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 Introduction:  The experiment was designed to investigate the effect of adding rosemary 

powder (Rosmarinus officinalis) along with sesame and soybean oil on changes in 

intestinal morphology, meat quality and some blood indices in the Japanese quail. 

Materials & Methods: The experiment was performed in factorial based on completely 

randomized design with 6 treatments, 4 replications and 15 meat quail pieces in each 

repetition. Experimental treatments include: 1) Sesame oil + zero surface of rosemary 2) 

Sesame oil + 1 g/kg rosemary 3) Sesame oil + 2 g/kg rosemary 4) Soybean oil + zero level 

of rosemary 5) Soybean oil + level one of rosemary 6) Soybean oil + level two rosemary. 

On the final 35 day of the experiment, two quails (male and female) were selected from 

each pen that weighed close to the average weight of the population. Each quail was 

manually peeled and carcasses separately, and different parts of the body were weighed 

and internal organs were weighed. 

Result: The results showed that head, thigh, pancreatic, heart, gingival and testicular 

relative weight were not significantly different in experimental treatments (P<0.05). But 

the effect of sesame oil was more than soybean oil (P<0.05). In blood indices, urea levels 

were significantly reduced with increasing rosemary powder levels (P<0.05). Meat pH did 

not differ between the experimental group. Beyond the TBA, there was a significant 

difference between the experimental treatments (p<0.05). TBA decreased with increasing 

amount of Rosemary powder. In cookingloss, there was no significant difference between 

the experimental treatments. In drippingloss, there was no significant difference between 

experimental treatments.  

Conclusion: As a result, the use of Rosemary powder and sesame oil in  diet can have 

positive and beneficial effects on quail. 
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 همراه روغن،به (Rosmarinus officinalis) ِاکلیل کوهیاثر افزودن سطوح مختلف پودر 
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همراه روغن کنجد و سویا بر تغییرات به( Rosmarinus officinalis) اِکلیل کوهياین آزمایش با هدف بررسي تأثیر افزودن پودر  :مقدمه

  هاي خوني در بلدرچین ژاپني طراحي شد.شناسي روده، کیفیت گوشت و برخي از شاخصریخت

قطعه بلدرچین گوشتي به  15تکرار و در هر تکرار  4تیمار، 6کامالً تصادفي  با طرح  در قالب صورت فاکتوریلبهاین آزمایش  ها:مواد و روش

روغن ( 3روغن کنجد + سطح یک اِکلیل کوهي  ( 2روغن کنجد + سطح صفر اِکلیل کوهي  ( 1تیمارهاي آزمایشي شامل:  اجرا درآمد.

( روغن سویا + سطح 6روغن سویا + سطح یک اِکلیل کوهي  ( 5روغن سویا + سطح صفر اِکلیل کوهي  ( 4کنجد + سطح دو اِکلیل کوهي  

انجام آزمایش از هر پن دو عدد بلدرچین )نر و ماده( نزدیک به میانگین وزني جمعیت انتخاب گردید هر بلدرچین  35دو اِکلیل کوهي. در روز 

 صورت دستي پوست کنده و تفکیک الشه و توزین شد.به

وزن سنگدان و وزن بیضه  وزن قلب، داري بین تیمارهاي آزمایشي براي وزن سر، وزن ران، وزن پانکراس،معني نتایج نشان داد که تفاوت نتایج:

هاي خوني، میزان اوره با افزایش سطح (. در فراسنجه>05/0P) تر از روغن سویا بودوجود نداشت. اما اثر روغن کنجد بر صفات مذکور بیش

گوشت در بین گروه آزمایشي متفاوت نبود. شاخص تیوباربیتوریک  pH(. تفاوتي بین >05/0P) افتداري کاهش یطور معنيهاکلیل کوهي ب

(. در شاخص افت ناشي از پخت اختالف >05/0Pدار وجود داشت )( در بین تیمارهاي آزمایشي )سطوح روغن( اختالف معنيTBAاسید )

  داري وجود نداشت.ابه در بین تیمارهاي آزمایشي تفاوت معنيداري بین تیمارهاي آزمایشي نبود. در شاخص افت ناشي خونمعني

   در جیره، سبب بهبود صفات الشه شد. کنجد همراه روغنبهاِکلیل کوهي  پودر از استفاده :گیري و بحثنتیجه



                                                                                              .Soltani Raber et al                                                                     رابری و همکارانسلطانی

 

