1400  زمستان 4  شماره 23 دوره
561-571 صفحههای

DOI: 10.22059/jap.2021.308293.623554

مقاله پژوهشی
، فراسنجههای بیوشیمیایی و ایمنی خون، معدنی و نانو مس بر عملکرد،مطالعه تأثیر منابع آلی
جمعیت میکروبی روده کوچک و کیفیت گوشت جوجههای گوشتی
1

 سید داود شریفی،۲ محمد احمدپناه،*1شکوفه غضنفری
. ایران، پاکدشت، دانشگاه تهران، دانشکدگان ابوریحان، گروه علوم دام و طیور، دانشیار.1
. ایران، پاکدشت، دانشگاه تهران، دانشکدگان ابوریحان، گروه علوم دام و طیور، دانشآموخته کارشناسی ارشد.۲
1400/07/09 :تاریخ پذیرش مقاله
1399/06/۲6 :تاریخ دریافت مقاله

چکیده
 قطعه240  جمعیت میکروبی روده کوچک و کیفیت گوشت با استفاده از، برخی فراسنجههای بیوشیمیایی و ایمنی خون،تأثیر منابع مختلف مس بر عملکرد رشد
 تیمارها شامل تیمار شاهد (جیره بدون. روزگی بررسی شد42 جوجه گوشتی نر یک روزه در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار از سن یک تا
 نتایج نشان داد استفاده. نانوکالت مس و نانوگالیسین مس بودند، سولفات مس، میلیگرم در کیلوگرم مس از منابع گالیسین مس16 مس) و چهار جیره حاوی
، تیتر آنتیبادی علیه بیماری نیوکاسل، گلبول سفید، لنفوسیت، برخی فراسنجههای بیوشیمیایی و درصد هتروفیل،از منابع مختلف مس تأثیری بر عملکرد رشد
 وزن نسبی دستگاه گوارش در پرندگان تغذیهشده با جیره حاوی. گوشت جوجههای گوشتی نداشتpH  ظرفیت نگهداری آب و، تری گلیسرید،کلسترول
 کل جمعیت میکروبی ایلئوم پرندگان تغذیهشده با جیرههای بدون مس و سولفات.)P>0/05( گالیسین مس از پرندگان دریافتکننده نانوکالت مس ک تر بود
 میزان مالوندیآلدهید گوشت پرندگان تغذیهشده با جیرههای حاوی گالیسین.)P>0/01( مس بیشتر از پرندگان دریافتکننده جیره حاوی گالیسین مس بود
 میلیگرم در16  استفاده از سطح، براساس نتایج حاصل.)P>0/01( ک تر از سایر پرندگان بود،مس و نانوگالیسین مس شش روز بعد از نگهداری در یخچال
 اما استفاده از، ایمنی و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجههای گوشتی ندارد، تأثیری بر صفات عملکرد رشد،کیلوگرم مس از منابع آلی و معدنی و نانو در جیره
.مکملهای گالیسین مس و نانوگالیسین مس در جیره میزان اکسیداسیون گوشت را کاهش میدهد
. نانوذرات، منابع مس، کیفیت گوشت، جوجه گوشتی، جمعیت میکروبی:کلیدواژهها
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Abstract

The effects of different sources of copper supplementation on growth performance, some blood biochemical and immune parameters,
microbial population of small intestine and meat quality were investigated with using of 240 male broiler chicks in a completely randomized
design with 5 treatments and 4 replicates from 1 to 42 days. Treatments consisted of control treatment (basal diet without copper supplement)
and four diets containing 16 mg/kg of copper-glycine, copper-sulfate, copper-nanochelate and copper nano-glycinec. The results showed that
the use of different sources of copper had no effect on growth performance, some blood biochemical parameters and percentage of
heterophil, lymphocyte, white blood cell, antibody titer against Newcastle disease, cholesterol, triglycerides and water holding capacity and
pH of meat of broilers. Gastrointestinal relative weight in birds fed with diet containing copper-glycine was lower than the birds receiving
copper-nanochelate (P<0.05). The total microbial population of ileum in birds fed diets without copper and copper-sulfate was higher than
birds receiving diet containing copper-glycine (P<0.01). Meat malondialdehyde concentration of birds fed with diets containing copperglycine and copper nano-glycine after 6 day of storage at refrigerator was lower than other birds (P<0.01). According to the results, the use
of 16 mg/kg of copper from organic, mineral and nano sources in the diet has no effect on growth performance, immune system and ileal
microbiota in broilers, but the use of copper-glycine and copper nano-glycine supplements in the diet reduces the oxidation of meat.
Keywords: Broiler chicken, Copper sources, Meat quality, Microbial population, Nano particles.
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مقدمه

