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تأثیر سطوح جیرهاي پودر برگ کنگر فرنگی بر کیفیت گوشت ران و سینه و رخنماي
اسیدهاي چرب گوشت سینه در بلدرچین ژاپنی
فیروز صمدي ،*1فاطمه عباسی 2و صبا صمدي
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 1و  .2دانشیار و دانشجوی دکتری فیزیولوژی دام و طیور ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .3دانشجوی دکتری گیاهان دارویی ،دانشگاه شیراز
(تاریخ دریافت - 1392/10/22 :تاریخ تصویب)1394/10/24 :

چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر پودر برگ کنگر فرنگی بر فراسنجههای کیفی گوشت ران و سینه و نیز
رخنمای (پروفایل) اسیدهای چرب سینه 240 ،قطعه بلدرچین ژاپنی در چهار تیمار شامل جیرة
پایه (شاهد) ،جیرة پایة مکملشده با سطوح  15و  30گرم در کیلوگرم پودر کنگر فرنگی و 300
میلیگرم در کیلوگرم ویتامین  Eبا چهار تکرار در قالب طرح کامل تصادفی استفاده شد .پودر
کنگر فرنگی و ویتامین  Eمنجر به کاهش مالوندیآلدئید گوشت ران شد .جیره حاوی  15گرم در
کیلوگرم پودر کنگر فرنگی مقدار اسیدهای چرب اشباع ( )SFAگوشت سینه را کاهش داد .میزان
اسیدهای چرب غیراشباع با یک باند دوگانه و بیش از یک باند دوگانه ( )PUFAدر گوشت سینه
تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت .مقادیر آلفالینولئیک اسید و  PUFAدر گوشت سینة
پرندگان تیمارشده با پودر کنگر فرنگی بیشتر از پرندگان تغذیهشده با جیرة شاهد و جیرة
مکملشده با ویتامین  Eبود .نسبت  PUFAبه  ،SFAمجموع اسیدهای چرب امگا 3-و نسبت
امگا 6-به امگا 3-برای پرندگان تیمارشده با پودر کنگر فرنگی گرایش به بهبود داشت .این
بررسی نشان داد که سطوح جیرهای  15و  30گرم در کیلوگرم پودر برگ کنگر فرنگی سبب
افزایش اسید لینولنیک و درنتیجه بهبود نسبی ارزش تغذیهای گوشت سینة بلدرچین میشود.
واژههاي کلیدي :بلدرچین ژاپنی ،رخنمای اسیدهای چرب ،کنگر فرنگی ،کیفیت گوشت.
مقدمه
تغییر سبک زندگی انسان در جامعههای شهری،
مبتنی بر تحرک كم همراه با استفاده از غذاهای آماده
و چرب ،1سبب افزایش شیوع بیمارهای خطرناک
سوختوسازی (متابولیکی) و قلبی -عروقی شده است
( Lopez-Garcia et al., 2004; Kris-Etherton et al.,
 .)2004ازاینرو ،تحقیقات مرتبط با كاهش میزان
چربی ،كلسترول و بهویژه اصالح تركیب اسیدهای
* تلفن09112778574 :

