
  1397بهار  1، شماره 10نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد     211

  پژوهشی -مقاله علمی
ورا بر بازده تولید، خصوصیات بیوشیمیایی و تاثیر گیاهان دارویی شبدر زرد، موشکورك و آلوئه

  بار میکروبی گوشت بلدرچین ژاپنی 
  

  2،  نجمه قحطان*1حسن حبیبی
  12/10/1397تاریخ دریافت: 
 10/07/1398تاریخ پذیرش: 

  
 چکیده

عوامل کیفی فیزیکی (ظرفیت  ورا بر عملکرد رشد، فاکتورهاي بیوشیمیایی،دارویی شبدر زرد، موشکورك و آلوئه این مطالعه به منظور تاثیر گیاهان
ش در قالب نگهداري آب، رطوبت، خاکستر و ماده خشک)، بار میکروبی گوشت و فاکتورهاي حسی در بلدرچین نژاد ژاپنی (نر و ماده) انجام شد. این آزمای

قطعه جوجه انجام شدد. تیمارهاي این آزمایش شامل دو سطح نـیم و دو درصـد گیـاه     10ادفی با چهار تکرار و هر تکرار شامل اي کامالً تصطرح پایه
درصد با  2ورا ترین افزایش وزن متعلق به تیمار آلوئهورا) و یک گروه شاهد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشدارویی (شبدر زرد، موشکورك و آلوئه

درصد باعث کاهش تري گلیسرید و کلسترول خون نسبت  5/0(در طول دوره آزمایش) بود. گیاه دارویی شبدر زرد در سطح  63/64گین افزایش وزن میان
 میلی گرم در دسی لیتر) و در گروه شـاهد  33/94ترین میزان (ورا بیشدرصد آلوئه 5/0خون در تیمار  HDLبه گروه شاهد شد. در این آزمایش میزان 

گوشت ده روز پس از کشتار متعلق به گروه شاهد و کمترین میزان متعلق  pHمیلی گرم در دسی لیتر) بود. بیشترین میزان  25/78داراي کمترین میزان (
ـ   ورا بود. شبدر زرد در سطح دو درصد باعث افزایش کیفیت فاکتوربه تیمار دو درصد شبدر زرد و نیم درصد آلوئه ردي و بـو)  هاي حسی (طعـم، رنـگ، ت

دست آمده گوشت شد و کمترین میزان باکتري کل و کلی فرم گوشت، ده روز پس از کشتار در تیمار موشکورك دو درصد مشاهده شد. بر اساس نتایج به
درصد  2زرد به میزان ورا و براي افزایش ماندگاري گوشت از موشکورك و شبدر توان پیشنهاد کرد که براي بهبود عملکرد بلدرچین از دو درصد آلوئهمی

  در جیره استفاده کرد. 
  

  بلدرچین ژاپنی، بار میکروبی، کلسترول، فاکتورهاي بیوشیمیایی.کلیدي:  هايواژه
  

  1مقدمه
 يابر تقاضاو  دهبو سفیدهـاي  گوشت وهگر ءجز چینربلد گوشت

ـ بل ورشرـپ ت.ـسا یشافزا لحادر  نیزآن  فمصر از  انیردر ا چینردـ
ــايلساو در  هشد زاغآ گذشته ههدو د ــخیا ه ــشر رـ  شتهدا يدیاز دـ

ـ بل بخو يرگازساو  ایران یـقلیما یطارـشبه  توجه اـب ست.ا  چینردـ
 رطیو سایر ورشپر به نسبتآن  ورشرـــپ م،رـــگ ياوـــه وآب  اـــب
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هاي محرك رشد در بیوتیکچه استفاده از آنتی اگر). 22ست (ا ترهدسا
راك، ضریب تبدیل و کاهش تغذیه طیور سبب بهبود رشد، مصرف خو

دلیـل بـاقی   شود ولی بـه هاي عفونی میمرگ و میر ناشی از بیماري
زا هاي بیماريها و افزایش مقاومت دارویی در باکتريماندن اثرات آن
هاي مقاوم از طریق زنجیره غذایی به انسان، اتحادیه و انتقال باکتري