081  

 مقدمه

در تغذيه  حیواني پروتئین ترين بخشمهماز گوشت پرندگان        

تر و پروتئین كم چربي پايین، به قیمت باتوجهو  شودمحسوب ميانسان 

، Fletcherو  Poolداراي برتري است )ها ، نسبت به ساير گوشتباالتر

هاست كه براي سال پاداكسنده طبیعي و شیمیايي تركیبات(. 1995

و  Botsoglou) گیرندكنترل فساد مواد غذايي مورد استفاده قرار مي

 گیاهي است از خانواده يرزماريا  اِكلیل كوهي (.2003همكاران، 

صورت درختچه كوچک كه ارتفاع آن يک و به بوده چند ساله لبیاته و

 یداس كارنوزول،) يفنل باتیترك از يغن منبع شودمي تا دو متر

 حضوراست  باال ييايباكترضد تیخاص با( کیدكافئیاس ک،ینيرزمار

 ينيگزيجا يبرا الزم طيشرا اهیگ نيا در اليباكتريآنت باتیترك

است  كرده فراهم را ها(بیوتیکهاي محرک رشد )آنتيپادزيست

(Tavassoli  ،2001و همكاران .)ين ماده فعال در عصاره اِكلیل ترمهم

ین تركیبات فنولي ديگري مثل چنهم باشد.يمكوهي كارنوزول 

اسیدرزمارينینک و اسیدكارنوزيک از  ،رزمانول رزمانول و ايزواپي

عصاره  (.Loliger ،1983هاي اِكلیل كوهي جداسازي شده است )برگ

نگ گوشت از تغییرات ر اكسايش چربيرزماري عالوه بر جلوگیري از 

كند و باعث افزايش كیفیت داري جلوگیري ميقرمز در طول دوره نگه

هاي اخیر، سال در(. 2003و همكاران،  Formanek) شودگوشت مي

عنوان محرک رشد افزايش يافته هي بتمايل به استفاده از گیاهان داروي

سبب ر فلور میكروبي گوارش ق تأثیر بها از طرياست كه اين افزودني

استفاده از مقدار (. 2008و همكاران،  Windischشوند )ميود رشد بهب

 يهاروزانه جوجه جیره رزماري در خشک پودر یلوگرمك بر گرمیليم 600

با افزايش سطح پودر رزماري . گوشتي سبب بهبود كیفیت آن شد

 از كنجد روغن (.1389كاهش يافت )افتخاري،  هاياكسیداسیون چرب

 و بو نیچنهم و تیفیك نیهم لیدلبه و باالست باكیفیت هايروغن

و  Moazediنامند )مي يروغن هايدانه ملكه را دانه نيا مطبوع طعم

 باعث كنجد روغن كه اندداده نشان مطالعات از يبرخ(. 2011همكاران، 

 از يحاك يگريد گزارش كهدرحالي .گرددمي HDL كلسترول شيافزا

و همكاران،  Sankar) است HDL كلسترول سطح بر روغن نيا تأثیر عدم

(. روغن كنجد يكي از منابع غني فیتواسترول است كه از تولید 2005

كند. روغن كنجد يمي كولون، پرستات و پستان جلوگیري هاسرطان

 ،A هاييتامینو داراي اسیدهاي چرب مختلف، تركیبات پاداكسنده،

B ،ده و خاصیت ضدمواد معدني نظیر آهن، كلسیم، مس و فسفر بو 

در مقابل اشعه  DNAيايي دارد. سزامول از تخريب ضدباكترالتهابي و 

اكسیدان موجود در آن يآنتعلت حضور به كه كنديمگاما جلوگیري 

است. هدف از اين مطالعه بررسي اثر افزودن سطوح مختلف پودر 

شناسي روده، كیفیت همراه روغن، بر تغییرات ريختبه اِكلیل كوهي

 ژاپني بود خوني در بلدرچین هايشاخص از الشه و برخي صفات  گوشت،

 ها مواد و روش
 انجام گرفت.پرورش بلدرچین دانشگاه اراک سالن  در مطالعهاين        

فرمول جیره هر جداگانه با توجه به  تیمارهر گروه  آزمايشي هايجیره

منظور جلوگیري از اكسیداسیون به و ساختهNRC  1994براساس مرحله

اول هر صبح  مواد آزمايشجیره تهیه چربي موجود در جیره، فرايند 

 .(1)جدول  گرديدانجام مي
 

 تركيب مواد خوراكي و در تيمارهاي مختلف آزمايشي: 1جدول 

 3 ماريت 2 ماريت 1 ماريت )%( مواد خوراكي
 54/59 64/53 64/53 ذرت

 81/39 81/39 81/39 درصد( 44) سويا نجالهك

 36/1 36/1 36/1 كربنات كلسیم

 88/0 88/0 88/0 كلسیم فسفاتدي

 16/0 16/0 16/0 نمک طعام

 16/0 16/0 19/0 كربنات سديمبي

 25/0 25/0 25/0 مكمل ويتامیني

 25/0 25/0 25/0 معدني مكمل

 39/0 39/0 39/0 لیزين-ال

 07/0 07/0 07/0 متیونین-دي ال

 0 1 2 يبادماسه

 1 1 1 روغن سويا يا روغن كنجد

 0 0 0 روغن كنجد

 2 1 0 اِكلیل كوهي

 تركيب شيميايي محاسبه شده

)كیلوكالري  انرژي قابل متابولیسم

 (كیلوگرم در
2900 2900 2900 

 24 24 24 )%( خام نیپروتئ

 30/1 30/1 30/1 )%( لیزين

 5/0 5/0 5/0 متیونین )%(

 85/0 85/0 85/0 سیستئین )%(متیونین+ 

 00/1 00/1 00/1 كلسیم )%(

 45/0 45/0 45/0 )%( فسفر قابل دسترس
، Aويتامین  يالمللنیواحد ب 4400000هر كیلوگرم مكمل ويتامیني حاوي 

 گرميلیم E ،2000ويتامین  گرميلیم D، 14400 ويتامین يالمللنیب واحد 72000

 گرميلیم 612ريبونالوين،  گرميلیم 3000كوباالمین، گرميلیم K ،640ويتامین 

 گرميلیم 612 نیاسین، گرميلیم 12160اسیدپانتونیک،  گرميلیم 4896تیامین، 

هر  .باشديگرم كولین كلرايد م 260بیوتین و  گرميلیم 2000پیرودوكسین، 

 100گرم روي،  338گرم منگنز،  5/64مصرفي حاوي معدني مكمل  لوگرمیك

گرم سلنیوم  8كبالت و  گرميلیم 190 د،ي گرميلیم 640گرم مس،  8آهن،  گرم

 .باشديم
 

تكرار و  4تیمار، 6اين آزمايش در قالب طرح كامالً تصادفي با        

تیمارهاي آزمايشي  قطعه بلدرچین گوشتي اجرا شد. 15در هر تكرار 
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اِكلیل كوهي، بدون  سوياروغن  جیره بر پايه :1تیمار  عبارت بودند از:

