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 چکیده

و  های الشهویژگیبرخی  ،ومایسین بر عملکردئبیوتیک نو آنتی وراسطوح مختلف ژل آلوئه تاثیراین پژوهش به منظور ارزیابی 

قطعه جوجه خروس یکروزه گوشتی  180از  ،انجام شد. در این پژوهش های گوشتیفیزیکی و شیمیایی گوشت جوجهکیفیت 

 12سه تکرار برای هر یک و طرح کامال تصادفی با پنج تیمار و  هفته و در قالب 6پژوهش طی استفاده شد.  308سویه راس 

-آنتیدرصد( و 5/2و  2، 5/1)صفر، وراژل آلوئهسطوح مختلف های آزمایشی شامل . تیمارانجام شددر هر تکرار  قطعه جوجه

ورا درصد ژل آلوئه 2ی های دریافت کنندهجوجهنتایج تحقیق نشان داد که  .ندبودکیلوگرم( درگرم 2/0)ومایسینئبیوتیک ن

میزان ماده خشک  (.P<05/0)داشتندها در کل دوره پرورش های سایر تیمارمصرف خوراک کمتری در مقایسه با جوجه

یمار شاهد بود. همچنین میزان های تدرصد ژل باالتر از مقدار مربوط به جوجه 2های تغذیه شده با گوشت سینه در جوجه

و نئومایسن باالتر از مقدار مربوط درصد(  5/2و  2، 5/1)سطوح مختلف ژل های دریافت کنندهپروتئین گوشت سینه در جوجه

داری ماده خشک و چربی ران را در ورا به طور معنیدرصد ژل آلوئه 5/2(. افزودن P<05/0)تیمار شاهد بودهای به جوجه

 5/2و  5/1های تغذیه شده با جوجه(. میزان پروتئین گوشت ران P<05/0)افزایش دادمقایسه با تیمار شاهد و نئومایسین 

داری باالتر از مقدار مربوط به تیمار شاهد و نئومایسین بود. همچنین سختی، صمغیت و قابلیت جویدن طور معنیدرصد ژل به

ای تیمار شاهد و هتر از مقدار مربوط به جوجهورا، باالدرصد ژل آلوئه 5/2و  2، 5/1های دریافت کننده ران جوجهگوشت 

ورا سختی سینه را در درصد ژل آلوئه 5/2بر سینه نشان داد که تغذیه با  فشاریسنجش تست . (P<05/0)بیوتیک بودآنتی

-ثیری بر ویژگیأهای گوشتی تورا به جیره جوجهطور کلی، افزودن ژل آلوئه به (.P<05/0)مقایسه با تیمار شاهد افزایش داد

های فیزیکی گوشت سینه و ران ندارد ولی موجب بهبود عملکرد و کیفیت شیمیایی )ماده خشک، چربی و پروتئین( گوشت 

 گردد.سینه و ران می

 

 چسبندگی، سختی، صمغیت، ضریب تبدیل خوراک. کلمات کلیدی:
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 مقدمه

های گوشتی شده است. کیفیت گوشت تحت های گذشته توجه بیشتری به بهبود کیفیت و سالمت گوشت جوجهدر سال

طعم  )رنگ وظاهریی، خصوصیات کیفی گوشت در سه دستههای فیزیولوژیک، ساختاری و بیولوژیک است. سازوکار تأثیر

های ساختاری در ارتباط با بافت و تردی گوشت( و ماهیچه، ظرفیت نگهداری آب، ترکیب pH)گوشت(، فیزیکی

بافت گوشت نیز  (.(Lawrie, 2006شوندبندی میطبقههای چرب( های آمینه و اسید)مثل چربی، پروتئین، اسیدشیمیایی

(. گوشت ترد et al., Aberle 2001)دهدبرای مصرف کننده دارای اهمیت است و مصرف کننده گوشت ترد را ترجیح می

دارند. گوشت دارای ماهیچه بیشتر و غضروف و بافت همبند کمتر  تأثیرباید به سهولت جویده شود که عوامل متعددی بر آن 

 ,.et al 2008)تر از گوشت حاوی چربی روی الشه استتر است. همچنین گوشت حاوی چربی ماربلینگ، تردترد

.(Muchenje زه فیبر ماهیچه و همچنین طول سارکومر نیز همبستگی مثبتی با تردی گوشت دارد. در واقع، قطر و اندا
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Abstract  

This experiment was conducted to investigate the effect of different levels of Aloe vera gel and an antibiotic 

(neomycin) on performance, some carcass characteristics, and physical and chemical quality of meat in broiler chicks. 

One hundred and eighty one-day-old male broiler chicks (Ross 308) were used in this experiment. The experiment was 

performed during 6 weeks based a completely randomized design with 5 treatments, 3 replicates for each treatment and 

12 chicks per replicate. Treatments were the different dietary levels of Aloe vera gel (0.0, 1.5, 2 and 2.5 percent) and 

neomycin (0.2 g/kg).The results of the experiment showed that the chickens fed the 2% Aloe vera gel had the lower 

feed consumption as compared to the chickens of other treatments during the whole experimental period (P<0.05). The 

breast dry matter content was higher in the chickens fed 2% Aloe vera gel than the chickens of control treatment 

(P<0.05). moreover, the breast meat protein of chickens fed the different levels of Aloe vera gel (1.5, 2 and 2.5 %) and 

neomycin (0.2 g/kg diet) was higher than that of birds in control treatments (P<0.05). The addition of 2.5% Aloe vera 

gel significantly increased the dry matter and fat contents of thigh meat as compared to neomycin and control diet 

(P<0.05). The thigh meat protein of chickens fed the 1.5 and 2% gel was significantly greater than that of control and 

neomycin fed birds (P<0.05). Furthermore, thigh meat hardness, gumminess and chewiness of chickens fed the 1.5, 2 

and 2.5 Aloe vera gel were higher than those of control diet and neomycin fed birds (P<0.05). The compression test on 

breast meat showed that feeding 2.5% Aloe vera gel increased the meat hardness as compared to control treatment 

(P<0.05). It was concluded that dietary addition of Aloe vera gel does not affect the physical characteristics of thigh 

and breast meats, but improves the performance and chemical (dry matter, fat and protein) characteristics of breast and 

thigh.  

