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چکیده
زمینۀ مطالعه :ویتامین  Cو زنیان دارای خواص آنتیاکسیدانی میباشند که میتوانند اثرات منفی تنش گرمایی بر عملکرد و ایمنی جوجههای گوشتی را مرتفع سازند.
هدف :مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر تغذیه با ویتامین  Cو پودر دانه زنیان بر عملکرد رشد ،متابولیتهای خونی و کیفیت گوشت جوجههای گوشتی تحت تنش
گرمایی انجام شد.
روشکار :در مطالعه حاضر  240جوجه گوشتی یک روزه سویه راس  308تا  25روزگی با جیره تجاری تغذیه شده و سپس با آغاز تنش گرمایی از  25روزگی تا 42
روزگی ،جوجهها به یک آزمایش فاکتوریل دو در سه در قالب طرح کامالً تصادفی با شش تیمار شامل دو سطح ویتامین ( Cصفر و  250میلیگرم بر کیلوگرم جیره) و
سه سطح پودر زنیان (صفر 0/75 ،و  1/5درصد جیره) و چهار تکرار تقسیم شدند .دادههای مطالعه با نرم افزار  SASو روش  GLMتجزیه و میانگینها با آزمون توکی
مقایسه شدند.
نتایج :اثر زنیان بر صفات عملکردی معنیدار نبود ،اما ویتامین  Cمنجر به افزایش وزن شد ( .)P>0/05اثر متقابل ویتامین  Cو زنیان نیز معنیدار بود ،به طوریکه
بیشترین افزایش وزن و بهترین ضریب تبدیل خوراک مربوط به گروه تغذیه شده با ویتامین  Cو پس از آن گروه تغذیه شده با سطح  1/5درصد زنیان بود (.)P>0/01
ویتامین  Cباعث کاهش معنی دار غلظت آنزیم آلکالین فسفاتاز نسبت به گروه شاهد شد ( .)P>0/05نسبت هتروفیل به لنفوسیت با افزودن ویتامین  Cو  1/5درصد
زنیان نسبت به شاهد کاهش یافت ( .)P<0/05سطح  1/5درصد زنیان منجر به افزایش معنیدار وزن نسبی بورس نسبت به شاهد شد ( .)P<0/05کمترین درصد
اُفت خونابه در جوجههای تغذیه شده با سطح  1/5درصد زنیان و ویتامین  Cمشاهده شد .اثر افزودن زنیان و اثر متقابل زنیان و ویتامین  Cبر ظرفیت نگهداری آب
معنیدار بود و باالترین ظرفیت نگهداری مربوط به جوجههای تغذیه شده با  1/5درصد زنیان بود .همچنین ویتامین  Cمنجر به افزایش خاکستر گوشت شد.
نتیجهگیری نهایی :مطالعه حاضر نشان داد که افزودن  250میلیگرم ویتامین  Cو  1/5درصد پودر زنیان می تواند مکمل مناسبی جهت بهبود عملکرد رشد،
متابولیتهای خون و کیفیت گوشت جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی باشد.
کلمات کلیدی :زنیان ،ویتامین  ،Cآلکالین فسفاتاز ،لنفوسیت ،افت خونابه
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.

نویسنده مسئول :مژگان مظهری ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت ،کرمان ،ایران
پست الکترونیکیmozhgan.mazhari@gmail.com :

مقدمه
یکی از مسائل مهم در صنعت طیور در مناطق گرمسیر جهان تنش
گرمایی است ،قرار گرفتن پرندگان در معرض دمای باالی مداوم

بویژه در دوره پایانی پرورش منجر به تنش گرمایی مزمن میگردد.
حیوانات تحت تنش گرمایی تمایل به کاهش تولید حرارت بدن از
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طریق کاهش مصرف خوراک دارند که اثرات منفی بر عملکرد رشد
آنها دارد ( .)20اثرات فیزیولوژیکی تنش گرمایی شامل افزایش
دمای بدن ،تغییر جمعیت میکروبی روده ،تخریب ساختمان و
عملکرد اپیتلیوم روده ،کاهش قابلیت هضم و متابولیسم مواد
مغذی ،کاهش مصرف خوراک ،نقص سیستم ایمنی ،تغییر تعادل
الکتریکی و اسیدیته خون ،تغییر متابولیتهای خونی از جمله
کاهش هورمونهای تیروئید و افزایش غلظت کورتیزول ،گلوکز و
کلسترول خون میباشند ( .)13گزارش شده است که تنش گرمایی
باعث افت عملکرد رشد و ایمنی در جوجههای گوشتی میگردد
( .)26،27همچنین کاهش کیفیت گوشت ( )8،17و کاهش وزن
نسبی ماهیچه سینه ( )36در جوجههای گوشتی تحت تنش
گرمایی گزارش شده است .برای مقابله با اثرات نامطلوب تنش
گرمایی از ویتامینها (ویتامین  Eو  )Cو عناصر معدنی (سلنیوم و
روی) و آنتیاکسیدانهای گیاهی استفاده شده است (.)13
اثر مثبت استفاده از ویتامین ( Cاسید آسکوربیک) در شرایط
تنش گرمایی توسط محققین به اثبات رسیده است (.)19،26
ویتامین  ،Cیک ویتامین محلول در آب و آنتیاکسیدان طبیعی
برای محافظت از حیوانات تحت شرایط تنش گرمایی است که بر
علیه فرایند اکسیداسیون فعالیت میکند .ویتامین  Cمیتواند در
شرایط تنش گرمایی بر اثرات منفی ناشی از تنش گرمایی غلبه
کند و موجب تقویت سیستم ایمنی و دفاعی در جوجههای گوشتی
در شرایط تنش گرمایی گردد ( .)19محققین نشان دادهاند که
کاربرد  200میلیگرم ویتامین  Cدر جیره منجر به رفع اثرات منفی
تنش گرمایی بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی سویه کاب گردید
( .)5دیگر محققین بهبود عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجههای
گوشتی با مصرف  250میلیگرم ویتامین  Cدر هر کیلوگرم جیره
را گزارش کردند (.)26
گیاه زنیان با نام  Ajwainو نام علمی Carum copticum
متعلق به خانواده چتریان و با خواص دارویی فراوان است که در
گزارشات مختلف میزان ترکیبات مؤثره آن در مقادیر متفاوتی
گزارش شده است ( .)6مهمترین ترکیبات آن شامل تیمول 50/22
( )38تا  72/30درصد ( ،)18سیمن  )30( 19/38تا ،)38( 33/73
گاما ترپینن  )37( 13/07تا  )38( 48/07و دیگر ترکیبات در
مقادیر کمتر شامل بتاپینن ،میرسن ،کارواکرول و لیمونن میباشند
( .)6اسانس روغنی این گیاه دارای اثرات آنتیبیوتیکی قوی علیه
باکتریهای بیماریزا میباشد ( .)9،22همچنین خاصیت آنتی
اکسیدانی این گیاه توسط محققین اثبات شده است (.)35

