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اکسترود شده بر عملکرد و فعالیت ضداکسیدانی ( .Cannabis sativa Lاثر تغذیه شاهدانه )

  هاي گوشتیپالسما در جوجه

 ، م.ر.3، س.ج. و بیرجندي2، ن.، حسینی واشان2، م.، افضلی*4بارانی

دکترای تغذيه دام دانشگاه بيرجند )کارشناس ارشد مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی دانشجوی  -4
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  چکیده
شاخص اکسيداسيون( در عنوان پالسما )به  4MDAاين تحقيق، بررسی اثر شاهدانه اکسترود شده بر عملکرد و ميزان هدف از 

قطعه  42تکرار )  5تيمار با  5( به طور تصادفی در 923)سويه راسقطعه جوجه گوشتی نر يکروزه  252تعداد . بودهای گوشتی جوجه

درصد  5( 2، بدون شاهدانه اکسترودشده( 2eH0( جيره شاهد )4تيمارها عبارت بودند از:  جوجه به ازای هر قفس( تقسيم شدند.

 5 )22( eH15ترودشده )درصد شاهدانه اکس 1 )45( eH10درصد شاهدانه اکسترودشده ) 9 )42( eH5شاهدانه اکسترودشده )

، داری بر عملکرد نداشتشاهدانه اکسترود شده اثر معنی اگرچه نتايج اين تحقيق نشان داد که (.eH20درصد شاهدانه اکسترودشده )

از شاهدانه اکسترود شده در جيره،  اضافه کردنبه طور کلی،  را کاهش داد. اثرات منفی ناشی از فيبر باال بر عملکرد ،اما اکسترودکردن

 . کاهش دادبهبود و فعاليت ضداکسيدانی را عملکرد را  ،یلحاظ عدد

 : شاهدانه اکسترودشده، عملکرد، فعالیت ضداکسیدانی، جوجه گوشتیکلیدي هايواژه

 

 مقدمه

آسيا، اروپا وآفريقا، منبع مهمی (، گياهی يکساله و دوپايه است که برای هزاران سال در .Cannabis sativa Lشاهدانه )

درصد باالی و  (9) ئينوتدرصد پر25درصد روغن و 92شاهدانه حاوی  .(9) از غذا، فيبر، روغن خوراکی و دارو بوده است

در مقايسه با برخی  در دانه کامل شاهدانه نسبت باالی خاکستر خام و سلولزاين . (7)خاکستر خام و سلولز است 

به  را های متداول مانند ذرت، گندم و کنجاله سويا باالست. سطوح باالی خاکستر خام و سلولز ممکن است وزن بدنخوراک

همچنين، تحقيقات نشان داده است که اگر سطح فيبر جيره  (.3) کاهش دهد هاعلت کاهش قابليت هضم و انرژی خوراک

فی بر هضم و جذب مواد مغذی داشته و در نتيجه ممکن است عملکرد پرنده را تحت تأثير قرار تواند اثرات منباال باشد می

فرآيند اکسترودکردن  ،ای و افزايش دسترسی به مواد مغذیهای ممکن برای کاهش فاکتور ضدتغذيهيکی از روش. (3) دهد

 (.4، 2خواهد داشت )ها ای خوراکرزش تغذيهو اثرات مفيدی بر ا حرارت، فشار و نيروی برش دخالت دارد ،است که در آن

قابليت هضم بخش فيبری کنجاله سويا را در طيور بهبود  ،به ميزان قابل توجهی دکردننشان داده شده است که اکسترو

 (.44ه است )بخشيد

( و ترکيبات ضداکسيدانی با نامهای 42تحقيقات نشان داده است که شاهدانه حاوی پپتيدهای ضداکسيدانی )

شان را انجام های متابوليکی طبيعیها در حاليکه فعاليت(. سلول1است ) 1ترانس کافئوئيل تيرامين-Nو  9Bکانابيسين

ها، درشت های آزاد، ممکن است سلولکنند. در صورت باالرفتن سطح راديکالدهند، مقادير کمی راديکال آزاد توليد میمی