 

Keyword: adhesiveness, feed conversion ratio, gumminess, hardness. 
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بیشتر ماهیچه، باعث تخریب  1از سوی دیگر کالپاین(. ,.Strydom et al (2000تر استتر، تردگوشت با سارکومر طویل

 Fowler, 2002 and)ابدیمیشود و در نتیجه تردی گوشت افزایش های بیشتر پس از جمود نعشی میپروتئین

Lawrence) .شد که این عمل باعث کاهش بار میکروبی و بیوتیک برای بهبود الشه و گوشت استفاده میدر گذشته، از آنتی

 طیور پرورشهای مورد استفاده در بیوتیکآنتیاز طرفی،  (.Menten, 2001شود)بیوتیکی در گوشت میافزایش بقایای آنتی

ها از راه محصوالت طیور به بیوتیکهای مقاوم به آنتیشوند و در نتیجه سویه باکتریانسان هم استفاده میبرای درمان 

 .(Demir et al., 2003)شوندهای درمانی بر انسان میبیوتیکآنتی تأثیرگردند. این پدیده باعث عدم انسان منتقل می
-های آنتیها و گیاهان دارویی از جمله جایگزینهای آلی، آنزیم دبیوتیکی، اسیبیوتیکی، سینترکیبات پروبیوتیکی، پری

بر بافت و مواد مغذی گوشت باعث افزایش کیفیت  تأثیر(. گیاهان دارویی به دلیل Awad et al., 2009بیوتیکی هستند)

اکسیدانی هستند که باعث ها دارای ویژگی آنتیهای آن(. گیاهان دارویی یا عصارهet al., Waskar 2009)شوندگوشت می

در نتیجه باعث بهبود کیفیت گوشت و افزایش  ،به تاخیر انداختن اکسیداسیون لیپید، رنگ پریدگی و رشد میکروبی شده

های گوشتی استفاده شوند. همچنین از گیاهان دارویی به عنوان محرک رشد در جیره جوجهارزش مواد مغذی خوراک می

دارویی بر بهبود افزایش وزن بدن، کاهش نرخ تلفات و ضریب تبدیل خوراک نیز مشخص شده  شود. اثرات مثبت گیاهانمی

بوده و دارای  2یکی از گیاهان ارزشمند، متعلق به خانواده زنبق (Aloe veraورا)(. آلوئهSabra and Mentha, 1990است)

اکسیدانی، ضدباکتریایی، گالیسمی، آنتیترکیبات فعال و خصوصیات دارویی گوناگون است و دارای خواصی همچون هایپو

عالوه، این ماده دارای مواد مغذی مناسبی هضدقارچی، ضد التهابی، تعدیل عملکرد سیستم ایمنی و ضد سرطانی است. ب

ورا دارای پلی ژل آلوئه (.Hamman, 2008ها است)ها، عناصر معدنی و آنزیمها، ویتامینهای آمینه، پروتئیننظیر اسید

تواند موجب ساکارید می. این پلی(Davis et al., 1994نام دارد ) 3ترین آن آسمانانهای گوناگونی است که عمدهاریدساک

 ,.Lin et alهای گوشتی شود)ها در دستگاه گوارش جوجهباسیلبهبود جمعیت میکروفلور روده از جمله تعداد کلنی الکتو

مستقیمی بربافت روده، بهبود عملکرد رشد و سالمت طیور داشته باشد  تأثیرتواند بهبود جمعیت میکروفلور روده می (.2005

های مضر موجب ابقای ازت و پروتئین گوشت شده و احتماال با افزایش پروتئین گوشت، سختی و از طرفی با کاهش میکروب

ورا گیاهان دارویی بخصوص ژل آلوئه تأثیر(. تاکنون تحقیقی در رابطه با Furuse and Yokota, 1985یابد)نیز افزایش می

بر عملکرد،  ورابررسی اثرات سطوح مختلف ژل آلوئهاین، این تحقیق به منظور بر کیفیت گوشت صورت نگرفته است. بنابر

 های گوشتی انجام گرفت.خصوصیات الشه و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی گوشت جوجه

 

 هامواد و روش

 طرح کامالً در قالبگرم(  44)با میانگین وزنی  308راس  ةجوجه خروس گوشتی یک روزه سویقطعه  180در این آزمایش، از 

آزمایش دسترسی آزاد به  ۀها طی دورجوجه استفاده گردید. در هر تکرار نر ةقطعه جوج 12سه تکرار و ، پنج تیمار تصادفی با

-رتیماها یکسان اعمال شد. بهداشتی برای تمامی تیمار شرایط محیطی از جمله نور، رطوبت، تهویه و شرایطآب و دان داشتند. 

