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چکیده
اين آزمايش جهت ارزيابی اثر شاهدانه بر عملکرد و ميزان  MDAپالسما (به عنوان يک شاخص اکسيداسيون) در جوجههای گوشتی
انجام شد .تعداد  252قطعه جوجه گوشتی نر يکروزه (سويه راس )923به طور تصادفی در  5تيمار با  5تکرار (  42قطعه جوجه به
ازای هر قفس) تقسيم شدند .تيمارها عبارت بودند از )4 :جيره شاهد ،فاقد شاهدانه ( )2 )H0جيره حاوی  5درصد شاهدانه ()9 )H5
جيره حاوی  42درصد شاهدانه ( )1 )H10جيره حاوی  45درصد شاهدانه ( )H15و  )5جيره حاوی  22درصد شاهدانه (.)H20
نتايج اين تحقيق نشان داد که استفاده از شاهدانه در جيره جوجههای گوشتی ( در سطوح باالی  42درصد ) ،وزن بدن و ميزان
مصرف خوراک را بهطور معنیداری کاهش داد ( ،)P>2/25اما اثر معنیداری برضريب تبديل نداشت .اضافه کردن شاهدانه به جيره (د
سطوح بيشتر از  5درصد) ،ميزان مالون دی آلدئيد (4)MDAپالسما را بهطور معنیداری ( )P>2/25کاهش داد .بهطورکلی ،استفاده
از شاهدانه در جيره جوجههای گوشتی فراسنجههای عملکرد آنها را بهبود نبخشيد ،اما ميزان فعاليت ضداکسيدانی خون را افزايش
داد.
واژههاي کلیدي :شاهدانه ،جوجه گوشتی ،فعالیت ضداکسیدانی ،عملکرد