فناوری نانو کیالتها یک رشته جدید است که

مس عنصری کمیاب است که در بسیاری از فرایندهای

توانایی طراحی و تولید ساختارهای نانو را بهروش

متابولیکی در جانوران از جمله طیور نقش دارد .لذا از

خودچینی فراه میکند .گزارشها در مورد استفاده از

عناصر معدنی ضروری برای پرندگان است [ .]12در مرغ،

میزان ک منابع مختلف نانو مس در جیره جوجههای

مس اغلب به شکل نمک سولفات مس ،در سطوح باالتر

گوشتی اندک است .هدف از این پژوهش مطالعه تأثیر

از نیاز تغذیه میشود .مس به آسانی ابقا و در کبد ذخیره

تأمین  16میلیگرم بر کیلوگرم جیره مس از منابع مختلف

میشود .مس میتواند به عناصر دیگر بهویژه روی و آهن

گالیسین مس ،سولفات مس ،نانوکالت مس و

متصل شده و آنها را از دسترس خارج نماید [.]9

نانوگالیسین مس بر عملکرد ،خصوصیات الشه ،برخی

احتیاجات جوجههای گوشتی راس  308به مس16 ،
میلیگرم در کیلوگرم خوراک گزارش شده است [ ]5و

فراسنجههای بیوشیمیایی و ایمنی خون ،جمعیت میکروبی
روده کوچک و کیفیت گوشت جوجههای گوشتی بود.

مصرف بیش از حد مکمل معدنی مس ،بهدلیل
زیستفراهمی و استفاده پایین در بدن ،میتواند سبب

مواد و روشها

آلودگی زیستمحیطی شود .بنابراین ،میتوان دفع مس به

تعداد  240قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس

محیط را با استفاده از منابع مس با زیستفراهمی باالتر

 308در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار و چهار

کاهش داد .در طیور ،مس به مقدار زیادی در بخش آغازین

تکرار و  12قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شدند.

روده باریک که  pHشیرابه گوارشی ه چنان اسیدی است،

شرایط محیطی برای همه گروههای آزمایشی یکسان بود.

جذب میشود .با اینحال ،جذب مس بسیار اندک است و

تمامی برنامههای مدیریت پرورش جوجهها ،شامل دما،

در شرایط طبیعی بیش از  90درصد از مس خوردهشده از راه

نور ،واکسیناسیون ،تراک و بستر بهطور یکسان و مطابق با

مدفوع دفع میشود [ .]20بنابراین ،افزودن مقدار زیاد مس

شرایط استاندارد توصیهشده در راهنمای پرورش راس

به جیره ،سبب افزایش دفع مس از مدفوع و بهدنبال آن،

 308انجام شد [ .]5تیمارها شامل  16میلیگرم بر کیلوگرم

آلودگی زیستمحیطی میشود .اگر اندازه مولکولهای مس

جیره مس از منابع مختلف گالیسین مس ،سولفات مس،

به اندازه ذرههای نانو کاهش یابد ،مولکولها به آسانی

نانوکالت مس و نانوگالیسین مس و ه چنین شاهد

میتوانند از مخاط روده جذب شوند و دفع آنها از راه

(جیره بدون مس) بودند .جیرههای آزمایشی براساس

مدفوع کاهش مییابد .اندازه کوچک ،نسبت سطح به جرم

ذرت-کنجاله سویا برای دورههای مختلف با استفاده از

باال و واکنشپذیری زیاد از ویژگیهای مه ذرههای نانو

نرمافزار جیرهنویسی  UFFDAو برای تأمین احتیاجات

است که کاربردهای جدیدی برای آنها ایجاد میکند [،19

مواد مغذی توصیهشده سویه تجاری (بهاستثنای مس)

 .]6کاهش اندازه در مقایسه با ذرههای بزرگتر ،سطح

برای سه دوره آغازین ،رشد و پایانی تنظی شدند (جدول

واکنش نانوذرات را به ازای واحد حج افزایش میدهد و

 .)1در تنظی کلیه جیرههای آزمایشی ،از مکمل مواد

به مقدار زیادی تأثیر سدها را برای نفوذ ذرات به بدن و

معدنی فاقد مس استفاده شد و نیاز مس در جیرهها (مقدار

حرکت در بدن کاهش میدهد [ .]6،14بنابراین میتوان

 16میلیگرم در کیلوگرم جیره) با استفاده از منابع مورد

جذب مس را با استفاده از فناوری نانو افزایش داد.

مطالعه تأمین شد.
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مطالعه تأثیر منابع آلی ،معدنی و نانو مس بر عملکرد ،فراسنجههای بیوشیمیایی و ایمنی خون ،جمعیت میکروبی روده کوچک و کیفیت
گوشت جوجههای گوشتی

جدول  .1ترکیب جیره پایه استفادهشده در دورههای مختلف پرورش جوجههای گوشتی
دوره آغازین

دوره رشد

دوره پایانی

(یک 10-روزگی)

( 24-11روزگی)

( 42-25روزگی)

ذرت

58/80

59/95

65/33

کنجاله سویا ( 42درصد پروتئین خام)

35/60

33/62

28/31

روغن سویا

1/43

2/96

2/81

دیکلسیم فسفات

1/74

1/50

1/56

کربنات کلسیم

1/34

1/11

1/15

0/20

0/20

0/20

(درصد)

نمک
1

0/25

0/25

0/25

مکمل ویتامینی

0/25

0/25

0/25

ال-لیزین هیدروکلراید

0/15

-

-

دیال–متیونین

0/24

0/16

0/14

2

مکمل معدنی

مواد مغذی محاسبهشده
انرژی قابل سوختوساز (کیلوکالری بر کیلوگرم)