 گرم در کیلوگرم 2/0)ومایسینئبیوتیک نآنتی درصد( و 5/2و  2، 5/1)صفر، وراژل آلوئهسطوح مختلف های آزمایشی شامل 

ورا از طریق روش مورد نیاز در این پژوهش از شرکت باریج اسانس تهیه شد. ژل آلوئه یوراژل آلوئه د.دنبو در جیره (خوراک

ها جدا شده و مواد نگهدارنده نیز به آن اضافه گردید. همچنین اندازه گیری برخی از مکانیکی و فیلتراسیون اولیه از برگ

درصد(، 2/37)(، گلوکزدرصد05/0درصد(، گلوکومانان)7/0ساکارید آسمانان)مانوز، ترکیبات فعال این گیاه از جمله پلی

( انجام Sq 4802, Unico, USA)با روش اسپکتوفتومتریدرصد(، نیز توسط همین شرکت 3/0)آرابینوز درصد( و9/23)گاالکتوز

های مختلف از نظر مواد مغذی، انرژی قابل متابولیسم، پروتئین، درصد کلسیم و های استفاده شده برای تیمارگرفت. تمام جیره

بیوتیک و ژل مورد نیاز با جیره در میکسر شابه بودند. آنتیفسفر قابل دسترس، سدیم و همچنین تعادل الکترولیتی کامال م

 ترکیب شدند. 

                                                           
1Calpain 
2 Liliaceae 
2Acemannan 
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 )بر حسب درصد ماده خشک(ة آزمایشیهای پایاجزا جیره و ترکیب شیمیایی جیره: 1جدول 

  روزگی(29-42)ۀ پایانیدور  روزگی( 11-28)ۀ رشددور  روزگی(1-10دوره آغازین ) مواد خوراکی %

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 تیمار

 16/59 89/58 91/58 93/58 16/59 18/55 08/55 10/55 12/55 18/55 02/52 93/51 95/51 96/51 02/52 ذرت

 12/33 79/33 78/33 78/33 12/33 09/38 11/38 11/38 11/38 09/38 11/41 12/41 12/41 12/41 11/41 سویا ةکنجال

 70/3 72/3 72/3 71/3 70/3 98/2 01/3 00/3 00/3 98/2 55/2 58/2 57/2 57/2 55/2 روغن سویا

 53/1 53/1 53/1 53/1 53/1 62/1 62/1 62/1 62/1 62/1 99/1 99/1 99/1 99/1 99/1 کلسیم فسفاتدی

 09/1 09/1 09/1 09/1 09/1 14/1 14/1 14/1 14/1 14/1 30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 سنگ آهک

 34/0 34/0 34/0 34/0 34/0 34/0 34/0 34/0 34/0 34/0 34/0 34/0 34/0 34/0 34/0 نمک

 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 مکمل معدنی

 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 مکمل ویتامینی

 09/0 09/0 09/0 09/0 09/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 19/0 19/0 19/0 19/0 19/0 ال متیونیندی

 00/0 05/0 04/0 03/0 00/0 00/0 05/0 04/0 03/0 00/0 00/0 05/0 04/0 03/0 00/0 ژل آلوئه ورا

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع کل

 آزمایشیهای ترکیبات شیمیایی محاسبه شدۀ جیره

 انرژی قابل متابولیسم

 )کیلوکالری/کیلوگرم(
2920 2920 2920 2920 2920 3000 3000 3000 3000 3000 3100 3100 3100 3100 3100 

 5/18 5/18 5/18 5/18 5/18 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 پروتئین

 85/0 85/0 85/0 85/0 85/0 9/0 9/0 9/0 9/0 9/0 05/1 05/1 05/1 05/1 05/1 کلسیم

 42/0 42/0 42/0 42/0 42/0 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 52/0 52/0 52/0 52/0 52/0 فسفر قابل دسترس

 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 سدیم

 28/1 28/1 28/1 28/1 28/1 40/1 40/1 40/1 40/1 40/1 49/1 49/1 49/1 49/1 49/1 آرژنین

 37/0 37/0 37/0 37/0 37/0 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 50/0 50/0 50/0 50/0 50/0 متیونین

 74/0 74/0 74/0 74/0 74/0 84/0 84/0 84/0 84/0 84/0 90/0 90/0 90/0 90/0 90/0 متیونین+سیستئین

 73/0 73/0 73/0 73/0 73/0 80/0 80/0 80/0 80/0 80/0 84/0 84/0 84/0 84/0 84/0 ترئونین

، k3ویتامین  E ،mg 1000ویتامین D3 ،IU 9000 ویتامین A ،IU 1000000ویتامین  IU 3500000هر کیلوگرم از مکمل ویتامینی شامل: 

mg 900  ویتامینB1 ،mg 500  ویتامینB9 ،mg 100  ویتامینH2 ،mg 3300  ویتامینB2 ،mg 5000  ویتامینB3 ،mg 15000 ویتامین

B5 ،mg 1500  ویتامینB6 ،mg 5/7  ویتامینB12 ،mg 250000  :کولین کلراید بود. هر کیلوگرم از مکمل معدنی شاملmg 50000  ،منگنز

mg 25000  ،آهنmg 50000  ،رویmg 5000  ،مسmg 500  ،یدmg 100 .سلنیوم بود 

 2/0: 5ورا، تیمار درصد ژل آلوئه 5/2: 4ورا، تیمار درصد ژل آلوئه2: 3تیمار ورا، درصد ژل آلوئه 5/1: 2: شاهد )فاقد هیچ گونه افزودنی(، تیمار1تیمار