مقدمه
شاهدانه ( ،)Cannabis sativa L.گياهی يکساله و دوپايه است که برای هزاران سال در آسيا ،اروپا وآفريقا ،منبع مهمی
از غذا ،فيبر ،روغن خوراکی و دارو بوده است ( .)4در طول دهه گذشته ،در کشورهای اروپايی و کانادا از شاهدانه بهعنوان
يک منبع فيبر برای توليد کاغذ و لباس استفاده شده است ( .)3شاهدانه حاوی  92درصد روغن و  25درصد پروتئين و
مقادير قابل توجهی فيبر ،ويتامين و مواد معدنی است ( .)4تحقيقات نشان داده است که شاهدانه حاوی پپتيدهای
ضداکسيدانی ( )7و ترکيبات ضداکسيدانی با نامهای کانابيسين B2و  -Nترانس کافئوئيل تيرامين 9است ( .)2سلولها در
حالیکه فعاليتهای متابوليکی طبيعیشان را انجام میدهند ،مقادير کمی راديکال آزاد توليد میکنند .در صورت باالرفتن
سطح راديکالهای آزاد ،ممکن است سلولها ،درشت مولکولهای بافتی مانند ليپيدها ،پروتئينها ،کربوهيدراتها و DNA
آسيب ببينند ( .)42امروزه از توکوفرولها ،ترکيبات فنوليک و کاروتنوئيدهای موجود در روغنهای گياهی ،به عنوان
ترکيباتی بر ضد واکنشهای اکسيداسيون در خوراک استفاده میشود ( .)44 ،2هدف از انجام اين پژوهش ،ارزيابی اثرات
تغذيه دانه شاهدانه به عنوان منبع آنتیاکسيدان گياهی بر عملکرد و ميزان  MDAپالسما در جوجههای گوشتی بود.
مواد و روشها
ال تصادفی با  5تيمار 5 ،تکرار
اين آزمايش بر روی 252قطعه جوجه نر گوشتی (سويه راس )923در قالب طرح کام ً
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Malondialdehyde
Cannabisin B
3
N-trans caffeoyltyramine
2
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برای هر تيمار و  42قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار ،به مدت  12روز انجام گرفت .تيمارها عبارت بودند از )4 :جيره
فاقد شاهدانه ( )2 )H04جيره حاوی  5درصد شاهدانه ( )9 )H5جيره حاوی 42درصد شاهدانه ( )1 )H10جيره حاوی
 45درصد شاهدانه ( )H15و  )5جيره حاوی  22درصد شاهدانه ( .)H20اندازهگيری فراسنجههای عملکرد (مصرف
خوراک روزانه ،وزن بدن و ضريب تبديل) در سه مرحله ( 21 ،42و 12روزگی) انجام شد .در سن  12روزگی دو پرنده از هر
قفس (تکرار) انتخاب ،ذبح و خونگيری گرديد .جهت تعيين ميزان پراکسيداسيون ليپيدها در پالسمای خون از روش
يوشيکا و همکاران ( )4373استفاده شد .آناليز دادهها به وسيله نرم افزار SASو رويه  GLM2و مقايسه ميانگينها به
روش آزمون توکی ( )P<2/25انجام گرفت.
نتایج و بحث
نتايج اثر شاهدانه بر فراسنجههای وزن بدن ،مصرف خوراک و ضريب تبديل غذايی جوجههای گوشتی در سنين
مختلف در جدول 4آمده است .استفاده از شاهدانه به ميزان بيش از 42درصد ،وزن بدن در سنين  21و  12روزگی و
مصرف خوراک روزانه را بهطور معنیداری کاهش داد ،اما اثر معنیداری بر ضريب تبديل نداشت .گروهی از محققان نشان
دادند که استفاده از سطوح مختلف شاهدانه ( 5 ،2و 42و 22درصد) در جيره بلدرچين تا سن  24روزگی اثر معنیداری بر
فراسنجههای عملکرد نداشت ،اما کاربرد آن در سطح  22درصد تا سن  12روزگی ،وزن بدن را بهطور معنیداری
( )P>2/25کاهش داد ( .)49در پژوهشی بر روی جوجههای گوشتی ،کاربرد جيرههای با فيبر باال در بازه زمانی  4تا 24
روزگی ،ميزان افزايش وزن روزانه را بهطور معنیداری کاهش داد ( )P>2/25اما اثر معنیداری بر مصرف خوراک روزانه و
ضريب تبديل غذايی نداشت ( .)44اما مطابق پژوهش ماسادی و همکاران ( ،)3استفاده از جيرههای با فيبر باال در تغذيه
نيمچههای تخمگذار ،اثر معنیداری بر افزايش وزن روزانه ،مصرف خوراک و ضريب تبديل نداشت.
جدول -1اثر سطوح مختلف شاهدانه بر عملکرد جوجههاي گوشتی در سنین مختلف
تيمار
P

9SEM

H20

H15

H10

H5

H0

فراسنجه

1NS

2/31
22/27
16/77

434/27
665/34c
2232/23b

434/61
653/92c
2217/21b

473/63
633/52bc
2123/99ab

436/22
732/33ab
2532/42a

432/95
734/54a
2551/32a

وزن بدن (پرنده/گرم)
42روزگی
 21روزگی
12روزگی

*

2/25

22/94b

22/11b

22/32ab

29/22ab

29/63a

مصرف خوراک (روز/پرنده/گرم)
 4-42روزگی

*

4/52

71/32b

75/24b

32/39ab

31/15a

32/51a

44-21روزگی

*
*

1/53
4/31

413/33b
39/12b

417/33b
32/67b

453/12ab
422/22ab

463/15a
421/67a

472/39a
429/27a

25 -12روزگی
4-12روزگی

NS
NS
NS
NS

2/22
2/25
2/21
2/29

4/29
4/57
4/36
4/72

4/29
4/62
4/37
4/79

4/23
4/69
4/35
4/71

4/25
4/52
4/36
4/74

4/21
4/16
4/33
4/72

*
*

ضريب تبديل
(افزايش وزن روزانه /مصرف خوراک)
 4-42روزگی
44-21روزگی
25 -12روزگی
4-12روزگی

* P>2/25
 a,b,cميانگينهای با حروف غيرمشابه در هر رديف با هم اختالف معنی دار دارند
 :SEMانحراف استاندارد از ميانگين
1