2904

3024

3072

پروتئین خام (درصد)

21/12

20/16

18/28

کلسیم (درصد)

1/01

0/86

0/87

فسفر قابل استفاده (درصد)

0/48

0/43

0/43

لیزین (درصد)

1/21

1/06

0/93

متیونین (درصد)

0/56

0/47

0/42

متیونین  +سیستئین (درصد)

0/90

0/80

0/73

ترئونین (درصد)

0/78

0/75

0/67

سدیم (درصد)

0/11

0/11

0/15

16

16

16

مس (میلیگرم بر کیلوگرم)

 .1ترکیب مکمل ویتامینی استفادهشده بهازای هر کیلوگرم شامل  3500000واحد بینالمللی ویتامین  1000000 ،Aواحد بینالمللی ویتامین  9000 ،D3واحد بینالمللی
ویتامین  900 ،Eمیلیگرم ویتامین تیامین 3300 ،میلیگرم ویتامین ریبوفالوین 5000 ،میلیگرم ویتامین اسید پانتوتنیک 15000 ،میلیگرم ویتامین نیاسین 150 ،میلیگرم
ویتامین پیریدوکسین 500 ،میلیگرم ویتامین  7/5 ،B9میلیگرم ویتامین  1000،B12میلیگرم منادیون 250000 ،میلیگرم کولین 500 ،میلیگرم بیوتین میباشد.
 .2ترکیب مکمل معدنی استفادهشده بهازای هر کیلوگرم شامل  40گرم منگنز 20 ،گرم آهن 1 ،میلی گرم سلنیوم 400 ،میلیگرم ید 33880 ،میلیگرم روی ،صفر
میلیگرم مس بود.

مکمل مواد معدنی بدون مس مورداستفاده از کارخانه

جدول  .2غلظت مس (درصد) در مکملهای مس

خوراک جوانه خراسان واقع در مشهد تهیه شد.

مقادیر مس (درصد)

مکمل های مس

کمپلکسهای نانو مس مورد استفاده (با اندازه 20-25

گالیسین مس

نانومتر) توسط شرکت صدور احرار شرق براساس روش

نانو گالیسین مس

10

نانو کالت مس

7

خودچینی تأمین شد .محتوای مس مکملهای مورد
استفاده در جدول ( )2آورده شده است.

سولفات مس
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مصرف خوراک و وزن زنده جوجهها بهصورت

شد .اسالیدهای هتروفیل و لنفوسیت با روش گیمسا مهیا

دورهای اندازهگیری و افزایش وزن و خوراک مصرفی

و رنگآمیزی شد [ .]21غلظتهای تریگلیسرید،

روزانه (گرم بهازای هر جوجه) ،و ضریب تبدیل خوراک

کلسترول و لیپوپروتئینهایی با چگالی باال سرم خون با

محاسبه شد .در پایان دوره آزمایشی ( 42روزگی) ،از هر

استفاده از کیت تجاری (شرکت پارس آزمون ،تهران)

تکرار یک قطعه جوجه با وزن نزدیک به میانگین انتخاب،

اندازهگیری شدند.

توزین و کشتار شدند .پس از کشتار و پرکنی ،محتویات

برای انجام آزمایشهای میکروبی از روش شمارش

شک به دقت خارج شد .سپس وزن الشه ،کل دستگاه

واحدهای تشکیلدهنده کلنی در محلول استریل بافر

گوارش ،کبد ،قلب ،چربی شکمی ،بورسفابرسیوس،

فسفات استفاده شد .برای شمارش الکتوباسیلها از محیط

طحال ،سینه و ران اندازهگیری شد و وزن نسبی آنها به-

کشت ( MRSمرک ،آلمان) بهمدت  72ساعت در دمای

صورت درصدی از وزن زنده محاسبه شد .سپس یک گرم

 37درجه سانتیگراد و برای شمارش کل جمعیت

محتویات ایلئوم برداشته و به پنج سیسی محلول سرم

میکروبی ایلئوم از محیط کشت نوترینت آگار (مرک،

فیزیولوژی حاوی گلیسرین  30درصد اضافه شد .سپس

آلمان) بهمدت  24ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد

نمونهها تا زمان انجام آزمایشهای میکروبی (آزمایشگاه

استفاده شد .پس از طی زمان انکوباسیون تعداد کلنیهای

میکروبیولوژی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران) در دمای

رشد کرده روی پلیتها که بین  30تا  300بودند ،شمارش

منفی  20درجه سانتیگراد منجمد شدند.

