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 چكيده

باا   یآزمایشا  ،گوشتی ةمنبع اسید هیومیک( بر مملکرد  و  منزلةهوموس )به  سطوح مختلف مکمل ورمی ةبه منظور ارزیابی اثر تغذی

 5/1و  1، 5/0تیادفی با چهاار تیماار )شاامل ساطوح صافر،       کامالً ی( در قال  یرح308س اگوشتی )ر ةقطعه  و  240استفاده از 

روز ا را شاد. اثار تیمارهاای آزمایشای بار       42قطعه  و ه در هر تکرار به مدت  دوازده( و پنج تکرار و تعداد هوموس درصد ورمی

دار دبود. افزایش  ادی معن های داخلی، غلظت کلسیم و فسفر سرم و میزان خاکستر استخوان درشت مملکرد، بازده الشه، وزن دسبی اددام

را افازایش داد.   pHدرصد  5/1اما در سط   (،P<05/0گوشت سینه شد )  pHصد  یره بامث کاهش خطیدر 1هوموس تا  سط  ورمی

 درصد افزایش داد 5/0های شاهد و  گوشت ران را در مقایسه با گروه pHهوموس در  یره مقدار  درصد مکمل ورمی 5/1و  1سطوح 

(01/0P<غلظت مالون دی .) هوموس در  یره به یاور خطای    شده با افزایش سط  مکمل ورمیگوشت ران تازه و دگهداری  آلدئید در

میازان   ،هوماوس در  یاره   با افزایش سط  مکمال ورمای   (.>01/0Pد )کردو تغییر  ةکاهش یافت، اما در گوشت سینه به صورت در 

رد ، بو، آبداری و هوموس در  یره، سب  بهبود  درصد ورمی 1(. افزودن >01/0Pظرفیت دگهداری آب به یور خطی افزایش یافت )

 قیا ج تحقی. براسااس دتاا  (، اما بر صفات حسی گوشت ران اثر دداشت>05/0P)مار شاهد شد یسه با تیدر مقا سینه ةپذیرش کلی مضل

 شود. میگوشت سینه  ةبهبود کیفیت، یعم و مز سب درصد  یره بدون کاهش مملکرد  1هوموس تا سط   مکمل ورمی ةتغذی، حاضر

 .های حسی هوموس، ویژگی د هیومیک، ظرفیت دگهداری آب، کیفیت گوشت، ورمیاسی ها: واژه كلید
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 مقدمه

های گذشته در سراسر  هان در صانعت ییاور باه     در دهه

زای ییور و بهبود تولیاد    منظور  لوگیری از موامل بیماری

ای استفاده  ها به یور گسترده بیوتیک مرغ آدتی گوشت و تخم

 ،بیوتیاک  با گسترش استفاده از آدتین حال، یبا ا شده است.

هاا   بیوتیاک  ایی و مقاومات در مقابال آدتای   یا مقاومت باکتر

هااای میکروباای مقاااوم بااه   یافتااه اساات. سااویه  افاازایش

ها  از یریق محیوالت ییور باه ادساان منتقال     بیوتیک آدتی

 یهاا  وتیاک یب یشود که آدت همین امر مو   میو شودد  می 

باه دلیال    ،واقع دشاود. اماروزه  ثر ؤدر مورد ادسان م یدرماد

اساتفاده از   ،وریا ی محیاوالت در   وتیاک یب یماددن آدتا  یباق

ممنوع ها  های محرك رشد در بسیاری از کشور بیوتیک آدتی

  (.12شده است )

اهی و یاابااات گیهااا، ترک بیوتیااک ی، پاارهااا وتیااکیپروب

بیوتیاک    اایگزین آدتای   ترکیباات ترین  رایج یدهای آلیاس

میکروبای   ثیر بار فلاور  یاین ترکیباات باا تا   . ادد شده معرفی

، اثار خاود را   همچناین امماال گوارشای    ،دستگاه گاوارش 

آلای   ةمااکرومولکول پیچیاد   هیومیککنناد. اساید   یاممال م

های شیمیایی و باکتریایی در خاك تشکیل  که با پدیده است

دهایی ممل هوموفیکاسیون است. این اسید  ةشود و دتیج می

و  (کیلو دالتاون  100تا  10) یی داردباال وزن مولکولی دسبتاً

دهاد   درصد از وزن مولکولی آن را کاربن تشاکیل مای    50

 کناد،  مای مهار را  ها ها و قارچ ی(. این ترکی  رشد باکتر3)