لـذا محققـین و پـرورش    ). 8ها را منع کرده است (اروپا استفاده از آن
دهندگان طیور بـه دنبـال اسـتفاده از ترکیبـات دیگـري بـه عنـوان        

باشند که هم داراي عوارض کمتري براي ها میبیوتیکجایگزین آنتی
انسان باشد و هم باعث بهبود کیفیت و افزایش راندمان تولید در طیور 

ن در این میان ترکیبات گیاهی به خصوص گیاها .)15صنعتی باشد (
دارویی به دالیلی نظیر در دسترس بودن، راحتی کاربرد، نداشتن اثرات 

ــد    ــواص ض ــوان، خ ــان و حی ــراي انس ــانبی ب ــوء ج ــایی و س باکتری
هـا در  اکسیداسیونی قوي از دیرباز جهت درمان بسیاري از بیماريضد

). لذا در این 24و  1انسان و دام وطیور مورد استفاده قرار گرفته است (
وح مختلف سه گیاه دارویـی شـبدر زرد، موشـکورك و    تحقیق از سط
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  آلوئه ورا در جیره غذایی بلدرچین ژاپنی استفاده شده است.
 Oliveria(، موشـکورك  )Melilotus officinalisشـبدر زرد ( 

decumbens Vent(  و آلوئه) وراAloe vera L ( به ترتیب متعلق به
ــانواده   Asphodelaceaeو  Leguminosae ،Umbelliferaeخـــــ

  ).28 و 13، 9باشند (می
انداز: ملیلـوتین، کومـارین،   مواد موثره موجود در شبدر زرد عبارت

 35ترپن و فالونوئید که بیشترین مواد موثره اسانس آن کومارین (تري
).ایـن  16باشـد ( درصد) مـی  9/25ال (-1-هگزان-3-درصد) و سیس

). کومـارین  18(باشـد  التهـاب مـی  نفخ و ضددار، ضدگیاه معطر، ملین
). 18باشـد ( درد مـی موجود در ناخنک داراي خواص ضدالتهابی و ضد

ي به این نتیجه رسیدند طی مطالعه 1396حبیبی و همکاران در سال 
گـذار  که استفاده از شبدر زرد باعـث بهبـود عملکـرد بلـدرچین تخـم     

  ).7گردد (می
)، 1/47عمده ترکیبات موجود در اندام هوایی موشکورك، تیمول (

باشـد  ) مـی 7/8) و پارا سیمن (9/18)، گاما ترپینن (3/23کارواکرول (
هاضمه، اسهال ). در طب سنتی ایران از این گیاه جهت درمان سوء2(

).  دلیـل اصـلی   17شـود ( و دردهاي شکمی و رفع تب اسـتفاده مـی  
باشـد.  کاهش کلسترول وجود ترکیباتی مانند تیمول و کارواکرول می

اده از موشکورك در جیره بلدرچین تاثیر قابل توجهی بـر  احتماال استف
  ).7فاکتورهاي بیوشیمیایی خون داشته باشد (

هـاي مهـم (ویتـامین ث، تیـامین،     حاوي برخی ویتامین وراآلوئه
ها، نیاسین، ریبوفالوین، کولین و اسید فولیک)، مواد معدنی، آنزیم، قند

). یکـی از  26باشـد ( مـی ترکیبات فنولی، لیگنین، ساپونین و استرول 
که باعـث کـاهش کلسـترول     1ورا آسمانانترین مواد موثره آلوئهمهم

). محققـان خاصـیت آنتـی    30( گـردد هاي گوشتی میخون در جوجه
ورا بـه خـاطر وجـود ترکیبـات فنولیـک آن      اکسیدانی پودر ژله آلوئـه 

گـردد و تـاثیر   هـاي آزاد مـی  دانند که موجب خنثی شدن رادیکالمی
توانـد بـر   افظتی بر سلول بافت دارد و از این طریق احتمـاال مـی  مح

ورا براي از آلوئه). 10، 6کیفیت گوشت طیور تاثیر مثبتی داشته باشد (
تومور، در لـوازم  ها، ضد التهاب، تحریک سیستم ایمنی، ضدالتیام زخم