چرب فرآوردههای دامی همچون گوشت ،در سالهای
اخیر توجه ویژه شده است ( Narciso-Gaytan et al.,
 .)2010احتمال مبتال شدن به سرطان كولون در
مصرف گوشت قرمز در مقایسه با گوشت سفید
( ،)Bingham et al., 2002به همراه آسانی تغییر و
اصالح تركیبات گوشت طیور سبب شده است تا به
گوشت طیور توجه بیشتری شود .با توجه به اینکه
تركیبات چربی گوشت طیور برخالف نشخواركنندگان
E-mail: Samadi542@yahoo.com, F.samadi@gau.ac.ir
1. Fast foods
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بهآسانی تحت تأثیر تركیبات جیرة غذایی تغییر
میكند ،اصالح الگوی اسیدهای چرب الشة طیور
میتواند تأثیر زیادی در بهبود و ارتقاء سالمت انسان
داشته باشد .بررسیهای بسیاری نشان داده است كه
تركیب چربی (لیپید)های الشة طیور همسانی زیادی
با تركیب چربیها در خوراک مصرفی آن دارد ( Salma
 .)et al., 2007از سوی دیگر ،مصرف جیرههای غنی از
غالت ،همچنان كه امروزه در پرورش طیور مرسوم
است ،موجب تناسب نداشتن اسیدهای چرب الشة
طیور با نیازهای بدن انسان میشود ( Ponte et al.,
 .)2008گزارش شده است كه سالمت انسان بر پایة
نسبت  1به  1اسیدهای چرب امگا 6-به امگا 3-استوار
است ،درحالیكه نسبت فوق در غذاهای امروزی در
حدود  15تا  16/7به  1است (.)Simopoulos, 2008
شیوع رو به افزایش بیماریهای خطرناک قلبی-
عروقی ،سرطانها (بهویژه سرطان سینه) و بیماریهای
خود ایمنی به نسبت باالی امگا 6-به امگا 3-در جیرة
غذایی انسان نسبت داده شده است ( Simopoulos,
 .)2008بنابراین ،تغییر و اصالح رخنمای (پروفایل)
اسیدهای چرب الشة طیور در جهت تأمین نیازهای
غذایی انسان از یکسو و كاهش ابتال به بیماریهای
خطرناک سوختوسازی و قلبی -عروقی از سوی دیگر،
یک ضرورت است .از سوی دیگر فسادپذیری گوشت
طیور به دلیل محتوای فسفولیپیدی آن در مقایسه با
گوشت قرمز باالتر است ،لذا اصالح تركیب اسیدهای
چرب الشة طیور و یا حفاظت از آنها در برابر فرآیند
اكسایش (اكسیداسیون) منجر به كاهش فسادپذیری
گوشت طیور میشود ( Narciso-Gaytan et al.,
 .)2011هرچند پاداكسنده (آنتیاكسیدان)های
مصنوعی با تأخیر در آغاز پراكسیداسیون چربیها
سبب كاهش فسادپذیری گوشت میشوند ،اما خواص
سرطانزایی آنها همچنان نگرانكننده است
(.)ALtmann et al., 1986; Van Esch, 1686
بنابراین ،در سالهای اخیر استفاده از گیاهان دارویی
حاوی تركیبات دارای خاصیت پاداكسندگی بهمنظور
مهار واكنشهای پراكسیداسیون و تغییر در تركیب
چربیهای الشه موردتوجه محققان و مصرفكنندگان
قرار گرفته است .گزارش شده است كه تركیبات

گیاهزایی (فیتوژنیک) موجود در گیاهان دارویی دارای
خواص پاداكسندگی ( )Zhu et al., 2004هستند و در
مهار اكسایش و تغییر تركیب چربیهای الشه مؤثرند
( ;Brenes and Roura, 2010; Sugiharto et al., 2011
 .)Velasco & Williams, 2011آرتیشو یا كنگر فرنگی
( (Cynara scolymos L.گیاهی از خانوادة كاسنی
است كه برگ آن حاوی تركیبات فنولی ،فالوونوییدی و
اسیدی است ( .)Zhu et al., 2004اسیدكافئیک و
استرهای اسیدكینک و اسید كافئیک ،كلروژنیک و
سودوكلروژنیک اسید ،نئوكلروژنیک اسید ،سینارین و
دی كافئیل كینیک اسید از تركیبات عمدة این گیاه
بهشمار میآیند ( Schutz et al., 2004; Wittemer et
 .)al., 2005سینارین ساخت كلسترول را در كبد
كاهش میدهد .افزون بر این ،سینارین با تحریک
ترشحات صفرا ،تبدیل كلسترول به اسیدهای صفراوی
را افزایش میدهد ( .)Wojcicki, 2004با توجه به
محتوای پاداكسندگی كنگر فرنگی و نیز با توجه به
اینکه تاكنون در زمینة تأثیر آن بر كیفیت و نیز
رخنمای اسیدهای چرب گوشت بلدرچین ژاپنی
تحقیقی انجام نشده است ،در این بررسی اثرات
پاداكسندگی كنگر فرنگی بر كیفیت گوشت ران و
سینه و نیز رخنمای اسیدهای چرب گوشت سینة
بلدرچین ژاپنی بررسی شده است.
مواد و روشها
این آزمایش با استفاده از  240قطعه بلدرچین ژاپنی
(مخلوط جنس) در قالب طرح كامل تصادفی با چهار
تیمار ،چهار تکرار و پانزده قطعه بلدرچین در هر تکرار
انجام شد .تیمارهای آزمایشی شامل جیرة پایة
مکملشده با  15و  30گرم در كیلوگرم پودر كنگر
فرنگی و یا  300میلیگرم در كیلوگرم ویتامین E
(پرمیکس) بودند .جیرة غذایی پایه بنا بر توصیههای
انجمن ملی تحقیقات ( )1994برای نیازهای غذایی
بلدرچین ژاپنی تنظیم شد (جدول  .)1پرندهها به
مدت چهلودو روز روی بستر پرورش یافتند و در طول
دورة پرورش به آب و خوراک دسترسی آزاد داشتند.
برنامة نوردهی بهصورت پیوسته بود .در سن 42
روزگی ،از هر واحد آزمایشی دو پرنده كه ازنظر وزنی

