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تأثیر سطوح مختلف عصارۀ روغنی و آبی گل بابونه بر کیفیت الشه و ویژگیهای بیوشیمیایی و کیفی
گوشت در جوجههای گوشتی
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چکیده
در این پژوهش تأثیر افزودن سطوح مختلف عصارۀ روغنی و آبی گل بابونه بر کیفیت الشه و ویژگیهای بیوشیمیایی و کیفی گوشت
 به پنج گروه آزمایشی با چهار تکرار (هر544  قطعه جوجۀ گوشتی سویۀ کاپ144  بدین منظور.سینۀ جوجههای گوشتی بررسی شد
 و11  میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن عصارۀ آبی گل بابونه و125  و55 تکرار شامل بیست قطعه جوجه) تقسیم شده و روزانه
 جوجهها (از هر. میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن عصارۀ روغنی گل بابونه بهصورت آشامیدنی به جوجهها خورانده شد21
 نتایج نشان داد. کشتار شده و کیفیت الشه و ویژگیهای بیوشیمیایی و کیفی گوشت سینه بررسی شد12  و21 تکرار سه قطعه) در روز
 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دریافت55 که میزان چربی خام در گوشت سینۀ جوجههایی که عصارۀ آبی گل بابونه به میزان
 بازدۀ الشه در جوجههایی که عصارۀ روغنی گل بابونه دریافت.(P>4/45) کرده بودند بهطور معنیداری از دیگر جوجهها بیشتر بود
 میلیگرم به ازای هر55 ( بیشتر از جوجههای شاهد بود و مزه و تردی گوشت جوجههایی که روزانهP>4/45) کردند بهطور معنیداری
 بهطورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که هر دو.کیلوگرم وزن بدن عصارۀ آبی گل بابونه دریافت کردند بهتر از جوجههای شاهد بود
عصارۀ آبی و روغنی گل بابونه باعث تغییر ترکیبهای بیوشیمیایی گوشت سینه شدند ولی تنها عصارۀ آبی گل بابونه باعث بهبود
.ویژگیهای حسی گوشت شد
. ویژگیهای بیوشیمیایی و کیفی گوشت، عصارۀ آبی و روغنی، جوجههای گوشتی:واژهای کلیدی
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ABSTRACT
In this research the effects of different levels of oily and aqueous extracts of Chamomile flower on biochemical
characteristics and quality of breast meat were examined. Using 400 broiler chicken (Cup 500) in to 5 treatments,
with 4 replicates and 20 chickens per replicate chicken were daily treated with 85 and 128 mg per kg body weight
aqueous extracts, and 14 and 21 mg per kg body weight of oily extracts in drinking water. In Day 21st and 42nd, (3
chicken per replicate) were randomly slaughtered and biochemical characteristics and quality of breast meat were
examined. The results showed that the breast meat of crude fat amount in the chickens treated with 85 mg per kg
body weight of aqueous extract, were significantly (P<0.05) higher than the others. The carcass yield in chicken
which received oily extracts was significantly (P<0.05) higher than control group. The taste and tenderness of meat in
treatment 85 mg per kg body weight of aqueous extract were significantly better than control. In conclusion the
results of this study showed that, both of the aqueous and oily extracts of Chamomile flower changed biochemical
composition of breast meat but only the aqueous extract improved sensory characteristics of the meat.
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مقدمه
امروزه محققان تغذیه تالش میکنند افزون بر توجه به
افزایش قابلیت تولید و عملکرد دام و طیور ،کیفیت
گوشت آنها را نیز از نظر فراسنجههایی مانند رنگ ،طعم،
عمر ذخیرهای و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی بهبود
بخشند .کیفیت گوشت بهویژه طعم آن نزد
مصرفکنندگان اهمیت زیادی دارد و آنها تمایل دارند
برای گوشت خوشطعم هزینۀ بیشتری پرداخت کنند
( .)Dahal & Farran, 2011کسب کیفیت مطلوب گوشت
ماکیان افزون بر توانایی ژنتیکی به نوع خوراک آنها نیز
بستگی دارد ( .)Kang et al., 2001استفاده از
افزودنیهای خوراکی ممکن است طعم ،رنگ و بوی
جدیدی در گوشت ایجاد کرده و ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی گوشت را نیز تحت تأثیر قرار دهد
( .)Kroliczewska et al., 2008اسانسهای گیاهی با
توجه به سطوح مصرفی ،مدت پرورش ،سن پرنده و زمان
کشتار تأثیر متفاوتی بر کیفیت گوشت دارند ( Symeon
 .)et al., 2009برای مثال افزودن پودر سیر ( Kim et al.,
 )2009باعث کاهش چربی خام در گوشت مرغ شد و
افزودن سیاهدانه ( )Abaza et al., 2008بیتأثیر بود.
میزان چربی الشۀ طیور تأثیر شایانتوجهی بر کیفیت و
بازارپسندی آن دارد و عصارة گیاهان دارویی بر میزان
چربی خون ،الشه و حفرة شکمی تأثیر دارد ( Whitehead
 )& Grifin,1984وجود اسیدهای چرب غیراشباع در
چربی الشۀ طیور حساسیت گوشت آنها را نسبت به
اکسایش (اکسیداسیون) در مدت نگهداری افزایش داده و
طعم این محصوالت را تغییر میدهد ( Jebelli Javan et
 .)al., 2012افزودن عصارههای گیاهی به جیرة ماکیان
میتواند تأثیر مثبتی روی کیفیت الشه و همچنین
ویژگیهای کیفی گوشت ذخیرهشده داشته باشد
( .)Kroliczewska et al.,2008برای مثال افزودن عصارة
گیاه آلوئهورا به جیرة جوجههای گوشتی باعث کاهش
میزان اکسایش چربی گوشت سینه و بهبود ویژگیهای
حسی مانند رنگ ،طعم و پذیرش کلی آن پس از انجماد
شد ( .)Jebelli Javan et al., 2013عصارة گل بابونه
میزان زیادی ترکیبهای شیمیایی مانند ترپنها
(بیسابول ،کامازولن و آزولن) ،فالونوئیدها (آپیژنین،
لوتئولین و کومارین) و فنلها دارد .فالونوئید موجود در

