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شده با سطوح مختلف سنگروویته اي گوشتی تغذیهبررسی کیفیت گوشت جوجه
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چکیده
منظور تعداد مختلف سنگروویت می باشد. بدینشده با سطوحه هاي گوشتی تغذیگوشت جوجههدف از این مطالعه بررسی کیفیت 

تکرار مورد آزمایش 5تیمار و 4) در قالب طرح کامال تصادفی با 308راس سویه (مخلوط جنسیقطعه جوجه گوشتی یک روزه300
هاي کیفیت تر. جهت تعیین پارامدرصد سنگروویت بود75/0و 5/0، 25/0آزمایش شامل تیمار شاهد، سطوح قرار گرفتند. تیمارهاي

گوشت در انتهاي دوره دو قطعه جوجه از هر تکرار به صورت تصادفی انتخاب و کشتار شد و سپس جهت انجام آزمایشات کیفیت 
و چربی خام گوشت ران و سینه pHداري در مقادیر آزمایش نشان داد که اختالف معنیگوشت، عضله ران و سینه جدا گردید. نتایج

- ) گوشت سینه و ران بصورت معنیTBARSاسید (). مقادیر تیوباربیوریتیک P< 0.05آزمایشی وجود نداشت (در بین تیمارهاي
به طور کلی نتایج آزمایشات نشان داري وجود نداشت. وح مختلف سنگروویت اختالف معنیداري کمتر از گروه شاهد بود اما بین سط

شود. و در نتیجه بهبود کیفیت گوشت میداد که سنگروویت منجر به بهبود پایداري اکسیداتیو

اکسیداتیو، جوجه گوشتی، سنگروویت، کیفیت گوشتپایداري کلیدي: هايواژه

مقدمه
بیوتیکآنتیبهشدهمقاومهايمیکروبباارتباطدردامیمحصوالتکنندگانمصرفدرکهخطرياحساسدلیلبهامروزه
گیاهان ).7(استگرفتهصورتهابیوتیکآنتیبرايمناسبهايجایگزینیافتنمنظوربهزیاديهايپژوهششده،دیده

ها توسط ). فایتوبیوتیک5باشند (بیوتیک در صنعت طیور میهاي جایگزین آنتیدارویی و مشتقات آنها از مهمترین افزودنی
منظور بهبود عملکرد دام، بهي گیاهی، افزوده شده به خوراك ) بعنوان محصوالت مشتق شده15ویندیش و همکاران (

اکسیدانی و توان به اثرات ضدمیکروبی، تحریک فرآیند هضم، خاصیت آنتیاند. از مزایاي این ترکیبات میتعریف شده
ی، این محصوالت گیاهی آلهاي سنتتیک یا مواد شیمیایی غیربیوتیکدر مقایسه با آنتی).8تحریک رشد اشاره کرد (
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، 1سنگروویتآل براي خوراك دام هستند. ی ایدههاي خوراکو بدون ماندگاري در بدن بوده و افزودنیسمی طبیعی، غیر
اکسیدانی ترکیبات آنتیباشد.می3سنگونارین کانادنسیس مشتق شده از خانواده 2مکلیا کورداتامحرك رشد طبیعی از گیاه 

برابر ومت گوشت درنتیجه افزایش مقاآزاد و درهاي سازي رادیکالثیگیاهی منجر به خنموجود در این مشتقات
) 2توکلی و همکاران (باشد. عوامل کاهش دهنده کیفیت گوشت میجملهشود. اکسیداسیون در گوشت ازاکسیداسیون می

ها در گوشت ربیهاي گوشتی، از فعالیت اکسیداسیون چغذایی جوجهد که افزودن مکمل رزماري در جیرهگزارش کردن
به گزارش کردند که استفاده از پسماندهاي گیاهان دارویی چینی، منجر)11ند. همچنین پارك و یو (کمیجلوگیري 

ت یروي کیفاندکی در خصوص اثرات سنگروویت برهاي گوشتی شد. از آنجایی که تحقیقات گوشت ران جوجهpHکاهش 
مفید واقع شود.تواند هاي گوشتی صورت گرفته است، مطالعه حاضر میگوشت جوجه