شدند .سپس تعداد باکتریهای هر گرم نمونه ایلئوم ،با

جهت بررسی غلظت تیتر آنتیبادی ،واکسن نیوکاسل
بهصورت آشامیدنی در  16روزگی استفاده شد 12 .روز

استفاده از تعداد کلنی شمارششده ،رقت و مقدار تلقیح به
محیط کشت ،محاسبه شدند [.]10

بعد از مصرف واکسن ،نمونههای خون از سیاهرگ بال دو

بهمنظور بررسی کیفیت گوشت در سن  42روزگی،

پرنده از هر تکرار جمعآوری شد .سرم نمونههای خون با

یک پرنده نر از هر تکرار بهصورت تصادفی انتخاب و

 10دقیقه سانتریفیوژ با سرعت  5000دور در دقیقه جدا

پس از کشتار نمونههای گوشت ران و سینه جمعآوری و

شد و تا انجام آزمایش تعیین میزان آنتیبادی ،بهصورت

بالفاصله در دمای  -20درجه سانتیگراد منجمد شدند.

منجمد در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شد و در

ظرفیت نگهداری آب با استفاده از نمونههای گوشت تازه

نهایت جهت اندازهگیری تیتر آنتیبادی علیه ویروس

ران و سینه اندازهگیری شد [ .]7تغییرات  pHگوشتهای

نیوکاسل توسط تست مهار هماگلوتیناسیون ،به آزمایشگاه

ران و سینه در دو زمان ،بالفاصله بعد از کشتار و دو

انتقال داده شد .تیترهای آنتیبادی بهدستآمده بهصورت

ساعت بعد از کشتار با  pHمتر پرتابل (،Metrohm827

 Log2بیان شدند [.]21

سوئیس) اندازهگیری شد .برای بررسی پایداری اکسیداتیو

برای بررسی برخی فراسنجههای بیوشیمیایی و ایمنی

گوشت ،نمونههای گوشت ران و سینه بهمدت سه و شش

خون ،در سن  42روزگی ،دو پرنده از هر تکرار انتخاب و

روز در یخچال نگهداری شدند .سپس میزان

نمونههای خون جهت ارزیابی آزمایشهای خونشناسی

مالوندیآلدهید در نمونهها اندازهگیری شد .سنجش

جمعآوری شد .شمارش گلبولهای سفید خون بهوسیله

غلظت مالوندیآلدهید با استفاده از واکنش تیوباربیتوریک

هماتوسایتومتری با استفاده از محلول  Natt-Herrickانجام

اسید انجام گرفت [ .]8این روش براساس مقدار جذب
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مطالعه تأثیر منابع آلی ،معدنی و نانو مس بر عملکرد ،فراسنجههای بیوشیمیایی و ایمنی خون ،جمعیت میکروبی روده کوچک و کیفیت
گوشت جوجههای گوشتی

نوری کمپلکس صورتیرنگ حاصل از واکنش یک

مقدار مس تأمین شده از سایر منابع خوراکی مورداستفاده نیاز

مولکول مالوندیآلدهید با دو مولکول تیوباربیتوریک اسید

جوجههای گوشتی را تأمین نموده است و لذا افزودن مس به

استوار است .میزان جذب نوری نمونهها با دستگاه

جیره تأثیری بر عملکرد رشد نداشته است.

اسپکتروفتومتر ( ،Perkin Elmer Lambda25آلمان) در

در پژوهشی استفاده از مکمل سولفات مس در جیره

طول موج  521/5نانومتر قرائت شد .سپس مقدار

جوجههای گوشتی در سن  21روزگی میانگین وزن

مالوندیآلدهید در هر نمونه (میکروگرم بر گرم) با توجه

جوجهها را بهطور قابل مالحظهای افزایش داد ،که

به منحنی استاندارد محاسبه شد.

بیشترین مقدار افزایش وزن مربوط به تیمار 150

دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار ( SASنسخه

میلیگرم در کیلوگرم مس از منبع سولفات مس بود .اما

 )9/1رویه مدل خطی عمومیٍ ،برای مدل آماری رابطه ()1

سطح  75میلیگرم در کیلوگرم تفاوتی با تیمار شاهد

تجزیه و میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای توکی

(بدون مکمل مس) نداشت [ ،]17که با نتایج این پژوهش

در سطح پنج درصد مقایسه شدند [.]18

همخوانی دارد .ه چنین ،استفاده از سطوح  125و 250

Xij = µ + δj + eij

(رابطه )1

میلیگرم مس از منبع سولفات مس در جیره تأثیری بر

که در این رابطه ،Xijk ،مقدار مشاهده شده؛  ،µمیانگین

میانگین خوراک مصرفی و افزایش وزن در کل دوره

جمعیت؛  ،δjاثر هر تیمار و  ،eijخطای آزمایشی است.

نداشت ،ولی ضریب تبدیل غذایی در اثر مصرف 125
میلیگرم در کیلوگرم در انتهای دوره از سایر تیمارها

نتایج و بحث

پایینتر بود [ .]12گزارشها نشان دادند افزودن مس به

اثر منابع مختلف مس بر افزایش وزن ،مصرف خوراک و

جیره سبب بهبود برخی صفات عملکردی میشود .مس

ضریب تبدیل خوراک جوجههای گوشتی در دورههای

جزئی از چندین آنزی مه بدن است و بهعنوان یک

مختلف پرورشی معنیدار نبود (جدول  .)3بهنظر میرسد که

کوفاکتور برای بسیاری از آنزی ها عمل میکند.