گل بابونه تمایل قوی به گیرنده بنزودیازپین دارد که
ویژگیهای ضد اضطرابی داشته و با کاهش تحرک و کم
کردن اضطراب میتواند باعث بهبود عملکرد و کیفیت
گوشت نیز شود ( .)Essa et al., 2013افزون بر این،
فالونوئیدها و ترپنهای (آزولن) موجود در اسانس گیاهان
دارویی ویژگیهای پاداکسندگی (آنتیاکسیدانی) داشته
که میتوانند بر کیفیت الشه پس از کشتار و در دورة
نگهداری (بهصورت یخزده) تأثیرگذار باشند ( Botsoglou
 )et al., 2003; Botsoglou et al., 2004ازآنجاکه تاکنون
پژوهشی دربارة تأثیر این گیاه دارویی بر ویژگیهای
حسی گوشت در جوجههای گوشتی گزارش نشده است
لذا این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر عصارههای روغنی
و آبی گل بابونه بر ویژگیهای بیوشیمیایی و کیفی الشه
و همچنین ویژگیهای حسی (بو ،مزه ،تردی ،آبداری و
پذیرش کلی) گوشت سینه بهصورت تازه و منجمد ،انجام
شد.
مواد و روشها
در این آزمایش از  744قطعه جوجۀ کاپ  144استفاده
شد .جوجهها به چهار گروه آزمایشی و یک گروه شاهد
تقسیم شدند .هر گروه شامل چهار تکرار و در هر تکرار
بیست قطعه جوجه قرار گرفت .عصارة آبی گل بابونه به
میزان  31و  523میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده
و عصارة روغنی گل بابونه به میزان  57و  25میلیگرم به
ازای هر کیلوگرم وزن زنده بهصورت محلول در آب
آشامیدنی به جوجهها خورانده شد ( Karimi et al.,
 .)2013بهطور خالصه برای افزودن عصارة روغنی به آب
آشامیدنی ،در آغاز عصاره در سرم فیزیولوژیک حل و پس
از آن به آب مورد مصرف جوجهها اضافه شد و همین
مقدار سرم فیزیولوژیک نیز بهمنظور کاهش خطا در
آزمایش ،به گروههای مصرفکنندة عصارة آبی و شاهد نیز
اضافه شد .برای اطمینان از کاربرد عصارهها ،پس از اعمال
تشنگی دو ساعته برای جوجهها (گروههای تیمار و
شاهد) ،میزان موردنیاز عصاره بر پایۀ وزن زندة جوجهها
در گروههای تیماری مربوطه به آب آشامیدنی آنها
بهصورت یکبار در روز به آبخوریها اضافه شد و پس از
اطمینان از کاربرد همۀ آب حاوی عصاره در آبخوریها،
آب در بقیۀ مدت روز بهطور آزادانه در اختیار جوجهها
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قرار گرفت .عصارة روغنی موردنیاز از شرکت زرد بند
یاسوج ،و عصارة آبی نیز در آزمایشگاه زراعت دانشکدة
کشاورزی دانشگاه یاسوج به روش خیساندن
( )Macerationتهیه شد ( .)Voon et al., 2012بهطور
خالصه در این روش گل بابونه به نسبت  5به  1با آب
مقطر به مدت  42ساعت روی دستگاه لرزا (شیکر) در
دمای  21درجۀ سلسیوس قرار داده شد و آنگاه محلول
با پاالیشگر صاف شد .جیرة غذایی بر پایۀ توصیۀ NRC
تهیه و در مدت تغذیه به جوجهها خورانده شد .ترکیب و
مواد مغذی جیرة پایه در سنین مختلف جوجههای
گوشتی در جدول  5نشان داده شده است.
جدول .5ترکیب جیرة غذایی و مواد مغذی محاسبه شد
Table 1. Ingredient composition and calculated
nutrient content of the diet
Finisher
)(22-42 days
60
31.3
5
1.3
1.4
0.4
0.25
0.25
0.1
100

Starter
)(1-21 days
54.4
36
5
1.4
1.5
0.4
0.5
0.5
0.3
100

3150
19.11
0.89
0.41
1.21
1
0.71
0.27
0.17

3080
20.8
0.97
0.43
1.34
1.11
0.95
0.3
0.17

)Ingredient (%
Corn
Soybean meal
Oil
Calsium carbonate
Dicalcium phosphate
Salt
*Vitamin premix
*Mineral premix
DL-Methionine
Total
Nutrient content
)AME (kcal/kg
)CP (%
)Calcium (%
)Available phosphorus (%
)Arg (%
)Lys (%
)Met + Cys (%
)Thr (%
)Sodium (%