ها، ترکيبات فنوليک و (. توکوفرول41آسيب ببينند ) DNAها، کربوهيدراتها و های بافتی مانند ليپيدها، پروتئينمولکول

                                                 
1 Malondialdehyde 
2 Extruded hempseed 
3 Cannabisin B 
4 N-trans caffeoyltyramine 
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(. هدف از اين 45، 1شوند )های اکسيداسيون استفاده میهای گياهی، بر ضد واکنشکاروتنوئيدهای موجود در روغن

  ی بود.های گوشتپالسما در جوجه MDAبر عملکرد و ميزان  اکسترودشده اثر شاهدانه بررسیمطالعه، 
 

 مواد و روش ها

 با تيمار 5 در( در قالب طرح کاماًل تصادفی 923)سويه راس يکروزه قطعه جوجه نر گوشتی 252اين آزمايش بر روی 

تيمارها عبارت بودند از:  روز انجام گرفت. 12قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار، به مدت  42و  برای هر تيمار تکرار 1

( جيره حاوی 9( eH5) اکسترود شده درصد شاهدانه 5حاوی  ( جيره2( eH0) اکسترود شده (جيره فاقد شاهدانه4

 22( جيره حاوی 5( eH15) اکسترود شده درصد شاهدانه 45( جيره حاوی 1( eH10) اکسترود شده درصد شاهدانه42

جهت اکسترود کردن به کارخانه خوراک دام صالح  مورد نياز آزمايش(. شاهدانه eH20) اکسترود شده درصد شاهدانه

 12و 21، 42 سنينهای عملکرد )مصرف خوراک روزانه، وزن بدن و ضريب تبديل( در فراسنجهکاشمر فرستاده شد. 

دو پرنده از هر قفس )تکرار( انتخاب، ذبح و خونگيری گرديد. جهت تعيين ميزان  ،روزگی 12. در گيری شدنداندازهروزگی 

ها به وسيله نرم ( استفاده شد. آناليز داده4373يداسيون ليپيدها در پالسمای خون از روش يوشيکا و همکاران )پراکس

 گرفت.انجام ( >25/2Pآزمون توکی ) وسيلهها به و مقايسه ميانگين 4GLMو رويه  SASافزار

 

 نتایج و بحث

آمده است.  4در جدولهای گوشتی در سنين مختلف بر عملکرد جوجه اثر سطوح مختلف شاهدانه اکسترود شدهنتايج 

ر های گوشتی دداری بر عملکرد جوجهاثر معنی ،اکسترود شده نتايج اين تحقيق نشان داد که سطوح مختلف شاهدانه

  .روزگی نداشت 12و  21، 42سنين 
 در سنین مختلف یهاي گوشتبر عملکرد جوجه اکسترودشده شاهدانه سطوح مختلف اثر -1جدول

 تیمار 

 eH0 eH5 eH10 eH15 eH20 2SEM P فراسنجه

گرم(/پرندهوزن بدن )         

روزگی42  33/472  13/472  31/473  52/433  36/477  29/5  9NS 

روزگی 21  74/774  62/767  24/769  22/752  21/712  65/22  NS 

روزگی12  32/2973  57/2913  31/2213  27/2256  59/2921  56/62  NS 

(گرم/روز/پرندهمصرف خوراک)         

روزگی 42-4  32/222  62/242  223 32/226  163/241  13/1  NS 

روزگی21-44  52/4237  13/4423  34/4441  62/4414  69/4495  47 NS 

روزگی25 -12  7/2721  4/2639  9/2529  1/2137  3/2516  94/411  NS 

روزگی12-4  1249 2/1222  4/9366  3/9355  9337 74/451  NS 

 ضریب تبدیل

)افزایش وزن روزانه/ مصرف خوراک(   
       

روزگی 42-4  23/4  27/4  22/4  22/4  24/4  22/2  NS 

روزگی21-44  14/4  13/4  16/4  52/4  51/4  25/2  NS 

روزگی25 -12  31/4  34/4  36/4  33/4  77/4  4/2  NS 

روزگی12-4  65/4  65/4  67/4  72/4  66/4  26/2  NS 

SEM ميانگين: انحراف استاندارد از 

NSداری: عدم معنی 

                                                 
1 General linear model 
2 Standard eroor of means 
3 Not significant 
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داری بر عملکرد نداشت  که با روزگی، اثر معنی 24گزارش شده است که استفاده از شاهدانه خام در جيره بلدرچين تا سن 

با توجه به باالبودن داری کاهش داد که درصد، وزن بدن را به طور معنی 22اما در سطح نتايج اين مطالعه مطابقت داشت. 