مواد و روش ها
-هبانجام گرفت. جوجه ها) 308راس سویه (جنسی مخلوطقطعه جوجه گوشتی یک روزه300این آزمایش با استفاده از 

عالوه ه)، جیره پایه بجیره شاهد(جیره پایه فاقد ماده افزودنی سنگروویت:آزمایشی شاملچهار تیمارصورت تصادفی به
در که قطعه 15و هر تکرار شامل تکرار 5متشکل از هر تیمار .تقسیم شدنددرصد سنگروویت75/0و 5/0، 25/0سطوح 

مکلیا کورداتا سنگروویت یک فایتوبیوتیک تجاري است. سنگروویت، محرك رشد طبیعی از گیاه روز انجام شد. 42طی 
نیاز جهت این آزمایش از شرکت تجاري آریا فارمد باشد. سنگروویت مورد میسنگونارین کانادانسیس مشتق شده از خانواده 

شدهتوصیههايساس نیازمنديبراآزمایشیجیرهخریداري و مورد استفاده قرار گرفت. Sangrovit WS®با نام تجاري 
خوراك در طی آزمایش به صورت . مورد استفاده قرار گرفتو از روز اولتهیه بر پایه ذرت و سویا )١٩٩٤(NRCتوسط

ها بر روي در طول دوره جوجه. ساعته بود٢٤صورت نوردهی پیوسته هبرنامه نوري بوگرفتها قرارآزاد در اختیار جوجه
غییرات صورت تصادفی انتخاب و جهت بررسی تجوجه از هر پن به2ي دوره پرورش در انتها.دندبستر پرورش داده ش

هاي دهید نمونهآلديگیري غلطت مالونکشتار شدند. براي اندازهpHو (TBA)آلدهیدديدرصد چربی، غلظت مالون
-با استفاده از روش رنگTBAگوشت سینه و ران، میزان وقوع پراکسیداسیون لیپیدي هر نمونه گوشت به روش آزمون 

در دماي اناق متر و pHگوشت با استفاده از دستگاه pH). 12گیري شد(کمک دستگاه اسپکتوفتومتر اندازهسنجی به
هاي داده).٢٠٠٥، AOAC(گیري شداستفاده از دستگاه سوکسله اندازهاتري(چربی خام) با ). عصاره4گیري شد(اندازه

اي دانکن مورد اري آنها به کمک آزمون چند دامنهدآنالیز و اختالف معنیSAS (2003)آزمایشی با استفاده از برنامه 
بررسی قرار گرفت.

:نتایج و بحث
pHارائه شده است. نتایج آزمایش نشان داد که اختالف معنی داري در مقادیر 2و 1نتایج حاصل از این مطالعه در جدول 

). مقادیر تیوباربیوریتیک اسید P<0/05خام گوشت ران و سینه در بین تیمارهاي آزمایشی وجود نداشت (و چربی
)TBARS (سطوح مختلف سنگروویت اختالف داري کمتر از گروه شاهد بود اما بین گوشت سینه و ران بصورت معنی

داري وجود نداشت.معنی
هاي گوشتی منجر به بهبود طوح مختلف سنگروویت در جیره جوجهنتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از س

لف سنگروویت که بین تیمارهاي سطوح مختاي هاي گوشتی شد؛ به گونهن در جوجهپایداري اکسیداتیو گوشت سینه و را
داري سنگروویت اختالف معنی0/75و 0/5، 0/25داري وجود داشت. در صورتیکه بین تیمارهاي با شاهد اختالف معنی

1 Sangrovit
2 Macleaya Cordata
3 Sanguinaria Canadensis
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-مالونمیزاندرداريمعنیکاهشخودتحقیقاتطی) 1(همکارانوزادهامیندر بهبود پایداري اکسیداتیو مشاهده نشد. 

.کردندمشاهدهشاهدگروهبنسبترشدجیرهدرنعناعگیاهباشدهتغذیههايجوجهلدهیدآدي
) هیچ 10و همکاران (اونیبی. نداشتندداري بر روي مقادیر چربی خام گوشت ران و سینه معنیتیمارهاي آزمایشی تاثیر

شده با پودر سیر مشاهده گوشتی تغذیههايي (چربی خام) ماهیچه ران در جوجهاترداري در مقدار عصارهتفاوت معنی
که برخی از شود درحالیرآیندهاي متابولیکی بدن متوقف میپس از کشتار و قطع شدن جریان خون بسیاري از فنکردند.