* مکمل ویتامینی (کیلو جیره) شامل :ویتامین ( Aترانس رتینول
استات)  55444واحد بینالمللی ،ویتامین ( D3کوله کلسیفرول) 3144
واحد بینالمللی ،ویتامین ( Eتوکوفرول استات)  544واحد بینالمللی،
ویتامین ( B12کوباالمین)  4/43میلیگرم ،ریبوفالوین  52میلیگرم،
نیکوتینیک اسید  11میلیگرم ،پانتوتنیک اسید (دی -کلسیم پانتوتنات)
 51میلیگرم ،فولیک اسید  2میلیگرم ،پریدوکسین (پری دوکسین
هیدروکلرید)  6میلیگرم ،تیامین (تیامین مونونیترات)  3میلیگرم ،دی
کلسیم بیوتین  4/3میلیگرم ،کولین (کولین کلرید)  344میلیگرم،
اتوکسی کویین  5/21میلیگرم.
* مکمل کانی (کیلوگرم جیره) شامل :مس (سولفات مس)  54میلیگرم،
ید (یدات پتاسیم)  2میلیگرم ،آهن (فروس سولفات  4آبه)  14میلی-
گرم ،منگنز (سولفات منگنز)  524میلیگرم ،روی (اکسید روی) 544
میلیگرم ،سلنیوم (سلنات سدیم)  4/3میلیگرم.
* Vitamin premix (kilogram of feed) including: Vitamin A (Trans;retinyl acetate) 11,000 IU; vitamin D3 (Cholecalciferol), 3,500 IU
vitamin E (α-tocopherol acetate), 100 IU; vitamin B12 (Cobalamin),
0.03 mg riboflavin, 12 mg; nicotinic acid, 55 mg; pantothenic acid
(D-Ca pantothenate), 15 mg; folic acid, 2 mg; pyridoxine
(pyridoxine∙HCl), 6 mg; thiamine (Thiamine mononitrate), 3 mg; d;calcium biotin, 0.3 mg; choline (Choline chloride), 300 mg
ethoxyquin, 1.25 mg.
* Mineral premix (kilogram of feed) including: Copper
(CuSO4∙5H2O), 10 mg; iodine (KI), 2 mg; iron (FeSO4,7H2O), 50
;mg; manganese (MnSO4∙H2O), 120 mg; zinc (ZnO), 100 mg
selenium (Na2SeO3), 0.3 mg.
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سامانۀ نوردهی بهصورت  23ساعت روشنایی و یک
ساعت تاریکی اعمال شد .در  25و 72روزگی از هر تکرار
سه جوجه بهطور تصادفی انتخاب و کشتار شدند .برای
بررسی ویژگیهای الشه ،بازدة الشه (نسبت وزن الشه
گرم به وزن زنده بر حسب درصد) وزن نسبی ران و سینه
(گرم وزن اندام به گرم وزن الشه × )544و وزن نسبی
اندامهای احشایی (گرم وزن اندام به گرم وزن زنده ×
 )544تعیین شد .سپس بخشی از گوشت سینه برای
آزمایشهای بیوشیمیایی (تعیین چربی خام ،پروتئین
خام و خاکستر) جدا شده و باقیماندة آن به دو نیمه
تقسیم شد .یک نیمه به مدت  27ساعت در یخچال با
دمای  1°Cو همچنین بهصورت یخزده به مدت سه
هفته در دمای  -24 ° Cنگهداری شدند سپس نمونههای
گوشت برای پرهیز از پوشیده شدن مزة آنها بدون
افزودن ادویهجات و چربی پخته شدند .نمونههای گوشت
سینۀ مربوط به هر تیمار پس از قطعهقطعه شدن در
اختیار اعضای  52نفری گروه داوری (پانل) قرار گرفته و
نتایج مشاهدهها وارزیابی هر نفر پس از مصرف گوشت
بهعنوان یک تکرار در ارزیابی حسی در نظر گرفته شد .در
این مدت هیچ اطالعی در مورد گوشت یا تیمارهای
آزمایشی و روش کار به اعضای گروه داوری داده نشد.
اعضای پاسخگو راهنمایی شدند تا بیدرنگ پس از
خوردن قیمۀ گوشت ،ویژگیهای بو ،مزه ،تردی ،آبداری و
پذیرش کلی ( )Pavelkova et al., 2013را ارزیابی و به
نمونهها بر پایۀ تصمیم خود امتیاز دهند .در این روش از
یک مقیاس پنج امتیازی استفاده شد که  5به پایینترین
مزه ،آبداری ،تردی و پذیرش کلی و  1به بیشترین امتیاز
نسبت به شاخصهای یادشده نسبت داده شد ( Cross et
.)al., 1986
میزان پروتئین خام با دستگاه تجزیهکنندة کلدال،
چربی خام با دستگاه خودکار (اتوماتیک) سوکسله و
خاکستر خام نیز پس از سوزاندن و خاکستر کردن در
کورة الکتریکی بنابر روش  (1995) AOACاندازهگیری
شد.
این پژوهش در قالب یک طرح کامل تصادفی و با
مدل آماری  µ( Yij=μ+Ti+eijمیانگین Ti ،اثر تیمار
و  eijاثر باقیمانده) انجام شد .تجزیهوتحلیل دادههای
مربوط به ترکیبهای بیوشیمیایی گوشت ،ویژگیهای
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الشه و وزن نسبی اندامهای احشایی با نرمافزار
( )SAS, 2005و به روش  Proc GLMانجام شده و
میانگینها نیز با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن
و در سطح معنیداری  P>4/41با هم مقایسه شدند.
تجزیۀ دادههای مربوط به ارزیابیهای حسی گوشت
تازه و منجمد در آزمایش گروه داوری نیز با نرمافزار
 )SAS, 2005( SASو با استفاده از آزمون کای اسکور
و به روش  Proc Genmodانجام شد .مقایسۀ جفتی
تیمارها نیز در سطح معنیداری  P>4/41انجام شد.
SAS

نتایج و بحث
تأثیر تیمارهای مختلف آزمایشی بر وزن نسبی اندامهای
احشائی ،صفات الشه و ترکیبهای بیوشیمیایی گوشت
در پایان دورههای مختلف پرورش به ترتیب در
جدولهای  3 ،2و  7نشان داده شده است .وزن نسبی
سنگدان در  25و  72روزگی تنها در تیمار 7
(دریافتکنندة روزانه  25میلیگرم عصارة روغنی) تفاوت
معنیداری با تیمار شاهد داشت .بین سطوح مختلف
عصارة آبی و روغنی در  25روزگی از لحاظ وزن نسبی
سنگدان تفاوت معنیداری مشاهده نشد ولی در 72
روزگی هر دو سطح عصارة آبی با تیمار  7تفاوت
معنیداری داشتند .وزن نسبی پیش معده در  25روزگی
تنها در تیمار  7با شاهد تفاوت معنیداری داشت این در
حالی است که وزن روده در  25و  72روزگی بین
تیمارهای آزمایشی و شاهد تفاوت معنیداری نداشت
(جدول  .)2پژوهش  (2006) Tekeli et al.نشان داد که
عصارة روغنی پنج گیاه دارویی یوکای موهاوی ،پونه،
آویشن ،میخک ،صد پر و زنجبیل بر وزن نسبی روده،
سنگدان و پیش معده تأثیری نداشت که از این لحاظ با
نتایج این پژوهش تنها در مورد وزن نسبی پیش معده و
روده در  72روزگی همسان بود.
وزن نسبی پانکراس در تیمارهای آزمایشی در 25
روزگی تفاوت معنیداری با تیمار شاهد نداشت با این
وجود در  72روزگی تیمار  7کاهش معنیداری نسبت به
تیمار شاهد داشت .مقایسۀ بین تیمارهای دریافتکنندة
عصارة آبی نشان داد که افزایش میزان عصاره باعث
کاهش معنیداری در وزن نسبی پانکراس شد .گیاهانی
که بهعنوان چاشنی در خوراک استفاده میشوند موجب