ها در خاوراك   کوتوکسینیکاهش سط  مامو   جه یدت در

ریت یک در ماورد ماد  یومیدهیساودمند اسا   آثاار شاود.   یم

، خاواص  یت ضادالتهاب یا فعال منی بادن، یستم ایاسترس، س

یور  به -یا روده یها مارییشگیری از بیز پیروسی و دیضدو

 شاده اسات   گازارش واداات  یدر ادساان و ح  -ممده اسهال

ر مثبات در  یثیک در خوراك تا یومید هیاستفاده از اس (.13)

مثبت اسید هیومیاک بار    آثار .دارد یگوشت یها رشد  و ه

باه   ،کلای پرداده  بهبود ضری  تبادیل خاوراك و ساالمتی    

(. 18) ادجامیده استییور  ةگسترش استفاده از آن در تغذی

منباع  باه منزلاة   هوماوس   استفاده از ورمی ،به همین منظور

 . دماید مییبیعی اسید هیومیک مناس  

 ةوسایل  هآلای با   ةمااد  ةهوموس محیول دهایی تجزیا  ورمی

 های خاکی است. این ماده در اثر مباور ماداوم و آرام ماواد    کرم

هاای   ای از کارم  آلی در حال پوسیدن از دستگاه گاوارش گوداه  

و دفع ایان ماواد از بادن کارم، تولیاد       (Eisenia fetidaخاکی )

(. این مواد هنگام مبور از بدن کرم با مخاط دساتگاه  1شود ) می

شاود.   هاا آغشاته مای    هاا و آدازیم   گوارش )موکوس(، ویتاامین 

همراه درصدی از هوموس به  ورمی ةکمپوست در برگیردد ورمی

در  ،(. بناابراین 1کارم اسات )   ةمواد آلی و غذایی بساتر و الشا  

مواد آلای از دساتگاه گاوارش کارم مباور       ةکمپوست هم ورمی

دفعی کارم اسات. ایان     ةهوموس ماد که ورمی ادد، درحالی دیافته

 دظیار   ذب قابل در شکل دیاز مورد مغذی مواد حاوی آلی ةماد

از  .اسات  محلاول  پتاسایم  تباادل و  قابل کلسیم فسفات، دیترات،

 بارای  ی ا و گساترده  مناسا   تمااس  ساط   دارای، سوی دیگر

 . ستها میرف آن برای مغذی مواد و ادواع میکروبی های فعالیت

ثیر ساطوح  یتا  بررسای ادجام پژوهش حاضار،  هدف از 

منباع اساید هیومیاک بار      منزلاة هوموس باه    مختلف ورمی

ی بادن و خیوصایات   های داخلا  مملکرد، وزن دسبی اددام

 .   بودهای گوشتی  کیفی گوشت در  و ه

 

 ها مواد و روش

 ةساوی  ةروز گوشتی یک ةقطعه  و  240 ،در این آزمایش

تیاادفی در چهاار گاروه     کامالً یدر قال  یرح 308س ار

آزمایشی و هر گروه شامل پنج تکرار و هار تکارار شاامل    

 قطعه  و اه )تعاداد مسااوی از هار  ان ( روی      دوازده

 بستر پرورش یافتند. 