آرایشی و بهداشتی براي حفاظت از پوسـت، ضـدعفونی کننـده، ضـد     
ویـروس  میکروبـی و ضـد  قارچی، ضـد داد، فعالیت ضددیابت، ضد انس

   ).21شود (استفاده می
اضافه نمودن سطوح مختلـف   هدف از این آزمایش، بررسی تاثیر

پودر خشک شده شبدر زرد، موشکورك و آلوئه ورا بـه جیـره غـذایی    
ي پایانی پرورش (به دلیل گـران بـودن   بلدرچین ژاپنی در طول دوره

اي پایانی رشد به جیـره غـذایی   گیاهان در دورهگیاهان دارویی، این 
ي ي پایانی رشد با جیرهافزوده شد تا بتوانیم عملکرد طیور را در دوره

                                                        
1- Acemanan 

غذایی غنی شده با گیاهان دارویی بررسی کنیم. تا اگر تولید کنندگان 
در مزرعه مایل به استفاده از گیاهان دارویی در جیـره هسـتند بـراي    

شد) و در نهایت ارزیابی عملکـرد و بـازده رشـد،    ها هزینه بردار نباآن
فاکتورهاي بیوشیمیایی، عوامل کیفی، کمی و بـار میکروبـی گوشـت    

  باشد.می
  

  هامواد و روش
این آزمایش در سالن تحقیقاتی پرورش طیور دانشکده کشاورزي 

انجام  1396دانشگاه خلیج فارس بوشهر در فصل بهار و تابستان سال 
روزه بلدرچین ژاپنی از قطعه جوجه یک 280ش تعداد شد. در این آزمای

بیسـت و هفــت تـا چهــل و دو روزگـی بــا دو سـطح گیــاه دارویــی     
درصد)، دو  2و  5/0درصد)، دو سطح شبدر زرد ( 2و  5/0موشکورك (
درصد) و یک گروه شـاهد و در قالـب طـرح     2و  5/0ورا (سطح آلوئه

قطعه جمعا  10کرار شامل اي کامال تصادفی با چهار تکرار و هر تپایه
گروه بندي به وسیله قفـس بنـدي تـوري)    واحد آزمایشی ( 28شامل 

ي ذرت و کنجاله سـویا در  هاي آزمایشی بر پایهجیره صورت گرفت.
ي آغازین، میانی و پایانی به صورت آردي تنظیم شد. سطح مواد دوره

تنظـیم   NRS 1994مغذي جیره بر اساس جـدول احتیاجـات طیـور    
ها به صورت آزاد ي آزمایش، بلدرچین). در طول دوره1د (جدول گردی

به آب آشامیدنی دسترسی داشتند ولی میزان غذاي مصرفی هر گروه 
گیري گردید. نـوردهی سـالن در تمـام دوره پـرورش بـه      روزانه اندازه

   ساعته انجام گردید. 24صورت 
  

  نمونه گیري
گیـري در  زنبراي بررسی عمکرد، میانگین مصـرف خـوراك و و  

پرورش تعداد  42روزگی انجام  گردید. در روز  42پایان دوره آزمایش (
پرنده)  به طـور تصـادفی انتخـاب و     12سه پرنده از هر تکرار (جمعا 

هاي مختلـف  چون وزن قسمت کشتار گردید تا خصوصیات الشه هم
)، رطوبت گوشت، خاکسـتر،  WHCداري آب (، ظرفیت نگهpHالشه، 

ها و  تعداد باکتري بار میکروبی (شمارش مجموع باکتريماده خشک، 
  هاي کلی فرم) و در نهایت تست چشایی مرطوب به مزه تعیین گردد. 