تحریک ترشح آنزیمهای پانکراس میشوند (
 )Sirivasan, 2004که به نظر میرسد از راه تغییر میزان
فعالیت این اندام بر وزن آن نیز تأثیر بگذارند برخالف
انتظار ،عصارة آبی و روغنی گل بابونه اثر مثبتی برافزایش
وزن پانکراس که نشانگر تحریک فعالیت پانکراس براثر
عصارة گل بابونه باشد ،نداشت .نتایج این آزمایش
همچنین نشان داد که عصارة آبی و روغنی گل بابونه
تأثیری بر وزن نسبی کبد نداشت .که از این لحاظ با
نتایج پژوهشهای انجامشده روی دیگر گیاهان دارویی
مانند سر خار گل ( ،)Saki et al., 2014آرتیشو
( )Borumandnia et al., 2014و میخک ( Mohammadi
 )et al., 2013همخوانی دارد با این وجود نتایج برخی از
محققان ()Nobakhti & Aghdam Shahriar, 2010
نشان داد که استفاده از گیاهان دارویی در جیرة طیور
میتواند باعث کاهش وزن کبد نیز بشود .کاهش وزن
کبد در اینگونه پژوهشها به ویژگی گیاهان دارویی در
کاهش جمعیت میکروبهای زیانبار روده و در نتیجه
فعالیت کمتر سمزدایی کبد و در نهایت کاهش وزن این
اندام نسبت داده شد.
اظهارنظر دقیق دربارة علت تغییر نکردن وزن
نسبی کبد در این پژوهش با توجه به بررسی نشدن
جمعیت میکروبی دشوار است .ولی با توجه به اینکه
کبد در پاسخ به میزان مواد ضد تغذیهای موجود در
خوراک بهمنظور سمزدایی فعالیت بیشتری از خود
بروز میدهد (،)Melikian & Hassan Abadi, 2011
گمان میرود ترکیبهای ضد تغذیهای موجود در
عصارة گل بابونه مانند کومارین ( )Zhian, 2013با
توجه به سطوح عصارههای بهکاررفته در این پژوهش
محرک فعالیت بیشتر کبد نبوده و به همین دلیل
تغییر قابلتوجهی در وزن نسبی کبد مشاهده نشده
است .اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر وزن نسبی
طحال در پایان دورههای مختلف پرورش (جدول )2
نشان داد که سطوح مختلف عصارة آبی و روغنی گل
بابونه بر وزن نسبی طحال در  25روزگی تأثیر
معنیداری نداشت و در  72روزگی نیز تنها تیمار  5با
تیمار شاهد تفاوت معنیداری داشت .گیاهان دارویی
اثرگذاریهای متفاوتی بر وزن اندامهای نظام ایمنی در
جوجههای گوشتی داشتهاند .استفاده از عصارة آبی
& Platel
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بادرنجبویه ( )Abdinejad & Mohammadi, 2015و
میخک ( )Mohammadi et al., 2014تأثیری بر وزن
طحال نداشت درحالیکه عصارة بخش هوایی گیاه
سرخارگل ()Habibian Dehkordi & Fallah, 2011
باعث افزایش وزن طحال نسبت به گروه شاهد شد اما
استفاده از ریشۀ این گیاه دارویی تغییری در وزن
طحال ایجاد نکرد ( .)Saki et al., 2014از مقایسۀ
نتایج این پژوهشها میتوان چنین استنباط کرد که
نوع گیاه دارویی و سطوح مختلف عصاره با توجه به
متفاوت بودن نوع و میزان مادة مؤثره در آن ،تأثیر
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متفاوتی بر نظام ایمنی دارد .در این پژوهش عصارة
آبی و روغنی گل بابونه تا  25روزگی تأثیری بر وزن
طحال در جوجهها نداشت اما در سن  72روزگی
استفاده از عصارة آبی به میزان  31میلیگرم به ازای
هر کیلوگرم وزن بدن باعث افزایش معنیدار وزن
نسبی طحال نسبت به گروه شاهد شد .به نظر میرسد
افزایش جمعیت الکتوباسیلوسهای دستگاه گوارش که
محرک تولید لنفوسیتها و افزایش وزن طحال هستند
( )Agostini & Sola-Oriol, 2012عامل افزایش وزن
این اندام در پایان آزمایش باشند.

جدول .2تأثیر سطوح مختلف عصارة روغنی و آبی گل بابونه بر وزن نسبی ( )%اندامهای احشایی در سنین مختلف
Table 2. Effect of different levels of oily and aqueous extracts of Chamomile flower on relative weight (%) of
abdominal organs in different ages
pancreas
21
42
days
days
0.27ab
0.10a
0.34ab
0.10a
0.29ab
0.08ab
0.47a
0.07ab
0.25b
0.04b
0.12
0.031
0.16
0.07

Spleen
21
42
days
days
0.10
0.15b
0.09
0.24a
0.09
0.18ab
0.11
0.13b
0.09
0.16b
0.023
0.048
0.52
0.03

Liver
21
42
days
days
2.93
1.83
2.90
1.63
2.70
2.05
2.97
1.75
2.74
1.25
0.40
0.51
0.83
0.30

Proventriculus
21
42
days
days
0.60a
0.36
0.58a
0.39
ab
0.54
0.40
ab
0.53
0.40
b
0.49
0.36
0.059
0.121
0.08
0.97

Gizzard
21
42
days
days
3.74a
3.67a
3.29ab
3.40a
3.18ab
3.64a
3.36ab
3.19ab
3.06b
2.89b
0.4
0.55
0.2
0.014

Intestine
21
42
days
days
4.45
3.89
4.89
3.86
4.79
3.33
4.71
3.90
4.80
3.80
0.54
0.46
0.92
0.41

Treatments
Control
Treatment 1
Treatment 2
Treatment 3
Treatment 4
SEM
P- value

تیمار  3 ،2 ،5و  7به ترتیب دریافتکنندة روزانه  31و  523میلیگرم عصارة آبی و  57و  25میلیگرم عصارة روغنی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و شاهد:
بدون دریافت عصارة آبی و روغنی :a, b / .مقادیر دارای حروف متفاوت در هر ستون از نظر آماری اختالف معنیداری ( )P<4/41دارند.
Treatment 1, 2, 3, and 4 received 85 and 128 mg/kg bw/day of aqueous extract and 14 and 21 mg/kg bw/day of oily extract respectively.
a, b: Means with different superscript letter within a column are significantly different (P < 0.05).

جدول .3تأثیر سطوح مختلف عصارة روغنی و آبی گل بابونه بر ویژگیهای الشه در سنین مختلف
Table 3. Effect of different levels of oily and aqueous extracts of Chamomile flower on carcass characteristics in
different ages
)Relative weight of breast (%
21 days
42 days
25
23.33b
22.40
25.90ab
21.67
29.01a
22.57
27.06a
21.47
27.98a
2.46
1.92
0.31
0.008

)Relative weight of drum stick (%
21 days
42 days
23.07
32.62
20.70
3.87
21.16
35.17
20.27
33.68
19.95
35.69
1.91
3.74
0.21
0.78

)Carcass characteristics (%
21 days
42 days
54.51
61.18bc
62.25
58.28c
53.47
69.90a
54.19
65.78ab
50.67
72.59a
11.28
4.66
0.52
0.003

Treatments
Control
Treatment 1
Treatment 2
Treatment 3
Treatment 4
SEM
P-Value

تیمار  3 ،2 ،5و  7به ترتیب دریافتکنندة روزانه  31و .523میلیگرم عصارة آبی و 57و  25میلیگرم عصارة روغنی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و شاهد :
بدون دریافت عصارة آبی و روغنی.
 :a, bمقادیر دارای حرفهای متفاوت در هر ستون از نظر آماری اختالف معنیداری ( )P<4/4دارند.
Treatment 1, 2, 3, and 4 received 85 and 128 mg/kg bw/day of aqueous extract and 14 and 21 mg/kg bw/day of oily extract respectively.
a, b: Means with different superscript letter within a column are significantly different (P < 0.05).