جدول  .3اثر منابع مختلف مس 1بر افزایش وزن ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک جوجههای گوشتی
(گرم بهازای هر جوجه در دوره)
دورههای پرورش

دوره آغازین

دوره رشد

دوره پایانی

کل دوره

( 1-10روزگی)

( 11-24روزگی)

( 25-42روزگی)

( 1-42روزگی)

مصرف

افزایش

ضریب

مصرف

افزایش

ضریب

مصرف

افزایش

ضریب

مصرف

افزایش

ضریب

خوراک

وزن

تبدیل

خوراک

وزن

تبدیل

خوراک

وزن

تبدیل

خوراک

وزن

تبدیل

شاهد (بدون مکمل مس)

273/4

162/1

1/69

1241

706/3

1/76

2644

1444

1/83

3866

2159

1/79

گالیسین مس

274/6

166/9

1/65

1249

690/2

1/82

2558

1430

1/79

3807

2135

1/78

سولفات مس

277/9

171/0

1/63

1254

719/7

1/74

2660

1429

1/86

3899

2172

1/80

نانوکالت مس

288/4

177/5

1/63

1268

708/8

1/79

2736

1485

1/84

3963

2199

1/80

نانوگالیسین مس

275/3

172/3

1/60

1235

639/2

1/96

2603

1450

1/80

3828

2098

1/83

میانگین خطای استاندارد

3/75

4/44

0/04

17/3

28/98

0/08

45/1

34/3

0/03

46/8

48/1

0/03

P Value

0/07

0/20

0/60

0/69

0/35

0/31

0/12

0/78

0/51

0/19

0/65

0/86

تیمار /صفات

 .1مقدار مس تأمین شده از منابع مورد مطالعه برابر  16میلیگرم در کیلوگرم در جیره میباشد.

دوره   23شماره   4زمستان 1400

 565

شکوفه غضنفری ،محمد احمدپناه ،سید داود شریفی

همسو با نتایج پژوهش حاضر ،در پژوهشی دیگر،

این احتمال وجود دارد که افزودن مکمل مس به
جیره ،رشد جوجههای گوشتی را از طریق تحریک

منابع مختلف مس بر وزن نسبی اکثر اندامهای داخلی

فعالیت آنزی های درگیر در بازدهی غذایی ،افزایش

تأثیری نداشتند [ .]17از میان سطوح  70 ،35و 105

میدهد [ .]2مکمل نانواکسیدمس در سطوح صفر و 100

میلیگرم در کیلوگرم مس در جیره جوجههای گوشتی،

میلیگرم در کیلوگرم نیز تأثیری بر وزن نهایی جوجههای

سطح  70میلیگرم باعث بهبود وزن نسبی کبد شد اما

گوشتی نداشت [ .]19ه چنین مکملکردن نانوذرات

سطوح  35و  105میلیگرم اثری بر وزن کبد نداشتند [.]4

کیتوزان مس میانگین افزایش وزن روزانه و مصرف

دلیل افزایش نسبی وزن کبد در مطالعات به خوبی روشن

خوراک را افزایش داد و سبب کاهش ضریب تبدیل

نشده است ،اما ممکن است بهعلت افزایش سوختوساز

غذایی در جوجههای گوشتی شد ،اما در این صفات

در کبد باشد .وزن طحال بهعنوان یک اندام دخیل در

تفاوتی با آنتیبیوتیک کلروتتراسایکلین نداشت [ .]22با

ایمنی مورد اندازهگیری واقع شد .مطابق با آزمایش حاضر

توجه به نتایج این پژوهش و نتایج حاصل از پژوهشهای

تفاوتی از لحاظ وزن نسبی طحال در بین پرندگان

دیگر پژوهشگران میتوان تغییر در شرایط مدیریتی و

تغذیهشده با جیرههای حاوی منابع مختلف مس وجود

محیطی پرورش ،سویه و نژاد مورد بررسی و یا دوز

نداشت [ .]3با استفاده از سطوح  7/5میلیگرم در کیلوگرم

مصرفی مکمل را عامل اصلی تفاوت در نتایج بهدستآمده

جیره (سطح استاندارد) از منبع سولفات مس و ،1/875

در نظر گرفت [.]19

 5/625 ،3/75و  7/5میلیگرم در کیلوگرم نانومس در

منابع مختلف مس تأثیری بر درصد وزن الشه ،گوشت

جیره جوجههای گوشتی تأثیری در بازده الشه و وزن

سینه ،ران ،طحال ،قلب ،بورس فابریسیوس و چربی حفره

نسبی اندامهای داخلی بدن مشاهده نشد [ .]19مکملهای

بطنی در جوجههای گوشتی نداشتند (جدول  .)4پرندگان

سولفات مس و نانومس سبب کاهش وزن نسبی معده و

تغذیهشده با جیره حاوی نانوکالت مس وزن نسبی

قلب جوجههای گوشتی شدند .کاهش در وزن نسبی

دستگاه گوارش بیشتری نسبت به پرندگان دریافتکننده

دستگاه گوارش میتواند نتیجه نازک شدن دیواره روده و

جیره حاوی گالیسین مس داشتند (.)P >0/05

در نتیجه کاهش وزن آن باشد.