محققین بهبود عملکرد رشد ،جمعیت میکروبی روده و
شاخص تولید را با مصرف اسانس ریزپوشانی شده زنیان در
جوجههای گوشتی گزارش کردند ( .)24در یک مطالعه تأثیر
سطوح مختلف پودر و عصاره هیدروالکلی زنیان را بر عملکرد و
کیفیت گوشت جوجههای گوشتی مورد ارزیابی قرار دادند و
مشاهده شد که جوجههای تغذیه شده با  1درصد پودر و 350
میلیگرم عصاره عملکرد رشد بهتری داشتند ( .)11استفاده از
سطوح یک و دو درصدی پودر زنیان و تمامی سطوح عصاره زنیان،
مقدار اندیس تیوباربیتوریک اسید گوشت را به طور معنیداری
کاهش دادند و کیفیت گوشت را بهبود بخشیدند .با توجه به افت
عملکرد و ایمنی پرندگان در شرایط تنش گرمایی و با در نظر
گرفتن خواص دارویی فراوان دانه زنیان بویژه خواص آنتیاکسیدانی
آن به دلیل دارا بودن ترکیب مؤثره تیمول که در شرایط تنش
گرمایی میتواند مفید واقع شود و از آنجا که تاکنون مطالعهای در
زمینه استفاده از پودر زنیان و ویتامین  Cبر عملکرد ،متابولیتهای
خونی و ویژگیهای کیفی گوشت جوجههای گوشتی در شرایط
تنش گرمایی صورت نگرفته است ،لذا مطالعه حاضر به منظور
ارزیابی تأثیر سطوح مختلف پودر دانه زنیان و ویتامین  Cبر
عملکرد ،متابولیتهای خونی و کیفیت گوشت جوجههای گوشتی
در شرایط تنش گرمایی اجرا شد.

مواد و روشکار
مطالعه حاضر به صورت فاکتوریل دو در سه در قالب طرح
ال تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار (هر تکرار حاوی 10
کام ً
جوجه) روی  240قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس 308
در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه جیرفت انجام شد .تیمارهای آزمایش
شامل دو سطح ویتامین ( Cصفر و  250میلیگرم در کیلوگرم
جیره) و سه سطح پودر دانه زنیان (صفر 0/75 ،و  1/5درصد جیره)
بودند .جیرهها با نرم افزار  UFFDAبر اساس احتیاجات پیشنهادی
راس  ،308تنظیم شدند .جیرههای آزمایش در جدول  ،1آورده
شده است .دمای سالن ،در سه روز اول پرورش ،در حدود 32-34
درجه سانتیگراد نگه داشته شد و بعد از آن تا پایان هفته اول به
 32درجه سانتیگراد کاهش داده شد .بعد از آن سعی شد به ازای
هر هفته افزایش سن جوجهها ،به میزان سه درجه سانتیگراد از
دمای سالن کاسته شود ،که این امر تا  25روزگی یعنی شروع
مطالعه ادامه یافت.
در دوره تنش ،جوجهها روزانه  8ساعت و از ساعت  9تا 17
در دمای  34±2درجه سانتیگراد قرار گرفتند .دمای مورد نیاز
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توسط سیستم حرارت مرکزی و با استفاده از یک هیتر بزرگ که
در ابتدای سالن قرار داشت تأمین شد .مابقی ساعات شبانهروز
دمای سالن  22±2درجه سانتیگراد بود .به منظور پیشگیری از
بیماریها ،با توجه به شرایط منطقه ،برنامه واکسیناسیون برای
جوجهها اعمال گردید .به این ترتیب که روز هفتم ،واکسن دوگانه
برونشیت نیوکاسل ،روز  ،14واکسن گامبورو ،روز  21واکسن
نیوکاسل (السوتا) و روز  ،28یادآوری گامبورو به صورت آشامیدنی
استفاده گردید .جوجههای هر قفس در ابتدا ( 25روزگی) و انتهای
دوره تنش گرمایی ( 42روزگی) وزن شدند .مصرف خوراک ،افزایش
وزن دوره و ضریب تبدیل خوراک به صورت گرم ،خوراک مصرفی
به گرم رشد محاسبه شدند .تلفات به صورت روزانه وزن و ثبت
شدند .مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک برای تلفات تصحیح
شدند .در  42روزگی ،پس از محاسبه میانگین وزن هر قفس ،دو
پرنده با وزن نزدیک به میانگین وزنی قفس ،انتخاب و کشتار شد.
وزن الشه بعد از کشتار پرنده و جداسازی سر ،پاها وکندن پوست
بدن به عنوان وزن الشه در نظر گرفته شد .مقادیر وزن سینه،
رانها ،کبد ،طحال و بورس اندازهگیری شدند .سپس با تقسیم وزن
اندامهای داخلی بر وزن زنده ،وزن نسبی آنها محاسبه گردید .الزم
به ذکر است که به منظور حداقل کردن اثر وزن محتویات دستگاه
گوارش و خالی ماندن آن حدود  4ساعت قبل از کشتار به جوجهها
گرسنگی داده شد.
در پایان مطالعه دو پرنده از هر قفس به طور تصادفی
انتخاب و خون گیری از سیاهرگ زیر بال انجام گرفت .از نیمی
از نمونه های خون پس از تفکیک لخته ،نمونه سرم جدا و با دور
 3000به مدت  3دقیقه سانتریفیوژ شده و به آزمایشگاه منتقل
شدند .پارامترها ی بیوشیمیایی سرم گلوکز ،تریگلیسرید،
کلسترول با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر بیوشیمی بالینی
(  ) AUTOLAB, Ames, Rome, Italyبا استفاده از کیت
شرکت پارس آزمون تهران ،ایران تعیین شد .برای اندازهگیری
آلکالین فسفاتاز از روش پ یشنهاد شده توسط انجمن شیمی
کلینیک آلمان ( ) DGKCاستفاده شد .نیمی دیگر از نمونه های
خون جهت تعیین تعداد سلول های خونی در لولههای حاوی
هپارین جمع آوری شد و پس از همگن سازی نمونه خون
گسترش آن تهیه شد .سلول های خونی روی گسترش توسط
متانول ثابت شده و با محلول گیمسا رنگ آمیزی شدند .برای
اندازه گیری تعداد لکوسیت ها (هتروفیل و لنفوسیت) ،تعداد
 100لکوسیت مورد شمارش قرار گرفتند .برای اندازه گیری
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مجموع گلبول های قرمز و سفید شمارش چشمی با میکروسکوپ
صورت گرفت .هماتوکریت با استفاده از لولههای
( ;Hamatokrit-Kapillaren
میکروهماتوکریت
 )Hirschmann Laborgrate, Germanyاندازه گیری شد.
پس از کشتار و ارزیابی خصوصیات الشه ،گوشت سینه از
الشه جدا و به دو نیمه تقسیم شد ،سپس به مدت  24ساعت
برای سردسـازی به یخچال منتقل شـد .نمونه ها بعـد از بسته
بندی در کیسه های تحت خال به فریـزر ( -20درجه سانتی گراد)
منتقل شدند .برای اندازه گیری پارامترهای کیفیت گوشت ،پس
از یخ زدایی ،رطوبت و خاکستر با روش معمول AOAC
اندازه گیری شد .ب رای اندازه گیری  5 ،pHگرم از نمونه گوشت
خام را در  25میلی لیتر آب مقطر هم زدیم تا یکنواخت گ ردد.
سپس با استفاده از گاز استریل صاف کرده و با  pHمتر
( Sartoriusمدل  )Professional Meter pp-50در دمای
اتاق  pHنمونه ها خوانده شد .برای اندازه گیری ظرفیت نگهداری
آب گوشت 5 ،گرم نمونه داخل گاز استریل قرار گرفت و ب ه مدت
 4دقیقه در سانتریفیوژ قرار داده شد ( )1500×gپس از
سانتریفوژ به آرامی خشک و دوباره وزن شد ،پس از توزین،
نمونه به مدت  24ساعت در آون با دمای  70درجه سانتی گراد
خشک و سپس وزن گردید و ظرفیت نگهداری آب گوشت از
تفاضل وزن پس از سانتریفیوژ و وزن پس از خشک کردن،
تقسیم بر وزن اولیه ضربدر  100تعیین شد (.)8
برای اندازه گیری افت خونابه یک قطعه از گوشت توزین و
در پارچه کتان خالص قرار داده شد ،سپس نمونه مورد نظر در
پاکت پالستیکی گذاشته شد و به مدت  24ساعت در دمای 4
درجه سانتی گراد قرار گرفت و دقت شد که گوشت با پالستیک
تماس نداشته باشد .پس از  24ساعت گوشت به آرامی روی
پارچه کتان مالش داده شد و دوباره وزن شد  .افت خونابه از
تفاضل وزن اولیه و وزن نهایی تقسیم بر وزن اولیه ضربدر 100
محاسبه شد ( .)7برای اندازه گیری افت در نتیجه پخت1 ،
سانتی متر مکعب از گوشت بریده شده و وزن گردید .قطعه جدا
شده گوشت به مدت  24ساعت در دمای  4درجه سانتی گراد
نگهداری شد .پس از آن به مدت  10دقیقه در حمام آب گرم
در دمای  85درجه سانتیگراد قرار داده شد ،در مرحله آخر
نمونه به آرامی با پارچه کتان پاک شده و وزن شد .افت پخت
نیز از تفاضل وزن اولیه و وزن نهایی تقسیم بر وزن اولیه ضربدر
 100محاسبه شد (.)7