حساا  ساان، از   هااا باار  ای  و ااه دیازهااای تغذیااه 

اساتخراج و   308س ار ةراهنمای پرورش ساوی  های  دول

آغاازین،   ةبا در دظر گرفتن مالحظات اقتیاادی، ساه  یار   

کنجاله ساویا و ذرت و باا اساتفاده از     ةرشد و پایادی بر پای

 (. 1تنظیم شد ) دول  UFFDAافزار  درم
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 های گوشتی های مختلف پرورش جوجه های غذایی در دوره یره. ج1جدول 

 اقالم  یره
 آغازین

 روزگی( 14)صفر تا 

 رشد
 روزگی( 28تا  15)

 پایادی
 روزگی( 42تا  29)

 02/67 86/53 44/52 ذرت

 79/27 87/36 21/37 درصد( 44سویا ) ةکنجال

 0 02/4 99/3 روغن گیاهی

 34/1 54/1 84/1 کلسیم فسفات دی

 25/1 06/1 31/1 ربنات کلسیمک

 33/0 35/0 36/0 دمک یعام

†ی مکمل ویتامین
 25/0 25/0 25/0 

†† مکمل معددی
 25/0 25/0 25/0 

 18/0 24/0 38/0 متیودین -دی ال

 09/0 06/0 34/0 لیزین -ال

 0 0 13/0 ترئودین

 50/1 50/1 50/1 ماسه

    شده   مواد مغذی محاسبه
 2900 3000 2950 یلوکالری بر کیلوگرم()کوسازی  سوختادرنی 

 18/20 02/21 45/21 پروتئین خام )%(
 77/0 86/0 02/1 کلسیم )%(

 38/0 43/0 48/0 دسترس )%( درفسفر 

 47/0 55/0 70/0 متیودین )%(
 77/0 90/0 04/1 متیودین + سیستین )%(

 98/0 18/1 39/1 لیزین )%(
 67/0 79/0 92/1 ترئودین )%(

 14/0 15/0 15/0 )%(سدیم 
، B1 :IU 1/775، ویتاامین  K3 :IU 2، ویتاامین  E :IU 18، ویتامین D3:IU  2000، ویتامین A :IU 9000شده در هر کیلوگرم  یره: ویتامین  مینیمقادیر ت †

 IU، ویتامین بیوتین: B12 :IU 0/015، ویتامین B9 :IU 1، ویتامین B6 :IU 2/94، ویتامین B5 :IU 29/7، ویتامین B3:IU  9/8، ویتامین B2 :IU 0/65ویتامین 
 .IU500  ، کولین کلراید:0/1

 0/2گارم یاد و    میلی 72/0گرم م ،  میلی 10گرم روی،  میلی 84/7گرم آهن،  میلی 50گرم منگنز،  میلی 92/2شده در هر کیلوگرم  یره:  مینیمقادیر ت ††
 گرم سلنیم. میلی

 

ی حااوی ساطوح   هاا  تیمارهای آزمایشی شاامل  یاره  

 ة)شارکت آمیاز   هوماوس  درصد ورمی 5/1و  1، 5/0، صفر

 پایاه  ةیبیعت، تهران، ایران( بود که به  ای ماساه در  یار  

 ةابتدا دمودا  ،های آزمایشی  ایگزین شد. قبل از تنظیم  یره

 ةمااد  محتوایهوموس میرفی به آزمایشگاه ارسال و  ورمی
پتاسایم و   خشک، پروتئین خام، چربی خام، کلسیم، فسفر،

گیاری شاد.    آن ادادازه میزان اسید هیومیک و اسید فولویک 

ن یهمچن ،یکال .یا ،آن به سالمودال یمدم آلودگ ،همچنین

 شد. یدیتی شگاهیآزمابا ارسال دموده به  نیآفالتوکس

میرف خوراك و وزن بدن باه   ،پرورش ةدر یول دور

گیاری شاد و میازان افازایش وزن و      صورت هفتگی اددازه

هاای مختلاف    هاا و دوره  تبدیل غذایی بارای هفتاه   ضری 

 ،پرورشاای و دردهایاات کاال دوره محاساابه شااد. همچنااین
اساتفاده از   باهای آزمایشی  گروه درشاخص بازدهی تولید 

 .شدمحاسبه  1 ةرابط
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(1)  100 ×   
 میادگین وزن بدن )کیلوگرم( ×ماددگاری )درصد( 

 = شاخص بازدهی تولید
 ری  تبدیل غذاض ×یول دوره )روز( 

 

