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چکیده
 متابولیتهای خونی و کیفیت گوشت جوجههای گوشتی در شرایط دمایی،این آزمایش بهمنظور بررسی تأثیر پودر میوه عناب و سنجد بر عملکرد رشد
 پرنده در هر10  در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار و تعداد308  قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس160 باال روی
 درصد0/75 + جیره پایه-3 ، درصد پودر میوه عناب0/75 + جیره پایه-2 ،) شاهد (جیره پایه-1  تیمارهای آزمایشی عبارت بود از.تکرار انجام شد
 جوجهها، روزگی و با شروع تنش گرمایی25  در سن.) درصد0/75  ترکیب پودر میوه عناب و سنجد (هرکدام+ جیره پایه-4 پودر میوه سنجد و
.  نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر صفات عملکردی معنیدار نبود. درجه سانتیگراد قرار گرفتند34±2  در دمای17 روزانه هشت ساعت از ساعت نه تا
 کمترین وزن نسبی کبد در گروه شاهد مشاهده شد. تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت،همچنین وزن نسبی الشه و اندامهای داخلی به جز کبد
 افزودن پودر میوه عناب و سنجد سبب افزایش معنیدار میزان گلوتاتیون پراکسیداز و کاهش غلظت گلوکز خون در مقایسه با گروه شاهد.)P≤0/05(
 بیشترین ظرفیت نگهداری آب و کمترین افت پخت و خونابه در جوجههای گوشتی تغذیهشده با عناب و سنجد بهدست آمد.)P≤0/05( شد
 درصد جیره در شرایط تنش گرمایی هرچند که بر صفات0/75  افزودن عناب و سنجد در سطح، با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش.)P≤0/05(
. اما منجر به بهبود متابولیتهای خونی و صفات کیفی گوشت شد،عملکردی جوجههای گوشتی مؤثر نبود

. گلوتاتیون پراکسیداز، عناب، سنجد، جوجه گوشتی، افت خونابه:کلیدواژهها
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Abstract

This experiment was performed to investigate the effects of Ziziphus jujube and Elaeagnus angustifolia powder on growth performance, blood
metabolites and meat quality of broiler chickens at high temperature conditions. In this experiment, 160 one-day-old male broiler chickens of Ross
308 were used in a completely randomized design with 4 treatments and 4 replicates of 10 birds per each. Experimental treatments were including: 1control (basal diet), 2- basal diet + 0.75% Ziziphus jujube, 3- basal diet + 0.75% Elaeagnus angustifolia powder, and 4- basal diet + combination of
Ziziphus jujube and Elaeagnus angustifolia powder (0.75% of each). At day 25 of age, with the onset of heat stress, the chicks were exposed to 34±2 °
C for eight hours daily from 9 a.m. to 5 p.m. The results showed that the effect of treatments on growth performance traits was not significant
(P≥0.05). Also, the relative weight of carcasses and internal organs except liver were not affected by experimental treatments. The lowest relative liver
weight was observed in the control group (P≤0.05). The addition of Ziziphus jujube and Elaeagnus angustifolia in the diet significantly increased
glutathione peroxidase and decreased blood glucose compared to the control group (P≤0.05). The highest amount of water holding capacity and
lowest dripping loss and cooking loss were observed in birds fed Ziziphus jujube mill and Elaeagnus angustifolia (P≤0.05). Based on the results of the
current experiment, although the inclusion of 0.75% of Ziziphus jujube and Elaeagnus angustifolia had no effect on growth performance of broiler
chicken, but improved blood metabolites and meat quality traits.
Keywords: Broiler chicken, dripping loss, Elaeagnus angustifolia, glutathione peroxidase, Ziziphus jujube.
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مقدمه