 در گرم 1) 1سطح  روغن سويا+ اِكلیل كوهي بر پايهجیره : 2تیمار 

 2) 2روغن سويا+ اِكلیل كوهي سطح يهجیره بر پا: 3تیمار  ،(كیلوگرم

 اِكلیل كوهي،روغن كنجد بدون بر پايهجیره  4تیمار  ،گرم در كیلوگرم(

گرم در  1) 1سطحروغن كنجد+ اِكلیل كوهي بر پايهجیره  5تیمار 

 2) 2سطحروغن كنجد+ اِكلیل كوهي بر پايهجیره  6تیمار ، كیلوگرم(

يک قطعه  از هر تكرار آزمايشيدر پايان آزمايش  .گرم در كیلوگرم(

در حد میانگین  نر و يک قطعه جوجه بلدرچین ماده جوجه بلدرچین

 و وزن يكنوزن گروه مورد آزمايش انتخاب شد. پس از ذبح، پوست

مختلف ازجمله:  يهاقسمتوزن تفكیكي الشه صورت گرفت و  يشك

الشه، سر، سینه، ران، كبد، پانكراس، قلب، پیش معده، روده كوچک، 

و بال با استفاده از ترازوي  پشتروده بزرگ، سكوم، سنگدان، بیضه، 

گرم توزين گرديد و نتايج ثبت گرديد. بعضي  01/0ديجیتالي با دقت 

ي ازجمله: طول روده بزرگ، طول روده كوچک و از اجزاء ازنظر طول

هاي مربوط به صفات الشه تمام داده شدند. یريگاندازه طول سكوم

صورت نسبي )درصدي از وزن بدن تصحیح شدند و به به وزن زنده

، گلیسیريدتري ل،وكلستر غلظت تعیین جهت گیريخون شدند. بیان بدن(

LDL  وHDL دوروزگي از هر واحد آزمايشي،  42در سن  سرم خون 

 گرفتهخون در زمان كشتار لیتر میلي 2حدود  قطعه پرنده انتخاب و

 میكروتیوپو به  جداشدههاي سرم نمونه گیريخونشد. پس از 

 ،و براي اطمینان از عدم باقي ماندن لخته در سرم شده منتقل

ام و سپس دقیقه انج 10مدت به دقیقه در 4000 با سرعتسانتريفیوژ 

ديگري منتقل گرديد. كلسترول موجود در  لولهسرم شفاف به 

و با كیت  CHOD – PAPهاي سرم با استفاده از روش آنزيمي نمونه

هاي موجود در نمونه یسیريدگلتري .تعیین شد پارس آزمون تجاري

 و با كیت تجاري GPO/TRINDERسرم با استفاده از روش آنزيمي 

هاي سرم با استفاده از موجود در نمونه HDL.تعیین شد پارس آزمون

پارس آزمون با استفاده  و با كیت تجاري CHOD- PAPروش آنزيمي 

، هاي كیفیت گوشتشاخص تعیین جهت .تعیین شد از اسپكتوفتومتري

دار قرار گرفت و به فريزر هاي پالستیكي زيپعضله ران درون پاكت

ترهاي كیفیت گوشت گراد( منتقل شد. پارامدرجه سانتي -20)

( در سه بازه (MDAآلدهید )ديمالون، اسیديته ،داري آب)ظرفیت نگه

 گیري شدند.ماه بعد از كشتار اندازه 6و  3از كشتار،  روز بعد ،زماني

آب  لیتریليم 50گرم از نمونه گوشت ران منجمد شده، همراه با  10

 سانتريفیوژ شدهدور در دقیقه  2000دقیقه و سرعت  1مدت مقطر به

لیتر آب مقطر میلي 5/47تا يكنواخت گرديد و در يک بالن تقطیر، با 

موالر براي  4لیتر اسیدهیدروكلريک میلي 5/2ها به آنقرار داده شد و 

جوش سنگ عدد چند و ضدكف اضافه گرديد، 5/1به  آن رساندن اسیديته

دست هاي بهم اضافه و در بالن حرارت داده شد تا محلول تقطیرشده

اسید لیتر معرف میلي 5لیتر از محلول تقطیرشده و میلي 5 آمد.