لیال صفوینیا و همکاران\ ویتامین  Cو زنیان در جیره جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی

جدول  .1ترکیب جیره های آزمایشی در سه دوره آغازین ،رشد و پایانی.
درصد ترکیبات
ذرت
کنجاله سویا ( 44درصد پروتئین)
روغن سویا
کربنات کلسیم
دی کلسیم فسفات
کلرید سدیم
دی ال متیونین
ال -لیزین
مکمل ویتامین -معدنی1
کل
انرژی قابل متابولیسم ظاهری (کیلوکالری بر کیلوگرم)
پروتئین خام (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفر (درصد)
لیزین (درصد)
متیونین  +سیستین (درصد)

آغازین ( 1تا )10
53/38
38/45
3/49
1/54
1/64
0/29
0/39
0/33
0/5
100
مقادیر محاسبه شده
3025
22
1/05
0/50
1/43
1/07

رشد ( 11تا )24
54/81
36/23
5/0
1/29
1/35
0/29
0/29
0/23
0/5
100

پایانی ( 25تا )42
60/63
30/85
4/85
1/21
1/30
0/29
0/25
0/13
0/5
100

3150
21
0/90
0/45
1/30
0/95

3200
19
0/85
0/42
1/09
0/86

1هر کیلوگرم مکمل ویتامینی به ترتیب حاوی  215 ، 9000و  18واحد بین المللی ویتامینهای  D3 ، Aو  Eهمچنین  500 ،0/15 ،0/015 ،1 ،3 ،4/8 ،10 ،6/6 ،18 ،2و
 1میلیگرم به ترتیب  60 ،H2 ،B12 ،B9 ،B6 ،B5 ،B3 ،B2 ، B1 ، K3درصد کولین کلراید و آنتیاکسیدان بود .هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوی  100میلیگرم منگنز50 ،
میلیگرم آهن 7/84 ،میلیگرم روی 10 ،میلیگرم مس 1 ،میلیگرم ید 2 ،میلیگرم سلنیوم و  1گرم سبوس گندم و کربنات کلسیم بود.

ارزیابی ویژگیهای حسی از لحاظ سه فاکتور شامل تردی ،عطر و
طعم و بو با استفاده از پنج ارزیاب آموزش دیده با روش هیدونیک
با تکمیل پرسشنامه ارزیابی صورت گرفت .در این مطالعه به هر
یک از افراد پانل حدود یک قطعه از نمونههای گوشت مرغ در
ظروف شفاف یکبار مصرف با کدهای متفاوت داده شد و از آنها
درخواست گردید که در فرمهای پرسش نامهای که به این منظور
تدوین گردیده بود ،به هر یک از فاکتورهای اشاره شده امتیازی از
 1تا  5اختصاص دهند .نحوه امتیازدهی بر این اساس بود که عدد
 5نشان دهنده باالترین امتیاز و عدد  1نشان دهنده کمترین امتیاز
بود .برای جلوگیری از تداخل طعمها در زمان ارزیابی ،ارزیابها
قبل از هر آزمایش چشایی دهان خود را با آب ولرم شستشو دادند
( .)8دادههای جمعآوری شده توسط نرم افزار  SASنسخه  9/4و
با استفاده از رویه  GLMمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
میانگینها با آزمون توکی و سطح معنیداری  5درصد مقایسه
شدند .دادههای نسبی پس از تبدیل  ،arcsinمورد آنالیز آماری
قرار گرفتند.