شود. یک تولید میالکتهوازي شده و در نتیجه اسیدبه شکسته شدن گلیکوژن در مسیر بیفرآیندها ادامه یافته و منجر 
شود. در این مطالعه هیچ یک از گوشت از حالت خنثی به اسیدي میpHالکتیک در بافت، منجر به کاهش ن اسیدذخیره ای

) گزارش کردند که استفاده از پسماندهاي گیاهان 11. پارك و یو (اثر معنی داري نداشتندpHتیمارهاي آزمایشی بر روي 
گوشتی شد که با نتایج تحقیق حاضر مغایرت دارد. یانگ و هاي گوشت ران جوجهpHدارویی چینی، منجربه کاهش 

آسکوربیک و پونه تفاوتی در اسیدیته در بین تیمارهاي آزمایشی توکوفرول، اسیدی اثر سطوح آلفا) در بررس16همکاران (
)3(.مشاهده نکردند

:گیرينتیجه
شود.و در نتیجه بهبود کیفیت گوشت میاکسیداتیونتایج آزمایشات نشان داد که سنگروویت منجر به بهبود پایداري 

42گوشت ران جوجه هاي گوشتی در سن pHسطوح مختلف سنگروویت برروي چربی، فساداکسیداتیو و میزان : تاثیر 1جدول 
P<0.05روزگی

سطح سنگروویت 
در جیره (درصد)

25/05/075/0SEMصفر

pH6,666,816,736,630.650

22,0018,9122,9019,001,62چربی

TBA (mg/Kg)1,56a0,582b0,776b0,776b0,086

SEM ،خطاي میانگین استانداردb-a0.05(باشندمیداريمعنیاختالفدارايستونهردرمشتركحروففاقدهايمیانگین<P(

42هاي گوشتی در سن جوجهگوشت سینه pHچربی، فساداکسیداتیو و میزان : تاثیر سطوح مختلف سنگروویت برروي 2جدول 
P<0.05روزگی

سطح سنگروویت 
در جیره (درصد)

25/05/075/0SEMصفر
pH6,526,496,556,480.96

11,7412,7710,999,241,07چربی
TBA (mg/Kg)1,43a0,416b0,514b0,454b0,098

SEM ،خطاي میانگین استانداردb-a0.05(باشندمیداريمعنیاختالفدارايستونهردرمشتركحروففاقدهايمیانگین<P(
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Evaluation of supplementing different levels of Sangrovit on meat quality of broiler
chickens.

Bagherpour1, V.S., Jafari ahangari2, Y., Hashemi3, S.R., Torbati nejad4, N.M. and Mastani5, R.

1. MSc. Student of Animal Science of Agricultural Science and Natural Resources of Gorgan.

2. Professor of Department of Animal Science of Agricultural Science and Natural Resources of

Gorgan.

3. Assistant Professor of Department of Animal Science of Agricultural Science and Natural Resources

of Gorgan.

4. Professor of Department of Animal Science of Agricultural Science and Natural Resources of

Gorgan.

5. Master of Laboratory Animal Sciences of Agricultural Science and Natural Resources of Gorgan.

In current study, the effect of different levels of sangrovit on meat quality characteristics in broiler
chickens was investigated. 300 -day -old broiler chicks (Ross 308) were carried out in completely
randomized design with 4 level of sangrovit (0, 0.25, 0.5 and 0.75 percentage). Five replicates with
15 chicks were allocated to each experimental treatment. Determination of meat quality parameters,
measured after were randomly selected the two chicks per replication and slaughtered and filled
and then thigh and breast muscles were isolated. The results showed that there was no significantly
differences for pH and thigh and breast meat fat among treatments (p <0.05). The amount of
Tiobarbioritic acid (TBARS) breast and thigh meat significantly lower than the control group, but
there was no significant difference between the different levels of Sangrovit. Overall results
showed that Sangrovit lead to improved oxidative stability and thus improve the quality of the
meat.
Keywords: Oxidative stability, Broiler chickens, Sangrovit, meat quality.
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