صمدی و عباسی :تأثیر سطوح جیرهای پودر برگ كنگر فرنگی بر كیفیت ...

نزدیک به میانگین گروه خود بودند ،انتخاب و كشتار
شدند .نمونههای گوشت ران و سینة هر دو پرنده برای
ارزیابی كیفی گوشت استفاده شد .در ارزیابی كیفی،
فراسنجههای پایداری چربیها ،pH ،ظرفیت نگهداری
آب و درصد رطوبت گوشت سنجیده شد .برای بررسی
وضعیت پراكسیداسیون چربیها میزان مواد
واكنشدهنده با تیوباربیتوریک اسید (مالوندیآلدهید)
اندازهگیری شد ( .)Ke et al., 1997برای تعیین
ظرفیت نگهداری آب ،ابتدا  1گرم نمونة گوشت درون
كاغذ صافی قرار گرفت و به مدت چهار دقیقه در دور
 1500سانتریفیوژ شد .سپس نمونة گوشت در آون
(دمای  70درجة سلسیوس به مدت دوازده ساعت)
خشک شد .درصد نگهداری آب گوشت از راه تفاضل
اوزان نمونه در پس از سانتریفیوژ كردن و پس از آون
محاسبه شد ( .)Castellini et al., 2002رطوبت
گوشت با قرار دادن نمونه در آون در دمای  103درجة
سلسیوس به مدت شانزده ساعت تعیین شد.
با توجه به اینکه میزان ذخیرة اسیدهای چرب
غیراشباع بهویژه امگا 3-در گوشت سینه بیش از ران
است ( & Hulan et al., 1989, Gonzales-Esquera
 ،)Leeson, 2001; Miller & Robisch, 1969لذا برای
اندازهگیری رخنمای اسیدهای چرب از ماهیچة سینه
استفاده شد .بدین منظور ،پس از كشتار نمونههایی از
ماهیچة سینه جدا شد و تا زمان انجام آزمایشهای
مربوطه در دمای  -20درجة سلسیوس نگهداری
شدند .بهمنظور بررسی رخنمای اسیدهای چرب ،بر
اساس روش  1/5 (1956) Folch et al.گرم از بافت
ماهیچة سینه به كمک هموژنایزر همگن و چربی آن با
حالل متانول كلروفرم استخراج شد .سپس متیل استر
اسیدهای چرب تهیه شد .از الیة هگزان حاوی فرم
متیل استر اسیدهای چرب برای رنگنگار گازی
(گازكروماتوگرافی) استفاده شد ( Ofallon et al.,
 .)2007برای تعیین رخنمای اسیدهای چرب از دستگاه
رنگنگار گازی ( )Hewlett Packard-5890متصل به
دتکتور یونیزان اشعه ،كنترلر  HP-7673به همراه
اینگریتور  ،HP-3396استفاده شد .از ستون موینه به
طول  100متر ،قطر داخلی  0/25میلیمتر و قطر
ذرات  0/2میکرومتر از نوع  SP-2560استفاده شد.
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همچنین از گاز هلیوم خالص با سرعت عبور 0/5
میلیلیتر در دقیقه استفاده شد .در نهایت بر پایة زمان
بازداری ،پیکهای خروجی و انطباق با پیکهای
استاندارد ،نوع هر اسید چرب مشخص شد .تجزیه و
تحلیل آماری دادهها با استفاده از رویة  GLMنرمافزار
آماری  (2003) SASانجام شد .میانگین تیمارها برای
هر متغیر با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن
مقایسه شد .سطح احتمال معنیداری بهجز موارد
یادشده P<0/05 ،در نظر گرفته شد.
جدول  .1اجزای تشکیلدهنده و تركیبات شیمیایی جیرة
غذایی برای سن  1تا  42روزگی
Table 1. Ingredients and composition of diet for 1-42
day old
Item
%
Corn
48.92
Soybean meal
45.1
Soybean oil
2.89
Dicalcium phosphate
0.75
Limestone
1.34
Salt
0.35
Mineral permix1
0.25
Vitamin permix2
0.25
DL- Methionine
0.15
)Chemical composition (%
)ME (Kcal/Kg
2900
CP
24
Calcium
0.8
Available phosphorus
0.3
Sodium
0.15
Lysine
1.39
Methionine
0.5
Methionine+Cysteine
0.88
 .1هر كیلوگرم مکمل معدنی تأمینكنندة مواد زیر بود :منگنز 66140
میلیگرم ،آهن  100000میلیگرم ،روی  99600میلیگرم ،مس
 16000میلیگرم ،ید  640میلیگرم و كولین  134140میلیگرم بود.
 .2هر كیلوگرم مکمل ویتامینی تأمینكنندة مواد زیر بود :ویتامین
،3600000IU
ویتامین