نتایج
اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر صفات عملکردی جوجهها در
جدول  2آورده شده است .نتایج نشان داد که اثر زنیان بر مصرف خوراک،
افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک معنیدار نبود .اما ویتامین  Cمنجر
به افزایش وزن شد ( .)P>0/05برهم کنش ویتامین  Cو پودر زنیان بر
افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک معنیدار بود ( ،)P>0/01به
طوریکه بیشترین افزایش وزن و بهترین ضریب تبدیل خوراک مربوط
به گروه تغذیه شده با  250میلیگرم در کیلوگرم ویتامین  Cو پس از
آن گروه تغذیه شده با سطح  1/5درصد زنیان بود (.)P>0/01
اثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت فراسنجههای خونی جوجههای
گوشتی در جدول  ،3ارائه شده است .نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر
غلظت گلوکز ،کلسترول ،هماتوکریت و گلبولهای قرمز و سفید خون
معنیدار نبود .اما هر دو تیمار منجر به کاهش معنیدار هتروفیل ،افزایش
لنفوسیت و کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت شدند .همچنین
مصرف 250میلیگرم در کیلوگرم ویتامین  Cبه طور معنیداری غلظت
آنزیم آلکالین فسفاتاز خون را نسبت به گروه شاهد کاهش داد
(.)P>0/01
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جدول  .2اثر سطوح مختلف ویتامین  Cو پودر دانه زنیان برصفات عملکردی ( 25تا  42روزگی) جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی.
مصرف خوراک دوره (گرم)

اثرات

ضریب تبدیل

افزایش وزن دوره (گرم)

ویتامین ( Cمیلیگرم بر کیلوگرم)
صفر
250
خطای استاندارد میانگینها

1326/58 b
1370/60 a
12/97
0/02

2307/28
2319/74
7/98
0/28

P-value

1/74
1/69
0/02
0/09

پودر دانه زنیان (درصد)
صفر
0/75
1/5
خطای استاندارد میانگینها
P-value
ویتامین  * Cزنیان
صفر * صفر
صفر * 0/75
صفر * 1/5
 * 250صفر
0/75 * 250
1/5 * 250
خطای استاندارد میانگینها
P-value

2301/97
2319/37
2319/37
9/78
0/37

1324/62
1351/25
1369/87
15/88
0/16

1/74
1/72
1/70
0/03
0/45

2318/11
2284/83
2318/92
2320/64
2319/11
2319/47
13/84
0/41

1269/75 c
1314/31 bc
1395/83 ab
1469/86 a
1306/81 bc
1334/59 b
22/47
0/0001

1/82 a
1/74 ab
1/66 bc
1/58 c
1/78 ab
1/74 ab
0/3
0/0001

 a،bمیانگینهای هر ستون با حروف غیرمشابه ،داراری تفاوت معنیدار هستند (.)P>0/05
جدول  .3اثر سطوح مختلف پودر دانه زنیان و ویتامین  Cبر فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی در 42روزگی.
اثرات
ویتامین ( Cمیلیگرم بر کیلوگرم)
صفر
250
خطای استاندارد میانگینها
P-value
پودر دانه زنیان (درصد)
صفر
0/75
1/5
خطای استاندارد میانگینها
P-value
زنیان × ویتامین C
صفر * صفر
صفر * 0/75
صفر * 1/5
 * 250صفر
0/75 * 250
1/5 * 250
خطای استاندارد میانگینها
P-value

گلوکز
(میلیگرم بر دسی لیتر)

کلسترول
(میلیگرم بر دسی لیتر)

آلکالین فسفاتاز
(واحد بر لیتر)

گلبولهای سفید
)میکرولیتر)×103/

گلبولهای قرمز
( میکرولیتر)×106/

نسبت هتروفیل
به لنفوسیت

156/66
156/25
4/33
0/95

96/00
89/83
3/24
0/19

730/83 a
652/91 b
24/75
0/04

12512/50
13825/00
1235/43
0/46

2/46
2/34
0/15
0/57

0/49a
0/43b
0/02
0/02

159/87
156/62
152/87
5/30
0/65

100/25
90/00
88/50
3/97
0/10

718/62
691/62
665/37
30/31
0/48

12425/00
13387/50
13693/75
1513/08
0/83

2/16
2/36
2/68
0/18
0/16

0/52a
0/46ab
0/40b
0/02
0/02

169/00
151/50
149/50
150/75
161/75
156/25
7/50
0/14

111/25
90/00
86/75
89/25
90/00
90/25
5/61
0/07

773/50
729/25
689/75
663/75
654/00
641/00
42/86
0/78

11375/00
12862/50
13300/00
15400/00
11978/50
14087/50
2139/82
0/52

2/20
2/50
2/70
2/12
2/22
2/67
0/26
0/88

0/52
0/50
0/45
0/36
0/52
0/39
0/03
0/09

 a،bمیانگینهای هر ستون با حروف غیرمشابه ،داراری تفاوت معنیدار هستند (.)P>0/05
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جدول  .4اثر ویتامین  Cو سطوح مختلف پودر دانه زنیان بر وزن نسبی (گرم وزن اندام بر گرم وزن زنده *  )100اندامهای جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی در 42
روزگی.
اثرات
ویتامین ( Cمیلیگرم بر کیلوگرم)
صفر

الشه

سینه

ران

کبد

69/04

25/55

19/24

2/06

0/09

250

67/89

24/46

19/28

2/10

0/10

خطای استاندارد میانگینها

0/73
0/28

0/57
0/19

0/31
0/93

0/08
0/68

0/01
0/71

0/01
0/35

68/48
67/70
69/21
0/89
0/51

25/20
24/95
24/85
0/69
0/94

19/30
18/95
19/52
0/38
0/58

2/10
2/15
1/98
0/10
0/48

0/08b
0/09b
0/13a
0/01
0/04

0/11
0/12
0/10
0/01
0/79

صفر * صفر
صفر * 0/75
صفر * 1/5
 * 250صفر
0/75 * 250
1/5 * 250

69/13
67/28
70/70
67/84
68/12
67/71

25/84
24/99
25/80
24/56
24/92
23/90

19/25
18/63
19/84
19/35
19/28
19/21

2/03
2/18
1/96
2/18
2/13
2/01

0/09
0/08
0/13
0/07
0/10
0/13

0/10
0/14
0/11
0/11
0/09
0/10

خطای استاندارد میانگینها

1/27

0/97

0/54

0/14

0/02

0/02

P-value

0/34

0/65

0/51

0/79

0/43

0/46

P-value
پودر دانه زنیان (درصد)
صفر
0/75
1/5
خطای استاندارد میانگینها
P-value
زنیان × ویتامین C