در از هر گروه آزمایشای   ةپنج قطعه پردد ،روزگی42در 

پرددگان  گیری شد. ها خون از آنبه یور تیادفی ادتخاب و 

هاای   ادادام و وزن الشاه   ،ساپ  . شاددد ذب   توزینبعد از 

هاا باه    ادادام وزن دسابی   و گیری و بازده الشه داخلی اددازه

 .صورت دسبتی از وزن زدده محاسبه شد

هاای   میزان کلسیم و فسافر در سارم حاصال از دموداه    

هاای   کیات اساتفاده از  سانجی و باا    روش ردا  خون، باه  

)پااارس آزمااون، تهااران، ایااران(    آزمایشااگاهی تجاااری 

دی پاای راسات پردادگان     استخوان درشت .گیری شد اددازه

پا  از   و کشتار شده به یور کامل از بافت درم  ادا شاد  

 600الکتریکی با دمای  ةکور با سوزاددن درو  دنکرخشک 

 تعیین شد. آن خاکستر میزان ،سلسیوس ةدر 

باه منااوان شاااخص   (MDA) یاادیآلد میازان مااالون دی 

بعاد از  بالفاصاله  هاای گوشات    دموداه در چربای   ایشاکس

در پ  از هفت روز دگهداری در یخچاال  همچنین  ،کشتار

سلساایوس بااا اسااتفاده از معاارف اسااید   ةدر اا 4دمااای 

 (.9گیری شد ) ک اددازهتیوباربیوتی

تازه گوشت  ةگرم دمود 1گوشت، ابتدا  pHبرای تعیین 

 pHد. شاابااه آن اضااافه لیتاار آب مقطاار  میلاای 9 وآساایاب 

با اساتفاده از دساتگاه   سازی  ثادیه همگن 30 بعد از ها دموده

pH( 827متر pH lab, Metrohm) گیری شد اددازه.  

گوشت  ةدگرم دمو 1 ،برای تعیین ظرفیت دگهداری آب

 شده در کاغذ صافی باه مادت چهاار دقیقاه در     تازه پیچیده

rpm2500  سادتریفیون شد. آب باقیمادده پ  از سادتریفیون

هاا باا اساتفاده از آون )دماای      از یریق خشک کردن دموده

 2 ةبه کمک رابطسامت(  24سلسیوس به مدت  ةدر  101

 .(11محاسبه شد )

(2) 100× 
 وزن بعد از سادتریفیون )گرم( –م( کردن )گر وزن پ  از خشک

 = ظرفیت دگهداری آب )درصد(
 وزن اولیه )گرم(

 

گوشات پردادگان   تنهاا از  ، آزمون حسی گوشات برای 

هوماوس   درصاد ورمای   1سط  صفر و تیمار مربوط به دو 

هاای گوشات    دموداه  باه هماین منظاور، ابتادا    استفاده شد. 

راست  ةدیمبندی شده در ظرف مخیوص آلومینیمی ) بسته

سلسیوس  ةدر  170ران( در دمای  ةسینه و ماهیچ ةماهیچ

دقیقاه   45باه مادت    ،و چربای  افزودن ادویهبدون در آون 

باو،   داور از دظار  را سای  های پختاه شاده   پخته شد. دموده

دداد. از  کر ارزیاابی  رد ، تردی، آباداری و پاذیرش کلای   

باه صافات حسای     امتیاازدهی بارای   100مقیاس صفر تاا  

تارین کیفیات    استفاده شد که براساس آن باه پاایین  گوشت 

 داده شد. 100امتیاز صفر و به باالترین کیفیت امتیاز 

های مربوط به صفات مملکرد، خیوصیات کیفای   داده

هااای خااودی و خاکسااتر اسااتخوان    گوشاات و فراساانجه 

تیادفی برای مدل آمااری   کامالً یدی در قال  یرح درشت

حسی گوشت در قال  یرح  های مربوط به صفات و داده 3

 4های کامل تیادفی با دو تیمار بارای مادل آمااری     بلوك

هوماوس( باا اساتفاده از     درصاد ورمای   1)سطوح صافر و  

ها با استفاده از  تجزیه و میادگین GLM ةروی SASافزار  درم

  .آزمون دادکن مقایسه شد

Yij = μ + Ti + eij  (3)                                                            

Yij = μ + Ti + Rj + eij  (4)                                                   