جدول  .4اثر منابع مختلف مس 1بر بازده الشه و وزن نسبی اندامهای داخلی ،سینه و ران (درصدی از وزن زنده) در جوجههای گوشتی
تیمار /صفات

بازده الشه

سینه

ران

شاهد (بدون مکمل مس)

64/81

22/17

27/82

ab

دستگاه گوارش

گالیسین مس

66/57

19/66

28/70

b

سولفات مس

64/87

20/39

29/17

ab

نانوکالت مس

65/00

22/00

28/87

a

ab

8/65

7/71
8/46

9/34

کبد
1/90
1/90
1/84
1/87

طحال
0/12
0/11
0/13
0/10

قلب
0/46
0/53
0/53
0/48

چربی بطنی
1/67
1/36
1/27
1/26

بورس فابریسیوس
0/15
0/16
0/34
0/21

نانوگالیسین مس

63/52

20/49

29/12

8/93

1/62

0/08

0/48

1/10

0/29

میانگین خطای استاندارد

0/97

0/85

0/63

0/32

0/07

0/01

0/03

0/16

0/06

P Value

0/36

0/24

0/58

0/04

0/07

0/26

0/50

0/24

0/16

 :a-cتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ستون معنیدار است (.)P >0/05
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مطالعه تأثیر منابع آلی ،معدنی و نانو مس بر عملکرد ،فراسنجههای بیوشیمیایی و ایمنی خون ،جمعیت میکروبی روده کوچک و کیفیت
گوشت جوجههای گوشتی

از بینرفتن باکتریهای گونه کلستریدیوم و سموم

روزگی نداشت [ .]17در پژوهشی ،مکملکردن 250

حاصل از فعالیت آنها سبب کاهش آسیب به بافت روده

میلیگرم در کیلوگرم مس از منبع سولفات مس میزان

شده و در نتیجه وزن روده و در نهایت وزن دستگاه

کلسترول پالسما را نسبت به تیمار شاهد که حاوی 10

گوارش کاهش مییابد [ .]15در آزمایش حاضر نیز کاهش

میلیگرم در کیلوگرم مس از منبع سولفات مس و تیمار

وزن نسبی دستگاه گوارش پرندگان تغذیهشده با جیره

متیونین مس با سطح  250میلیگرم در کیلوگرم مس

حاوی گالیسین مس میتواند تا حدودی بهدلیل کاهش

کاهش داد ،اما تفاوتی با سطح  125میلیگرم مس از منبع

جمعیت کل میکروبی ایلئوم روده کوچک (جدول )7

متیونین مس نداشت .ه چنین مشاهده شد که سطوح و

نسبت به پرندگان تغذیهشده با سایر جیرهها باشد.

مکمل های استفاده شده تأثیری بر میزان تری گلیسرید و

تفاوتی در تعداد گلبولهای سفید خون ،درصد

 HDLنداشتند .هر چند که در تیمارهای مکمل شده با

لنفوسیت ،هتروفیل و تیتر آنتیبادی علیه ویروس بیماری

منابع مس نسبت به تیمار شاهد سطح  HDLافزایش

نیوکاسل در بین پرندگان تغذیهشده با جیرههای حاوی

پیدا کرد ولی از لحاظ آماری معنی دار نبود [.]16

منابع مختلف مس مشاهده نشد .ه چنین ،اثر منابع

کاهش در سطح کلسترول می تواند به علت تأثیر غلظت

مختلف مس بر غلظت کلسترول ،تریگلیسرید و

باالی مس از منبع سولفات مس بر کاهش گلوتاتیون

لیپوپروتئینهای با چگالی باال در خون جوجههای گوشتی

باشد که سبب کاهش تحریک -3هیدروکسی -3متیل

معنیدار نبود (جدول .)5

گلوتاریل کوآنزی آ ردوکتاز و در نهایت کاهش تولید

گزارش شده است که افزودن سطوح  150 ،75و 250

کلسترول می شود .سطوح باالتر از حد طبیعی مکمل

میلیگرم در کیلوگرم مس به جیره جوجههای گوشتی

مس در برخی آزمایش ها سبب کاهش تری گلیسرید

اثری بر درصد لنفوسیت و هتروفیل در سنین  21و 42

پالسما شده است [.]1

جدول  .5اثر منابع مختلف مس 1بر برخی فراسنجههای بیوشیمیایی و ایمنی خون جوجههای گوشتی

میانگین خطای استاندارد

3/78

1/89

1/89

0/67

18/94

9/99

4/06

P Value

0/53

0/72

0/72

0/51

0/44

0/33

0/26

( ×103میکرولیتر)

نانوگالیسین مس

32/60

84/33

15/67

1/00

126/00

68/00

83/93

گلبول سفید

لنفوسیت (درصد)

هتروفیل (درصد)

نانوکالت مس

32/43

82/00

18/00

1/00

130/67

75/67

81/40

کلسترول

سولفات مس

35/83

83/33

16/67

0/33

92/33

61/67

75/20

 :a-cتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ستون معنیدار است ( :HDL .)P >0/05لیپوپروتئین با چگالی باال.
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دوره   23شماره   4زمستان 1400

