاری شاد.

رابطة  1محاسبه شد.

همچنین ،مدم آلودگی آن به سالمودال ،ای .کالی ،همچنین
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(× 100 )1

ماددگاری (درصد) × میادگین وزن بدن (کیلوگرم)
یول دوره (روز) × ضری

تبدیل غذا
کشتار ،همچنین پ

در 42روزگی ،پنج قطعه پرددة در از هر گروه آزمایشای

= شاخص بازدهی تولید
از هفت روز دگهداری در یخچاال در

به یور تیادفی ادتخاب و از آنها خونگیری شد .پرددگان

دمااای  4در ااة سلساایوس بااا اسااتفاده از معاارف اسااید

بعد از توزین ذب شاددد .ساپ  ،وزن الشاه و ادادامهاای

تیوباربیوتیک اددازهگیری شد (.)9
برای تعیین  pHگوشت ،ابتدا  1گرم دمودة گوشت تازه

داخلی اددازهگیری و بازده الشه و وزن دسابی ادادامهاا باه

آساایاب و  9میلاایلیتاار آب مقطاار بااه آن اضااافه شادpH .

صورت دسبتی از وزن زدده محاسبه شد.

دمودهها بعد از  30ثادیه همگنسازی با اساتفاده از دساتگاه

میزان کلسیم و فسافر در سارم حاصال از دموداههاای

pHمتر ( )827 pH lab, Metrohmاددازهگیری شد.

خون ،باه روش ردا سانجی و باا اساتفاده از کیاتهاای
آزمایشااگاهی تجاااری (پااارس آزمااون ،تهااران ،ایااران)

برای تعیین ظرفیت دگهداری آب 1 ،گرم دمودة گوشت

اددازهگیری شد .استخوان درشتدی پاای راسات پردادگان

تازه پیچیدهشده در کاغذ صافی باه مادت چهاار دقیقاه در

از

از سادتریفیون

کشتار شده به یور کامل از بافت درم ادا شاد و پا

 2500rpmسادتریفیون شد .آب باقیمادده پ

خشک کردن و با سوزاددن در کورة الکتریکی با دمای 600

از یریق خشک کردن دموده هاا باا اساتفاده از آون (دماای

در ة سلسیوس ،میزان خاکستر آن تعیین شد.

 101در ة سلسیوس به مدت  24سامت) به کمک رابطة 2
محاسبه شد (.)11

میازان مااالون دیآلدییااد ( )MDAباه منااوان شاااخص
اکسایش چربای در دموداههاای گوشات بالفاصاله بعاد از
()2

×100

وزن پ

از خشککردن (گرم) – وزن بعد از سادتریفیون (گرم)
وزن اولیه (گرم)

= ظرفیت دگهداری آب (درصد)

برای آزمون حسی گوشات ،تنهاا از گوشات پردادگان

گوشاات و فراساانجههااای خااودی و خاکسااتر اسااتخوان

مربوط به دو تیمار سط صفر و  1درصاد ورمایهوماوس

درشتدی در قال

یرحی کامالً تیادفی برای مدل آمااری

استفاده شد .باه هماین منظاور ،ابتادا دموداههاای گوشات

 3و دادههای مربوط به صفات حسی گوشت در قال

بستهبندی شده در ظرف مخیوص آلومینیمی (دیمة راست

بلوكهای کامل تیادفی با دو تیمار بارای مادل آمااری 4

ماهیچة سینه و ماهیچة ران) در دمای  170در ة سلسیوس

(سطوح صافر و  1درصاد ورمایهوماوس) باا اساتفاده از

در آون بدون افزودن ادویه و چربای ،باه مادت  45دقیقاه

درمافزار  SASرویة  GLMتجزیه و میادگینها با استفاده از

پخته شد .دمودههای پختاه شاده را سای داور از دظار باو،

آزمون دادکن مقایسه شد.

یرح

رد  ،تردی ،آباداری و پاذیرش کلای ارزیاابی کردداد .از

()3

Yij = μ + Ti + eij

مقیاس صفر تاا  100بارای امتیاازدهی باه صافات حسای

()4

Yij = μ + Ti + Rj + eij

 Yijمقدار مشاهده شده µ ،میادگین Ti ،اثر تیمار Rj ،اثر

گوشت استفاده شد که براساس آن باه پاایینتارین کیفیات

بلوك و  eijاثر خطای آزمایشی است.