 گرم در کیلوگرم نئومایسین

 

روزگی( استفاده گردید. 25-42روزگی( و پایانی)11-24روزگی(، رشد)0-10آغازین) ۀترتیب از سه جیر ها بهجوجه ةبرای تغذی

افزار ( تأمین شد و تنظیم جیره با استفاده از نرم2009شرکت راس) هایهای گوشتی طبق توصیهمیزان مواد مغذی جوجه

UFFDA گزارش شده است. در پایان 1های آزمایشی در جدول درصد مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره .انجام گرفت ،

واحد آزمایشی انتخاب و  روزگی(، تعداد دو قطعه خروس)با وزنی نزدیک به میانگین وزن گروه مربوطه( از هر 42دوره آزمایش )

سپس کشتار شدند و پر و پوست در آزمایشگاه از الشه جدا شد و حفرۀ شکمی عمود بر خط میانی و در ناحیه شکمی باز شده 



 

  
01 

 

  

علوم طیور دااگشنه ارومیه ژپوهشناهم
 

ها، جمع آوری و وزن کشی شد. سپس وزن و طول روده هر و چربی حفره شکمی موجود در شکم و اطراف سنگدان و روده

در دمای ران و سینه سمت چپ جداسازی و پس از هموژنیزه کردن گوشت به طور جداگانه، دند. کشی و ثبت شجوجه نیز وزن

C
 ,Brook Field CT3 Texture Analyzerبرای بررسی بافت گوشت ازدستگاه تکسچر آناالیزر) .داری شددر فریزر نگه -°20

Version 2.1, Englandهای گوشت ران و سینه قسمت برای این کار، نمونه .( واقع در مرکز رشد طبرستان استفاده شد

Cساعت در دمای  24های پالستیکی به مدت آوری گردید و در داخل کیسههای گوشتی جمعجوجه
قرار داده شدند تا  °4

Cدقیقه در دمای  25های ران به مدت ساعت، نمونه 24فرآیند جمود نعشی سپری شود. پس از 
های سینه به و نمونه °85

Cدقیقه در دمای  30ت مد
ها با پزد(. نمونهتر از ران میهای گوشت سینه دیرجوشانده شدند)به دلیل اینکه بافت پروتئین °90

-اساس کار این دستگاه بر اندازهبرای انجام این تست استفاده شد.  TA25ای برش داده شدند و از پروب استوانه 2×2×2کاتر 

گوشت استوار است. بنابراین برش با فشار کمتر نشان دهنده تردی بیشتر گوشت  گیری فشار الزم برای برش یک قطعه

گیری نیز به صورت درصدی از وزن زنده محاسبه و مورد تمام اجزا و بافت های مورد اندازه (.Miezeliene et al., 2011)است

تکرار برای هر یک با  3تیمار و  5تصادفی با های حاصل از آزمایش در قالب یک طرح کامال آنالیز آماری قرار گرفتند. داده

نیز ها میانگین ةمقایس( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SAS, 2002) SASافزارنرم  GLMهای خطیاستفاده از روش مدل

 شد.انجام در سطح احتمال پنج درصد  ای دانکنهدامنبا استفاده از آزمون چند 

 

 نتایج

 عملکرد 

های داری برای افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در کل دوره بین تیماران داد که تفاوت معنینتایج تحقیق اخیر نش

ورا در کل دوره به درصد ژل آلوئه 2های تغذیه شده با (. اما مصرف خوراک جوجه<05/0P( )2آزمایشی وجود نداشت)جدول 

 (. >05/0Pداری کمتر از مقدار مربوط به تیمار نئومایسین بود)طور معنی

 

 های گوشتیروزگی( جوجه 42)یک تا رهورا و نئومایسین بر عملکرد کل دوسطوح مختلف ژل آلوئه تأثیر :2جدول 

 سطح احتمال خطای استاندارد نئومایسین  %ژل5/2 %ژل2 %ژل5/1 شاهد 

 bc3/5143 ab8/5342 C9/4806 bc3/4960 a0/5640 49/130 008/0 خوراک مصرفی )گرم(

 69/0 11/116 4/2520 9/2338 8/2488 2/2492 8/2347 )گرم(افزایش وزن 

 20/0 08/0 23/2 12/2 94/1 14/2 20/2 ضریب تبدیل خوراک

a.b.c درصد است. 5دار در سطح اختالف معنی ۀدهندنشان حروف متفاوت در هر ردیف 

 

 های مختلف رودهوزن و طول بخش

نشان داده  3روزگی در جدول  42های مختلف روده در سن نئومایسین بر طول و وزن بخشورا و نتایج مربوط به سطوح مختلف ژل آلوئه

روزگی وجود  42های مختلف روده در سن های مختلف آزمایشی برای وزن و طول بخشداری بین تیمارشده است. هیچ تفاوت معنی

 (.<05/0Pنداشت)
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 روزگی 42های گوشتی در سن جوجه ۀبر وزن و طول رودورا و نئومایسین سطوح مختلف ژل آلوئه تأثیر: 3جدول 