B1

ویتامینD3

 ،800000IUویتامین

 720میلیگرم ،ویتامین

 4000میلیگرم ،ویتامین
میلیگرم ،ویتامین

B9

B5

B2

K3

 1600میلیگرم،

 3300میلیگرم ،ویتامین

 12000میلیگرم ،ویتامین

 500میلیگرم ،ویتامین

B12

A

B6

B3

1200

 600میلیگرم و

ویتامین  2000 H2میلیگرم بود.
1. The mineral premix provided (per Kg of feed): Mn 66140 mg,Fe
100000mg, Zn 99600 mg, Cu 16000 mg, I 640 mg and choline
chloirde 134140 mg.
2. The vitamin premix provided (per Kg of feed): vitamin A 3600000
IU, vitamin D3 800000 IU, vitamin K3 1600 mg, vitamin B1 720 mg,
vitamin B2 3300 mg, vitamin B3 4000 mg, vitamin B5 12000 mg,
vitamin B6 1200 mg, vitamin B9 500 mg, vitamin B12 600 mg, and
vitamin H2 2000 mg.
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میزان مالوندیآلدهید ،pH ،ظرفیت نگهداری آب و
رطوبت گوشت سینه تحت تأثیر سطوح جیرهای پودر
كنگر فرنگی ،ویتامین  Eو جنسیت پرنده قرار نگرفت.
افزودن پودر كنگر فرنگی و ویتامین  Eبه جیره میزان
مالوندیآلدهید گوشت ران را بهطور معنیداری
كاهش داد .گزارش شده است كه تركیبات
پاداكسندگی با تأخیر انداختن فرآیند پراكسیداسیون
تركیبات چربی از فساد مواد غذایی جلوگیری میكنند
( ;Simitzis et al., 2008; Fasseas et al., 2007
 .)Botsoglou et al., 2003پاداكسندهها بدن را در
برابر آسیبهای ناشی از اكسایشها محافظت میكنند
و بین اكسایشها و پراكسیدانها تعادل ایجاد میكنند،
لذا افزایش شاخص میزان مواد واكنشدهنده با
تیوباربیوتوریک اسید (مالوندیآلدهید) برای تیمار
شاهد در مقایسه با دیگر تیمارهای آزمایشی محتوای
پاداكسندة قابل توجیه است .در این بررسی ،میزان
مواد واكنشدهنده با تیوباربیوتوریک اسید گوشت
سینه بیشتر از ران بود .گزارش شده است كه چربی
گوشت سینه برخالف چربی ران (تریگلیسرید) از نوع
فسفولیپید است و فسفولیپید نیز غنی از اسیدهای
چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه ( )PUFA1بهویژه
اسید لینولنیک است كه حساس در برابر اكسندهها و
رادیکالهای آزاد است ( Asghar et al., 1990, Lin et
.)al., 1989; Gonzalez-Esquerra & Leeson, 2001
افزون بر این ذخیرة پاداكسندهها در گوشت ران و
سینه متفاوت است .بهعنوانمثال ویتامین  Eبیشتر در
گوشت ران و كمتر در گوشت سینة مرغ ذخیره
میشود ،لذا میزانهای كمتر مالوندیآلدئید در
گوشت ران میتواند به دلیل محل ذخیره و فعالیت
تركیبات پاداكسندگی ازجمله ویتامین  Eباشد
( .)Zanini et al., 2003هرچند در این بررسی pH
گوشت سینه و ران تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی و
جنسیت قرار نگرفت ،اما میزان  pHدر تیمارهای
محتوای پاداكسنده افزایش داشت .افزون بر این ،در
این بررسی  pHگوشت ران بیشتر از گوشت سینه بود.