 90لیتر اسیداستیک گالسیال میلي 100)(TBA)تیوباربیتوريک 

( به لوله دردار منتقل گرديد و يک TBAگرم  2883/0همراه درصد به

لیتر معرف میلي 5لیتر آب مقطر و میلي پنجشاهد هم با استفاده از 

دقیقه در آب در حال جوش حرارت داده  35مدت ها بهتهیه شد. لوله

دقیقه سرد گرديد و با  10مدت ها در آب سرد، بهشدند و سپس لوله

گیري نانومتر، اندازه 538موج استفاده از دستگاه اسپكتوفتومتر با طول

 :(1989و همكاران،  Pikul) شد

6/2 ×D =TBA گرم مالونیل دآلدهید در كیلوگرم گوشت()میلي 

D: شده از اسپكتوفتومترعدد قرائت 

يک گرم از نمونه گوشت داري آّب، براي اندازه گیري ظرفیت نگه       

دقیقه در سانتريفیوژ قرار داده و سرعت  4مدت ران برداشته و به

پس از سانتريفیوژ  دور در دقیقه تنظیم شد. نمونه 1400سانتريفیوژ 

آرامي با پارچه كامالً كتان خشک كرده و دوباره وزن كرده، كردن به

درجه  70ساعت در دماي  24مدت پس از توزين كردن، نمونه به

قرار داده و وزن كرده و درنهايت اعداد در فرمول زير قرار  گراديسانت

  (.1971و همكاران،  Boutohشد )را محاسبه  WHCو  گرفت

 = داري آبظرفیت نگه

 -شدن )گرم( وزن پس از خشک

 ×100 وزن بعد از سانتريفیوژ )گرم(

 وزن اولیه )گرم(          

سانتريفیوژ لیتر آب مقطر میلي 50گرم از نمونه گوشت ران در  10

صاف و به كمک  گاز استريل گرديد سپس با استفاده از تا يكنواخت كرده

 .گیري گرديدها اندازهمتر در دماي اتاق اسیديته نمونه pHدستگاه 

مكعب از گوشت ران يک سانتيافت ناشي از پخت  گیرياندازه براي

ساعت در دماي  24مدت بريده و وزن گرديد قطعه جداشده گوشت به

دقیقه در حمام  10مدت آن به ازداري شد، پسگراد نگهسانتي درجه 4

گراد قرار داده شد. در مرحله آخر ه سانتيدرج 85آب گرم در دماي 

و  Park) آرامي و با پارچه كتان پاک شد و دوباره وزن گرديدنمونه به

  (.2004همكاران، 

 = افت ناشي از پخت
 وزن اولیه )گرم(-)گرم( نهاييوزن 

100× 
 وزن اولیه )گرم(                

يک قطعه  گذاري يا خونابه،يخچال از ناشي افت گیرياندازه براي       

از گوشت ران جداشده و وزن شد و در پارچه كتان خالص قرار داده 

 شد. سپس نمونه موردنظر در پاكت پالستیكي قرار گرفت. نمونه مورد

گراد قرار گرفت. بايد درجه سانتي 4ساعت در دماي  24مدت نظر به

 24باشد. پس از دقت شود كه نبايد گوشت با پالستیک تماس داشته 

آرامي روي پارچه كتاني مالش داده شد و دوباره وزن ساعت گوشت به

 (.2013و همكاران،  Hashemipour) گرديد

 = يخچال گذاري از ناشي افت
 وزن اولیه )گرم( -)گرم(  نهاييوزن 

100× 
 وزن اولیه )گرم(              
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انجام  امالً تصادفيكطرح  قالب در صورت فاكتوريلآزمايش بهاين        

درچین قطعه بل 15و هر تكرار شامل  4 تیمار تكرار براي هر تعداد گرفت.

افزار آماري ها، نرمدادهتحلیل  و يهبراي تجز است. شده گرفته درنظر

SAS (2006) شد نجاما درصد 5 سطح آماري در هایانگینم مقايسه و بود. 

 زير است: صورتبهها در اين آزمايش مدل آماري براي آنالیز داده
ijk+ e ijαβ+ j+β i=μ+ α ijkY 

ijkY:  شده براي هر صفت مقدار مشاهده ،μ: میانگین جامعه ،i α:  اثر

 و نوع روغن متقابل اثر :ijαβ، اِكلیل كوهي سطحاثر : jβ، نوع روغن

 آزمايشي خطاي: ijke، اِكلیل كوهي سطح

 

 نتایج

وزن سنگدان و وزن  وزن قلب، ران، وزن پانكراس،وزن سر، وزن        

زمايش، در تیمارهاي آزمايشي آيک از پرندگان مورد بیضه در هیچ

(. اما در صفت <05/0P) داري مشاهده نگرديد( تفاوت معني2)جدول 

تر از دار شد كه اثر روغن كنجد بیشوزن سینه اثر نوع روغن معني

وزن كبد و پیش معده اثر نوع (. در صفات >05/0P) روغن سويا بود

 تر از روغن كنجد بوده استدار شد كه اثر روغن سويا بیشروغن معني

(05/0P<.) .اما اثر  سطح اِكلیل كوهي بر وزن نسبي كبد اثر نداشت

ترين مقدار ها بر وزن كبد اثرگذار بوده است كه بین بیشمتقابل آن

 رين مقدار وزن كبدت( و كم1روغن سويا در اِكلیل كوهي) وزن كبد

داري ( از لحاظ آماري اختالف معني2 روغن كنجد در اِكلیل كوهي)

(. سطح اِكلیل كوهي بر وزن پیش معده اثر >05/0P) وجود داشت

ها بر وزن پیش معده اما اثر متقابل آن (.<05/0P)داري نداشت معني

ر روغن سويا د) ترين مقدار وزن پیش معدهاثرگذار بود كه بین بیش

روغن  در تیمار)ترين مقدار وزن پیش معده ( و كم1 اِكلیل كوهي

 (.>05/0P) داري وجود داشت( اختالف معني1كنجد در اِكلیل كوهي 

آورده  3در جدول  هاي خوني با تیمارهاي آزمايشيبررسي شاخص

آلكالین  ،LDLگلیسیريد، تري گلوكز، خوني هايفراسنجه در شده است.