امتیاز صفر و به باالترین کیفیت امتیاز  100داده شد.
دادههای مربوط به صفات مملکرد ،خیوصیات کیفای

بشنمنظو نبی ی نتقبع نهقانخط ن ند جةند انب ننیطو ن
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مشخیااات دیکتااهکنناادة محاادودیت اسااتفاده از آن در

مخ لفن ی فقدهن زن م نهوموشن نم غ یهقانمو دنبی ی ن زن
تبق

یرههای ییور در حد معمول برای افزوددیها (کمتار از 1

ن Contrastنمیبوطنبشن ةنGLMن ی فقدهنش  .ن

درصد یره) است.

ن
نتایج و بحث

میرف خوراك ،افزایش وزن روزاده و ضاری

تبادیل

محتااوای باااالی مااواد معااددی در فااراوردههااای ترکیبااات

در کل دوره تحت تایثیر تیمارهاای آزمایشای قراردگرفات

شیمیایی ورمیهوموس و کمبودن میزان چربای و پاروتئین

( دول .)3

تو یهکنندة میزان ادرنی اددك آن اسات ( ادول  .)2ایان
جدول  .2انرژی خام و تركیبات شیمیایی ورمیهوموس

ترکی

شیمیایی

ترکی

مقدار

مقدار

شیمیایی

ادرنی خام (کیلوکالری بر کیلوگرم)

704

پتاسیم ()%

0/47

پروتئین خام ()%

7/27

پتاسیم هیدروکسید ()%

0/56

چربی

0/14

منیزیم ()%

0/2

دیترونن آزاد (میلیگرم 100 /گرم)

5/8

آهن (میلیگرم در کیلوگرم)

90

دمک ()%

0/48

منگنز (میلیگرم در کیلوگرم)

250

خاکستر ()%

64/86

م

(میلیگرم در کیلوگرم)

12/5

خاکستر دامحلول ()%

43/32

روی (میلیگرم در کیلوگرم)

90

کلسیم ()%

8/97

اسید هیومیک ()%

1/87

فسفر ()%

0/7

اسید فولویک ()%

>0/1

جدول  .3تأثیر سطوح مختلف ورمیهوموس بر عملکرد جوجههای گوشتی در كل دوره

سط ورمیهوموس

میرفخوراك

افزایش وزن

() %

(گرم در روز)

(گرم در روز)

ضری

تبدیل غذا

شاخص بازدهی تولید

صفر

112/94

62/29

1/67

351/51

0/5

112/72

61/12

1/72

328/07

1/0

111/63

62/38

1/67

344/25

1/5

108/81

59/82

1/69

324/69

SEM

0/97

0/47

0/01

5/25

تابعیت
خطی

0/14

0/13

0/94

0/17

در ة 2

0/51

0/44

0/78

0/84

 SEMخطای معیار میادگینها

ن

ن
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حمیدرضا خواجوی ،محمدامیر كریمی ترشیزی ،حامد احمدی

مکمل اسید هیومیک میرف خوراك را تغییر دمیدهاد

با گزارشهای دیگار در خیاوص وزن دسابی ادادامهاای

اما با تثبیت میکروفلور روده از ماواد مغاذی بهتار اساتفاده

داخلی و بازده الشه همخوادی دارد ( دول  .)6( )4باتو ه

میشود ( .)17در تییید دتایج ایان آزماایش ،گازارش شاده

به و ود رابطة مستقیم بین وزن اددامهاا و ساط فعالیات

است که افزودن هیوماات تایثیر معنااداری بار مملکارد و

آنها ،مشاهدة وزن مشابه در ادادامهاای داخلای پردادگان

خیوصیات الشه ددارد .همچناین ،تغذیاه باا هیوماات در

گااروههااای آزمایشاای مختلااف دشاااندهناادة فعالیاات

و هخروسهای گوشتی اثری بر وزن بدن در  35روزگی

سوختوسازی قابل مقایسه در آنهاسات .باه بیاان دیگار،

تبادیل

افزودن یرهای ورمیهوماوس در ساطوح ماورد اساتفاده

ددارد ،ولی استفاده از  0/5درصد هیوماات ضاری

غذایی را دسبت به گاروه شااهد بهباود مایبخشاد .بهباود
ضری

مو

تغییر قابل تو ه در کارکرد اددامهای داخلی دشد.