کاهش غلظت کلسترول خون شد ] .[20پژوهشگران اثر

امروزه جوجههای گوشتی با قابلیت رشد بسیار سریع

سطوح عصاره عناب با سطوح (صفر 7 ،3 ،و  10میلیلیتر

تولیدشده که نتیجه آن فشار زیاد بر سیستمهای

در لیتر آب) در دوره آغازین ( )1-21و دوره رشد ()22-35

فیزیولوژیک پرنده و متعاقب آن افزایش حساسیت پرنده به

را در جوجههای گوشتی بررسی کردند و نتایج حاصل از

انواع تنشها میباشد که تنش گرمایی از جمله مهمترین

آن نشان داد که استفاده از عصاره عناب سبب بهبود

آنهاست .تنش گرمایی در زمره نگرانیهای مهم در صنعت

عملکرد رشد و کاهش سطح کلسترول خون میشود ].[1

طیور طبقهبندی میشود چون از عوامل جدی تأثیر گذار بر

سنجد با نام علمی  Elaeagnus angustifoliaو از

عملکرد تولیدی بوده که اثرات آن بهصورت کاهش مصرف

خانواده  Elaeagnaceacمیباشد .میوه سنجد دارای

خوراک ،کاهش وزن بدن و افزایش تلفات بروز میکند

اسیدهای چرب پالمیتولئیک ،لینولئیک ،اولئیک و لینولنیک

] .[21تنش گرمایی بر عملکرد تولیدی ،عملکرد تولید

است .هسته آن دارای اسید چرب لینولئیک ،فسفولیپید،

مثل ،صفات اقتصادی و رفاه مرغ تأثیر منفی میگذارد.

گلیکولیپید

آزمایشات

افزایش  10تا  20بار در میزان تنفس پرنده باعث افزایش

فیتوشیمیایی در مطالعات قبلی نشان داده است که سنجد

دفع  CO2از طریق ریهها و افزایش  pHخون شده و در

حاوی فالونوئیدها ،ترپنوئیدها و گلیکوزیدهای قلبی است

نهایت تعادل اسید -باز را مختل ] [22و در نتیجه باعث

و اثرات ضد دردی و ضد التهابی میوه این گیاه بهخاطر

تضعیف سالمت و عملکرد حیوان میشود .برنامههای

فالونوئیدهای موجود در آن میباشد ،گزارش شده که آرد

تغذیهای متفاوتی مانند افزایش سطح چربی جیره تا پنج

میوه سنجد بهدلیل وجود ترکیبات مفید غذایی میتواند

درصد ]  ،[7افزایش پنج تا  10درصد آمینواسیدهای

بهعنوان یک افزودنی طبیعی در فرایندهای تولید مواد

ضروری مانند آرژنین ،الیزین و متیونین ] ،[6افزودن یک

غذایی و همچنین با توجه به خواص دارویی متعدد میوه

یا چند ویتامین ]،[3پریبیوتیک و پروبیوتیک ] [11برای

آن ،در تولید داروهای طبیعی مورد استفاده قرار گیرد

کاهش اثرات تنش گرمایی و سایر تنشهای در حیوانات

] .[16هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر پودر میوه

مزرعهای موردارزیابی قرار گرفته است.

عناب و سنجد بر عملکرد رشد ،متابولیتهای خونی و

عناب از گیاهان تیره عناب ) )Rhamnaceaeو غنی از

و

بتاسیستوسترول

است.

کیفیت گوشت جوجههای گوشتی در شرایط دمایی باال بود.

کربوهیدراتها ،فیبر ،پروتئین ،چربی و ویتامینهای
ضروری از جمله -B ،Aکمپلکس و بهویژه ویتامین