داري بین تیمارهاي ( تفاوت معني3و كلسترول )جدول   HDLفسفات،

ترين بین بیش لحاظ آماري اما اوره از (<05/0P) آزمايشي وجود نداشت

 سطح اِكلیل كوهي) ترين سطح آن( و كم1 سطح اِكلیل كوهي) سطح

در بررسي وزن روده كوچک  (.>05/0P) دار بود( داراي تفاوت معني3

میزان اِكلیل كوهي  وزن روده كوچک نیز مشخص شد كه با افزايش 

( كه اين اختالف از نظر آماري 4افزايش پیداكرده است )جدول 

دار نبود. در بررسي وزن روده بزرگ و وزن سكوم تفاوت معني

داري بین تیمارهاي آزمايشي مربوط به اِكلیل كوهي وجود معني

تفاوت  هاي طول روده كوچک و بزرگ و سكوم نیزدر بررسي .نداشت

 داري بین تیمارهاي آزمايشي وجود نداشت.معني

بررسي فراسنجه هاي كیفي گوشت در تیمارهاي داري اِكلیل        

گوشت در بین گروه آزمايشي  pH( نشان داد كه 5كوهي )جدول 

در بین تیمارهاي آزمايشي  TBAدر فراسنجه  .(<05/0p) متفاوت نبود

(. با افزايش مقدار پودر اِكلیل >05/0pدار وجود داشت )اختالف معني

داري معني اختالف Cookingloss فراسنجه در يافت. كاهش TBA كوهي،

در  Drippinglossفراسنجه  در .(<05/0p) بین تیمارهاي آزمايشي نبود

 .(<05/0pداري وجود نداشت )بین تیمارهاي آزمايشي تفاوت معني

 

 هاي گوشتيوزن بدن( در بلدرچين گرم 100)كنجد يا سويا( و سطوح مختلف پودر ِاكليل كوهي  بر نسبت اجزاي الشه )گرم به ازاي  روغن تأثير :2 جدول

 باشد.درصد ميدار در سطح پنج حروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت معني

 بيضه سنگدان پيش معده قلب پانکراس كبد ران سينه سر 
 a24/24 32/14 b29/2 26/0 91/0 b41/0 89/1 92/0 70/4 روغن كنجد
 b45/23 16/14 a78/2 26/0 89/0 a45/0 88/1 89/0 87/4 روغن سويا

SEM 086/0 237/0 174/0 068/0 006/0 028/0 011/0 032/0 034/0 
 93/0 84/1 44/0 86/0 25/0 53/2 03/14 11/24 76/4 1 اِكلیل كوهي
 94/0 87/1 43/0 94/0 26/0 46/2 26/14 73/23 71/4 2 اِكلیل كوهي
 83/0 96/1 43/0 90/0 26/0 62/2 43/14 70/23 90/4 3 اِكلیل كوهي

SEM 105/0 291/0 213/0 083/0 007/0 034/0 013/0 040/0 042/0 
 bc23/2 27/0 a94/0 b39/0 82/1 83/0 80/13 70/24 50/4 1 اِكلیل كوهيروغن كنجد در 
 c14/2 25/0 a94/0 ab42/0 86/1 00/1 27/14 38/24 74/4 2 اِكلیل كوهيروغن كنجد در 

 abc51/2 26/0 b84/0 ab43/0 01/2 92/0 91/14 65/23 86/4 3 اِكلیل كوهيدر  روغن كنجد
 a83/2 24/0 c77/0 a49/0 87/1 84/0 26/14 52/23 01/5 1 ِاكلیل كوهيروغن سويا در 
 a78/2 27/0 a94/0 ab44/0 87/1 87/0 26/14 08/23 68/4 2 ِاكلیل كوهيروغن سويا در 
 ab73/2 27/0 a95/0 ab44/0 90/1 96/0 96/13 74/23 93/4 3 ِاكلیل كوهيروغن سويا در 

SEM 149/0 920/2 301/0 118/0 010/0 048/0 019/0 056/0 059/0 
P-value          
 56/0 804/0 017/0 62/0 00/1 001/0 517/0 029/0 172/0 نوع روغن

 17/0 147/0 874/0 28/0 57/0 425/0 426/0 547/0 444/0 سطح رزماري
 35/0 359/0 045/0 03/0 09/0 172/0 085/0 202/0 164/0 اِكلیل كوهي × روغن

182 



 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 2, Summer 2021               1400 تابستان، 2، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

 

 (بر دسي ليتر گرميليم) يگوشتهاي هاي خوني در بلدرچينتأثير روغن )كنجد يا سويا( سطوح مختلف پودر ِاكليل كوهي  بر فراسنجه: 3جدول 

HDL لیپوپروتئین با دانسیته باال : ، LDL.باشد.دار در سطح پنج درصد ميحروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت معني : لیپوپروتئین با دانسیته پايین 

 
 هاي گوشتيدر بلدرچين هارودهو وزن  تأثير )روغن كنجد يا سويا( و سطوح مختلف پودر ِاكليل كوهي  بر طول سهيمقا: 4جدول 

 فسفاتاز نيآلکال HDL LDL كلسترول ديسريگليتر اوره  گلوكز 

 48/2466 25/59 42/33 07/177 98/107 25/3 85/331 روغن كنجد

 15/2446 37/58 82/32 11/175 11/109 06/3 40/327 روغن سويا
SEM 89/6 116/0 49/5 59/8 72/0 02/3 72/57 

 a46/3 50/108 01/195 11/32 95/59 86/2554 24/332 1 اِكلیل كوهي

 ab09/3 96/110 65/163 80/33 72/60 20/2435 80/322 2 اِكلیل كوهي

 b90/2 17/106 60/169 45/33 74/55 88/2378 84/333 3 اِكلیل كوهي
SEM 43/8 143/0 72/6 52/10 88/0 70/3 69/70 