تبدیل خوراك تا  35روزگای و افازایش وزن بادن

اثر تیمارهای آزمایشی بر میزان کلسایم و فسافر سارم،

مرغها در  42روزگی گزارش شده اسات ( .)7آثاار مثبات

همچنین بر میزان خاکستر استخوان درشتدی معنادار دباود

تبدیل خوراك و ههای گوشتی

( دول  .)5مدم تغییر میزان کلسایم سارم در و اههاای

گزارش شده است ( .)18باهیاور کلای ،تابعیات خطای و

گوشتی تغذیهشده با یرة حااوی ورمایهوماوس در ایان

در ااة دوم معناااداری بااین صاافات مملکااردی در بااین

آزمایش با یافتاههاای ساایر محققاان مطابقات دادارد (.)6

اسید هیومیک بر ضری

احتماالً ،سط مناس

گروههای آزمایشی در کل دوره مشاهده دشد.
سطوح مختلف ورمیهوموس اثاری بار باازده الشاه و

و متعادل کلسیم و فسافر در یاره،

ملت مدم تیثیر مکمل اسید هیومیک بر غلظتهای سارمی
این دو منیر است.

وزن دسبی اددامهای داخلی و ههای گوشتی دداشت کاه

جدول  .4اثر سطوح متفاوت ورمیهوموس بر بازده الشه و وزن نسبی اندامهای داخلی (درصد) جوجههای گوشتی در 42روزگی

قل

کبد

پیشمعده

سنگدان

سط ورمیهوموس ()%

درصد الشه

0

74/2

0/40

2/0

0/34

1/9

0/5

71/7

0/48

2/2

0/38

2/2

1/0

73/4

0/44

2/1

0/38

2/3

1/5

73/3

0/44

2/2

0/39

2/2

SEM

0/70

0/01

0/08

0/01

0/06

تابعیت
خطی

0/88

0/62

0/46

0/37

0/12

در ه 2

0/44

0/27

0/83

0/66

0/12

 SEMخطای معیار میادگینها
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تأثیر تغذیة سطوح مختلف مکمل ورمیهوموس بر عملکرد رشد و كیفیت گوشت جوجههای گوشتی

جدول  .5اثر سطوح متفاوت ورمیهوموس بر كلسیم و فسفر خون و خاكستر استخوان درشتنی

کلسیم

فسفر

خاکستر استخوان درشتدی

سط ورمیهوموس

(دسیلیتر /میلیگرم)

(دسیلیتر /میلیگرم)