  
  وزن کشی

روزگی و مصرف خـوراك در پایـان    42و  27وزن زنده پرنده در 
چنین ها و سینه) و همگیري شد. وزن قطعات الشه (رانآزمایش اندازه

ز جملـه کبـد، سـنگدان و چربـی محوطـه بطنـی)       هاي داخلی (ااندام
   جداسازي و توزین شد.
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  درصد می باشد).اعداد بر حسب (به غیر از انرژي، سایر  گانه 7مربوط به گروه هاي  پایه آنالیز جیره -1جدول 
Table 1- Nutritional composition of the diet (except energy, the rest of components are in %) 

 Ingredient  
(%) ذرت  

Yellow corn (%) 
52.56 

 کنجاله سویا (%)
Soybean meal  

38.47 

)%( ن گندمگلوت  
Gluten (%) 

4.26 

 روغن سویا (%)
Soybean oil (%) 

1.45 

 دي کلسیم فسفات (%)
Dicalcium phosphate (%) 

0.81 

 پوسته صدف (%)
Oyster shell (%) 

1.56 

 نمک (%)
Salt (%) 

0.16 

متیونین (%)-ي الد  
DL- Methionine (%) 

0.11 

(%) دکلرایدرویه نیزیل -ال  
L- Lysine Hydrochloride (%) 

0.12 

  1(%) ویتامین و مواد معدنی
Vitamin and minerals1 (%) 

0.50 

 کل (%)
Total (%) 

100 

)%(مواد مغذي  
Calculated composition (%) 

 

(کیلو کالري/کیلوگرم) انرژي  
Metabolizable energy (Kcal/kg) 

2900 

(%) پروتئین خام  
Crude protein (%) 

24.00 

(%) کلسیم  
Calcium % 

0.80 

(%) قابل دسترس فسفر  
Available phosphorous (%) 

0.30 

(%) سدیم  
Sodium (%) 

0.15 

(%) کلرید  
Chloride  (%)  

0.14 

(%) لیزین  
Lysine  (%)  

1.30 

(%) متیونین  
Methionine  (%)  

0.50 

(%) متیونین+سیستئین  
Methionine + Cysteine  (%)  

0.88 

(%) ترئونین  
Threonine  (%)  

0.99 

: 6B ، ویتامین2B :mg50، ویتامین 1B :mg10، ویتامین K :mg20، ویتامین E :mg100، ویتامین D IU20000:3، ویتامین A :IU120000ویتامین  م جیره:کیلوگر هر در هشد تأمین یردمقا1
mg15 12، ویتامینB :gµ100 :ویتامین بیوتین ،IU1/0  :و کولین کلرایدmg500 گرم آنتیمیلی 1200گرم و میلی 500گرم، زینک میلی 1گرم، سلنیوم میلی 100میلی گرم، مس  10.  ید -

  اکسیدان.
, Vit. B2, 50mg, Vit. B6, 15 mg, Vit. B12, 100 Vit. A 120000 IU, Vit. D3 20000 IU, Vit.E, I00 mg, Vit.K, 20mg, Vit. B1, 10 mg1

µg, Pantothenic acid 100 mg, Niacin 300 mg, Folic acid 10mg, Biotin 500 IJg, Iron. 300mg, Manganese 600 mg, Choline chlorite 
500 mg,. Iodine 10 mg, Copper 100 mg, Selenium 1 mg, Zinc 500 mg and 1200 

 
ورد آزمایش از مزرعه گیاهان دارویی دانشکده کشاورزي گیاهان م

و منابع طبیعی دانشگاه خلـیج فـارس جمـع آوري گردیـد و در اتـاق      
روزگـی   42تـا   27تاریک خشک و سپس پودر خشک این گیاهان از 

هـاي مختلـف   گـروه  دوره پرورش به میزان نیم و دو درصد به جیـره 
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  اضافه گردید. 
ــرید  ــري گلیس ــري ت ــدازه گی ــترول، ان ــوپروتئیل، کلس  نیپ

)، کلسـیم و  HDL( یپرچگال نیپوپروتئیل)، LDLی (چگالکم
   فسفر

مقادیر کلسترول و تري گلیسرید سرم خون به روش آنزیمـی بـا   
هاي ساخت شرکت پـارس آزمـون و توسـط دسـتگاه     استفاده از کیت

-cگیري گردید. مقـادیر  ) اندازهRoche COBAS MIRA( اتوآنالیزر
HDL هاي کمـی رسـوبی سـاخت    رسوبی با استفاده از کیت به روش