بورس

طحال
0/12
0/10

 a،bمیانگینهای هر ستون با حروف غیرمشابه داراری تفاوت معنیدار هستند (.)P>0/05

اثر تیمارها بر وزن نسبی الشه و اندامهای داخلی در جدول
 ،4نشان داده شده است .نتایج نشان داد که اثر افزودن زنیان و
ویتامین  Cبر وزن نسبی الشه ،سینه ،ران ،کبد و طحال معنیدار
نبود ،اما تیمار زنیان منجر به افزایش معنیدار وزن نسبی بورس
شد ( .)P>0/05بیشترین وزن نسبی بورس مربوط به جوجههای
تغذیه شده با سطح  1/5درصد زنیان و کمترین وزن بورس مربوط
به تیمار شاهد بود.
اثر افزودن ویتامین  Cو سطوح مختلف پودر دانه زنیان بر
خصوصیات کیفی گوشت در جدول  5نشان داده شده است .طبق
نتایج ،استفاده از پودر زنیان و ویتامین  Cتأثیر معنیداری بر افت
پخت و  pHگوشت نداشت ( .)P<0/05اثر زنیان بر ظرفیت
نگهداری آب معنیدار بود ( )P<0/01و بیشترین ظرفیت نگهداری
آب در جوجههای تغذیه شده با  1/5درصد پودر زنیان مشاهده شد.
اثرات متقابل پودر زنیان و ویتامین  Cنیز معنیدار شد.
بهطوریکه بیشترین ظرفیت نگهداری آب مربوط به جوجههای
تغذیه شده با  1/5درصد زنیان و پس از آن جوجههای تغذیه شده

با  1/5درصد زنیان و  250میلیگرم ویتامین  Cمشاهده شد
( .)P>0/05اثر تیمارها بر افت خونابه گوشت معنیدار نبود ،اما
برهم کنش تیمارها معنیدار بود و در جوجههای تغذیه شده با
سطح  1/5درصد پودر زنیان و  250میلیگرم در کیلوگرم ویتامین
 Cدر مقایسه با گروه شاهد ،افت خونابه ،کاهش معنیداری نشان
داد ( .)P<0/05اثر پودر زنیان بر خاکستر گوشت معنیدار نبود،
اما اثر ویتامین  Cمعنیدار بود ( .)P>0/05ویتامین  Cمنجر به
افزایش خاکستر گوشت شد.
نتایج نشان داد که در ارزیابی حسی گوشت ،بو ،تحت تأثیر
هیچکدام از تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت .به عبارتی اثرات اصلی
و برهم کنش تیمارها هیچکدام معنیدار نبودند ( .)P<0/05اما اثر
اصلی ویتامین  Cو پودر زنیان بر ارزیابی حسی -چشایی مربوط به
تردی گوشت معنیدار بود ( .)P>0/01به طوریکه هم تیمار 250
میلیگرم در کیلوگرم ویتامین  Cو هم سطوح مختلف پودر زنیان
منجر به افزایش تردی گوشت شدند .همچنین ویتامین  Cبه طور
معنیداری طعم و مزه گوشت را بهبود بخشید.
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جدول  .5اثر ویتامین  Cو سطوح مختلف پودر دانه زنیان بر کیفیت گوشت جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی در 42روزگی.
اثرات

خاکستر
(درصد)

اسیدیته

ظرفیت نگهداری
آب (درصد)

افت پخت
(درصد)

افت خونابه
(درصد)