() %

0

8/16

5/36

39/92

0/5

8/92

5/48

39/45

1/0

7/58

5/26

40/86

1/5

8/65

5/33

41/70

SEM

0/18

0/05

0/67

() %

تابعیت
خطی

0/92

0/49

0/29

در ة 2

0/65

0/80

0/64

 SEMخطای معیار میادگینها

 1درصاد یارهpH ،

( .)15میزان  MDAگوشت ران تاازه و دگهاداری شاده در

با افزایش ورمیهوموس تا سط

گوشت سینه به یور خطی کاهش یافت ،اما در ساط 1/5

یخچال با افزایش سط مکمل ورمیهوموس بهیور خطای

درصد  pHگوشت سینه از رودد خطی تبعیت دکرد (بیشاتر

کاهش یافت که این امر دشاندهندة تیثیر ورمیهوموس بار

از دیگاار سااطوح آزمایشاای بااود) کااه ملاات آن براساااس

کاااهش اکس اایش گوشاات ران اساات ،درحااالیکااه میاازان

مطالعات صورت گرفته در این پژوهش قابل بررسای دباود

اکسایش گوشت سینه از رودد خاصی تبعیت دمیکند .اسید

( اادول  pH .)6گوشاات ران بااا افاازایش سااط مکماال

هیومیاک ممکاان اساات بااه منزلاة آدتاایاکساایدان ،تشااکیل

ورمیهوموس به یور خطای افازایش یافات pH .گوشات

رادیکالهای آزاد را به یور بالقوهای محادود کناد .تغذیاة

از کشاتار ،باا پیشارفت

خوك با یرة حاوی مکمل اسید هیومیک ،منجر باه بهباود

سوختوساز غیرهوازی ،بهتادریج بار میازان تاراکم اساید

کیفیت گوشت دسبت باه تیماار شااهد شاد ( .)19کااهش

الکتیک در بافتها افزوده میشود و دردتیجاه  pHگوشات

اکسایش گوشت و ه های گوشتی تغذیاهشاده باا یارة

کاهش مییابد .سرمت و میزان افت  pHبه دوع دام ،میازان

مکملشده با اسید هیومیاک و آثاار مثبات آن را بار حفا

ذخیرة گلیکونن و در ة حرارت محیط دگهاداری بساتگی

کیفیت گوشات یای ادباارداری گازارش شاده اسات (.)5

دارد ( .)2سرمت تغییر  ،pHهمچنین مقادار دهاایی آن بار

افازایش خطای

تیثیر زیادی بر کیفیت آن دارد .پ

ساایر فاکتورهااای گوشات دظیاار تاردی ،ردا

افزودن ورمایهوماوس باه یاره مو ا

ظرفیاات دگهااداری آب گوشاات شااد ( )P<0/01کااه بااا

و ظرفیاات

دگهداری آب گوشت تایثیر دارد .باین  pHدهاایی و ردا

یافتااههااای سااایر محققااان مطابقاات دارد ( .)19ظرفیاات

گوشت (روشنایی) همبساتگی مثبات و باین  pHدهاایی و

دگهداری آب در گوشت از دظار کیفیات ظااهری و یعام

ظرفیت دگهداری آب همبستگی منفای و بااال و اود دارد

گوشت حائز اهمیت است (.)2
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حمیدرضا خواجوی ،محمدامیر كریمی ترشیزی ،حامد احمدی

جدول  .6اثر سطوح متفاوت ورمیهوموس بر خصوصیات كیفی گوشت

مالون دیآلدیید گوشت ران

pH

سط ورمی

مالون دیآلدیید گوشت

(میکروگرم بر کیلوگرم)

هوموس (درصد)

سینه

ظرفیت دگهداری آب در
گوشت سینه

(میکروگرم بر کیلوگرم)