گیري گردیـد  شرکت پارس آزمون و به وسیله دستگاه اتوآنالیزر اندازه
)25.(  

LDL-c=TC – (TG/5 + HDL-c) 
سـنجی و بـا   میزان کلسیم و فسفر در سرم خون، به روش رنـگ 

  گیري شد.هاي آزمایشگاهی تجاري اندازهاستفاده از کیت
  
  هانمونه pHگیري اندازه

گرم از نمونه گوشت سینه به مدت یک دقیقه با  5به این منظور، 
 pHآن بـا دسـتگاه    pHمیلی لیتر آب مقطر همگن شده و میزان  45

روز بعـد از   10روز و  3ساعت بعـد از کشـتار،    24متر در روز کشتار، 
   ).32گیري شد (کشتار اندازه

  
  ارزیابی حسی

هـا آمـوزش   ر که قبل از تست نمونـه نف 7ها توسط ارزیابی نمونه
ها به امتیاز انجام شد. امتیاز هر یک از نمونه 5دیده بودند و با ارزیابی 

  ). 17انجام گردید ( 3صورت جدول 
  

گیــري رطوبــت، مــاده خشــک، خاکســتر و ظرفیــت  انــدازه

 نگهداري آب گوشت
هـاي کوچـک   گرم گوشت برداشـته و بـه قطعـه    10از هر سینه 

و آن را در فویل آلومینیومی قرار دادیم و سپس آن را در  تقسیم نموده
سـاعت وزن   24درجه سانتی گراد قرار داده و بعد از  72آون با دماي 

گیري شـد. بعـد از   آن براي تعیین ماده خشک و رطوبت گوشت اندازه
 720اندازه گیري مقدار گوشت خشک شده آن را در کـوره بـا دمـاي    

ساعت جهت تعیین میزان خاکستر قـرار   4درجه سانتی گراد به مدت 
داده شد. براي ظرفیت نگهداري آب ابتدا یک گرم گوشت درون کاغذ 

دور در دقیقـه   1500دقیقه با سـرعت   7صافی قرار گرفت و به مدت 
سـاعت در   24سانتریفیوژ شد. نمونه گوشت بعداز سانتریفیوژ به مدت 

داري ظرفیت نگـه درجه سانتی گراد قرار گرفت.  70آون درون دماي 
 ).4آب با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد (

  

  
  

WHC  ،ظرفیت نگهداري آبWAC    وزن بعـد از سـانتریفیوژ و
WAO  وزن پس از خشک کردن وWBC .وزن اولیه گوشت  
  

  اندازه گیري بار میکروبی گوشت 
برابر با سرم رقیق سازي  9یک گرم گوشت سینه را برداشته و تا 

فرم و بار میکروبی کـل بـه   هاي کلیي شمارش باکتريکردیم و برا
اسـتفاده کـردیم. بعـد از     PCAو  Mac Conkeyترتیب از دو محیط 

-هاي کشت، پلتکشت سطحی محلول گوشت و سرم بر روي محیط
درجه سانتی گراد منتقل گردید و پس از  37ها به انکوباتور در دماي 

.گـزارش شـد   cfu/grهـا بـر اسـاس واحـد     ساعت تعـداد کلـونی   24

.   
  امتیازات ارزیابی حسی  -2جدول

Table 2- Sensory evaluation scores  
  امتیاز

Score  
  کیفیت
Quality  

  بسیارخوب 5
Very well  

  خوب  4
Well  

  قابل قبول  3
Acceptable  

  ضعیف  2
Weak  

  خیلی ضعیف  1
Very weak  
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  نتیجه و بحث
  صفات عملکردي و خصوصیات الشه

عملکردي شامل وزن زنـده، افـزایش وزن، ضـریب    نتایج صفات 
گزارش شده است.  3تبدیل غذایی و مصرف خوراك در جدول شماره 

ترین افزایش ترین و کمنتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بیش
 2گرم) و موشکورك  63/64درصد ( 2ورا ترتیب متعلق به آلوئهوزن به
نتـایجی   2017همکاران در سال گرم) بود. درابیگانا و  81/51درصد (
ها بیان کردند که ده گرم بـر  دست آوردند. آني این مطالعه بهمشابه