نتایج مربوط به بررسی ویژگیهای الشه (جدول)3
نشان داد که تفاوت معنیداری بین تیمارهای مختلف
دریافتکنندة عصارة و شاهد از لحاظ وزن نسبی ران
در  25و  72روزگی وجود نداشت .درحالیکه وزن
نسبی سینۀ همۀ تیمارهای آزمایشی بهغیر از تیمار 5

نسبت به شاهد افزایش معنیداری داشت .بهطورکلی
بازدة الشه بین تیمارهای مختلف دریافتکنندة عصاره
و شاهد در  25روزگی تفاوت معنیداری وجود نداشت
اما در  72روزگی تیمارهای  2و  7با شاهد تفاوت
معنیداری داشتند .تاکنون گزارشهای متفاوتی از
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تأثیر مواد مؤثر موجود در گیاهان دارویی بر بازدة الشه
منتشر شده است .استفاده از عصارة روغنی آویشن
( )Denli et al., 2004و عصارة آرتیشو
( )Boroumandnia et al., 2014تأثیر معنیداری بر
بازدة الشه نداشت .درحالیکه استفاده از عصارة
میخک ( )Mohammadi et al., 2013یا مخلوط
چندین عصارة گیاهان دارویی مانند اورگانو ،میخک و
آنیس ( )Ertas et al., 2005همانند نتایج این پژوهش
باعث افزایش بازدة الشه شد .مواد مؤثرة موجود در
گیاهان دارویی اثر تحریکی بر افزایش ترشح

شیرابههای گوارشی داشته و ترشح کافی این شیرابهها
موجب هضم ،جذب و سوختوساز بهتر مواد مغذی
خوراک شده که در نهایت باعث بهبود کیفیت و بازدة
الشه میشود ( )Kamel, 2001از سوی دیگر گیاهان
دارویی با کاهش جمعیت میکروبی زیانبار گیاهان (فلور)
روده سبب کاهش سرعت تجزیۀ پروتئین و اسیدهای
آمینۀ خوراک شده و میزانهای بیشتری از این پروتئین و
اسیدهای آمینه در بدن جوجههای گوشتی جذب و
ذخیره شده که در نهایت منجر به بهبود بازدة الشه
میشود (.)Mohammadi et al., 2013

جدول .7تأثیر سطوح مختلف عصارة روغنی و آبی گل بابونه بر ترکیب بیوشیمیایی گوشت سینه در سنین مختلف
Table 4. Effect of different levels of oily and aqueous extracts of Chamomile on biochemical composition of breast
meat in different ages
)Ash (%
21 days
42 days
4.66
5.92a
4.52
4.79b
4.69
4.44b
3.62
5.38ab
4.23
4.83ab
0.69
0.68
0.21
0.061

)Crud fat (%
21 days
42 days
4.11
5.01c
4.51
7.03a
4.06
4.57c
4.16
6.13b
4.66
5.89b
0.51
0.37
0.4
0.0001

)Crud protein (%
21 days
42 days
61.27ab
83.25a
59.53b
76.26bc
67.40a
78.89b
64.78ab
74.22c
59.53b
74.90bc
3.31
2.71
0.016
0.002

)Dry mater (%
21 days
42 days
29.46
31.26
28.72
31.66
29.05
28.01
26.69
31.70
27.13
29.36
2.76
4.53
0.71
0.56

Treatments
Control
Treatment 1
Treatment 2
Treatment 3
Treatment 4
SEM
P-value

تیمار  3 ،2 ،5و  7به ترتیب دریافتکنندة روزانه  31و 523میلیگرم عصارة آبی و 57و 25میلیگرم عصارة روغنی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و شاهد :بدون
دریافت عصارة آبی و روغنی.
 :a, bمقادیر دارای حرفهای متفاوت در هر ستون از نظر آماری اختالف معنیداری ( )P<4/41دارند.
Treatment 1, 2, 3, and 4 received 85 and 128 mg/kg bw/day of aqueous extract and 14 and 21 mg/kgbw/day of oily extract respectively.
a, b: Means with different superscript letter within a column are significantly different (P < 0.05).

تجزیۀ ترکیبهای بیوشیمیایی گوشت سینه (جدول
 )7در  25روزگی نشان داد که اختالف معنیداری در
میزان مادة خشک ،خاکستر ،پروتئین خام و چربی خام
بین گروههای دریافتکنندة عصارة آبی و روغنی گل
بابونه با گروه شاهد وجود نداشت .اما در  72روزگی همۀ
سطوح عصارة آبی و روغنی گل بابونه باعث کاهش
معنیدار درصد پروتئین خام نسبت به گروه شاهد شدند.
این در حالی است که درصد چربی خام در گوشت سینۀ
همۀ تیمارهای آزمایشی بهغیراز تیمار  2افزایش
معنیداری نسبت به گروه شاهد داشت .در این پژوهش
درصد مادة خشک گوشت سینه تحت تأثیر تیمارهای
آزمایشی قرار نگرفت که از این لحاظ با نتایج پژوهشهای
پیشین ( Kang et al., 2001 & Kroliczewska et al.,
 )2008همخوانی داشت .استفاده از گیاهان دارویی تأثیر
متفاوتی بر درصد پروتئین و چربی خام گوشت جوجهها
نشان داده است .افزودن عصارة آویشن به جیره تأثیری

بر درصد چربی خام گوشت سینه نداشت ( Samadian et

 )al., 2013درحالیکه افزودن گیاه
 baicalensis radixبه جیره باعث کاهش میزان چربی
خام گوشت شد ( .)Kroliczewska et al., 2008در این
پژوهش عصارة روغنی گل بابونه باعث افزایش چربی خام
گوشت سینه شد .چربی خام گوشت سینه در جوجههای
گوشتی در مقایسه با بخشهای چربتر الشه مانند ران
با دستکاری منابع چربی در جیره کمتر دچار تغییر
میشود ( )Cherian et al., 2002از سوی دیگر میزان
عصارههای بهکاررفته در این پژوهش بهویژه عصارة روغنی
نیز بهعنوان یک منبع چربی نمیتواند عامل اصلی تغییر
چربی خام در گوشت سینه باشد .بهاحتمال ترکیبهای
مؤثر در عصارة گل بابونه با تغییر بیان ژنهای مربوط به
ساخت و سوختوساز چربیها یا بهبود هضم و جذب
آنها در دستگاه گوارش ( )Kang et al., 2001باعث
افزایش درصد چربی خام در گوشت سینۀ جوجهها
Scutellaria
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شدهاند .همسو با نتایج این پژوهش ،استفاده از ریشۀ گیاه
سرخارگل ( )Saki et al., 2013نیز باعث کاهش معنیدار
درصد پروتئین خام در ماهیچۀ سینه شد این در حالی
است که استفاده از عصارة گل راعی ( Beheshti et al.,
 )2014باعث افزایش درصد پروتئین خام گوشت سینه و
استفاده از عصارههای آویشن و زنیان بیتأثیر بود
( .)Samadian et al., 2013اظهارنظر دربارة دالیل
تفاوتهای موجود در نتایج بهدستآمده دشوار است
بااینوجود میتوان اظهار کرد که تأثیر ژنتیک ،نوع و
سطح عصارة گیاهی مورداستفاده ،تفاوت مواد مؤثرة
موجود در عصارههای گیاهی و همچنین عاملهای
ناشناختۀ دیگر میتواند بر سوختوساز پروتئین و چربی
در الشه مؤثر باشد.
ویژگیهای حسی گوشت سینه (بو ،تردی ،مزه،
آبداری و پذیرش کلی)