23/97

36/09

12/25

0/85b

5/91

تردی

طعم و مزه

بو

ویتامین ( Cمیلیگرم بر کیلوگرم)
صفر

4/34

4/11

4/90

250

24/31

36/58

11/99

1/06a

5/94

4/74

4/87

4/90

خطای استاندارد میانگینها

0/46
0/62

0/85
0/69

0/38
0/64

0/06
0/03

0/04
0/66

0/05
0/0001

0/07
0/0001

0/05
0/99

P-value
زنیان × ویتامین C
صفر * صفر

22/73b
24/13ab
25/56a
0/57
0/01

37/02
36/29
35/69
1/04
0/67

12/71
11/92
11/74
0/46
0/32

1/04
0/96
0/86
0/07
0/26

5/97
5/89
5/90
0/06
0/52

4/41
4/43
4/68
0/60
0/02

4/43
4/53
4/51
0/08
0/66

4/85
4/88
4/96
0/06
0/39

21/06b

37/88

13/51a

1/18

5/95

4/23

4/03

4/83

صفر * 0/75

25/00a

35/94

13/50a

1/14

5/83

4/30

4/20

4/93

25/86a

P-value
پودر دانه زنیان (درصد)
صفر
0/75
1/5
خطای استاندارد میانگینها

صفر * 1/5
 * 250صفر

24/40ab

34/44
36/15

12/15ab
12/38ab

0/86
0/91

5/96
6/00

4/50
4/60

4/10
4/83

4/93
4/86

0/75 * 250

23/26ab

36/64

11/09ab

0/79

5/94

4/76

4/86

4/83

1/5 * 250
خطای استاندارد میانگینها

25/26a
0/81
0/02

36/94
1/48
0/39

10/34b

0/86
0/10
0/27

P-value

0/65
0/007

5/86
0/08
0/45

4/86
0/08
0/78

4/93
0/12
0/76

00/5
0/08
0/59

 a،bمیانگینهای هر ستون با حروف غیرمشابه داراری تفاوت معنیدار هستند (.)P>0/05

بحث
تنش گرمایی یکی از عوامل استرسزای مهم زیست محیطی
برای به چالش کشیدن تولید طیور در سراسر جهان است .از جمله
اثرات مضر تنش گرمایی بر جوجههای گوشتی و مرغ تخمگذار،
کاهش رشد و تولید تخم مرغ و همچنین کاهش ایمنی طیور و
کیفیت تخم مرغ میباشد ( .)20محققین زیادی کاهش عملکرد
طیور تحت شرایط تنش گرمایی را گزارش کردهاند ( )26،27از
جمله استراتژیهای تغذیهای جهت کاهش اثرات مضر تنش
گرمایی ،کاربرد آنتیاکسیدانهای طبیعی و مصنوعی است .در این
بین ،ویتامینها و ترکیبات مؤثره گیاهان دارویی از لحاظ طبیعی
بودن و نداشتن اثرات سوء و به جا نگذاشتن بقایای مضر در
بافتهای پرنده از اهمیت بیشتری برخوردارند (.)13
در مطالعهای افزودن  150میلیگرم اسانس زنیان ،وزن
جوجههای گوشتی تحت تنش سرمایی در دوره رشد را کاهش داد
( )29که مغایر با نتایج مطالعه حاضر میباشد Ganjeh .و
 Salarmoiniدر سال  2015دلیل کاهش وزن با اسانس زنیان را
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به ترکیب جیره ،دوز نامناسب گیاه ،شرایط محیط پرورش ،دوره
مکمل سازی و سن پرندههای دریافت کننده اسانس نسبت دادند.
محققین با کاربرد سطوح  2 ،1و  3درصد پودر دانه زنیان و ،150
 250و  350میلیگرم اسانس زنیان در جیره جوجههای گوشتی
در شرایط عادی نشان دادند که جوجههای تغذیه شده با 350
میلیگرم اسانس و  1درصد پودر زنیان ،افزایش وزن و ضریب
تبدیل بهتری داشتند ( )11که با نتایج مطالعه حاضر و مشاهده
بهترین افزایش وزن و ضریب تبدیل با سطح  1/5درصد زنیان،
همخوانی دارد .بهبود افزایش وزن ،ضریب تبدیل خوراک و شاخص
تولید با مصرف اسانس زنیان ریزپوشانی شده توسط دیگر محققین
گزارش شده است ( .)24در مطالعهای دیگر افزایش سطوح اسانس
زنیان از  150تا  350میلیگرم در کیلوگرم جیره جوجههای
گوشتی مصرف خوراک را کاهش و ضریب تبدیل را بهبود بخشید
( .)10در مطالعهای اثر استفاده از  0/2درصد پودر سماق ،زنیان و
آنتیبیوتیک ویرجینامایسین بر عملکرد جوجههای گوشتی ارزیابی
شد و بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک را در گروههای
تیمار شده در مقایسه با گروه شاهد نشان داد (.)33
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زنیان دارای ترکیبات فالوونوئیدی است که تیمول بیشترین
درصد این ترکیبات را تشکیل میدهد و خواص آنتی اکسیدانی
تیمول در مطالعات مختلف به اثبات رسیده است (.)27
 Valiollahiو همکاران در سال  2014مشاهده کردند که مکمل
زنیان میتواند منجر به بهبود پروفایل خون و جمعیت میکروبی
روده جوجههای گوشتی گردد .اپیتلیوم روده به عنوان سدی در
برابر نفوذ پاتوژنها و مواد سمی عمل کرده و از این طریق در حفظ
ایمنی و سالمت پرنده و در نتیجه بهبود عملکرد رشد آن مؤثر
میباشد ( .)33از طرف دیگر یکی از دالیل افت عملکرد پرنده در
شرایط تنش گرمایی ،استرس اکسیداتیو است که ترکیبات آنتی
اکسیدانی زنیان با از بین بردن رادیکالهای آزاد ناشی از تنش،
نقش مهمی در بهبود عملکرد رشد و سالمت پرنده ایفا میکنند
(.)20
محققین مشاهده کردند که ویتامین  ،Cدر سطح 150
میلیگرم ،عملکرد جوجههای گوشتی که در معرض تنش گرمایی
هستند ،را افزایش میدهد ( )5که همسو با نتایج مطالعه حاضر
است .کاربرد  250میلیگرم ویتامین  Cدر کیلوگرم جیره ،منجر
به افزایش معنیدار وزن بدن در دوره تنش در مقایسه با گروه شاهد
گردید ( )26که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد .ویتامین C
و  Eاثرات سینرژیک برای کاهش اثرات نامطلوب تنش گرمایی در
نیمچههای تخمگذار را دارا میباشند ( Attia .)13و همکاران در
سال  2017نشان دادند که ویتامین  Cاز طریق کاهش سطح
کورتیکوسترون پالسما منجر به کاهش اثرات منفی تنش گرمایی
و بهبود عملکرد طیور میشود ( .)5همچنین ویتامین  ،Cمنجر به
کاهش دمای بدن و کاهش تولید حرارت در شرایط تنش گرمایی
و همچنین افزایش مصرف آب و خوراک شده که در نهایت منجر
به بهبود عملکرد پرنده میگردد (.)19
 Imikو همکاران در سال  2012گزارش کردند که استفاده
از  250میلیگرم در کیلوگرم ویتامین  Cتأثیر معنیداری بر غلظت
گلوکز ،تریگلیسرید ،کلسترول LDL ،و  HDLخون جوجههای
گوشتی نگهداری شده در شرایط تنش گرمایی نداشت ،که با نتایج
مطالعه حاضر مطابقت دارد ( .)17همچنین استفاده از سطوح
مختلف پودر و عصارة زنیان اثر معنیداری بر سطح گلوکز،
کلسترول ،تریگلیسیرید ،LDL ،HDL ،آلبومین ،پروتئین
وآلکالین فسفاتاز خون جوجههای گوشتی نداشت ( )11که با نتایج
مطالعه حاضر مطابقت دارد Ahmadu .و همکاران در سال 2016
بیان کردند که تنش گرمایی منجر به افزایش گلوکز و
کورتیکوسترون پالسما میشود که این گلوکوکورتیکوئیدها در