C

مواد و روشها

میباشد ] .[5تاکنون هشت نوع فالوونوئید و نوع خاصی

در این آزمایش از  160قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه

از پروتئوگلیکانها از میوه عناب استخراج شده است

سویه راس  308با میانگین وزن  45±3گرم در قالب طرح

] .[10عناب دارای مقدار زیادی موسیالژ ،اسیدمالیک،

کامالً تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار و تعداد 10

اسیدسیتریک و آمینواسید میباشد ] .[7در یک مطالعه

پرنده در هر تکرار استفاده شد .جوجهها در پنهای

نشان داده شد که افزودن پودر ضایعات عناب به جیره

 150×100سانتیمتری نگهداری شدند .تیمارهای آزمایشی

جوجههای گوشتی با و بدون آنزیم تا سطح  7/5درصد

عبارت بود از  -1شاهد (جیره پایه) -2 ،جیره پایه0/75 +

جیره ،تأثیری بر شاخصهای عملکردی نداشت ،اما سبب

درصد پودر میوه عناب -3 ،جیره پایه  0/75 +درصد پودر
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اثر پودر میوه عناب و سنجد بر عملکرد رشد ،متابولیتهای خون و کیفیت گوشت جوجههای گوشتی در شرایط دمایی باال

میوه سنجد و  -4جیره پایه +ترکیب پودر میوه عناب و

گرمایی ،جوجهها روزانه هشت ساعت از ساعت نه صبح تا

سنجد ( 0/75درصد از هر کدام) .پودر میوه عناب و سنجد

پنج عصر در دمای  34±2درجه سانتیگراد قرار گرفتند ][14

بهصورت سرک به جیرهها اضافه شد .جیره پایه طبق

و پس از آن بهکمک وسایل سرمایشی ،دمای سالن متناسب

راهنمای پرورشی سویه راس ( )2014تنظیم شد (جدول .)1

با سن جوجهها (20درجه سانتیگراد) کاهش یافت .در ابتدا

در کل دوره ،آب و خوراک بهصورت آزاد در دسترس

( 25روزگی) و انتهای دوره آزمایش ( 42روزگی) ،پنها

پرندگان قرار گرفت .برنامه نوردهی در کل دوره بهصورت

بهصورت جداگانه وزن کشی و خوراک مصرفی آنها

 24ساعت روشنایی تأمین شد .در  25روزگی با شروع تنش

اندازهگیری شد.

جدول  .1اجزا و ترکیب شیمیایی جیرههای پایه مورداستفاده در سنین مختلف پرورش جوجههای گوشتی
آغازین (یک تا 10روزگی)

رشد ( 11تا  24روزگی)

پایانی ( 25تا  42روزگی)

ترکیبات (درصد)
ذرت

52/31

55/78

58/87

کنجاله سویا

41/33

37/44

33/44

روغن سویا

2/08

3/05

4/16

دی کلسیم فسفات

1/57

1/41

1/33

سنگ آهک

1/47

1/19

1/08

کلرید سدیم

0/29

0/29

0/29

دی ال متیونین

0/16

0/13

0/12

ال -لیزین

0/28

0/22

0/22

0/50

0/50

0/50

مکمل ویتامین و معدنی

1

مقادیر محاسبهشده
3000

3100

3200

انرژی قابل متابولیسم ظاهری (کیلوکالری بر کیلوگرم)
پروتئین خام (درصد)

23

21/5

20

کلسیم (درصد)

1

0/87

0/81

فسفر (درصد)

0/ 5

0/43

0/41

لیزین (درصد)

1/44

1/29

1/19

متیونین +سیستین (درصد)

0/78

0/76

0/69

 .1هر کیلوگرم مکمل معدنی شامل  40000میلیگرم منگنز 20000 ،میلیگرم آهن 33880 ،میلیگرم روی 4000 ،میلیگرم مس 400 ،میلیگرم ید 80 ،میلیگرم
سلنیوم (سبوس گندم و کربنات کلسیم تا وزن  1000گرم) .هر کیلوگرم مکمل ویتامینی شامل  9000واحد بینالمللی ویتامین  215 ،Aواحد بینالمللی ویتامین
 18 ،D3واحد بینالمللی ویتامین  2 ،Eمیلیگرم ویتامین  18 ،K3میلیگرم ویتامین تیامین  6/6 ،mg 720میلیگرم ویتامین ریبوفالوین 10 ،میلیگرم ،نیاسین4/8 ،
میلیگرم اسید پانتوتنیک 3 ،میلیگرم پیریدوکسین ،یک میلیگرم اسید فولیک 0/15 ،میلیگرم کوباالمین 0/15 ،میلیگرم ویتامین بیوتین 50 ،میلیگرم ،کولین
کلراید  60درصد و آنتیاکسیدان (سبوس گندم و کربنات کلسیم تا وزن  1000گرم بهعنوان حامل).
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ضریب تبدیل غذایی از تقسیم خوراک مصرفی هر پن