های متداول مانند ذرت، گندم و کنجاله سويا، اين اثرات منفی بر عملکرد فيبرخام در شاهدانه در مقايسه با خوراکدرصد 

مواد مغذی داشته باالبودن فيبر جيره، اثرات منفی بر هضم و جذب  (.3) در سطوح باالی استفاده از آن قابل پيش بينی بود

که  تحقيقات نشان داده است که فرآيند اکسترودکردن (.3)تأثير قرار دهد و در نتيجه ممکن است عملکرد پرنده را تحت 

. همچنين، (4، 2) خواهد داشتها ای خوراکاثرات مفيدی بر ارزش تغذيه در آن حرارت، فشار و نيروی برش دخالت دارد،

ويا را در طيور بهبود به ميزان قابل توجهی قابليت هضم بخش فيبری کنجاله س دکردننشان داده شده است که اکسترو

  (.44) ه استبخشيد
 هاي گوشتیپالسما در جوجه MDAاثر شاهدانه اکسترودشده بر میزان  -2جدول

   تيمار   

 eH0 eH5 eH10 eH15 eH20 فراسنجه

MDA(µmol/L) 39/4  22/2  2 93/2  63/2  

SEM 29/2  

P NS 

 

آمده است. نتايج اين تحقيق  2در جدول گوشتی هایپالسما در جوجهMDAاثر شاهدانه اکسترودشده بر ميزان 

، اما پالسما نداشتMDAداری بر ميزان استفاده از سطوح مختلف شاهدانه اکسترودشده اثر معنی اگرچه نشان داد که

دماهای  مطالعات نشان دادند که پالسما را افزايش داد. MDAميزان  از نظر عددی ،سطوح باالی شاهدانه اکسترود شده

های شيميايی و تخريب روغن در اثر تماس با نور، اکسيژن و ايجاد تأثيرات نامطلوب بر کيفيت و بب تسريع واکنشباال س

 MDAکه احتماالً باالرفتن ميزان  (42د )نگردهای طبيعی میو تخريب ضداکسيدان (49و  6 ،5) هاکاهش پايداری روغن

 را در پی خواهد داشت.

 

 گیرينتیجه 

 ،های گوشتیدر جيره جوجه اکسترود شده سطوح مختلف شاهدانهاستفاده از  که شودگيری مینتيجهبه طورکلی 

های به دليل افزايش سرعت اکسيداسيون و تخريب ضداکسيدان عملکرد را از لحاظ عددی بهبود و فعاليت ضداکسيدانی را 

 کاهش داد.  طبيعی در دمای باال طی اکسترودکردن، 
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Effect of feeding extruded hempseed (Cannabis sativa L.) on performance and plasma 

antioxidant activity in broiler chicks 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate effect of extruded hempseed on performance and 

plasma MDA content (as index of oxidation) in broiler chicks. A total of 250 male broiler 

chicks one day of age (Ross308 strain) were randomly devided in 5 treatments with 5 

replicates (10 birds in each).The treatments were: 1) Control diet (eH0, no extruded 

hempseed); 2) %5 extruded hempseed (eH5); %10 extruded hempseed (eH10); %15 

extruded hempseed (eH15); %20 extruded hempseed (eH20). The results of this study 

showed that although extruded hempseed hadn’t significant effect on performance, but 

extrusion reduced negative effects due to high fiber in hempseed on performance. In 

conclusion, adding extruded hempseed to diet numerically improved performance and 

reduced plasma antioxidant activity. 

 

Key words: extruded hempseed, performance, antioxidant activity, broiler chicken 
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