نتایج مربوط به ویژگیهای حسی گوشت در
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جدولهای  1و  6آورده شده است .در ارزیابی
ویژگیهای حسی گوشت از روش گروه داوری استفاده
شد و نتایج بهصورت اعداد مثبت و منفی در
جدولهای باال آورده شده است .بنابراین بهطور مثال
عدد ( 4/63جدول  )1در مقایسۀ تردی تیمار  2با
شاهد ( )T 21در  25روزگی نشان میدهد که در
مصرف آغازین گوشت تیمار  2و سپس مصرف گوشت
تیمار شاهد ،تیمار شاهد تردی بهتری داشت اما این
اختالف معنیدار نبود و همین مقایسه ( )T 21در 72
روزگی با عدد  -4/63نشان میدهد که در مصرف
آغازین گوشت تیمار  2و سپس مصرف گوشت تیمار
شاهد ،تیمار  2تردی بهتری داشت اما اختالف
معنیدار نبود (اعداد مثبت نشانگر افزایش ویژگی
حسی و اعداد منفی نشانگر کاهش ویژگی در مقایسه
هستند و صفر به معنی نداشتن تغییر است که در
صورت معنیداری بودن این تغییرپذیریها ،اعداد با
ستاره مشخص شدهاند).

جدول  .1برآورد تغییر کیفیت گوشت سینه در مقایسه بین تیمارهای دریافتکنندة عصارة روغنی و آبی گل بابونه
در روزهای  25و 72روزگی
Table 5. Estimation of breast meat quality changes among the treatments receiving oily and aqueous extract of
Chamomile flower in 21 and 42 days
Total acceptance
21
42
days
days
***-4.39
**-2.09
*-1.90
-0.45
**-2.12
-0.88
***-2.70
*-1.67
***2.48
*1.63
**2.27
1.20
*1.69
0.41
0.21
-0.43
0.79
-1.21
0.58
-0.78

Juiciness
21
42
days
days
***-3.25
-1.28
-1.06
-1.28
*-1.76
*-1.67
**-2.16
*-1.71
***
2.19
0.00
*1.49
-0.32
1.09
-0.42
0.7
-0.32
1.10
-0.42
0.39
-0.09

Tenderness
21
42
days
days
***-3.89
-0.80
***-2.66
-0.80
***-2.66
-1.10
***-3.25
*-1.48
1.22
0.00
1.22
-0.30
0.63
-0.68
0.00
-0.30
0.59
-0.68
0.59
-0.37

Taste
42
days
***-2.42
-0.61
-1.20
*-1.50
**1.81
1.21
0.92
-0.59
-0.88
-0.29

Smell
21
days
***-4.77
***-2.30
***-2.51
***-3.08
***2.47
***2.26
*1.68
-0.21
-0.78
-0.57

42
days
*-1.56
-1.25
-0.87
**-2.38
0.31
0.69
-0.81
0.37
-1.12
*-1.50

21
days
0.00
0.00
0.00
*-1.7
0.00
0.00
*-1.7
0.00
*-1.7
*-1.7

Treatments
T12
T13
T14
T15
T23
T24
T25
T34
T35
T45

 :T 52برآورد تغییر کیفیت در صورت مقایسۀ تیمار  5با تیمار 2؛  :T53برآورد تغییر کیفیت در صورت مقایسۀ تیمار  5با تیمار 3؛  :T 57برآورد تغییر کیفیت
در صورت مقایسۀ تیمار  5با تیمار 7؛  :T51برآورد تغییر کیفیت در صورت مقایسۀ تیمار  5با تیمار شاهد؛  : T23برآورد تغییر کیفیت در صورت مقایسۀ تیمار
 2با تیمار 3؛  :T27برآورد تغییر کیفیت در صورت مقایسۀ تیمار  2با تیمار 7؛  :T 21برآورد تغییر کیفیت در صورت مقایسۀ تیمار  2با تیمار شاهد؛ :T 37
برآورد تغییر کیفیت در صورت مقایسۀ تیمار  3با تیمار 7؛  :T31برآورد تغییر کیفیت در صورت مقایسۀ تیمار  3با تیمار شاهد؛ : T 71برآورد تغییر کیفیت در
صورت مقایسۀ تیمار  7با تیمار شاهد؛ تیمار2،5و :7،3به ترتیب دریافتکنندة روزانه  31و523میلیگرم عصارة آبی و 57و 25میلیگرم عصارة روغنی به ازای
هر کیلوگرم وزن زنده و تیمار ( 1شاهد) :بدون دریافت عصارة آبی و روغنی.
گروههایی که با عالمت * ** ،و *** نشان داده شدهاند به ترتیب کای اسکور معنیداری در سطح 1درصد5 ،درصد و 4/5درصد دارند.
T12: Estimation of quality change in comparing treatment 1 with 2. T14: Estimation of quality change in comparing treatment 1 with 4. T15:
Estimation of quality change in comparing treatment 1 with 5. T23: Estimation of quality change in comparing treatment 2 with 3. T24: Estimation of
quality change in comparing treatment 2 with 4. T25: Estimation of quality change in comparing treatment 2 with 5. T34: Estimation of quality change
in comparing treatment 3 with 4. T35: Estimation of quality change in comparing treatment 3 with 5. T45: Estimation of quality change in comparing
treatment 4 with 5. Treatment 1, 2, 3, and 4 received 85 and 128 mg/kg bw/day of aqueous extract and 14 and 21 mg/kgbw/day of oily extract
respectively. Groups with the signs of *,** and*** have significant chi square in 5%, 1% and 0.1% levels respectively.
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نتایج جدول  1نشان میدهد در هر دو نوبت
کشتار ( 25و  72روزگی) گوشت جوجههایی که
عصارة آبی به میزان  31میلیگرم به ازای هر کیلوگرم
وزن زنده (تیمار )5و عصارة روغنی به میزان 25
میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده (تیمار)7
مصرف کرده بودند بهطور معنیداری بوی دلپذیرتری
نسبت به گوشت جوجههای شاهد داشتند .در  25و
 72روزگی نیز تردی و مزة گوشت سینۀ جوجههای
تیمار  5بهطور معنیداری بهتر از گوشت جوجههای
شاهد بود .مقایسۀ آبداری و پذیرش کلی گوشت