 05/2566 62/64 26/32 08/216 37/113 56/3 50/337 1 اِكلیل كوهيروغن كنجد در 

 72/2379 43/60 53/34 06/166 23/112 18/3 56/328 2 اِكلیل كوهيروغن كنجد در  

 67/2453 70/52 46/33 33/185 33/98 00/3 50/329 3 اِكلیل كوهيروغن كنجد در 

 67/2543 29/55 95/31 93/173 64/103 37/3 99/326 1 اِكلیل كوهيروغن سويا در  

 67/2490 02/61 07/33 25/161 69/109 00/3 03/317 2 اِكلیل كوهيروغن سويا در  

 10/2304 79/58 43/33 87/153 02/114 81/2 18/338 3 اِكلیل كوهيروغن سويا در  
SEM 93/11 202/0 51/9 88/14 25/1 24/5 98/99 

P-value        

 806/0 839/0 563/0 873/0 885/0 271/0 653/0 نوع روغن

 226/0 601/0 382/0 109/0 881/0 036/0 614/0 اِكلیل كوهيسطح 

 444/0 350/0 833/0 067/0 405/0 000/1 641/0 اِكلیل كوهي× روغن 

 وزن نسبي طول نسبي 

 سکوم روده بزرگ روده كوچک سکوم روده بزرگ روده كوچک 

 56/0 22/0 93/2 29/8 97/2 07/31 1سطح روغن 

 57/0 22/0 09/3 04/8 88/2 22/31 2سطح روغن 

SEM 444/0 072/0 145/0 102/0 010/0 021/0 

 54/0 23/0 80/2 09/8 86/2 00/31 1 اِكلیل كوهي

 55/0 21/0 09/3 30/8 91/2 95/30 2 اِكلیل كوهي

 59/0 21/0 15/3 09/8 00/3 49/31 3 اِكلیل كوهي

SEM 544/0 088/0 178/0 034/0 012/0 026/0 

 55/0 210/0 08/3 21/8 58/2 09/31 1 اِكلیل كوهيروغن كنجد در 

 56/0 212/0 09/3 25/8 98/2 74/30 2 اِكلیل كوهيروغن كنجد در 

 59/0 222/0 10/3 40/8 07/3 38/31 3 اِكلیل كوهيدر  روغن كنجد

 57/0 227/0 10/3 97/7 86/2 91/30 1 ِاكلیل كوهيروغن سويا در 

 62/0 240/0 20/3 36/8 85/2 15/31 2 ِاكلیل كوهي روغن سويا در

 50/0 225/0 50/2 79/7 93/2 60/31 3 ِاكلیل كوهيروغن سويا در 

SEM 769/0 125/0 251/0 176/0 017/0 037/0 

P-value       
 745/0 778/0 297/0 239/0 401/0 816/0 نوع روغن

 380/0 579/0 131/0 639/0 534/0 744/0 اِكلیل كوهيسطح 

 174/0 725/0 129/0 377/0 812/0 928/0 اِكلیل كوهي × روغن
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 هاي گوشتيتأثير روغن )كنجد يا سويا( سطوح مختلف پودر ِاكليل كوهي  بر كيفيت گوشت در بلدرچين :5 جدول

 باشد.دار در سطح پنج درصد ميحروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت معني

 بحث
     Ancsin ( گزارش كردند كه عصاره اِكلیل كوهي 2009) و همكاران

آلدهید كبد شد. دي كاهش محتوي مالونیلو عصاره سیر باهم سبب 

ها عنوان كردند كه اِكلیل كوهي سبب كاهش گلوتاتیون چنین آنهم

و افزايش فعالیت گلوتاتیون پراكسیداز در كبد شد. اين امر پركار شدن 

( 2003و همكاران ) Leeكند. كبد را در حضور اِكلیل كوهي  اثبات مي

ش ترشحات پانكراس و تغییر در در آزمايشي گزارش كردند با افزاي

 هاي گیاهي )اِكلیل كوهي( و جلوگیري ازفلور میكروبي توسط عصاره

هاي پروتئیني و افزايش وزن بین رفتن آمینواسید سبب بهبود بافت

 كیلو گرم درمیلي 140( استفاده از 2012) Yesilbagشود. سینه مي

 شه در طول دورهگرم عصاره اِكلیل كوهي، سبب افزايش وزن بدن و ال

شود. در آزمايشي ديگر روي تأثیر اِكلیل كوهي رشد و پايان دوره مي

هاي الشه، به اين نتیجه رسید كه فراسنجه هايفراسنجه بر E و ويتامین

برخي از گیاهان   داري تحت تأثیر قرار گرفتند.صورت معنيالشه به

دارويي با تحريک كبد سبب افزايش رشد آن شده و وزن نسبي اين 

( بعضي از نتايج 1396دهند )عالمي و همكاران، اندام را افزايش مي

خواني هاي الشه با تحقیق حاضر همتحقیقات باال درخصوص فراسنجه

( براي بررسي اثر 2013و همكاران ) Ciftciدر تحقیقي توسط  .داشت

هاي خوني، اين نتیجه حاصل شد كلیل كوهي يا رزماري بر فراسنجهاِ

ويژه در كه عصاره اِكلیل كوهي سبب كاهش سطح گلوكز خون به

گردد. اما در گرم بر كیلوگرم عصاره اِكلیل كوهي ميمیلي 250غلظت 

گلیسیريد تفاوتي در بین ، كلسترول و تريHDL ، LDLمورد مقادير

در  (2012) و همكاران Yesilbagزمايشي توسط تیمارها نداشت. در آ

كه استفاده  شد خوني مشخص هايفراسنجه كوهي بر تأثیر اِكلیل بررسي

از عصاره اِكلیل كوهي، سبب افزايش هموگلوبین و هماتوكريت شده 

و همكاران Ya-ni دهد. و نسبت هتروفیل به لنفوسیت را افزايش مي

بر سطوح لیپیدهاي خون و  اثر اِكلیل كوهي ( در مطالعه2011)