 سطح احتمال خطای استاندارد نئومایسین %ژل5/2 %ژل2 %ژل5/1 شاهد روده

 37/0 11/0 55/1 59/1 55/1 47/1 50/1 وزن دئودنوم)گرم(

 50/0 17/0 64/2 29/2 23/2 46/2 44/2 وزن ژژنوم)گرم(

 86/0 13/0 36/2 23/2 29/2 16/2 04/2 وزن ایلئوم)گرم(

 86/0 14/0 10/1 12/1 12/1 34/1 00/1 وزن سکوم)گرم(

 83/83 00/82 83/83 83/82 67/88 87/2 59/0 (cmطول ژژنوم)

 00/82 16/83 50/89 00/85 16/86 91/3 65/0 (cmطول ایلئوم)

 16/24 83/22 50/22 00/23 33/23 36/1 43/0 (cmطول سکوم)
a.b.c  درصد است. 5دار در سطح دهنده اختالف معنیردیف نشانحروف متفاوت در هر 

 میزان مواد مغذی گوشت

مشاهده های تیمار شاهد درصد ژل نسبت به جوجه 2های تغذیه شده با داری برای ماده خشک گوشت سینه در جوجهافزایش معنی

داری طور معنیورا و نئومایسین بهمختلف ژل آلوئههای تغذیه شده با سطوح (. همچنین پروتئین سینه جوجه>05/0P( ) 4)جدول شد

داری ماده خشک و چربی ران در مقایسه با معنیدرصد ژل به طور 5/2(. با >05/0Pهای تیمار شاهد بود)بیشتر از مقدار مربوط به جوجه

ورا درصد ژل آلوئه 5/2و  5/1ده با های تغذیه ش(. همچنین پروتئین گوشت ران در جوجه>05/0Pتیمار شاهد و نئومایسین افزایش داد)

 (.>05/0P)اهد و نئومایسین بودهای تیمار شبیشتر از مقدار مربوط به جوجه

 روزگی 42های گوشتی در سن ورا و نئومایسین بر میزان مواد مغذی گوشت سینه و ران جوجهسطوح مختلف ژل آلوئه تأثیر :4جدول

 سطح احتمال استاندارد خطای نئومایسین %ژل5/2 %ژل2 %ژل5/1 شاهد 

     سینه   

 b66/26 ab78/27 a95/29 ab13/28 ab29/28 833/0 03/0 ماده خشک)%( 

 98/0 290/0 42/2 01/3 10/3 62/2 67/2 چربی )%(

 b42/22 a97/23 a90/23 a90/24 a31/25 451/0 04/0 پروتئین )%(

     ران   

 c64/23 bc66/24 ab99/26 a38/28 c36/24 84/0 01/0 ماده خشک)%(

 b27/4 c01/3 ab04/5 a78/5 ab97/4 37/0 01/0 چربی)%(

 b73/18 a10/21 ab80/19 a43/21 b71/18 65/0 04/0 پروتئین)%(
a.b.c درصد است. 5دار در سطح اختالف معنی دهندۀنشان حروف متفاوت در هر ردیف 

 

 کیفیت فیزیکی گوشت در تست تجزیه و تحلیل بافت

ی بر سختی، قابلیت جویدن و صمغیت گوشت سینه در تأثیربیوتیک ورا یا آنتینتایج تحقیق اخیر نشان داد که افزودن ژل آلوئه

دار سختی نسبت به ورا به جیره سبب افزایش معنیدرصد ژل آلوئه 5/1(. افزودن <05/0P( )5)جدول روزگی نداشت 42 سن

 2، 5/1 های تغذیه شده با(. قابلیت جویدن گوشت ران جوجه>05/0Pران گردید) های تیمار شاهد و نئومایسین گوشتجوجه

 2و  5/1( و همچنین افزودن >05/0P)ها بودهای سایر تیماربه جوجهداری بیشتر از مقدار مربوط طور معنیدرصد ژل به 5/2و 

 (.>05/0P، نئومایسین گردید)های تیمار شاهددار صمغیت نسبت به جوجهدرصد ژل به جیره، موجب افزایش معنی
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های گوشتی در تست تجزیه و تحلیل پروفایل ورا و نئومایسین بر کیفیت فیزیکی گوشت سینه و ران جوجهتأثیر سطوح مختلف ژل آلوئه :5جدول

 روزگی 42بافت در سن 

 سطح احتمال خطای استاندارد نئومایسین %ژل5/2 %ژل2 %ژل5/1 شاهد 

 سینه

 11/0 21/4 18/36 97/41 81/45 45/947 08/37 سختی)نیوتن(

 53/0 85/0 31/0 21/0 20/0 23/0 18/0 ژول(چسبندگی)میلی

 55/0 41/60 00/475 67/528 83/518 00/606 67/586 قابلیت جویدن)گرم(

 29/0 37/627 50/1296 83/1348 50/1297 50/1251 50/1240 صمغی)گرم(ویژگی

 ران

 b16/16 a95/24 ab06/21 ab69/21 b10/15 32/2 03/0 سختی)نیوتن(

 28/0 12/0 40/0 43/0 40/0 60/0 31/0 ژول(چسبندگی)میلی

 b83/270 a 70/420 a10/435 a50/431 b17/296 32/36 01/0 قابلیت جویدن)گرم

 c50/132 a 48/438 a33/447 ab50/347 b50/265 21/51 004/0 صمغیت )گرم(
a.b.c  ،درصد است. 5دار در سطح اختالف معنی دهندۀنشانحروف متفاوت در هر ردیف و برای هر پارامتر 

 

 کیفیت فیزیکی گوشت در تست فشاری

های (. تیمار<05/0P( )6)جدول های آزمایشی قرار نگرفتتأثیر تیمارسختی و تغییر شکل در سختی گوشت ران تحت 