استفاده از دستگاه pHمتر ( ،Sartorius Companyمدل

به افزایش وزن آن پن محاسبه شد .در  42روزگی ،یک

 ، Professional Meter PP-50ساخت آلمان) و در

قطعه جوجه از هر واحد آزمایشی از نظر وزنی نزدیک به

دمای محیط ،اسیدیته نمونه اندازه گیری شد ].[15

میانگین وزن واحد آزمایشی انتخاب و خونگیری از

داده های آزمایش با استفاده از نرمافزار آماری

SAS

سیاهرگ زیر بال انجام شد .جوجهها پس از توزین،

( )2005و رویه خطی  GLMبرای مدل ( )1تجزیه و

کشتارشده و الشه ،سینه ،ران ،کبد ،بورس فابرسیوس و

میانگین ها با استفاده از آزمون توکی و در سطح آماری

طحال آن با ترازوی دیجیتال با دقت  0/01گرم وزن شد و

 0/05درصد مقایسه شدند.

بهصورت نسبتی از وزن زنده بیان شد .شاخصهای خونی

(رابطه )1

Yij = µ + Ti + eij

با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر ( Autolab, Ames, Rome,

که در این رابطه ،Yij ،مقدار هر مشاهده در آزمایش؛

 )Italyبا استفاده از کیت مخصوص زیست شیمی (شرکت

 ،µمیانگین جمعیت؛  ،Tiاثر تیمارهای آزمایشی و  ،eijاثر

زیست شیمی ،تهران ،ایران) تعیین شد.

خطای آزمایشی است.

از بافت سینه به منظور بررسی کیفیت گوشت نیز
نمونه برداری انجام شد .برای اندازه گیری ظرفیت

نتایج و بحث

نگهداری آب ابتدا چهار گرم از نمونه های سینه ،پس از

نتایج مربوط به تأثیر پودر میوه عناب و سنجد بر

قرارگرفتن درون کاغذ صافی ،به مدت چهار دقیقه با

افزایش وزن ،خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی

دور  1500سانتریفیوژ شدند .بعد از سانتریفیوژ،

جوجه های گوشتی در طول دوره تنش گرمایی در

نمونه ها به مدت  24ساعت در آون در دمای  70درجه

جدول ( ) 2نشان داده شده است .تفاوت معنی داری در

سانتی گراد قرار گرفتند ] . [24برای اندازه گیری افت

بین اثرات تیمارهای آزمایشی بر شاخص های

خونابه ،یک قطعه از گوشت سینه توزین و در پارچه

عملکردی مشاهده نشد.

کتان قرار داده شد .سپس نمونه مورد نظر در پاکت
پالستیکی گذاشته شد و به مدت  24ساعت در دمای

جدول  .2اثر تیمارهای مختلف بر صفات عملکردی جوجههای

چهار درجه سانتی گراد قرار گرفت ،پس از آن نمونه

گوشتی در دوره تنش گرمایی ( 25تا  42روزگی)
(گرم در دوره)

مصرفخوراک

(گرم در دوره)