ها خوني در شرايط هايپرلیپیدمي بر روي موش لیپیدهاي اكسیداسیون

 به اين نتیجه رسیدند كه با مصرف اِكلیل كوهي، لیپید خون كاهش

كند. در آزمايشي در تأثیر گلیسیريد افزايش پیدا مييافته ولي تري

مشخص شد  هاي خونيعصاره اِكلیل كوهي بر روي فراسنجه پودر و

ترين اثر مثبت را بر خصوصیات كه استفاده از پودر اِكلیل كوهي، بیش

چنین پودر اِكلیل كوهي سبب بهبود بیوشیمیايي خون داشت. هم

اكسیداني در كبد شد. استفاده از اِكلیل كوهي در سطوح فعالیت آنتي

خون، آالنین ترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز  مختلف، بر اوره

تغییر در سرولوپالسمین، سوپراكسي ديسموتاز  ولي سبب تأثیر نداشت.

خواص  .(2013و همكاران،  Kabourkovaو كلسترول و كراتین شد )

دلیل ها بر فاكتورهاي هضمي، بههاي گیاهي و تأثیر آنمفید عصاره

و  Cabukباشد )ها در روده ميهاي آنتي میكروبي آنخواص و فعالیت

عصاره فعال گیاهي )اِكلیل كوهي( اثرات مفیدي بر  .(2006همكاران، 

هاي گوشتي دارد و سبب روي اكوسیستم میكروبي روده باريک جوجه

 PH 

TBA 

گرم مالونيل دآلدهيد در ميلي)
 (كيلوگرم گوشت

 افت پخت
 )درصد(

 افت خونابه
 )درصد(

 داري آبظرفيت نگه
 )درصد(

 b55/0 78/42 11/12 25/63 90/6 1سطح روغن 
 a46/0 22/42 24/12 34/62 87/6 2سطح روغن 

SEM 034/0 027/0 34/1 29/0 67/0 
 a49/0 51/43 81/12 37/63 89/6 1 اِكلیل كوهي
 a51/0 91/41 90/11 25/63 83/6 2 اِكلیل كوهي
 a50/0 08/42 81/11 77/61 94/6 3 اِكلیل كوهي

SEM 042/0 034/0 64/1 36/0 83/0 
 a49/0 94/43 28/13 75/63 91/6 1 اِكلیل كوهيروغن كنجد در 
 a58/0 43/42 56/11 62/63 89/6 2 اِكلیل كوهيروغن كنجد در 
 a55/0 97/41 50/11 38/62 90/6 3 اِكلیل كوهيروغن كنجد در 
 a50/0 08/43 35/12 99/62 86/6 1 ِاكلیل كوهيروغن سويا در 
 a47/0 39/41 24/12 87/62 78/6 2 ِاكلیل كوهيروغن سويا در 
 a42/0 18/42 12/12 16/61 97/6 3 ِاكلیل كوهيروغن سويا در 

SEM 06/0 048/0 32/2 51/0 17/1 
P-value      
 356/0 773/0 770/0 046/0 515/0 نوع روغن

 341/0 128/0 754/0 927/0 251/0 اِكلیل كوهيسطح 
 974/0 238/0 958/0 333/0 322/0 اِكلیل كوهي× روغن 
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استفاده  .(2008و همكاران،  Windischشود )بهبود سیستم ايمني مي

هاي متابولیكي و فلورمیكروبي تأثیر از عصاره اِكلیل كوهي بر فعالیت

 5/0شود. استفاده از ذبي در روده ميدارد و سبب بهبود صفات ج

ها درصد اِكلیل كوهي سبب كاهش تعداد كل باكتري 1درصد باديان و 

چنین تأثیر مهمي بر كاهش ايكوالي در سنگدان و روده بزرگ شد. هم

صورت آشكاري سبب همین درصد مواد به تمام لوله گوارشي داشت. در

 Bolukbasiگوارشي شد  ) در لوله هوازيبي هايباكتري جمعیت كاهش

هاي گیاهي )محرک هاي حاوي عصارهمصرف جیره. (Erhan  ،2007و 

دهند و دلیل آن نازک شدن ديواره و رشد( وزن روده را كاهش مي

 كوچک نشان باشد. كاهش در طول رودهكوتاه شدن طول روده مي

 باشد در اين صورت سطحباال بودن دسترسي به مواد مغذي مي دهنده

اي براي جذب مواد مغذي احتیاج اي رودهتري در مسیر معدهكم

چنین كاهش در طول روده به سبب كاهش اثرات مضر باشد. هممي

هاي تحقیق حاضر باشد. نتايج تحقیقات باال با يافتهها ميباكتري

هاي غذايي، براي عنوان افزودنيها بهاكسیدآنآنتي هماهنگي داشتند.