Yij  ،مقدار مشاهده شدهµ  ،میادگینTi  ،اثر تیمارRj  اثر

 .استآزمایشی  یاثر خطا eijبلوك و 

د انب ننیطو ننةهقانخط ن ند جنبشنمنظو نبی ی نتقبع  
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هوموشن نم غ یهقانمو دنبی ی ن زنن م مخ لفن ی فقدهن زن 

ن. ی فقدهنش نGLMنةمیبوطنبشن   ن Contrastتبق  ن

ن
 نتایج و بحث

ترکیبااات هااای  باااالی مااواد معااددی در فااراوردهمحتااوای 

بودن میزان چربای و پاروتئین    هوموس و کم ورمیشیمیایی 

ایان   (.2اسات ) ادول   میزان ادرنی اددك آن  ةکنند تو یه

محاادودیت اسااتفاده از آن در   ةناادکن مشخیااات دیکتااه 

 1ها )کمتار از   های ییور در حد معمول برای افزوددی  یره

 .استدرصد  یره( 

خوراك، افزایش وزن روزاده و ضاری  تبادیل   میرف 

 در کل دوره تحت تایثیر تیمارهاای آزمایشای قراردگرفات    

 (. 3 دول )

 

 هوموس ورمیانرژی خام و تركیبات شیمیایی  .2 جدول

 مقدار ترکی  شیمیایی مقدار یمیاییترکی  ش

 47/0 (%) پتاسیم 704 ادرنی خام )کیلوکالری بر کیلوگرم(

 56/0 (%پتاسیم هیدروکسید ) 27/7 (%پروتئین خام )

 2/0 (%) منیزیم 14/0 چربی

 90 لوگرم(یگرم در ک لیی)م آهن 8/5 گرم( 100 گرم/ دیترونن آزاد )میلی

 250 لوگرم(یم در کگر لیی)م منگنز 48/0 (%دمک )

 5/12 لوگرم(یگرم در ک لیی)م م  86/64 (%) خاکستر

 90 لوگرم(یگرم در ک لییروی )م 32/43 (%) خاکستر دامحلول

 87/1 (%اسید هیومیک ) 97/8 (%) کلسیم

 <1/0 (%اسید فولویک ) 7/0 (%) فسفر

 
 در كل دورههای گوشتی  هوموس بر عملکرد جوجه ثیر سطوح مختلف ورمیأ. ت3جدول 

هوموس سط  ورمی

(%) 

 خوراك میرف

 )گرم در روز(

 افزایش وزن

 )گرم در روز(
 بازدهی تولید شاخص تبدیل غذا ضری 

 51/351 67/1 29/62 94/112 صفر

5/0 72/112 12/61 72/1 07/328 

0/1 63/111 38/62 67/1 25/344 

5/1 81/108 82/59 69/1 69/324 

SEM 97/0 47/0 01/0 25/5 

 تابعیت

 17/0 94/0 13/0 14/0 خطی

 84/0 78/0 44/0 51/0 2 ة در 

SEM ننن ها خطای معیار میادگین
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دهاد   مکمل اسید هیومیک میرف خوراك را تغییر دمی

اما با تثبیت میکروفلور روده از ماواد مغاذی بهتار اساتفاده     

، گازارش شاده   آزماایش ایان  تایج در تییید د (.17شود ) می

داری بار مملکارد و   اثیر معنا ین هیوماات تا  افزود است که

 درهیوماات   ه باا تغذیا  ،همچناین  .ددارد خیوصیات الشه

روزگی  35وزن بدن در اثری بر های گوشتی  خروس  و ه

درصد هیوماات ضاری  تبادیل     5/0، ولی استفاده از ددارد

بخشاد. بهباود    مای غذایی را دسبت به گاروه شااهد بهباود    

و افازایش وزن بادن    روزگای  35ضری  تبدیل خوراك تا 

مثبات   آثاار  (.7) شده اسات روزگی گزارش  42ها در  مرغ

های گوشتی  اسید هیومیک بر ضری  تبدیل خوراك  و ه

تابعیات خطای و    ،کلای  یاور  باه  (.18گزارش شده است )