مکعب توزین و به مدت  24ساعت در دمای چهار

افزایش وزن

یک قطعه از گوشت سینه با ضخامت یک سانتی متر

خوراک

تیمار

ضریب تبدیل

گوشت دوب اره توزین شد .برای اندازه گیری افت پخت،

شاهد

2332/81

1197/25

1/95

عناب

2310/47

1181/41

1/96

سنجد

2523/29

1196/48

1/94

توزین شد ] . [24برای تعیین  pHگوشت ،ابتدا  10گرم

عناب+سنجد

2403/00

1218/03

1/97

SEM

52/39

26/38

0/05

گوشت ران را چرخ کرده و به آن  50سی سی آب مقطر

P-value

0/61

0/81

0/97

اضافه شد و پس از یکنواخت کردن مخلوط با همزن با

 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

درجه سانتی گراد نگهداری شد ،سپس به مدت  10دقیقه
در داخل حمام آب گرم در دمای  85درجه سانتی گراد
قرار داده شد و در آخر با پارچه کتان پاک و دوباره
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گزارش شده که استفاده از پودر سنجد تا سطح 0/75

تیمارهای آزمایشی قرار گرفت ( .)P≤0/05کمترین وزن

درصد جیره ،تأثیری بر خوراک مصرفی ،افزایش وزن و

نسبی کبد در تیمار شاهد و بیشترین آن در تیمار

ضریب تبدیل غذایی در دوره رشد و پایانی نداشته است

تغذیهشده عناب بهدست آمد.

] .[2عدم تأثیر استفاده از سطوح  0/5و یک درصد پودر

در مطالعهای استفاده از سطوح چهار ،هفت و  10درصد

سنجد بر صفات عملکردی جوجههای گوشتی گزارش

پودر میوه عناب ضایعاتی سبب افزایش معنیدار در بازده

شده است ،که با نتایج حاصل از این آزمایش همخوانی

الشه و وزن نسبی سینه نسبت به گروه شاهد شد ،اما تأثیری

دارد ] .[8سایر پژوهشگران نیز عدم تأثیر استفاده از

بر وزن نسبی ران ،کبد ،بورس و طحال نداشت ] .[9همچنین

ضایعات عناب تا سطح  7/5درصد جیره را بر عملکرد

در مطالعه دیگر عدم تأثیر استفاده از پودر میوه عناب تا سطح

جوجههای گوشتی گزارش کردند ] 9و  .[20وجود فیبر

 7/5درصد بر وزن نسبی الشه ،سینه ،ران ،بورس و طحال

در خوراک طیور سبب افزایش ضریب تبدیل غذایی

گزارش شد ] ،[20که همسو با نتایج حاصل از این آزمایش

میشود ،ازآنجاییکه سطح سنجد مورداستفاده در این

میباشد .پژوهشگران دیگری نیز گزارش کردند که استفاده

آزمایش پایین بوده ،فیبر موجود در سنجد تأثیری بر

از گیاه دارویی (دانه شنبلیله) در جیره طیور تأثیر قابلتوجهی

ضریب تبدیل غذایی نگذاشته است ].[24

بر وزن نسبی اجزای الشه ندارد ] .[4افزایش وزن کبد شاید

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی الشه و

بهدلیل تأثیر فیبر موجود در عناب و سنجد بر فعالیتهای کبد

اندامهای داخلی جوجههای گوشتی در جدول ( )3نشان

باشد .همچنین در مطالعه دیگری گزارش شده است که

داده شده است .وزن نسبی الشه ،سینه ،ران ،بورس

استفاده از سطوح  1/5 ،0/75و  3درصد پودر دانه سنجد

فابرسیوس و طحال در تیمارهای آزمایشی تفاوت

تأثیر معنیداری بر درصد الشه ،سینه ،ران و اندامهای داخلی

معنیداری نشان نداد  ،ولی وزن نسبی کبد تحت تأثیر

(کبد ،بورس و طحال) جوجههای گوشتی نداشته است ].[2

جدول  .3اثر تیمارهای مختلف بر وزن نسبی الشه و اندامهای داخلی (گرم وزن اندام بر وزن زنده ضرب در  )100جوجههای
گوشتی در  42روزگی
*