 567

تریگلیسرید

گالیسین مس

35/17

83/33

16/67

2/00

144/00

45/33

88/90

HDL

تیتر نیوکاسل

(میلیگرم در دسیلیتر)

(میلیگرم در دسیلیتر)

(میلیگرم در دسیلیتر)

شاهد (بدون مکمل مس)

41/00

85/67

14/33

0/67

117/67

68/33

79/60

تیمار/صفات

شکوفه غضنفری ،محمد احمدپناه ،سید داود شریفی

میزان ظرفیت نگهداری آب و  pHدر زمانهای صفر و

سلولی با افزایش نفوذپذیری غشای سلولی و یا اتصال

دو ساعت پس از کشتار گوشتهای ران و سینه پرندگان

مستقی به  DNAو یا سایر ماکرومولکولها نظیر پروتئینها

تحت تأثیر منابع مختلف مس قرار نگرفت (جدول  .)6بعد

میشود [ .]9در آزمایش حاضر ،میزان اکسیداسیون گوشت

از سه روز نگهداری گوشت پرندگان در یخچال ،میزان تولید

پرندگان دریافتکننده مکملهای سولفات مس و نانوکالت

مالوندیآلدهید در گوشت سینه پرندگان تغذیهشده با

مس در جیره بیشتر از پرندگان دریافتکننده مکملهای

جیرههای حاوی سولفات مس و نانوکالت مس بیشتر از

گالیسین مس و نانوگالیسین مس بود.

پرندگان دریافتکننده جیرههای بدون مس و گالیسین مس

 pHنهایی گوشت تحت تأثیر شرایط پیش از کشتار

بود ( .)P>0/01ه چنین ،سطوح مالوندیآلدهید تولیدی در

(مانند تغذیه و استرس) ،تیمارهای پس از کشتار و

گوشت ران پرندگان تغذیهشده با جیرههای حاوی منابع

فیزیولوژی عضله است .ذخیره گلیکوژنی ک عضله در هنگام

مختلف مس و جیره بدون مس تفاوت معنیداری نداشت.

کشتار مانع از این میشود که  pHپس از کشتار به مقدار

بعد از شش روز نگهداری گوشت پرندگان در یخچال،

مطلوبی کاهش یابد pH .نهایی باالتر ماندگاری گوشت را

غلظتهای مالوندیآلدهید گوشت سینه پرندگان تغذیهشده

کاهش داده و روی رنگ ،بافت و ظرفیت نگهداری آب

با جیره حاوی نانوکالت مس و گوشت ران پرندگان

گوشت تأثیر میگذارد .بعد از اینکه  pHبه حداقل خود

تغذیهشده با جیره حاوی سولفات مس بیشتر از گوشت

میرسد با گذشت زمان و رسیدن گوشت ،تجزیه پروتئینها،

پرندگان تغذیهشده با سایر جیرهها بود ( .)P>0/01ه چنین

افزایش بار ناشی از جذب یونهای پتاسی

و رهایش

غلظت مالوندیآلدهید گوشتهای ران و سینه پرندگان بعد

یونهای کلسی سبب افزایش فشار اسمزی و در نتیجه

از سه روز نگهداری در یخچال نسبت به شش روز نگهداری

افزایش  pHمیشوند [ .]11تزریق درون تخ مرغی مکمل

گوشت در یخچال ک تر بود (جدول .)6

نانومس و سولفاتمس سبب کاهش  pHعضله سینه و

اکسیداسیون لیپید یک شاخص کیفی مه برای چربیها،

ه چنین نانومس سبب کاهش  pHعضله ران جوجهها شد.

گوشت و فرآوردههای گوشتی بهشمار میرود ،زیرا لیپیدهای

ه چنین ظرفیت نگهداری آب در گوشت سینه نسبت به

اکسیدشده فقط رنگ ،طع  ،بو و یا ارزش غذایی خوراک را

تیمار شاهد در تیمارهای مکملشده افزایش قابل مشاهدهای

تغییر نمیدهند بلکه سبب وقوع اثرات بیولوژیکی مضر بر

داشت ،اما در گوشت ران مکمل سولفاتمس سبب کاهش

سالمت انسان میشوند .تولید مالوندیآلدهید تا حدود

ظرفیت نگهداری آب شد .ظرفیت نگهداری آب وابسته به

زیادی فساد اکسیداتیو را بیان میکند .افزودن  250میلیگرم

 pHمیباشد و ه چنین ظرفیت نگهداری باالی آب

در کیلوگرم مس از منبع سولفات مس به جیره جوجههای

نشاندهنده استفاده و فرآوری بهتر گوشت و در نهایت

گوشتی سبب افزایش پراکسیداسیون چربی خون و کبد

کیفیت بهتر محصوالت نهایی میشود [ .]15در آزمایش

جوجههای گوشتی شد [ .]1ه چنین ،افزودن  800میلیگرم

حاضر ،ظرفیت نگهداری آب و  pHگوشت سینه و ران

در کیلوگرم مس از منبع پروتئینات مس به جیره جوجهها

پرندگان تغذیهشده با جیرههای حاوی منابع مس تحت تأثیر

سطح مالوندیآلدهید پالسما را افزایش داد درحالیکه این

قرار نگرفتند و این موضوع میتواند نتیجه استفاده از سطوح

سطح مس بههمراه  400میلیگرم کارنیتین ،اختالفی با تیمار

پایین مکمل مس نسبت به پژوهشهایی باشد که از سطوح

شاهد نداشت .رادیکالهای پراکسید چربی سبب آسیب

باالتر مس در جیره استفاده کردهاند.
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مطالعه تأثیر منابع آلی ،معدنی و نانو مس بر عملکرد ،فراسنجههای بیوشیمیایی و ایمنی خون ،جمعیت میکروبی روده کوچک و کیفیت
گوشت جوجههای گوشتی