 5/2های تغذیه شده با (. سختی گوشت سینه جوجه<05/0P)سختی گوشت سینه نداشتندر شکل در ی بر تغییتأثیرآزمایشی 

ورا درصد آلوئه 2یره شاهد و های تغذیه شده با جداری باالتر از مقدار مربوط به جوجهطور معنیورا بهدرصد ژل آلوئه

 (.>05/0P)بود

 

 روزگی 42های گوشتی در تست فشاری، در سن فیزیکی گوشت سینه و ران جوجهورا و نئومایسین بر کیفیت تأثیر سطوح مختلف ژل آلوئه :6جدول

 سطح احتمال خطای استاندارد نئومایسین %ژل5/2 %ژل2 %ژل5/1 شاهد 

 سینه

 C29/11 bc95/11 b76/12 a29/14 bc54/12 43/0 001/0 سختی )نیوتن(

تغییر شکل در 

 سختی)نیوتن(

94/14 83/14 98/14 96/14 93/14 05/0 43/0 

 ران

 22/0 43/0 77/4 07/4 27/3 18/4 17/4 سختی )نیوتن(

تغییر شکل در 

 سختی)نیوتن(

79/14 91/14 87/14 44/14 91/14 47/0 19/0 
a.b.c درصد است. 5دار در سطح اختالف معنی ۀدهندنشان حروف متفاوت در هر ردیف 
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 بحث

بر افزایش وزن موجب کاهش مصرف خوراک در کل  تأثیردرصد ژل بدون  2نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مصرف 

مطلوب این دسته افزودنی بر عملکرد و  بهبود راندمان مصرف خوراک  تأثیردهندۀ دوره پرورش گردید و این پدیده نشان

های ابلیت دسترسی به مواد مغذی و هضم آنها را از طریق افزایش سلولها، ق(. این افزودنیFernandez et al., 2004است)

-گابلت و سطح جذب پرز روده بهبود بخشیده و با تامین نیازهای پرنده، نیاز حیوان را برای مصرف خوراک بیشتر کاهش می

ورا بعد از تخمیر باعث آلوئه های موجود در گیاهان دارویی مانند ژل(. از طرفی، کربوهیدراتNahashon et al., 1996دهند)

-شوند که منجر به بهبود بازدهی هضم و در نتیجه کاهش خوراک مصرفی میکوچک می ۀدر بخش پایینی رود pHکاهش 

-های رشد گیاهی به جیره جوجهبه طور مشابهی، کاهش مصرف خوراک با افزودن محرک (.1388شوند)نوبخت و مهمان نواز، 

های ورا دارای اثرات محرک هضم و ترشح آنزیم( گزارش شده است. آلوئه2007همکاران) و Cabukهای گوشتی توسط 

ورا با افزایش تولید آنها سبب (. لذا آلوئهHernandez et al., 2004گوارشی و آندوژنی مانند آمیالز و کیموتریپسین است)

  منجر به بهبود بازدهی و کاهش مصرف خوراکهای روده شده و در نتیجه بدون تغییر افزایش وزن بهبود میزان جذب پرز

های مضر دستگاه ورا دارای ویژگی ضد میکروبی در برابر باکتری. از طرفی ژل آلوئه(Fernandez et al., 2004)گرددمی

شود تا خوراک گوارش بوده و در نتیجه با بهبود شرایط هضم و جذب مواد مغذی مصرف شده در مجرای گوارشی موجب می

-پلی. (Botsoglou et al., 2002با راندمان باالتری برای رشد و عملکرد حیوان مورد استفاده قرار گیرد) مصرفی

سیستم ایمنی و  افزایشهمچنین ها( و )جمعیت الکتوباسیلبهبود فلور روده از طریقورا موجود در ژل آلوئه )آسمانان(ساکارید

گردد. لذا ممکن است کاهش مصرف خوراک بدون اثرات میعملکرد بهبود  موجبها ها و ویروسمقاومت بدن در برابر باکتری

ها بیوتیکآنتی .(et al., Odo 2010)های عملکردی در تحقیق اخیر به همین اثرات آسمانان مرتبط باشدمنفی بر سایر پارامتر

های مولد آمونیاک میکروارگانیزم های پاتوژن و کاهش رشدتلیوم روده و از بین بردن رشد باکتریاز طریق کاهش ضخامت اپی

های آزمایشی تیمار تأثیر(. عدم Savage et al., 1996)شوندمصرف خوراک می و یا سایر ترکیبات ازته سمی موجب افزایش

درصد(، پودر  1/0)وراپودر آلوئهطور مشابهی، مصرف های مختلف روده در تحقیق اخیر مشاهده گردید. بهبر وزن و طول بخش

نظیر طحال، تیموس، سنگدان، قلب، وزن  های داخلیو اندامی بر بازدهی الشه تأثیر و ترکیبی از این دودرصد(  2/0)بهزردچو

 وراهمچنین مصرف ژل آلوئه .(Mehala and Moorty, 2008نداشته است) دئودنوم، وزن سکوم، طول دئودنوم و طول سکوم

بر ی تأثیرهای گوشتی در جیره جوجهگرم در کیلوگرم( نیز  1/0و  25/0)و خشک گرم در کیلوگرم( 25/0)به صورت تازه

، مرزه 100)آویشن های گیاهیمخلوطی از اسانس(. Sinuret et al., 2002)نداشت چربی حفره شکمی و طول و وزن روده