سینه

ران

تیمار

الشه

20/68

2/03 b
a

شاهد

83/73

20/42

2/56

0/105

عناب

86/09

21/25

21/30

0/078

سنجد

85/43

21/18

20/97

2/25ab

عناب+سنجد

84/66

21/28

20/41

ab

0/087

0/136

0/01

0/01

SEM

1/27

0/82

0/57

0/09

0/13

0/061

P-Value

0/61

0/85

0/72

0/01

 :a-cمیانگینهای هر ستون با حروف متفاوت ،اختالف معنیداری دارند (.)P≤0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها
* الشه با امعا و احشا وزن شد.
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کبد

بورس

طحال

0/079

0/123
0/112
0/131

2/27

فاطمه بصیریان ،امیدعلی اسماعیلیپور ،مژگان مظهری ،نعمت ضیائی

جدول ( )4اثر تیمارهای مختلف بر متابولیتهای

بیشتر آن در سرم خون باشد که این موضوع نه تنها در

بیوشیمیایی خون جوجههای گوشتی در  42روزگی نشان

رابطه با گلوکز ،بلکه از لحاظ عددی در خصوص کلسترول

میدهد .گلوکز ،تریگلیسرید و کلسترول سرم خون

و تریگلیسرید نیز صدق میکند ] ،[18اما افزایش گلوکز

جوجههای گوشتی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار

سرم خون در هنگام استفاده از گیاهان دارویی حاوی

نگرفت ( ،)P≥0/05اما میزان آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز

فالونوئید صادق نمیباشد که نتایج پژوهش حاضر ،موید این

در بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیداری نشان داد

موضوع است .گزارش شده که استفاده از پودر عناب

( .)P≤0/05کلسترول باالی خون یکی از علتهای بروز

ضایعاتی تا سطح  7/5درصد بهطور معنیداری سبب کاهش

بیماریهای قلبی عروقی میباشد ،یکی از راههای کاهش

کلسترول خون جوجههای گوشتی میشود ،اما بر میزان

آن ،استفاده از گیاهان دارویی و یا عصاره آنهاست که

تریگلیسرید خون تأثیری نداشت ].[20

دارای خواص کاهشدهندگی کلسترول ،میباشد ].[20

در پژوهشی استفاده از گیاه دارویی زردچوبهدلیل وجود

گزارش شده است که ترکیبات فالونوئیدی دارای

ترکیبات فنولی و فالنوئیدها (همانند سنجد و عناب) سبب

خاصیت کاهشدهندگی قند خون هستند ] ،[19درنتیجه

افزایش معنیدار در میزان گلوتاتیون پراکسیداز جوجههای

کاهش معنیدار در میزان گلوکز سرم خون در تیمار عناب

گوشتی در شرایط تنش گرمایی شد ] ،[14که با نتایج حاصل

بههمراه سنجد بهدلیل افزایش سطح فالونوئید آن نسبت به

از این آزمایش مطابقت دارد .رادیکالهای آزاد تولیدشده در

سایر تیمارها میباشد .در برخی منابع گزارش شده است

شرایط تنش گرمایی با افزایش پراکسیداسیون در سلول،

غلظت گلوکز ،کلسترول و تریگلیسیرید در خون نشاندهنده

غلظت لیپوپراکسیدها را در بافت افزایش میدهد و در نتیجه

غلظت کربوهیدراتها و چربی موجود در آن میباشد و

سبب کاهش فعالیت آنزیمهای گلوتاتیون پراکسیداز،

بهعنوان منبع انرژی ،منبع کوآنزیمهای احیا در ساخت

سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز میشوند ] .[12ترکیبات

اسیدهای چرب و یا ساخت گلیکوژن به مصرف میرسند

فنولی گیاهان دارویی میتوانند مانع تولید رادیکالهای آزاد و

] .[23اگرچه در برخی منابع ،افزایش غلظت گلوکز خون در

کاهش اکسیداسیون در بدن طیور شوند ] .[21در پژوهش

گروههای آزمایشی حاوی گیاهان دارویی شده است که

حاضر نیز ترکیبات فنولی موجود در عناب و سنجد سبب

میتواند ناشی از آثار استفاده از آنها بر بهبود فعالیتهای

بهبود معنیدار فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز نسبت به

مربوط به هضم و جذب کلی مواد مغذی و در نتیجه حضور

تیمار شاهد شد.