گردش خون منجر به تجزیه چربی بافتهای احشایی و افزایش
سطح کلسترول و تریگلیسرید خون میگردد ( .)1افزودن ویتامین
 Eو  Aبه جیره جوجههای گوشتی در شرایط تنش گرمایی ،غلظت
گلوکز ،تری گلیسیرید و کلسترول خون را کاهش داد .آنها بیان
کردند که کاهش در غلظت این فراسنجهها متناسب با افزایش
 ACTHاست که منجر به افزایش فعالیتهای کاتابولیکی و مصرف
بیشتر گلوکز ،تریگلیسیرید و کلسترول میشود ( .)13گلوکز و
کلسترول خون جوجهها در این مطالعه با مصرف زنیان کاهش
یافت ،اما این کاهش از لحاظ آماری معنیدار نبود ،که میتواند به
دلیل باال بودن خطای آزمایش از جمله خطای نمونه گیری و یا
زمان سپری شده از لحظه خونگیری تا اندازهگیری و یا خطای
اندازهگیری باشد.
 Khanو همکاران در سال  2012گزارش کردند تنش
گرمایی باعث تغییر در تعداد لوکوسیتهای خون در جوجههای
گوشتی میشود ( .)19تنش گرمایی میتواند سطح سلولها را در
گردش خون تغییر دهد .نسبت هتروفیل به لنفوسیت یک شاخص
مهم نشان دهنده تنش در پرندگان است و افزایش نسبت هتروفیل
به لنفوسیت در جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی مزمن،
مدرکی دال بر تأثیرات مضر تنش گرمایی بر صفات ایمنی شناختی
معرفی شده است (.)5
کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت ،با افزودن 150
میلیگرم اسانس زنیان به جیره جوجههای گوشتی تحت تنش
سرمایی گزارش شده است ( )29که همسو با نتایج مطالعه حاضر
است .محققین افزایش تعداد لنفوسیت وکاهش نسبت هتروفیل به
لنفوسیت با افزودن پودر برگ به لیمو و ویتامین  Cبه جیره
جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی را گزارش کردند ( .)26دیگر
محققین افزایش  5/8درصدی تعداد لنفوسیتها و کاهش 10/8
درصدی نسبت هتروفیل به لنفوسیت را با افزودن  200میلیگرم
ویتامین  Cبه جیره جوجههای گوشتی گزارش کرده و آن را نشان
دهنده نقش ویتامین  Cدر افزایش تحمل پرنده به تنش گرمایی
بیان کردند (.)5
ویتامین  Cبه علت خاصیت آنتیاکسیدانی از بافتهای
لنفوییدی حفاظت میکند و کارایی آنها را افزایش میدهد.
ترکیبات با خواص آنتیاکسیدانی نظیر ویتامین  Cو گیاهان دارویی
با ترکیبات مؤثره فالوونوئیدی و خواص آنتیاکسیدانی با تقویت
سیستم ایمنی منجر به بهبود متابولیتهای خونی میگردند.
محققین نشان دادند که افزودن  100میلیگرم ویتامین  Eبه جیره
جوجههای گوشتی اثر معنیداری بر غلظت آنزیم آلکالین فسفاتاز
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کبدی نداشت ،اما غلظت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز کاهش
یافت .محققین کاهش غلظت این آنزیم را نشان دهنده بهبود
عملکرد کبد و تقویت سیستم ایمنی با مصرف ویتامین  Eبیان
کردند (.)5
کبد با داشتن آنزیمهای متعدد ،محل اصلی متابولیسم
میباشد .آسیب به بافت کبد میتواند به افزایش آنزیمهای مختلف
این اندام در پالسمای خون منجر گردد .آنزیمهایی چون آالنین
آمینو ترانسفراز ( ،)ALTآسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTو
آلکالین فسفاتاز ( ،)ALPاز مهمترین آنزیمهای موجود در
سلولهای کبدی میباشند و زمانی که به غشاء سلولهای کبدی
صدمهای وارد شده باشد و یا در صورت مرگ سلولهای کبدی
میزان آنها در خون افزایش مییابد و میزان این افزایش نشانهای
از درجه وسعت ضایعات کبدی است ( .)2آسیب بافت کبد و افزایش
ال توسط محققین گزارش شده است
غلظت آنزیمهای کبدی قب ً
( .)15،34در مطالعه  Horvathو  Babinszkyدر سال 2018
ترکیبات با خواص آنتی اکسیدانی با جلوگیری از تنش اکسیداتیو
از آسیب کبد و دیگر اندامهای داخلی جلوگیری کرده و از تخریب
غشاهای سلولی در برابر تنش اکسیداتیو محافظت میکنند (.)13
محققین کاهش غلظت آنزیم آالنین آمینوترانسفراز خون
جوجههای گوشتی تحت تنش سرمایی را با افزودن اسانس زنیان
گزارش کردند ( .)29در این مطالعه نیز غلظت آنزیم با افزودن زنیان
کاهش یافت ،اما این کاهش از لحاظ آماری معنیدار نبود که ممکن
است ناشی از خطای آزمایش باشد .کاهش غلظت آنزیم آلکالین
فسفاتاز با افزودن تفاله گوجه فرنگی به جیره جوجههای گوشتی
تحت تنش گرمایی توسط دیگر محققین گزارش شده است که آن
را به ترکیبات آنتی اکسیدانی گوجه فرنگی و بهبود عملکرد کبد با
مصرف آن نسبت دادهاند ( .)14همانطور که مشاهده کردیم مکمل
ویتامین  Cدر این مطالعه غلظت آنزیم  ALPرا نسبت به تیمار
شاهد کاهش داد .احتماالً تنش گرمایی و آسیب احتمالی بافت کبد
منجر به افزایش سطوح آنزیمهای کبدی در پرندگان گروه شاهد
شده است و کاهش سطح آلکالین فسفاتاز با مصرف ویتامین C
نشان دهنده اثر مثبت این ویتامین در جلوگیری از آسیب کبدی
در شرایط تنش گرمایی میباشد.
در مطالعهای اثر افزودن پودر و عصاره زنیان و آنتیبیوتیک
ویرجینامایسین بر وزن نسبی پشت ،قلب ،کبد ،چربی شکمی،
سنگدان و پانکراس معنیدار نبود ( .)11که با نتایج مطالعه حاضر
همخوانی دارد .در مطالعهای دیگر وزن نسبی سنگدان ،پیش معده،
چربی بطنی و همچنین طول و وزن نسبی ژژونوم جوجههای
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گوشتی با افزودن  2درصد دانه زنیان و  2درصد دانه گشنیز افزایش
یافت ( .)4در مطالعه  Rafieeو همکاران در سال  2016اثر سطوح
مختلف پودر بهلیمو و ویتامین  Cبر وزن نسبی سنگدان ،پانکراس،
طحال ،کبد ،روده باریک و سکوم معنیدار نبود ،اما سطوح مختلف
پودر بهلیمو و ویتامین  Cوزن نسبی بورس را افزایش داد ( .)26در
مطالعهای دیگر با افزودن  250میلیگرم ویتامین  Cبه جیره
جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی ،اثر معنیداری بر وزن نسبی
کبد ،طحال ،بورس و وزن و طول نسبی روده مشاهده نشد (.)3
بورس ،تیموس و طحال از جمله اندامهای تأثیرگذار بر
سیستم ایمنی پرندگان هستند که هر گونه نقص سیستم ایمنی
میتواند بر توسعه و تکامل این اندامها مؤثر باشد .از جمله
پیامدهای تنش گرمایی بر عملکرد طیور ،نقص سیستم ایمنی
است .کاهش وزن نسبی تیموس و اندامهای لمفاوی جوجه گوشتی
و مرغ تخمگذار تحت شرایط تنش گرمایی توسط محققین گزارش
شده است ( .)12،25افزایش وزن نسبی بورس در مطالعه حاضر،
در جوجههای تغذیه شده با زنیان در مقایسه یا گروه شاهد میتواند
به واسطه کاهش اثرات منفی تنش گرمایی بر سیستم ایمنی
پرندگان توسط این گیاه دارویی باشد.
در مطالعهای اثر مصرف سطوح  2 ،1و  3درصد پودر زنیان
و سطوح  250 ،150و  350میلیگرم عصاره زنیان بر کیفیت
گوشت جوجههای گوشتی بررسی و نتایج نشان داد که اثر تیمارها
بر  pHگوشت معنیدار نبود ،اما درصد اُفت پخت و پز تیمارهای
حاوی  2درصد پودر زنیان و  250و  350میلیگرم در کیلوگرم
عصاره زنیان در مقایسه با تیمار شاهد کمتر بود .درصد اُفت خونابه
در جوجههای تغذیه شده با سطوح مختلف پودر و عصاره زنیان در
مقایسه با گروه شاهد به طور معنیداری کمتر بود ( .)11در مطالعه
حاضر نیز افت پخت و خونابه با افزودن زنیان کاهش یافت ،اما این
کاهش از لحاظ آماری معنیدار نبود ،که میتواند به دلیل خطای
اندازهگیری باشد .بیشترین ظرفیت نگهداری آب در گروههای تغذیه
شده با  1و  2درصد پودر زنیان و  350میلیگرم در کیلوگرم عصاره
زنیان مشاهده شد که با گروههای شاهد و  150میلیگرم در
کیلوگرم عصاره زنیان تفاوت معنیداری داشت ( )11که همسو با
نتایج مطالعه حاضر میباشد.
 Mehrparvarو همکاران در سال  2016کاهش افت پخت
با مصرف گیاه دارویی بهلیمو را گزارش کرده و بیان داشتند که
گیاهان دارویی به دلیل داشتن ترکیبات آنتی اکسیدانی منجر به
افزایش ماندگاری گوشت و کاهش افت پخت گوشت میشوند
( .)23ظرفیت نگهداری آب مربوط به میوفیبریلهای بافت میباشد
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و افزایش ترشح آب در مدت ذخیره ،ظرفیت نگهداری آب را در
بافت کاهش میدهد .کاهش توانایی بافت در نگهداری و ذخیره آب
باعث میشود ارزش تغذیهای گوشت از بین برود ،که به میزان
تخریب شدن پروتئینهای بافت بستگی دارد .همچنین  pHگوشت
میتواند ساختار میوفیبریلها و در نتیجه ظرفیت نگهداری آب و
رنگ گوشت را تحت تأثیر قرار دهد ( .)7انقباض فیبرهای انقباضی
در  pHپایینتر ،توانایی باندکنندگی آب را کاهش میدهد و در
نهایت منجر به کاهش ظرفیت نگهداری آب و روشنتر شدن رنگ
گوشت میشود (.)8
خاکستر گوشت نشان دهنده محتوای مواد معدنی گوشت
است .این مواد معدنی مرتبط با ترکیبات آلی درگیر در فرایند
انقباض ماهیچه مرتبط هستند و مقدارشان با رشد پرنده افزایش
مییابد .هر چه رشد ماهیچه در پرنده بیشتر باشد ،محتوای
خاکستر آن نیز بیشتر است ( .)8احتماالً دلیل افزایش خاکستر
گوشت با ویتامین  Cو پودر زنیان افزایش ابقای مواد معدنی در
گوشت این پرندگان میباشد.
 Samadianو همکاران در سال  ،2013نشان دادند که
استفاده از سطوح مختلف اسانس زنیان ،برخی از خصوصیات حسی
گوشت نظیر بو ،طعم و مقبولیت کلی را بهبود داد ( .)28افزودن
 250میلیگرم در کیلوگرم اسانس پونه کوهی به جیره جوجههای
گوشتی هیچ تأثیری را بر فراسنجههای ارزیابی حسی در گوشـت
تـازه سینه نداشت ( .)32ویژگیهای مربـوط بـه ارزیابی حسی
گوشـت ،افزودن  500میلیگرم پـودر رزماری به جیره جوجههـای
گوشـتی ،خواص حسی گوشت را بهبود بخشید ( .)31افزودن پودر
میخک و عصاره لیمو به جیره ،موجـب بهبود خواص حسی گوشت
گردید (.)21
در طی اکسیداســیون چربی گوشت در زمان ذخیـرهسـازی،
واکنشهای تجزیـهای فراوانی رخ داده و طیف وسیعی از
مولکولهای مختلف از قبیل آلدئیدها ،کتونها ،الکلها ،پراکسیدها