 Witzel et). 1990)نکردایجاد ، پانکراس، پیش معده و روده کوچک کبدتغییری در وزن  گرم در لیتر(میلی 300و گزنه  200

al.,  

درصد ژل بیشترین مقدار ماده خشک سینه را در تحقیق اخیر باعث گردید. همچنین استفاده از سطوح مختلف ژل و  2مصرف 

درصد ژل، موجب افزایش ماده خشک و پروتئین شدند. پروتئین  5/2نئومایسن، پروتئین سینه را افزایش دادند ولی مصرف 

اعتقاد بر این است که استفاده از  .(Smith, 2001تر از ران و چربی و رطوبت ران بیشتر از سینه است)سینه پرندگان بیش

ی خوراکی هاافزودنی .(et al., Kim (2009تواند کمک شایان توجهی به تغییر ترکیبات شیمیایی گوشت کندگیاهان می

است  شوند. امروزه تالش شدهباعث تغییر ترکیب چربی گوشت میها مانند گیاهان دارویی)پودر، عصاره، اسانس( و پروبیوتیک

اشباع گوشت چرب غیرهایتا با تغییر مواد مغذی مانند گیاهان دارویی، مقدار کل چربی و کلسترول را کاهش و محتوای اسید

اهان دارویی با کاهش اکسیدانی و مواد فعال گی(. ترکیبات آنتیPikual, 2009)چربی ماربلینگ( را افزایش داد)پرندگان

تشکیل اکسیژن فعال و کاهش اکسیداسیون پروتئین، از دفع مقادیر باالی ازت از روده جلوگیری کرده و باعث بهبود راندمان 

ها شوند. حضور جمعیت میکروبی مضر در دستگاه گوارش منجر به تحریک ساخت ایمنوگلوبولینابقای ازت در بدن پرنده می

های مضر موجود در یابد. به عالوه باکتریای کاهش میسازی پروتئین در بافت ماهیچهدر نتیجه ذخیره در بدن پرنده شده و

توانند راندمان استفاده از ازت موجود در کنند و در نتیجه میها آمینه رقابت میروده با میزبان برای استفاده از آمینواسید

های مضر روده باعث افزایش ابقای ازت ن موجود در ژل با کاهش میکروبهای خوراک را در بدن کاهش دهند. آسماناپروتئین

های چرب ورا منبع غنی اسید(. ازسوی دیگر، آلوئهFuruse and Yokota, 1985شود)در نتیجه افزایش پروتئین گوشت می
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ای و بهبود کیفیت یچه)لینولنیک اسید( است که بعد از مصرف وارد بدن پرنده شده و در ساخت چربی درون ماهاشباعغیر

شود، اما اشباع باعث افزایش اکسیداسیون میچرب غیر. همچنین افزایش اسید(et al., Lopez 2001)کندگوشت دخالت می

کند اکسیدان عمل میهای توکوفرول و اسید اسکوربیک به عنوان آنتیورا به دلیل داشتن ترکیبات فنولیک و ویتامینژل آلوئه

درصد ژل  5/1های تغذیه شده با جوجه ،شود. در تست تجزیه و تحلیل پروفایل بافتکیفیت گوشت میو موجب افزایش 

درصد ژل بیشترین قابلیت جویدن و صمغیت را در گوشت ران  5/2و  2، 5/1های تغذیه شده با بیشترین سختی و جوجه

های فیزیکی و ای است که توسط فاکتورپیچیده ها، واکنشارزیابی کیفیت گوشت برای تعیین تردی و دیگر فاکتور داشتند.

همچون دیگر حیوانات بستگی به  پرندگانتردی گوشت (. et al., Jeremiah 1996)شودحسی در هنگام جویدن انجام می

 جمود در زمان تبدیل آن به گوشت دارد. این تغییرات عمدتا در جریان ماهیچهتغییرات شیمیایی و فیزیکی  مقدار شدت و

نیز موثر تردی گوشت  در ،نعشی و فرآیند نرم شدن پس از آن اثر بگذارد جمودروی بر دهد و هر عاملی که رخ می نعشی

نیز بر تردی  های همبند موجود در بین الیاف عضالنی و ضخامت الیاف عضالنیمقدار بافت .(Froning et al., 1978است)

 که مقدارشود)می بیشترهای میوفیبریل تردی گوشت پخته با افزایش طول سارکومر .(Crouse et al., 1991) گوشت اثر دارد

 هبر جذب آب به وسیل عالوهوجود دارد.  ،بین تردی گوشت و جذب آب رابطه مستقیم در خود نگه می دارد(.آب  ثابتی

 Allen etگذار است)تأثیروشت در تردی گ دی نیزگوشت، تجزیه اتصاالت پپتی به هنگام تبدیل شدن ماهیچه بهها ماهیچه

al., 1992.)  