جدول  .4اثر تیمارهای مختلف بر متابولیتهای بیوشیمیایی خون جوجههای گوشتی در سن  42روزگی
تریگلیسرید
(میلیگرم /دسیلیتر)
70/75
66/75
67/00
68/00

کلسترول
(میلیگرم /دسیلیتر)
115/75
113/25
112/00
112/75

گلوتاتیون پراکسیداز
(واحد بینالمللی /لیتر)
127/75b
140/50a
138/50a
137/50a

SEM

2/93

3/03

4/33

1/80

P-Value

0/006

0/78

0/93

0/001

تیمار
شاهد
عناب
سنجد
عناب+سنجد

گلوکز
(میلیگرم /دسیلیتر)
239/00a
231/00ab
230/75ab
220/50b

 :a-cمیانگینهای هر عامل در هر ستون با حروف متفاوت ،اختالف معنیداری دارند (.)P≤0/05

 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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اثر پودر میوه عناب و سنجد بر عملکرد رشد ،متابولیتهای خون و کیفیت گوشت جوجههای گوشتی در شرایط دمایی باال

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر سلولهای خونی

باال بوده و احتمال مقاومت در برابر عوامل بیماریزا بهبود

جوجههای گوشتی در سن  42روزگی در جدول ()5

مییابد ] .[16در پژوهشی دیگر گزارش شده که ترکیبات

نشان داده شده است .همانطورکه مالحظه میشود تعداد

فنولی میتوانند از طریق افزایش وزن غدد لنفاوی و

گلبولهای سفید ،درصد لنفوسیت و هتروفیل و همچنین

باالرفتن میزان سلولهای  Bو  Tسبب افزایش عیار پادتن

نسبت هتروفیل به لنفوسیت در تیمارهای آزمایشی مورد

در خون شوند و بهدلیل دارابودن خاصیت آنتیاکسیدانی و

مطالعه تفاوت معنیداری نداشت .با توجه به اینکه در

ضد التهاب ،مانع از ساخت پروستاگالندین در بدن شده و

ماکیان ،لنفوسیتها بیشترین میزان گلبول سفید خون را

در نتیجه باعث تقویت سامانه ایمنی شوند ].[17

تشکیل میدهند و برای ایجاد پاسخ ایمنی ،تأثیر متقابل

نتایج مربوط به تأثیر تیمارهای آزمایشی بر شاخصهای

لنفوسیتهای نوع  Tو  Bو نیز ماکروفاژها الزم و

کیفیت گوشت در جدول ( )6نشان داده شده است .در

ضروری است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که افزایش

شاخصهای ظرفیت نگهداری آب و افت در نتیجه پخت و

تعداد لنفوسیتها در خون متعاقب افزایش تعداد

افت خونابه تفاوت معنیداری در بین تیمارهای آزمایشی

گلبولهای سفید خون ،میتواند در تحریک سیستم ایمنی

مشاهده شد ( ،)P≤0/05اما تفاوت معنیداری در میزان

pH

بدن حیوانات نقش مهمی ایفا نماید .بیانشده که نسبت

تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد ( .)P≥0/05بیشترین و

هتروفیل به لنفوسیت شاخص مهمی در ارزیابی سطح

کمترین مقدار ظرفیت نگهداری آب بهترتیب در تیمارهای

ایمنی بدن و تخمین میزان تنش در طیور میباشد و هرچه

مخلوط سنجد و عناب و تیمار شاهد و بیشترین میزان افت

این نسبت کمتر باشد به همین مقدار نیز سطح ایمنی بدن

پخت و افت خونابه در تیمار شاهد بهدست آمد.