داري بر عملکرد، مصرف خوراك و ضریب ورا  اثر معنیکیلو گرم آلوئه
تبدیل مرغ گوشتی داشت به این صورت که جیـره بـاالنس شـده بـا     

لعـه دیگـري نتـایج    اما در مطا ).5ورا باعث افزایش وزن گردید (آلوئه
ورا تـاثیر  اي کـه ژل آلوئـه  هاي این مطالعه بود به گونـه مخالف داده

). گیاهان دارویی 30هاي گوشتی نداشت (داري بر عملکرد جوجهمعنی
ورا و نعنا فلفلی با از بین بردن عوامل پاتوژن، تقویت میکروفلور آلوئه

افـزایش   چنـین هـا، هـم  دستگاه گوارش، تحریک و رشد الکتوباسیل
هاي گوارشی مانند آمیالز و کیموترپسین سـبب افـزایش   ترشح آنزیم

). نتایج 25، 5شود (جذب مواد غذایی و بهبود ضریب تبدیل غذایی می
ي سینه، ران، سنگدان، کبد، روده و چربی مربوط به وزن نسبی بازده

گـزارش شـده اسـت. در وزن ران،     4ي بطنی در جدول شـماره  حفره
هـا  داري بین تیماران و چربی محوطه بطنی تفاوت معنیروده، سنگد

درصد  5/0ترین وزن روده و کبد متعلق به موشکورك دیده شد. بیش
 5/0ورا ترتیب متعلق به گروه آلوئـه ترین وزن روده و کبد بهبود و کم

تـرین وزن سـنگدان و ران و   درصد بود. بـیش  2درصد و موشکورك 
ترین وزن ران متعلق روه شاهد و کمچربی محوطه بطنی متعلق به گ

ترین وزن سنگدان و چربی محوطه بطنی درصد و کم 2به موشکورك 
باشد.  آسمانان پلی ساکارید موجود درصد می 5/0متعلق به آلوئه ورا 

باشد و به دلیل ایـن  ورا داراي خاصیت ضد باکتریایی میدر ژل آلوئه
تحریم سیستم ایمنـی و  خاصیت باعث بهبود میکروفلور روده ، باعث 

ها شده  و در نتیجه باعـث  ها و ویروسمقاومت بدن در برابر باکتري
  ).30گردد (افزایش عملکرد و  رشد پرندگان می

 
  گوشت  pHفاکتورهاي بیوشیمیایی و 

پس از کشـــتار عامـل مهمـــی در    طیور گوشــت  pH کاهش
ــت ــت از فعالی ــدگاري و ب ممانع ــزایش مان ــی، اف ــاي میکروب ــود ه هب

 یطـ   pH کــاهش . ایـن  )27(می باشد خصوصیات ارگانولپتیک آن 
ـ  یپس از کشتار ناش يداردوره نگه در فراینـد   کاز تجمع اسید الکتی

گلیکــوژن، ســرعت   ي دلیل کاهش محتــوا هب که باشدیگلیکولیز م
آن کــاهش   یتا حصول مقـدار نهـای   يگیراز زمان خون pH کاهش

استفاده از برخی گیاهان دارویی در تغذیـه   در این میان .)3(د یابیمـ
گردد که بسـیار  ساعت اول می 24گوشت در  pHطیور باعث کاهش 

نتـایج حاصـل از ایـن آزمـایش در رابطـه بـا       باشـد.  حائز اهمیت می
 6و  5پس از کشتار در جـدول شـماره    pHفاکتورهاي بیوشیمیایی و 

خنــک، گــزارش شــده اســت. در ایــن آزمــایش ســه گیــاه دارویــی نا
 pHورا در دو سطح نیم و دو درصد باعث افـزایش  موشکورك و آلوئه

در لحظه کشتار شدند و تیمار نیم درصد شـبدر زرد در ایـن آزمـایش    
ساعت  24نسبت به گروه کنترل  و سایر تیمارها در  pHباعث کاهش 

درصد با عث کاهش  5/0اول گشت.  گیاه دارویی شبدر زرد در سطح 
میلی گرم در دسی لیتر) نسبت به گروه شـاهد   66/90تري گلیسرید (