تیمارهای آزمایشی با شاهد نیز نشان داد که در هر دو
نوبت کشتار ،گوشت تیمار  5بهتر از شاهد بود .نتایج
مقایسۀ ویژگیهای حسی گوشت جوجهها در  25روزگی
نشان داد که مزه و پذیرش کلی گوشت سینه در
جوجههایی که عصارة آبی به میزان  31میلیگرم به ازای
هر کیلوگرم وزن زنده (تیمار )5مصرف کردند نسبت به
هر دو سطح مصرفی عصارة روغنی (تیمار  3و  )7بهطور
معنیداری بهتر بود .این در حالی است که مزه و پذیرش
کلی گوشت سینه در تیمار  2نسبت به هر دو سطح
مصرفی عصارة روغنی بهطور معنیداری کمتر بود.

جدول .6مقایسۀ تغییر کیفیت گوشت سینه در تیمارهای دریافتکنندة عصارة روغنی و آبی گل بابونه پس از سه هفته
نگهداری بهصورت یخزده
Table 6. Comparing the breast meat quality in treatments receiving oily and aqueous Chamomile flower
extract after freezing for 3 weeks
Total acceptance
21
42
days
days
***-2.65
***-2.54
*-1.42
-0.80
**-2.04
-1.13
**-2.34
-0.80
1.23
*1.74
0.60
*1.41
0.31
*1.74
-0.62
-0.32
-0.92
0.00
-0.29
0.32

Juiciness
21
42
days
days
***-3.34
-0.34
-1.29
-0.67
-1.39
-0.05
***-1.86
-0.48
***2.05
-0.32
***1.95
0.29
*1.48
-0.14
0.10
0.61
0.56
0.18
0.46
-0.43

Tenderness
21
42
days
days
***-2.93
-0.97
**-2.03
-0.93
-1.38
-1.28
**-2.86
-1.12
0.89
0.03
*1.54
-0.31
0.06
-0.15
0.64
-0.34
-0.83
-0.18
*
-1.47
0.16

Taste
42
days
***-2.36
-0.73
-1.17
-1.02
*1.62
1.18
*1.34
-0.43
-0.28
0.15

Smell
21
days
**-2.44
-1.15
-1.45
*-1.22
1.28
0.98
1.21
-0.30
-0.06
0.23

42
days
***-2.51
-1.24
-1.24
-0.66
1.27
1.27
*1.84
0.00
0.57
0.57

21
days
-1.13
-0.80
-0.80
*-1.47
0.32
0.32
-0.34
0.00
-0.66
-0.66

Treatment
T12
T13
T14
T15
T23
T24
T25
T34
T35
T45

 :T 52برآورد تغییر کیفیت در صورت مقایسۀ تیمار  5با تیمار 2؛  :T53برآورد تغییر کیفیت در صورت مقایسۀ تیمار  5با تیمار 3؛  :T 57برآورد تغییر کیفیت
در صورت مقایسۀ تیمار  5با تیمار 7؛  :T51برآورد تغییر کیفیت در صورت مقایسۀ تیمار  5با تیمار شاهد؛  : T23برآورد تغییر کیفیت در صورت مقایسۀ تیمار
 2با تیمار 3؛  :T27برآورد تغییر کیفیت در صورت مقایسۀ تیمار  2با تیمار 7؛  :T 21برآورد تغییر کیفیت در صورت مقایسۀ تیمار  2با تیمار شاهد؛ :T37
برآورد تغییر کیفیت در صورت مقایسۀ تیمار  3با تیمار 7؛  :T31برآورد تغییر کیفیت در صورت مقایسۀ تیمار  3با تیمار شاهد؛ : T 71برآورد تغییر کیفیت در
صورت مقایسۀ تیمار  7با تیمار شاهد؛ تیمار2،5و :7،3به ترتیب دریافتکنندة روزانه  31و523میلیگرم عصارة آبی و 57و 25میلیگرم عصارة روغنی به ازای
هر کیلوگرم وزن زنده و تیمار ( 1شاهد) :بدون دریافت عصارة آبی و روغنی.
گروههایی که با عالمت *  **،و *** نشان داده شدهاند به ترتیب کای اسکور معنیداری در سطح 1درصد5 ،درصد و 4/5درصد دارند.
T12: Estimation of quality change in comparing treatment 1 with 2. T14: Estimation of quality change in comparing treatment 1 with 4. T15:
Estimation of quality change in comparing treatment 1 with 5. T23: Estimation of quality change in comparing treatment 2 with 3. T24: Estimation of
quality change in comparing treatment 2 with 4. T25: Estimation of quality change in comparing treatment 2 with 5. T34: Estimation of quality change
in comparing treatment 3 with 4. T35: Estimation of quality change in comparing treatment 3 with 5. T45: Estimation of quality change in comparing
treatment 4 with 5. Treatment 1, 2, 3, and 4 received 85 and 128 mg/kg bw/day of aqueous extract and 14 and 21 mg/kgbw/day of oily extract
respectively. Groups with the signs of *,** and*** have significant chi square in 5%, 1% and 0.1% levels respectively.

نتایج نگهداری سه هفتهای گوشت جوجهها
بهصورت یخزده و تغییر ویژگیهای حسی گوشت آنها
در جدول  6آورده شده است .مقایسۀ ویژگیهای
حسی گوشت جوجهها در کشتار روز  25پس از 3
هفته نگهداری بهصورت منجمد نشان داد که ،همۀ این
ویژگیها بهطور معنیداری در گوشت تیمار  5بهتر از
شاهد بود .این در حالی است که گوشت این تیمار در
کشتار روز  72از لحاظ این ویژگیها تفاوتی با تیمار

شاهد نداشت .پذیرش کلی گوشت سینۀ تیمار  5در
کشتار نوبت اول بهطور معنیداری بیشتر از هر دو تیمار
 3و  7بود .در نوبت دوم کشتار پذیرش کلی گوشت سینه
در هر دو تیمار مربوط به عصارة روغنی بهطور معنیداری
بهتر از تیمار  2بود اما با دیگر تیمار عصارة آبی (تیمار )5
از این لحاظ تفاوت معنیداری نداشت.
در یک ارزیابی کلی با توجه به نتایج جدول 1
میتوان چنین نتیجه گرفت که در هر دو نوبت کشتار

افشون و همکاران :تأثیر سطوح مختلف عصارة روغنی و آبی گل بابونه بر ...