جدول  .5اثر تیمارهای مختلف بر سلولهای خونی جوجههای گوشتی در سن  42روزگی
گلبول سفید ()×103/µl

لنفوسیت (درصد)

هتروفیل (درصد)

نسبت هتروفیل به لنفوسیت

شاهد
عناب

5/10
5/70

73/43
75/88

26/57
24/12

0/36
0/32

سنجد
عناب+سنجد

5/52
5/40

76/48
76/81

23/52
23/19

0/31
0/30

SEM

0/15

0/96

0/96

0/02

P_Value

0/09

0/11

0/10

0/09

تیمار

جدول  .6اثر تیمارهای مختلف بر خصوصیات کیفی گوشت جوجههای گوشتی در سن  42روزگی
تیمار
شاهد
عناب
سنجد
عناب+سنجد
SEM
P-Value

ظرفیت نگهداری آب (درصد)
b
ab

افت پخت (درصد)
a

68/26

b

71/36
71/49 ab

23/06

19/99
19/42 b
20/12 b
0/86

72/24 a
0/78

0/04

0/02

 :a-cمیانگینهای هر عامل در هر ستون با حروف متفاوت ،اختالف معنیداری دارند (.)P≤0/05
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افت خونابه (درصد)
a

pH

12/47

5/49

10/34
10/79 b

5/52
5/47

b

10/01 b
0/57

5/50
0/03

0/04

0/66

 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

 نعمت ضیائی، مژگان مظهری، امیدعلی اسماعیلیپور،فاطمه بصیریان

تعارض منافع
.هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد

 توسعه جمود نعشی و،عواملی از قبیل اسیدیته گوشت
 در.[24] طول سارکومر در ظرفیت نگهداری آب مؤثرند
 افت، ظرفیت نگهداری آب،اندازهگیری کیفیت گوشت
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پخت و افت خونابه بسیار اهمیت دارد چون برخی از مواد
.[24] مغذی بهراحتی توسط اتالف آب از بین میروند
ضرایب همبستگی بین درصد ظرفیت نگهداری آب با درصد
،[25] افت خونابه و افت در نتیجه پخت گزارش شده است
به گونهایکه گوشت با ظرفیت نگهداری آب باالتر دارای
.درصد افت خونابه و افت در نتیجه پخت کمتری میباشد
پژوهشگران گزارش کردند که استفاده از پودر کنگر
فرنگی (حاوی ترکیبات فالنوئیدی) تأثیر معنیداری بر
،شاخصهای کیفی گوشت (ظرفیت نگهداری آب
 عدم.[22] ) در بلدرچین ژاپنی نداشتpH رطوبت و
اثرپذیری استفاده از زنجبیل تا سطح دو درصد بر ظرفیت
.[13] نگهداری آب و افت خونابه نیز گزارش شده است
200 گزارش شده که که گوشت جوجههای تغذیهشده با
 میلیگرم در100 میلیگرم در کیلوگرم اسانس آویش و
،کیلوگرم اسانس پونهکوهی در مقایسه با گروه شاهد
 میلیگرم در کیلوگرم اسانس آویش از100 آنتیبیوتیک و
 و ظرفیت نگهداری آب باالتری برخوردار بودندpH
 همچنین عدم تأثیر گیاه دارویی رزماری بر افت.[12]

.[25] خونابه در جوجههای گوشتی گزارش شده است
0/75 نتایج کلی این آزمایش نشان داد که افزودن
درصد عناب و سنجد در جیره جوجههای گوشتی در
شرایط تنش گرمایی با وجود عدم تأثیر بر صفات
 سبب بهبود متابولیتهای خونی و صفات،عملکردی
.کیفی گوشت میشود
تشکر و قدر دانی
از گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت
. تشکر و قدردانی میگردد،جهت حمایت مالی این پژوهش
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