به نظر میرسد محتوای گلیکوژن گوشت سینه
( )Kotula & Wang, 1994دلیل كاهش ( pHاسیدیتة
باال) گوشت سینه در مقایسه با گوشت ران باشد.
ظرفیت نگهداری آب گوشت ران و سینه تحت تأثیر
تیمارهای آزمایشی و جنسیت قرار نگرفت .گزارش
شده است كه ظرفیت نگهداری آب به میزان pH
وابسته است كه با تغییرات  pHدر این بررسی
همخوانی دارد (.)Dransfield & Sosnicki 1999
درصد رطوبت گوشت ران و سینه نیز تحت تأثیر
تیمارهای آزمایشی و جنسیت قرار نداشت ،اما میزان
آن در تیمارهای محتوای پاداكسنده افزایش جزئی
داشت .در این رابطه گزارش شده است ( Lahoky et
 )al., 2005كه تركیبات پاداكسندگی با تقویت ساختار
چربی غشاء یاختهای بازدارندة هدررفت رطوبت گوشت
میشوند .اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند
دوگانه از اجزاء مهم بخش فسفولیپیدی غشاء یاختهای
هستند .اسیدهای یادشده تحت تأثیر اكسندهها و
رادیکالهای آزاد سبب افزایش نفوذپذیری و در نتیجه
افزایش اتالف رطوبت گوشت میشوند ( Lambert et
.)al., 2001
تأثیر تیمارهای آزمایشی بر رخنمای اسیدهای
چرب گوشت سینه و نسبت آنها در جدولهای  3و 4
2
آمده است .میزان اسیدهای چرب اشباع ()SFA
گوشت سینه شامل مریستیک اسید ( ،)14:0پالمتیک
اسید ( )16:0و استئاریک اسید ( )18:0تحت تأثیر
تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ،اما مجموع  SFAدر
پرندههای تغذیهشده با  15گرم در كیلوگرم پودر
كنگر فرنگی بهطور معنیداری كمتر از تیمارهای
شاهد و  30گرم در كیلوگرم پودر كنگر فرنگی بود.
این كاهش به دلیل میزان كم اسید چرب پالمتیک
اسید ( )16:0در تیمار تغذیهای  15گرم در كیلوگرم
پودر كنگر فرنگی است .میزانهای اسیدهای چرب
غیراشباع با یک پیوند دوگانه ( 3)MUFAشامل
مریستولئیک اسید ( ،)14:1پالمیتولئیک اسید ()16:1
و اولئیک اسید ( )18:1و نیز مجموع میزانهای
 MUFAگوشت سینه تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی

1. Polyunsaturated fatty acids

2. Saturated fatty acids
2. Monounsaturated fatty acids

نتایج و بحث

صمدی و عباسی :تأثیر سطوح جیرهای پودر برگ كنگر فرنگی بر كیفیت ...

قرار نگرفت .مجموع میزانهای  PUFAگوشت سینه
نیز تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ،هرچند
میزان عددی آن در تیمار شاهد كمتر از دیگر
تیمارهای آزمایشی بود .بدن تا حدی  SFAو MUFA
را ساخت میكند ،لذا میزانهای آنها در بدن كمتر
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تحت تأثیر تركیبات خوراک هستند ،درحالیكه
( PUFAشامل اسیدهای چرب امگا 3-و  )6در بدن
ساخت نمیشوند و میزان آنها در بدن بهطور مستقیم
تحت تأثیر تركیبات خوراک است (Gonzales-
.)Esquera & Leeson, 2001