و هیدروکربنها تولید میشوند که ایـن تولیـدات مسئول اصلی
تغییر طعم و بو در گوشت میباشند ( .)39بنابراین به نظر میرسد
پودر دانه زنیان و ویتامین  Cبا خواص آنتی اکسیدانی ،اکسید شدن
گوشت در زمان ذخیرهسازی و تولید ترکیبات مذکور را کاهش داده
و در نتیجه خصوصیات کیفی گوشت و طعم و مزه را بهبود بخشیده
است.
نتیجه گیری :نتایج مطالعه نشان داد که افزودن 250
میلیگرم ویتامین  ،Cمنجر به بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل
خوراک ،کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت ،کاهش غلظت آنزیم
آلکالین فسفاتاز خون ،افزایش ظرفیت نگهداری آب ،کاهش افت
خونابه ،افزایش خاکستر ،تردی گوشت و بهبود طعم و مزه گوشت
جوجههای گوشتی گردید .اثر اصلی زنیان بر بهبود عملکرد
معنیدار نبود ،اما منجر به افزایش وزن نسبی بورس ،کاهش نسبت
هتروفیل به لنفوسیت ،افزایش ظرفیت نگهداری آب ،کاهش افت
خونابه و افزایش تردی گوشت گردید .بهطور کلی استفاده از 250
میلیگرم ویتامین  Cبه همراه  1/5درصد زنیان اثر مثبتی در بهبود
عملکرد ،متابولیتهای خونی و بهبود خواص کیفی گوشت
جوجههای گوشتی تحت تنش گرمایی داشت.
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Abstract
BACKGROUND: Vitamin C and Carum copticum with antioxidant activity may eliminate the negative effects of heat

stress on broiler performance and immunity.
OBJECTIVES: This experiment was conducted to investigate the effect of feeding heat-stressed broilers with Carum
copticum seed powder (CSP) and vitamin C (VC) on their growth performance, blood metabolites, carcass
characteristics, and meat quality.
METHODS: Herein, we carried out A 2*3 factorial arrangement in a completely randomized design with six treatments,
including three levels of CSP (0, 0.75 and 1.5 % of diet), two levels of VC (0 and 250 mg/kg of DM of diet), and four
replicates, on 240 one-day-old male Ross 308 broilers. The collected data were analyzed using PROC GLM of SAS.
Treatment means were compared employing the Tukey test.
RESULTS: The effect of CSP on their performance was not significant whereas VC treatment improved weight gain
significantly (P<0.01). Interaction of CSP and VC on weight gain and feed conversion ratio was significant as broilers
fed with 250 mg VC and those fed with 1.5 % CSP had the best WG and FCR (P<0.01). The addition of VC decreased
the concentration of alkaline phosphatase in the blood (P<0.05). The heterophil to lymphocyte ratio was reduced
through the use of VC and 1.5 % CSP (P<0.05). CSP supplementation at the rate of 1.5 % increased the relative weight
of bursa of fabricius (P<0.05). Dripping loss percentage was reduced in birds fed with 1.5 % CP and VC (P<0.01).
The effect of CSP and their interaction on water holding capacity was significant and the highest amount belonged to
the birds fed with 1.5 % CSP (P<0.01). Additionally, VC increased meat ash percentage compared to the control group
(P<0.01).
CONCLUSIONS: The results of this study indicated that addition of 250 mg VC and 1.5 % CSP could be conducive to
improving growth performance, blood metabolites, and meat quality of broilers under heat stress conditions.
Keywords: Carum Copticum, Vitamin C, Alkalin phosphatase, Lymphocyte, Dripping loss
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Experimental diets of Ross broilers in starter, grower, and finisher periods.
Table 2. Effect of vitamin C and Carum Copticum seed powder on performance traits (25 to 42 days of age) of broilers under heat
stress.
Table 3. Effect of vitamin C and Carum Copticum seed powder on blood metabolites of broilers under heat stress at 42 days of age.
Table 4. Effect of vitamin C and Carum Copticum seed powder on organs relative weight (gr of organ weight on gr of live weight
×100) of broilers under heat stress at 42 days of age.
Table 5. Effect of vitamin C and Carum Copticum seed powder on meat quality of broilers under heat stress at 42 days of age.
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