از بین همۀ تیمارهای آزمایشی تنها تیماری که
جوجههای آن عصارة آبی به میزان  31میلیگرم به
ازای هر کیلوگرم وزن زنده دریافت کردند بهطور کامل
از لحاظ همۀ ویژگیهای حسی بهتر از گروه شاهد بود.
گوشت این جوجهها در نوبت اول کشتار پس از سه هفته
نگهداری بهصورت منجمد نیز ویژگیهای حسی برتر
خود را نسبت به گروه شاهد حفظ کرد (جدول .)6افزایش
نزدیک به  5/1برابری عصارة آبی در تیمار  2نسبت به
تیمار  5باعث کاهش معنیدار پذیرش کلی گوشت پیش
و پس از انجماد در همۀ نوبتهای کشتار شد.
گوشت سینه به دلیل داشتن پروتئین زیاد و چربی
کم نسبت به دیگر اجزاء الشه مانند ران تردی کمتری
دارد ( )Lin et al., 2002و افزودنیهای گیاهی با تغییر
چربی گوشت سینه باعث تغییر تردی آن نیز میشوند
بهطور مثال افزودن گل راعی به جیرة جوجههای گوشتی
باعث افزایش میزان چربی خام و تردی در گوشت سینۀ
آنها شد ( )Beheshti et al., 2014و افزودن عصارة نعنا
به جیره باعث کاهش چربی خام و تردی گوشت سینه
شد درحالیکه عصارة زنیان بیتأثیر بود ( Samadian et
 )al., 2014در این پژوهش نیز همزمان با افزایش نزدیک
به  2درصدی چربی خام در گوشت سینۀ جوجههای
تیمار  5نسبت به شاهد (روز  ،)72تردی آن نیز در
مقایسه با شاهد افزایش معنیداری داشت .باوجودی که
هر دو سطح عصارة روغنی گل بابونه نیز باعث افزایش
معنیدار چربی خام در گوشت سینه شدند (جدول )7
ولی این سطوح باعث افزایش تردی گوشت نشدند .به
نظر میرسد افزایش کمتر از  5درصد چربی خام در
گوشت سینه باوجود تفاوت معنیدار آن با گروه شاهد
نتوانست تغییر شایانتوجهی در داوری اعضای گروه
ارزیابی از لحاظ تردی در مقایسه با گروه شاهد ایجاد
کند .تردی گوشت بهطور عمده بهوسیلۀ تغییر میزان یا
حاللیت بافت پیوندی ،تغییر طول سارکومرها در زمان
جمود نعشی ،میزان پروتئینهای پیوسته به مایوفیبریلها
و میزان چربی بین ماهیچهای تغییر میکند
( )Koomhmaraie & Geesink, 2006چربی بین
ماهیچهای موجب جدا شدن و رقیق کردن فیبرهای
کالژن پری میزیوم و همچنین سبب بر هم ریختن
ساختمان بافت پیوندی بین ماهیچهای میشود
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( )Hocquette et al., 2010که به نظر میرسد افزایش
تردی گوشت سینه در این پژوهش نیز بر پایۀ همین
سازوکار رخ داده باشد .در این پژوهش با کاربرد 31
میلیگرم عصارة آبی گل بابونه به ازای هر کیلوگرم وزن
بدن ،افزون بر افزایش تردی ،ویژگیهای مزه و آبداری
گوشت نیز افزایش یافت .بهطورکلی افزایش چربی خام
گوشت منجر به افزایش ظرفیت نگهداری آب در آن و
تحریک بهتر پرزهای چشایی و خوشخوراکی آن به
هنگام مصرف میشود ( )Beheshti et al., 2014بنابراین
منطقی به نظر میرسد که افزایش چربی خام گوشت
سینه در این پژوهش باعث بهبود مزه و آبداری آن نیز
شده باشد.
در حالت کلی نگهداری گوشت بهصورت منجمد
بهطورمعمول باعث کاهش پذیرش و بازارپسندی آن
میشود و گوشت طیور به علت داشتن اسیدهای چرب
غیراشباع مانند ایکوزاپنتوانوئیک اسید و
دوکوزاهگزاانوئیک اسید نسبت به گوشت دیگر دامها به
فساد اکسایشی بسیار حساس هستند و با تولید
ترکیبهایی مانند آلدئیدها و کتونها بو و مزة آنها تغییر
کرده و کیفیت گوشت آنها در مدت نگهداری بهصورت
منجمد کاهش مییابد ( .)Jebelli Javan et al., 2012در
مدت نگهداری بهصورت منجمد ،فساد میکروبی حاصل از
رشد ریزجانداران (میکروارگانیسم) نیز میتواند باعث
کاهش کیفیت گوشت شود و عصارههای گیاهی با
ویژگیهای پاداکسندگی و پادمیکروبی خود میتوانند در
حفظ کیفیت گوشت در مدت نگهداری مؤثر باشند
( )Pavelkova et al., 2013بهطور مثال افزودن عصارة ژل
آلوئهورا به جیرة جوجههای گوشتی باعث کاهش میزان
اکسایش در گوشت سینه و افزایش ویژگیهای حسی آن
در مدت نگهداری سه ماهه بهصورت منجمد شد که علت
بهبود کیفت گوشت در این پژوهش به ترکیبهای مؤثر
موجود در عصارة آلوئهورا مانند آلکالوئیدها و فالونوئیدها
نسبت داده شد ( .)Jebelli Javan et al., 2013در این
پژوهش نیز ،استفاده از عصارة آبی گل بابونه به میزان 31
میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ،باعث بهبود
ویژگیهای حسی گوشت سینه پس از سه هفته نگهداری
بهصورت منجمد شد .با توجه به اینکه عصارة آبی گل
بابونه حاوی میزان زیادی ترکیبهای فالونوئیدی است
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بهطورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده
از عصارة گل بابونه در آب آشامیدنی جوجههای
گوشتی میتواند باعث بهبود بازدة الشه و افزایش
خوشخوراکی گوشت سینۀ تازه و منجمد در
.جوجههای گوشتی شود
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) بنابراین میتوان بهبود ویژگیهایEssa et al., 2013(
حسی گوشت سینه در این پژوهش را در مدت نگهداری
بهصورت منجمد به تأثیر پاداکسندگی و پادمیکروبی این
Zhian, ( ترکیبهای در عصارة آبی گل بابونه نسبت داد
.)2013
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