جدول  .2تأثیر تیمارهای آزمایشی بر مالوندیآلدهید (میلیگرم در كیلوگرم) ،pH ،ظرفیت نگهداری آب (درصد) و رطوبت
گوشت (درصد)
Table 2. Influence of experimental treatments on malondialdeyde (mg/kg), pH, water-holding capacity (%) and
)moisture of meat (%
Moisture
Breast
Thigh
73.29
75.36
73.70
76.22
73.86
76.12
74.00
77.13
0.91
0.94
0.98
0.62
76.32
76.08
0.66
0.79

74.11
73.42
0.64
0.45

Water-holding capacity
Breast
Thigh
55.73
58.18
55.84
60.92
57.34
59.96
58.03
60.96
1.04
1.16
0.33
0.31
60.98
59.03
0.82
0.10

56.93
56.54
0.73
0.71

pH
Thigh
6.52
6.56
6.55
6.59
0.05
0.81

Breast
5.94
5.94
5.97
6.01
0.04
0.51

6.57
6.54
0.03
0.55

5.99
5.95
0.02
0.38

Malondialdehyde
Breast
Thigh
7.88
7.74a
7.53
5.12b
6.84
5.96b
6.50
4.54b
0.78
0.98
0.59
0.14
5.70
5.97
0.69
0.78

7.12
7.25
0.55
0.87

Treatments
Control
15 g Artichoke
30 g Artichoke
300 mg Vit. E
SEM
P-value
Gender
Male
Female
SEM
P-value

 :a, bدر هر ستون میانگینهای با حرف ناهمسان از لحاظ آماری اختالف معنیدار دارند.
a, b: means within a column with different letters are significantly different.

جدول  .3تأثیر تیمارهای آزمایشی بر رخنمای اسیدهای چرب گوشت سینة بلدرچین ژاپنی
Table 3. Influence of experimental treatments on fatty acids profile of breast meat of Japanese quail
Experimental treatments
Items
SEM
P-value
Control
15 g Artichoke
30 g Artichoke
300 mg Vit. E
C14:0
2.50
2.37
1.82
2.35
0.20
0.151
C16:0
22.02
19.15
23.60
21.32
1.56
0.292
C18:0
11.57
11.42
10.72
11.10
0.81
0.883
C14:1
1.95
2.27
2.32
2.00
0.30
0.653
C16:1
3.85
4.20
3.92
3.35
0.27
0.212
C18:1
26.77
26.90
24.80
26.80
1.38
0.665
C20:4
0.80
0.10
0.97
1.03
0.09
0.458
Fatty acids ω-3:
ALA
2.87c
4.40a
3.75ab
3.22bc
0.25
0.006
EPA
0.65
1.02
1.70
0.95
0.12
0.129
ETE
1.25
1.72
2.00
1.47
0.25
0.204
DHA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fatty acids ω-6:
C18:2
23.27
22.82
24.40
24.10
1.02
0.685
C20:4
0.80
1.00
0.97
1.03
0.09
0.458
 :a, bدر هر ردیف میانگینهای با حرف ناهمسان از لحاظ آماری اختالف معنیدار دارند.
a, b: means within a row with different letters are significantly different.

افزایش عددی میزان  PUFAدر بلدرچینهای
تغذیهشده با جیرههای حاوی پاداكسنده میتواند به دلیل
افزایش میزان اسید آلفا لینولنیک ( 1)ALAدر تیمارهای
یادشده باشد .بهطوركلی ،در این بررسی كاهش در SFA
(در تیمارهای  15گرم در كیلوگرم كنگر فرنگی و 300
1. Alpha-linolenic acid

میلیگرم در كیلوگرم ویتامین  Eدر مقایسه با شاهد) با
افزایش در میزانهای ( PUFAتیمار شاهد در مقایسه با
دیگر تیمارها) همراه بوده است .كاهش در میزان SFA
میتواند تا حدی متأثر از میزان حضور اسیدهای یادشده
در تركیبات جیره و بیشتر به دلیل میزان اكسایش آنها
در كبد باشد (.)Nir et al., 1988; Vidrih et al., 2009
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هماهنگ با نتایج این بررسی (2010) Jung et al. ،كاهش
در میزان  SFAو افزایش  PUFAرا در گوشت سینة
جوجههای گوشتی تیمارشده با رژیم غذایی محتوای
پلیفنولیک و لینولئیک اسید گزارش كردند .تأثیر
تركیبات فالونوئیدی موجود در خوراک بر كاهش  SFAو
افزایش  PUFAدر گوشت بز ( )Tan et al., 2011و
گوسفند  (2007) Vasta et al.نیز گزارش شده است.