داری بااین صاافات مملکااردی در بااین   ادوم معناا ةدر اا

 های آزمایشی در کل دوره مشاهده دشد. گروه

باازده الشاه و   هوموس اثاری بار    سطوح مختلف ورمی

کاه   های گوشتی دداشت های داخلی  و ه دسبی اددام وزن

هاای   وزن دسابی ادادام   دیگار در خیاوص   های گزارشبا 

باتو ه  (.6) (4 دول ) بازده الشه همخوادی داردداخلی و 

هاا و ساط  فعالیات     مستقیم بین وزن اددام ةبه و ود رابط

هاای داخلای پردادگان     مدر ادادا وزن مشابه  ةها، مشاهد آن

فعالیاات  ةدهنااد هااای آزمایشاای مختلااف دشااان    گااروه

 ،باه بیاان دیگار    سات. ها قابل مقایسه در آن وسازی سوخت

هوماوس در ساطوح ماورد اساتفاده      ای ورمی افزودن  یره

 .های داخلی دشد مو   تغییر قابل تو ه در کارکرد اددام

 ،کلسایم و فسافر سارم   اثر تیمارهای آزمایشی بر میزان 

 دار دباود امعن ید خاکستر استخوان درشت همچنین بر میزان

هاای   میزان کلسایم سارم در  و اه    تغییر. مدم (5 دول )

هوماوس در ایان    حااوی ورمای   ةشده با  یر گوشتی تغذیه

(. 6) ن مطابقات دادارد  اهاای ساایر محققا    آزمایش با یافتاه 

 ،کلسیم و فسافر در  یاره  سط  مناس  و متعادل  ،احتماالً

های سارمی   ثیر مکمل اسید هیومیک بر غلظتیت ملت مدم

 .استاین دو منیر 

 
 روزگی42در  های گوشتی ( جوجه)درصد های داخلی هوموس بر بازده الشه و وزن نسبی اندام . اثر سطوح متفاوت ورمی4جدول 

 سنگدان معده پیش کبد قل  درصد الشه (%) هوموس سط  ورمی

0 2/74 40/0 0/2 34/0 9/1 

5/0 7/71 48/0 2/2 38/0 2/2 

0/1 4/73 44/0 1/2 38/0 3/2 

5/1 3/73 44/0 2/2 39/0 2/2 

SEM 70/0 01/0 08/0 01/0 06/0 

 تابعیت

 12/0 37/0 46/0 62/0 88/0 خطی

 12/0 66/0 83/0 27/0 44/0 2  در ه

SEM ها خطای معیار میادگین      
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 نی و فسفر خون و خاكستر استخوان درشتهوموس بر كلسیم  . اثر سطوح متفاوت ورمی5جدول 

هوموس سط  ورمی

(%) 

 کلسیم

 گرم( لیتر/ میلی )دسی

 فسفر

 گرم( لیتر/ میلی )دسی

 دی خاکستر استخوان درشت

(%) 

0 16/8 36/5 92/39 

5/0 92/8 48/5 45/39 

0/1 58/7 26/5 86/40 

5/1 65/8 33/5 70/41 

SEM 18/0 05/0 67/0 

 تابعیت

 29/0 49/0 92/0 خطی

 64/0 80/0 65/0 2 ة در 

SEM ها خطای معیار میادگین    

 

 pH  یاره،  درصاد  1هوموس تا سط   با افزایش ورمی

 5/1گوشت سینه به یور خطی کاهش یافت، اما در ساط   

گوشت سینه از رودد خطی تبعیت دکرد )بیشاتر   pHدرصد 

از دیگاار سااطوح آزمایشاای بااود( کااه ملاات آن براساااس  

 صورت گرفته در این پژوهش قابل بررسای دباود  مطالعات 

گوشاات ران بااا افاازایش سااط  مکماال   pH. (6 اادول )