ران

سینه

تازه

دگهداریشده

تازه

دگهداریشده

() %

0

6/74c

6/01b

0/31a

0/32a

0/26b

0/27b

47/60b

0/5

d

c

b

b

c

d

a

6/12

5/96

0/22

0/22

0/15

0/11

62/79

1/0

6/86b

5/82d

0/03c

0/024c

0/34a

0/33a

62/01a

1/5

7/75a

6/72a

0/03c

0/026c

0/22b

0/22c

89/62a

SEM

0/133

0/08

0/03

0/029

0/025

0/027

1/60

تابعیت
خطی

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

0/04

0/0001

0/0001

در ه 2

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

0/007

0/0001

0/0001

 c،aتفاوت ارقام در هر ستون با حروف دامشابه معنادار است (.)P>0/05
SEM

خطای معیار میادگینها

افزودن ورمیهوموس به میزان  1درصد به یره ،سب

ییور را بهیور مستقیم تحت تیثیر قرارمیدهد ( .)16موامل

بهبود رد  ،بو ،آبداری و پذیرش کلی در مضلة سینه شاد

مختلفی از قبیل شرایط قبل از کشتار ،مقدار ردگداده و آهن

( ،)P<0/05اما بر میزان تردی گوشت اثری دداشت ( دول

مو ود در گوشت و  pHدر تعیین ردا

گوشات دخالات

 .)7افزودن مکمل ورمی هوماوس بار خیوصایات حسای

داردد ( .)10اکسایش لیپیدها دیز در تعیین  pHدهایی و کال

مضلة ران دظیر بو ،رد  ،تاردی ،آباداری و پاذیرش کلای

غلظت ردگداده و به تبع آن رد

گوشت در ماهیچه دقاش

اثری دداشت .دلیل مادم تایثیر مکمال ورمایهوماوس بار

دارد .موامل مؤثر بر اکسایش لیپیدی در گوشات بار ردا

صفات حسی در گوشت ران احتماالً به دلیل و ود چربای

گوشت تیثیر دارد ( .)8درخ تغییر رد

بیشتر در مضلة ران است کاه داوران کمتار درك کردداد و

درخ اکسایش ردگدادهها ،میرف اکسیژن و تیثیربخش بودن

ذائقة آدان را تحت تیثیر قرار دداد.

سیستم احیاکنندة متمیوگلوبین مربوط میشود .در مطالعاة

دامحلول بودن ترکیبات هیوماات در چربای تاا حادی

در گوشت تاازه باه

حاضر ،ساط  1درصاد ورمایهوماوس مو ا

افازایش

تیثیر کمتر آن در بخشهای با محتوای چربی باال دظیار ران

معنادار روشنایی و رد

را در مقایسه با سینه تو یه مایکناد .سان پرداده و ساط

به دظر می رسد اسید هیومیک بر ردا

مورد استفاده از مکمل ورمایهاوماوس ممکان اسات بار

باشد با این حال سازوکار دقیاق ایان اثار مشاخص دشاده

صفات حسی گوشات تایثیر گذاشاته باشاد .ویژگایهاای

است .ترکیبات هیومیک حاوی مقادیر اددك ماواد معاددی،

درونزادی پرددگان و موامل زیستمحیطی ،برخی موامال

دظیر آهن ،منگنز و م

است که در سااخت ردگیازههاای

کیفی الشه (شامل رد  ،بافات ،مطار و یعام) و گوشات

گوشت دقش داردد (.)4
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گوشت در مضلة سینه شده است.
گوشات تیثیرگاذار

تأثیر تغذیة سطوح مختلف مکمل ورمیهوموس بر عملکرد رشد و كیفیت گوشت جوجههای گوشتی

جدول  .7اثر سطوح متفاوت ورمیهوموس بر خصوصیات حسی گوشت سینه و ران

گوشت سینه
(دمرة )0-100

سط ورمیهوموس ()%

تردی

آبداری

ارزیابی کلی

رد

بو
0

63/63b

71/36b

74/31

72/72b

75/68b

1

82/27a

83/18a

79/09

78/63a

81/13a

SEM

3/24

3/24

2/89

2/81

2/45

p-value

0/0008

0/01

0/12

0/02

0/04

گوشت ران

سط ورمیهوموس ()%
0

75/00

78/75

75/00

75/00

78/12

1

85/00

89/37

85/00

87/88

91/25

SEM

5/40

4/26

5/45

5/72

4/90

p-value

0/36

0/30

0/17

0/41

0/21

 b،aتفاوت ارقام در هر ستون با حروف دامشابه معنادار است (.)P>0/05
 SEMخطای معیار میادگینها

.2

میرف مکمل هیومات ظاهر گوشت را بهبود میبخشد

سلطادیزاده ن و کدیور م ( )1390شایمی و فنااوری

که تا حدی با دتایج پژوهش حاضر سازگار است ( .)14باا

گوشت و فرآوردههای گوشتی .چاپ اول .مرکز دشار

اکسایش چربی گوشت در مدت ذخیرهسازی ،واکنشهاای

دادشگاه صنعتی اصفهان.

تجزیااهای گسااتردهای رخ ماایدهااد کااه ییااف وساایعی از

.3

مولکولهای مختلف دظیر آلدئیدها ،کتونهاا ،پراکسایدها و

تبادلی کاتیودی اسید هیومیک اساتخراج شاده از خااك

هیدروکربنها تولید میشود .این مولکولها مسائول اصالی

نگلی دهارخوران گرگان ،دسابت باه یاونهاای ،2+Cd

تغییر یعم و بو در گوشتادد (.)20

 2+Pbو  2+Niبه روش داپیوسته ظرفای در محایط آبای.
دشر شیمی و مهندسی شیمی ایران ،شماره  ،3صفحه .9
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