یکی دیگر از دالیل افزایش عددی  PUFAدر این بررسی،
محتوای آلفالینولنیک اسید در برگ كنگر فرنگی است كه
منجر به افزایش  PUFAشده است ( Vidrih et al.,
 .)2009; Liou et al., 2007به نظر میرسد در این
بررسی نیز افزایش در میزانهای آلفا لینولنیک اسید
گوشت پرندههای دریافتكنندة پودر كنگر فرنگی نیز به
همین دلیل باشد.

جدول . 4تأثیر تیمارهای آزمایشی بر دستههای اصلی و نسبت اسیدهای چرب گوشت سینة بلدرچین ژاپنی
Table 4. Influence of experimental treatments on main groups and fatty acids ratio of breast meat of Japanese quail
P-value

SEM

0.067
0.255
0.395
0.030
0.729

0.85
1.47
0.98
0.5
1.01

34.77ab
32.15
30.52
5.64b
25.13

0.075
0.080
0.078

0.03
0.09
0.42

0.88ab
1.05
4.45ab

300 mg Vit. E

Experimental treatments
15 g Artichoke
30 g Artichoke
Main groups of fatty acids:
b
32.95
36.15a
33.37
31.05
31.02
31.40
a
7.19
7.45a
23.82
25.37
0.94a
1.07
3.31b

0.87ab
0.98
3.40b

Control
36.10a
32.57
28.65
4.77b
24.07
0.79b
1.13
5.04a

Items
SFA
MUFA
PUFA
ω-3
ω-6
Ratios:
PUFA/SFA
MUFA/PUFA
ω-6/ω-3

 SFAمجموع اسیدهای چرب اشباع شامل C16:0 ،C14:0 :و .C18:0
 MUFAمجموع اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه شامل C16:1 ،C14:1 :و
 PUFAمجموع اسیدهای چرب غیراشباع با بیش از یک پیوند دوگانه شامل C20:4 ،C20:3 ،C18:2 :و .C20:5
 :a,bدر هر ردیف میانگینهای با حرف ناهمسان از لحاظ آماری اختالف معنیدار دارند.
.C18:1

SFA, total saturated fatty acids includes 14:0, 16:0, and 18:0.
MUFA, total monounsaturated fatty acids includes 14:1, 16:1, and 18:1.
PUFA, total polyunsaturated fatty acids includes 18:2, 20:3, 20:4, and 20:5.
a, b: means within a row with different letters are significantly different.

نسبت  PUFAبه  SFAدر تیمار  15گرم در كیلوگرم
كنگر فرنگی بیشتر از تیمار شاهد بود .این افزایش
میتواند به دلیل نقش تركیبات فالونوئیدی باشد كه اثر
حفاظتی برای  PUFAدر برابر ریزجانداران
(میکروارگانیسم)های دستگاه گوارش طیور دارند
(.)Laparra & Sanz, 2010; Kamboh & Zhu, 2013
گزارش شده است كه ریزجانداران دستگاه گوارش با
بیوهیدروژنه كردن  PUFAسبب كاهش نسبت
 PUFA/SFAمیشوند ( Tan et al., 2011; Maia et al.,
 .)2010دراینارتباط ،این محققان گزارش كردند كه
نسبت  PUFA/SFAدر نشخواركنندگان به دلیل
بیوهیدروژنه شدن  PUFAو تبدیل آنها به اسیدهای
چرب اشباع و یا اسیدهای چرب غیراشباع با پیوند دوگانة
كمتر ( )Wood & Enser, 1997كمتر از نسبت یادشده
در طیور است .در بین اسیدهای چرب امگا ،3-تنها آلفا
لینولنیک اسید تحت تأثیر جیرههای حاوی پودر كنگر