پیوستگی و قابلیت جویدن بر سینه و ران نشان داد که گوشت سینه به دلیل داشتن پروتئین بیشتر و بررسی سختی، بهم

تر و همچنین دارای قابلیت جویدن بیشتری نسبت به گوشت ران بود، زیرا گوشت ران تر و بهم پیوستهچربی کمتر، سخت

شود. چربی چربی بیشتر و پروتئین کمتری است و البته چربی خود به تنهایی عاملی است که باعث کاهش سختی میدارای 

میوزیم و همچنین سبب بر هم ریختن ساختمان بافت های کالژن پریبین عضالنی باعث رقیق کردن و جدا کردن فیبر

 ,.Hocquette et al)دارد تأثیرنهایت بر تردی گوشت  گردد که در افزایش سفتی گوشت و درای میپیوندی بین ماهیچه

-شود و از کیفیت آن میسختی خیلی زیاد به معنای کیفیت بهتر نیست و این باعث نقطه برش باالتر از آن بافت می (.2010

تیمار های (. سختی با قابلیت جویدن همبستگی دارد و در حقیقت با کاهش سختی در جوجهand Chung, 1998 Hsuکاهد)

شاهد و نئومایسین، قابلیت جویدن نیز کاهش پیدا کرد یعنی نیروی کمتری برای پاره کردن بافت الزم بود. از سویی دیگر، 

یابد. قابلیت جویدن با ویژگی صمغی و قابلیت ارتجاعی همبستگی دارد و با کاهش قابلیت جویدن صمغیت نیز کاهش می

(. هرچه Lin et al., 2002گذارد)یز بر نتیجه تجزیه و تحلیل بافت اثر میهمچنین محتوای پروتئین و رطوبت گوشت ن

مشخص شده است  (. همچنینet al., Kotwaliwale 2007)کندظرفیت نگهداری آب بیشتر باشد، سختی آن کاهش پیدا می

-گوشت می صمغیت پیوستگی، قابلیت جویدن وکه افزایش پروتئین موجود در گوشت منجر به افزایش سختی، بهم

ها کنند. این پروتئینهای میوفیبریلی، ویژگی بافت گوشت را مشخص می(. در حقیقت، پروتئینPietrasik et al.,1999گردد)

(. با توجه Xiong, 1997شوند)پیوستگی یا انسجام بافت گوشت مینقش مهمی در طول پردازش گوشت دارند زیرا باعث بهم

وتئین ماهیچه است، لذا هرگونه تغییر در مولکول میوزین بر بافت و ظرفیت نگهداری آب در ترین پربه اینکه میوزین کاربردی

( گزارش کردند که هرچه ظرفیت نگهداری آب 1997) Carpenterو   Chang(. et al., Muchenje 2008گذارد)آن اثر می

کند و به دنبال آن قابلیت یو محتوی چربی در سوسیس گوشت جوجه بیشتر باشد، تنش برشی و سختی کاهش پیدا م

-( نیز گزارش کرد که افزایش چربی در سوسیس گوشت جوجه1999) Fletcherیابد. در همین راستا، جویدن نیز کاهش می

همچنین رابطه نزدیکی بین  .شودپیوستگی گوشت میهای گوشتی باعث کاهش سختی، ویژگی صمغی، قابلیت جویدن و بهم

ماهیچه)چگالی فیبر ماهیچه و قطر آن( و تردی گوشت وجود دارد. ماهیچه نازکتر و دارای چگالی بیشتر های فیبر ویژگی

 (. Holcman et al., 2003شود)تر شدن گوشت میتر شدن و تردموجب نرم

 های گوشتیدرصد ژل در این تحقیق موجب افزایش سختی گوشت گردید. با مقایسه سختی سینه و ران جوجه 5/2مصرف 

بیشتری  4تر از ران بوده و دارای تنش برشیدلیل داشتن پروتئین بیشتر و چربی کمتر، سخت مشاهده شد که گوشت سینه به

                                                           
4
 Shear force 
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این نیرو شبیه  .شودنسبت به ران است. نیروی برشی به عنوان نیروی فعال وارد شده به صورت عمود بر ماده تعریف می

های این افزایش سختی گوشت جوجه (.,Takahashi 1996گی مثبت دارد)کند و با سختی همبستهای جلو عمل میدندان

 5/2های تیمار درصد ژل احتماال ناشی از افزایش پروتئین گوشت است. میزان پروتئین گوشت سینه جوجه 5/2تغذیه شده با 

نیوتن( برای  29/14)بیشتری های شاهد بود و به دنبال آن سختیدرصد برای جوجه 42/22درصد در مقابل  90/24درصد، 

نیوتن( الزم بود. سختی بیشترگوشت  11/ 29)شاهدهای درصد در مقابل گوشت جوجه 5/2های تیمار گوشت سینه جوجه

شود تا نیروی بیشتری برای برش آن الزم باشد. افزایش پروتئین و کاهش ظرفیت نگهداری آب منجر به افزایش موجب می

(. استفاده از گیاهان دارویی et al., Jin 2007گردد)تر فیزیکی گوشت میر پایدارنیروی برش در گوشت و همچنین ساختا

 ,.et al 2008درصد سبب کاهش نیروی برشی و در نتیجه افزایش تردی گوشت شده است) 2و  1نظیر پودر آویشن به میزان 

Destefanis)ها و در نتیجه سارکوپالسمیک و میوفیبریلهای . نیروی برش زیاد نشان دهنده کاهش دناتوره شدن پروتئین

  (.,Lawrie and Roberts 1974تر و با سختی بیشتر خواهد بود)ایجاد گوشت سفت

 

 کلی گیرینتیجه

)افزایش مطلوبی بر کیفیت شیمیایی تأثیرورا موجب بهبود عملکرد شده و بر اساس نتایج این تحقیق، اگرچه افزودن ژل آلوئه

)کاهش سختی، قابلیت مطلوبی بر کیفیت فیزیکی تأثیرتواند اما نمی ،خشک، پروتئین و چربی( گوشت سینه و ران دارد ۀماد

 جویدن، چسبندگی و صمغیت( گوشت داشته باشد. 
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