Hempseed
General linear model
3
Standard eroor of mean
4
Non-significance
2
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فيبر به عنوان يک رقيق کننده مواد مغذی در جيره مورد توجه قرارمیگيرد و در صورتی که ميزان آن در جيره در
سطح متوسط (کمتر از 42درصد جيره) باشد ،هضم و جذب را تحت تأثير قرارنمیدهد ( .)1 ،9اما اگر سطح آن در جيره
باال باشد می تواند اثرات منفی بر هضم و جذب مواد مغذی داشته و در نتيجه ممکن است عملکرد پرنده را تحت تأثير قرار
دهد ( .)6با توجه به باالبودن درصد فيبرخام در دانه شاهدانه در مقايسه با خوراکهای متداول مانند ذرت ،گندم و کنجاله
سويا ،اين اثرات منفی بر عملکرد در سطوح باالی استفاده از آن قابل پيش بينی است.
اثر سطوح مختلف شاهدانه بر ميزان  MDAپالسما بهعنوان شاخصی از اکسيداسيون ليپيدهای پالسما ،در جدول 2
نشان داده شده است .اضافه کردن شاهدانه به جيره جوجههای گوشتی در سطح بيش از  5درصد جيره ،ميزان MDA
پالسما را بهطور معنیداری کاهش داد ( .)P>2/25کوتسا و همکاران ( )5گزارش کردند که افزودن شاهدانه به جيره
بلدرچين ،ميزان  MDAسرم خون آنها را بهطور معنیداری کاهش داد که با نتيجه حاصل از اين پژوهش مطابقت داشت.
جدول -2اثر سطوح مختلف شاهدانه بر میزان  MDAپالسماي خون جوجههاي گوشتی
تيمار
H20
4/72b

H15
4/72b

H5
4/39ab

H10
4/71b

H0
2/25a

فراسنجه
)MDA(µmol/L

2/23

SEM

*

P-value

تحقيقات نشان داده است که شاهدانه حاوی پپتيدها ( )7و ترکيبات ضداکسيدانی با نامهای کانابيسين Bو -Nترانس
کافئوئيل تيرامين است ( )9که به نظرمیرسد پرنده را در برابر تنش اکسيداتيو محافظت نمايد.
نتیجهگیري
بهطورکلی نتايج اين پژوهش نشان داد که استفاده از شاهدانه در سطح باالی  42درصد در جيره جوجههای گوشتی
ممکن است به علت فيبر باالی آن ،اثرات منفی بر عملکرد پرنده داشته باشد .گنجاندن شاهدانه بيش از  5درصد در جيره،
ميزان  MDAپالسما را بهطور معنیداری کاهش داد  .بنابراين ،استفاده از شاهدانه در سطوح بين  5تا  42درصد در
ترکيب جيره به دليل پتانسيل خوب آن به عنوان يک ماده ضداکسيدان طبيعی قابل توصيه میباشد.
سپاسگزاري
بدينوسيله از آقای حسين رازقی ،مديرعامل محترم شرکت بازرگانی رازقی جهت در اختيار قرار دادن شاهدانه مورد
نياز آزمايش و حمايت مالی از اين طرح و همچنين از آقای دکتر اله رسائی ،عضو گروه شيمی جهت کمک آزمايشگاهی
قدردانی میگردد.
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Abstract
This experiment was conducted to evaluate the effect of hempseed (H) on performance and plasma MDA

content (as a oxidation index) in broiler chicks. A total of 250 Ross male broilers from one day of
age were randomly divided into five treatments. There five replicates of 10 birds each per
treatment).The treatments were: 1) Control diet (H0, no hempseed); 2) %5 hempseed (H5); %10
hempseed (H10); %15 hempseed (H15); %20 hempseed (H20). The results of the study showed
that use of hempseed into diet (up to %10) significantly (P<0.05) decreased body weight (BW) and
feed intake (FI), but it hadn’t significant effect on feed conversion ratio (FCR). Hempseed addition
into diet (up to %5) significantly decreased plasma MDA (P<0.05). In conclusion, use of hempseed
in the broiler diet didn’t improve their performance parameters, but increased antioxidant activity
in blood.
Key words: hempseed, broiler chicken, antioxidant activity, performance
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