طور هاي آزاد بهراديكال وسیلهد شدن غذاها بهجلوگیري از اكسی

مصرف اسانس  .(2003و همكاران،  Jamroz) شوندگسترده استفاده مي

اكسیداني در اِكلیل كوهي در جیره طیور سبب باال رفتن ظرفیت آنتي

اين سبب بهبود استقامت گوشت در  شود. عالوه برها ميگوشت آن

شود. استفاده از آنتي ز كردن ميمقابل فساد اكسیداتیو در طي فري

داري و كیفیت غذاها را سبب ها )اِكلیل كوهي( مدت نگهاكسیدآن

اكسیداني و گیاه دارويي اِكلیل كوهي، دارايي خاصیت آنتي شوند.مي

ها مشابه ضدمیكروبي قوي بوده و اسانس برگ آن در بعضي رقت

 همكاران، و Spernakova) كندمي عمل تتراسايكلین بیوتیکآنتي

خشک  گرم بر كیلوگرم پودرمیلي 600استفاده از مقدار  .(2007

گرم بر میلي 350هاي گوشتي و روزانه جوجه در جیره اِكلیل كوهي

داري در مقايسه با جیره شاهد در سطح معني Eكیلوگرم ويتامین 

ها را كاهش داده و سبب بهبود كیفیت گوشت اكسیداسیون چربي

كوهي  داراي  دارويي اِكلیل و گیاه E ويتامین (.1389 )افتخاري، شودمي

اكسیداني اِكلیل كوهي  هستند. فعالیت آنتي قوي اكسیدانيآنتي فعالیت

چنین كارنازول و كارنوزيک اسید است هم مربوط به تركیبات عمده

ژناز و اثر بازدارندگي عصاره اِكلیل لیپوكسي فعالیت آنزيم بازدارنده

شده است. محققان زيادي ولیسم اسید آراشیدونیک ثابتكوهي بر متاب

اكسیداني اِكلیل كوهي را مطالعه كرده و دريافتند كه فعالیت آنتي

هاي فنولیک اِكلیل كوهي( ترپنرزمانول )ديكارنوزول و رزمانول و اپي

دهد را در خون و غشاهاي سلولي نشان مي LDLاكسیدانيفعالیت آنتي

(Florou –Paneri  گزارش كرد 1390(. جمالي )2006همكاران، و )

ها در به تأخیر انداختن اكسیداسیون چربي پودر گیاه اِكلیل كوهي

مؤثر است. كاربرد پودر اِكلیل كوهي  در جیره طیور سبب افزايش 

( 1389) گردد. افتخاريكیفیت گوشت و بهبود سالمتي محصول مي

هم و جداگانه سبب بیان كرد عصاره اِكلیل كوهي و عصاره سیر با

افزايش محتواي مالونیل دآلدهید كبد شده و همراه باهم تأثیر 

فعالیت گلوتاتیون پراكسیداز نسبت به گروه شاهد  داري برافزايشمعني

( 2004و همكاران ) Sökmen( 2009و همكاران ) Ancsinداشتند. 

گزارش كردند كه حتي ريز مواد موجود در اِكلیل كوهي داراي فعالیت 

باكتري ازجمله آلفاپینن، بتاپنین، لیمونن، آلفاترپینن، كاريوفیلن آنتي

سبب  شده با اِكلیل كوهي،هاي تغذيهباشند. بلدرچینو كامفر مي

داري هاي مختلف نگهها در زمانآن در گوشت سینه TBAكاهش 

سبب كاهش  گیاهي هايعصاره .(2012و همكاران،  Yesilbag) شودمي

داري شده در يخچال و سبب هاي نگهفساد گوشت اكسیداسیون و

-Gonzalezشوند )داري ميكاهش بو و طعم نامطلوب در هنگام نگه

Esquerra  وLeeson ،2000  در آزمايشي براي بررسي تأثیر  .(2001و

 200گوشت، از  عصاره اِكلیل كوهي روي كاهش فساد اكسیداتیو در

پس از ذبح  ي استفاده شد.گرم بر كیلوگرم عصاره اِكلیل كوهمیلي

درجه  -18پرنده جدا و در دماي  تیمارهاي آزمايشي مقداري از گوشت

 TBAداري شد. بعد از آزمايش معلوم گرديد كه میزان گراد نگهسانتي

يافته بود و بو و طعم ناخوشايند گوشت در  داري بهبودصورت معنيبه

گزارش شد كه در اي داري نیز كاهش پیدا كرد. در مطالعهطول نگه

ها شده است، میزان غلظت فنول هايي كه عصاره گیاهي استفادهگروه

هاي گوشتي نسبت به گروه شاهد، باالتر و میزان در گوشت جوجه

TBA ها پايیندر اين گروه( تر بوده استHussein  ،2012و همكاران). 

شده هاي تغذيهبر روي گوشت جوجه TBAحاصل از آزمايش  نتیجه

ا عصاره اِكلیل كوهي نشان داد كه با تغذيه عصاره اِكلیل كوهي، مقدار ب

TBA داري بهبوديافته است. اين نتیجه با مشاهدات صورت معنيبه

Dawson (1983،)  Froning(1976 ،)lee ( و 2006و همكاران )Püssa 

هاي اكسیداني عصارهخاصیت آنتي داشت. هماهنگي (2008) همكاران و

 Papageorgiouرسیده است ) اثباتبه ديگري فراوان تحقیقات در گیاهي،

ها فوق با نتايج حاصل از تحقیق تمامي آزمايش .(2003و همكاران، 

خواني هم گوشت كیفیت هايفراسنجه بر كوهي اِكلیل تأثیر پیرامون حاضر

 همراه روغنمصرف پودر اكلیل كوهي به كند.ها را تأيید ميداشته و آن

سويا( باعث بهبود كیفیت گوشت شد اين تیمارهاي آزمايشي يا  )كنجد

 داري داشتند.هاي خوني اثر معنيبر فراسنجه
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