فرنگی بهطور معنیداری بیشتر از گروه شاهد بود .هرچند
میزانهای اسیدهای چرب ایکوساپنتا اونوئیک اسید
( 1)EPAو ایکوساتریاونیک اسید ( 2)ETEدر بین
تیمارهای آزمایشی از نظر آماری همسان بود ،اما میزان
اسیدهای چرب یادشده در تیمارهای  15گرم و بهویژه
 30گرم در كیلوگرم كنگر فرنگی نسبت به شاهد افزایش
قابلتوجهی را نشان داد .گزارش شده است كه آلفا
لینولنیک اسید میتواند در بدن بیشتر به  EPAو تا
حدی نیز به دكوساهگزااونوئیک ( 1)DHAتبدیل شود
( )Burdge et al., 2002; Russo, 2009مجموع اسیدهای
چرب امگا 3-شامل  EPA ،ALAو  ETEبهطور
معنیداری تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار داشت،
بهطوریكه میزان آن در تیمارهای  15و  30گرم در
كیلوگرم كنگر فرنگی بیشترین و در تیمارهای شاهد و
 300میلیگرم در كیلوگرم ویتامین  Eكمترین بود .با
1. Eicosapentaenoic acid
2. Eicosatrienoic acid
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نتیجهگیری کلی

در این بررسی كنگر فرنگی سبب افزایش پایداری
 كنگر فرنگی، افزون بر این.چربیها در گوشت ران شد
 و كاهش3-سبب افزایش مجموع اسیدهای چرب امگا
 با توجه. شد3- به امگا6-نسبت اسیدهای چرب امگا
3- به امگا6-به اینکه نسبت باالی اسیدهای چرب امگا
سبب بروز بیماریهای خطرناک سوختوسازی و
 لذا استفاده از پودر كنگر فرنگی،عروقی میشود-قلبی
در تغذیة طیور بهمنظور اصالح رخنمای اسیدهای
 و درنتیجه ارتقاء سالمت انسان3- و امگا6-چرب امگا
.توصیه میشود
سپاسگزاري
بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم
كشاورزی و منابع طبیعی گرگان به خاطر تأمین
. تشکر و قدردانی میگردد،هزینههای این تحقیق

توجه به اینکه كنگر فرنگی محتوای آلفا لینولنیک اسید
است و آلفا لینولنیک اسید نیز پیشمادة ساخت
ایکوساپنتااونوئیک اسید و دكوسا هگزا اونوئیک است لذا
 در تیمارهای3-افزایش مجموع اسیدهای چرب امگا
Deuel, ( پاداكسندگی میتواند به همین دلیل باشد
 نسبت اسیدهای چرب.)1951; Vidrih et al., 2009
 در گوشت سینة3- به اسیدهای چرب امگا6-امگا
 گرم در30  و15 بلدرچینهای تغذیهشده با جیرة حاوی
كیلوگرم كنگر فرنگی كمتر از پرندگان تغذیهشده با جیرة
 این كاهش به دلیل افزایش میزان اسیدهای.شاهد بود
 همسو با نتایج این. در گوشت سینه است3-چرب امگا
پژوهش در بررسی اثر خوراک مکملشده با عصارة گیاهی
،مریمگلی بر رخنمای اسیدچرب گوشت سینه در طیور
 افزایش و نسبت3-مجموع اسید چرب غیراشباع امگا
Koreleski & (  كاهش یافت3- به امگا6-امگا
.)Swiatkiewicz, 2007
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ABSTRACT
In order to study the effects of Artichoke leaf powder on the quality parameters of thigh and breast meat
and the fatty acids profile of breast meat, 240 day-old Japanese quails were used. The Brids were assigned
to 4 treatments including basal diet (control), basal diet supplemented with levels of 15 and 30 g/Kg
Artichoke powder and 300 mg/Kg vitamin E with 4 replicates for each treatment in a completely
randomized design. Treatments of artichoke powder and vitamin E resulted in lower malondialdiahid in
thigh meat. The amount of saturated fatty acids (SFA) was lower in breast meat of birds fed diet
containing 15 g/Kg Artichoke powder. The amounts of monounsaturated and polyunsaturated fatty acids
(PUFA) in quail breast meat did not affected by the treatments. The amounts of alpha-linolenic acid and
PUFA were greater in breast meat of quails treated with Artichoke powder than birds fed basal diet and
diet supplemented with vitamin E. PUFA/SFA ratio, total amounts of omega-3 fatty acids and also
omega-6/omega-3 ratio were improving in birds treated with Artichoke powder. This study showed that
dietary levels of 15 and 30 g/Kg Artichoke leaf powder can increase linolenic acid and consequently
relative improvement of nutritional value of quail breast meat.
Keywords: Artichoke, fatty acid profile, Japanese quail, meat quality.
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