گوشات   pHهوموس به یور خطای افازایش یافات.     ورمی

باا پیشارفت    ،. پ  از کشاتار داردکیفیت آن تیثیر زیادی بر 

تادریج بار میازان تاراکم اساید       به ،غیرهوازی وساز سوخت

گوشات   pHد و دردتیجاه  وش میها افزوده  الکتیک در بافت

دوع دام، میازان  به  pHیابد. سرمت و میزان افت  کاهش می

بساتگی  حرارت محیط دگهاداری   ةگلیکونن و در  ةذخیر

 بار  همچنین مقادار دهاایی آن   ،pH(. سرمت تغییر 2) دارد

ساایر فاکتورهااای گوشات دظیاار تاردی، رداا  و ظرفیاات    

  دهاایی و ردا   pH. باین  دارددگهداری آب گوشت تایثیر  

دهاایی و   pHباین   و گوشت )روشنایی( همبساتگی مثبات  

 و اود دارد همبستگی منفای و بااال    ظرفیت دگهداری آب

 در گوشت ران تاازه و دگهاداری شاده    MDAمیزان  (.15)

یور خطای   هوموس به با افزایش سط  مکمل ورمی یخچال

هوموس بار   ثیر ورمییت ةدهند کاهش یافت که این امر دشان

کااه میاازان  حااالیدر اساات،ران  گوشاات شیااکسااکاااهش 

کند. اسید  گوشت سینه از رودد خاصی تبعیت دمی ایشاکس

تشااکیل  ،اکساایدان آدتاای منزلاة هیومیاک ممکاان اساات بااه  

 یاة تغذ .دکنا محادود   یا آزاد را به یور بالقوه یها رادیکال

، منجر باه بهباود   کیومید هیمکمل اس یحاو ةریخوك با  

(. کااهش  19) کیفیت گوشت دسبت باه تیماار شااهد شاد    

 ةشاده باا  یار    های گوشتی تغذیاه  گوشت  و ه ایشاکس

مثبات آن را بار حفا      آثاار شده با اسید هیومیاک و   مکمل

 (.5کیفیت گوشات یای ادباارداری گازارش شاده اسات )      

خطای  افازایش  باه  یاره مو ا      هوماوس  ورمای افزودن 

کااه بااا  (>01/0P) گوشاات شاادظرفیاات دگهااداری آب 

ظرفیاات  .(19) بقاات داردن مطااهااای سااایر محققاا  یافتااه

دگهداری آب در گوشت از دظار کیفیات ظااهری و یعام     

 (.2گوشت حائز اهمیت است )
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 هوموس بر خصوصیات كیفی گوشت . اثر سطوح متفاوت ورمی6جدول 

ورمیسط  

 )درصد( وموسه 

pH 
 آلدیید گوشت ران مالون دی

 گرم( لوی)میکروگرم بر ک

آلدیید گوشت  مالون دی

 سینه

 گرم( بر کیلو)میکروگرم 

ظرفیت دگهداری آب در 

 گوشت سینه

 (%) شده دگهداری تازه شده دگهداری تازه سینه ران

0 c74/6 b01/6 a31/0 a32/0 b26/0 b27/0 b60/47 

5/0 d12/6 c96/5 b22/0 b22/0 c15/0 d11/0 a79/62 

0/1 b86/6 d82/5 c03/0 c024/0 a34/0 a33/0 a01/62 

5/1 a75/7 a72/6 c03/0 c026/0 b22/0 c22/0 a62/89 

SEM 133/0 08/0 03/0 029/0 025/0 027/0 60/1 

 تابعیت

 0001/0 0001/0 04/0 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 خطی

 0001/0 0001/0 007/0 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 2  در ه

a،c اتفاوت ارقام در هر ستون با حروف دامشابه معن( 05/0دار است>P). 