جدول  .6اثر منابع مختلف مس 1بر ظرفیت نگهداری آب و  pHگوشت و میزان مالوندیآلدهید (میلیگرم در کیلوگرم) گوشت
سینه و ران جوجههای گوشتی
 pHگوشت سینه

ظرفیت نگهداری آب

 pHگوشت ران

گوشت سینه

گوشت

گوشت

زمان

دو ساعت

زمان

دو ساعت

سینه

ران

صفر

بعد از کشتار

صفر

بعد از کشتار

شاهد (بدون مکمل مس)

61/28

64/82

6/56

5/66

6/31

6/00

0/12b

گالیسین مس

58/98

64/20

6/51

5/50

6/08

5/70

b

سولفات مس

66/02

64/33

6/78

5/61

6/27

5/66

a

نانوکالت مس

58/72

67/50

6/66

5/89

6/26

5/94

a

ab

تیمار/صفات

گوشت ران

 3روز

 6روز

 3روز

 6روز

0/25b

0/28

0/37b

b

0/17

0/06

0/29
0/30

0/17

b

0/22

0/27

a

0/25

0/66

b

b

0/29

a

0/75

b

0/34

نانوگالیسین مس

61/90

67/23

6/55

5/84

6/13

5/83

0/17

0/33

0/22

b

0/22

میانگین خطای استاندارد

2/64

2/75

0/15

0/13

0/10

0/14

0/03

0/04

0/04

0/05

P value

0/35

0/84

0/73

0/26

0/47

0/43

0/002

0/0001

0/29

0/0004

 :a-cتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ستون معنیدار است (.)P >0/05
 .1مقدار مس تأمینشده از منابع مورد مطالعه برابر  16میلیگرم در کیلوگرم در جیره میباشد.

منابع مختلف مس جیره اثر معنیداری بر جمعیت

سطح  100میلیگرم در کیلوگرم مس از منبع نانوذرات

الکتوباسیلوسهای ایلئوم جوجههای گوشتی نداشتند

کیتوزان مس سطح الکتوباسیلوس موجود در محتویات

(جدول  .)7بیشترین جمعیت میکروبی ایلئوم در پرندگان

سکومی را افزایش داد ،ولی سطوح  50و  150میلیگرم

تغذیهشده با جیرههای حاوی سولفات مس و بدون مس

تفاوتی نسبت به شاهد ایجاد نکردند .ه چنین این

در مقایسه با پرندگان دریافتکننده جیره گالیسین مس

جمعیت

آنتیبیوتیک

مشاهده شد (.)P>0/01

کلروتتراسایکلین اختالفی با شاهد و تیمارهای مکملشده

در

گروه

مکملشده

با

با نانوذرات کیتوزان مس نداشت ،اما جمعیت کلیفرمها
جدول  .7اثر منابع مختلف مس 1بر جمعیت میکروبی
( )log10 cfu/gمحتویات ایلئوم جوجههای گوشتی
کل جمعیت

تیمار /صفات

الکتوباسیلوس

شاهد (بدون مکمل مس)

5/28

6/67a

گالیسین مس

4/78

b

سولفات مس

4/98

a

نانوکالت مس

5/23

ab

نانوگالیسین مس

4/83

ab

6/31

میانگین خطای استاندارد

0/19

0/09

P Value

0/40

0/009

میکروبی
6/21

6/71
6/31

 :a-cتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ستون معنیدار است (.)P>0/05
 .1مقدار مس تأمینشده از منابع مورد مطالعه برابر  16میلیگرم در کیلوگرم در
جیره میباشد.

با افزودن مکمل مس و آنتیبیوتیک کاهش یافت [.]22
نانوذرات کیتوزان مس میتواند رشد اشریشیاکلی را
محدود کند .بهنظر میرسد نانوذرات کیتوزان مس فعالیت
برخی میکروبها را محدود میکند و سبب فراه شدن
محیط رشد بهتری برای الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم
میشود [ .]9سطح  36/75میلیگرم در کیلوگرم مس از
منبع سولفات مس اثری بر جمعیت کل باکتریایی،
الکتوباسیلوس ،بیفیدوباکتریوم ،کلستریدیوم و اشریشیاکلی
موجود در روده کوچک و سکوم جوجههای گوشتی
نداشت .درحالیکه تیمار حاوی مونتموریلونت حامل مس
(یک نوع سیلیکات تجاری حامل مس) ،جمعیت
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