SEM  ها خطای معیار میادگین 

سب  به  یره،  درصد 1هوموس به میزان  افزودن ورمی

شاد   سینه ةبهبود رد ، بو، آبداری و پذیرش کلی در مضل

(05/0P< اما ،)دول ) اثری دداشت گوشتی زان تردیم بر 

هوماوس بار خیوصایات حسای      (. افزودن مکمل ورمی7

ذیرش کلای  بو، رد ، تاردی، آباداری و پا   دظیر ران  ةمضل

هوماوس بار    یر مکمال ورما  یثیل مادم تا  یدداشت. دل اثری

 یل و ود چربا یبه دل در گوشت ران احتماالً یصفات حس

و  کردداد کمتار درك   داوران است کاه ران  ةشتر در مضلیب

 ر قرار دداد.یثیرا تحت ت آدان ةذائق

 یتاا حاد   یوماات در چربا  یبات هیمحلول بودن ترکدا

ر ران یا باال دظ یچرب یا محتواب یها در بخشآن ر کمتر یثیت

کناد. سان پرداده و ساط       مای ه ینه تو یسه با سیدر مقارا 

ماوس ممکان اسات بار     هاو  یمورد استفاده از مکمل ورما 

هاای   ویژگای گذاشاته باشاد.    ریثیگوشات تا   یصفات حس

 موامال ، برخی یطیمح ستیزادی پرددگان و موامل ز درون

شات  شامل رد ، بافات، مطار و یعام( و گو   ) کیفی الشه

موامل  (.16دهد ) ر قرارمیییور مستقیم تحت تیث ییور را به

، مقدار ردگداده و آهن ط قبل از کشتاریل شرایاز قب یمختلف

در تعیین ردا  گوشات دخالات     pHمو ود در گوشت و 

دهایی و کال   pHدیز در تعیین  هالیپید ایشاکس (.10داردد )

ش غلظت ردگداده و به تبع آن رد  گوشت در ماهیچه دقا 

 ردا   بار  گوشات  دری دیپیل شیااکس بر ثرؤم موامل. دارد

 باه  تاازه  گوشت در رد  رییتغ درخ(. 8) دارد ریثیت گوشت

 بودن ربخشیثیت و ژنیاکس میرف ها، ردگداده ایشاکس درخ

 ةدر مطالعا  .شود یم مربوط نیوگلوبیم مت ةاکنندیاح ستمیس

هوماوس مو ا  افازایش     درصاد ورمای   1ساط    ،حاضر

ده است. شسینه  ةشنایی و رد  گوشت در مضلدار روامعن

ثیرگاذار  یرسد اسید هیومیک بر ردا  گوشات ت   به دظر می

دقیاق ایان اثار مشاخص دشاده       سازوکارباشد با این حال 

هیومیک حاوی مقادیر اددك ماواد معاددی،    ترکیبات .است

هاای   که در سااخت ردگیازه   استآهن، منگنز و م   دظیر

  (.4گوشت دقش داردد )
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 هوموس بر خصوصیات حسی گوشت سینه و ران . اثر سطوح متفاوت ورمی7 جدول

 (%)هوموس سط  ورمی

 گوشت سینه

 (0-100 ة)دمر

 ارزیابی کلی آبداری تردی رد  بو

0 b63/63 b36/71 31/74 b72/72 b68/75 

1 a27/82 a18/83 09/79 a63/78 a13/81 

SEM 24/3 24/3 89/2 81/2 45/2 

p-value 0008/0 01/0 12/0 02/0 04/0 

 گوشت ران (%) هوموس سط  ورمی

0 00/75 75/78 00/75 00/75 12/78 

1 00/85 37/89 00/85 88/87 25/91 

SEM 40/5 26/4 45/5 72/5 90/4 

p-value 36/0 30/0 17/0 41/0 21/0 

a،b اتفاوت ارقام در هر ستون با حروف دامشابه معن( 05/0دار است>P). 

SEM  ها معیار میادگینخطای 
 

 بخشد میبهبود  را میرف مکمل هیومات ظاهر گوشت

 باا (. 14که تا حدی با دتایج پژوهش حاضر سازگار است )

هاای   سازی، واکنش ذخیره مدتچربی گوشت در  ایشاکس

کااه ییااف وساایعی از  دهااد ماایای رخ  ای گسااترده تجزیااه

و هاا، پراکسایدها    آلدئیدها، کتون دظیرهای مختلف  مولکول

مسائول اصالی    ها مولکول. این شود میها تولید  هیدروکربن

 (.20دد )ا تغییر یعم و بو در گوشت

 

 قدردانیتشكر و 

یبیعاات  ةشاارکت آمیاازوساایله دگارداادگان مقالااه از  باادین

 .کنند قدردادی می
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