میلس  25/146میلی گرم در دسی لیتر) و نیز کاهش کلسترول ( 143(
گرم در دسی لیتر) نسبت به گروه شاهد شده است. در ایـن آزمـایش   

 33/94ورا بیشـترین میـزان (  درصد آلوئـه  5/0در تیمار  HDLمیزان 
داراي کمتـرین میـزان   میلی گرم در دسـی لیتـر) و در گـروه شـاهد     

 میلی گرم در دسی لیتر) بود. 25/78(
  تست حسی و عوامل کیفی گوشت 

نتایج مربوط به تست حسی و عوامل  8و  7هاي شماره در جدول
است. در تست حسی بین بو، طعم، تردي کیفی گوشت نشان داده شده

داري مشاهده گردید. گروه شاهد در هاي معنیو مقبولیت کلی تفاوت
هـا  تري نسبت به سایر تیمـار ه صفات مورد ارزیابی، نتیجه ضعیفهم

نشان داد. گیاه دارویی شبدر زرد در سطح نیم درصد باعث بهبود طعم، 
ورا تـاثیري  تردي، بو و رنگ گوشت گردیـد. بعـد از شـبدر زرد آلوئـه    

بهتري بر کیفیت گوشت بلدرچین داشـت. جبلـی جـوان و همکـاران     
ورا ی گرم بر کیلوگرم عصـاره متـانولی آلوئـه   میل 300نشان دادند که 

ژل آلوئه ورا بـه  ). 11( باعث افزایش کیفیت حسی گوشت مرغ گردید
ـ فنول باتیداشتن ترک لیدل  دیتوکـوفرول و اسـ   يهـا  نیتـام یو و کی

 ریتـاخ  اعث بـه ب کند و یعمل م دانیاکس یبه عنوان آنت کیاسکورب
ـ یم و رشـد  یدگیرنگ پر د،یپیل ونیداسیانداختن اکس در  شـده  یکروب

). گیاه دارویی شبدر 31( شود یگوشت م تیفیک شیموجب افزا نتیجه
که بر  کیفیت حسی تاثیر بسیار خـوبی داشـت  بـر    زرد عالوه بر این

داري آب و رطوبـت  عوامل فیزیکی حسی مانند خاکستر، ظرفیت نگه
  گوشت نیز تاثیر خوبی نسبت به سایر تیمارها و گروه کنترل داشت. 

 
  ر میکروبی گوشتبا

نشـان داده شـده    9نتایج حاصل از این آزمایش در جدول شماره 
است. کمترین میزان باکتري کل و کلی فرم، ده روز پس از کشتار در 

باشد. مکانیسم اثر ترکیبات گیاهی بـر  تیمار موشکورك دو درصد می
هـا بـر   جلوگیري از رشد باکتري شامل ایجاد اثر مخرب مواد فعال آن

ره سلولی و تخریب و شکستگی آن است که باعث جـدا شـدگی،   دیوا
اجزاء دیواره و در معرض قرار گـرفتن محتویـات سـلول و در نهایـت     

موشکورك و شبدر زرد حاوي مقادیر قابـل  ). 29شود (مرگ سلول می
تواننـد بـه   باشند که این ترکیبات میتوجهی تیمول و کارواکرول می
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رساند و قابلیـت نفوذپـذیري غشـاي    ها آسیب بغشاء بیرونی باکتري
ایـز  پـی تـی سلولی را افزایش دهنـد در نتیجـه منجـر بـه تـراوش اي     

تولیـد پـروتئین    7H157E. Coli Oشوند. کـارواکرول در بـاکتري   می
کنـد  نماید و از سنتز فالژین ممانعت میرا القاء می 60-شوك حرارتی

مرگ باکتري  ). در نتیجه تحرك باکتري دچار اختالل شده و باعث1(
هاي موجـود  توان کاهش بار باکتریایی گوشت بلدرچینشود و میمی

هاي تغذیه شده با شبدر زرد و موشـکورك را بـه ایـن دلیـل     در تیمار
 دانست.

 
  1انحراف معیار) ±تاثیر تیمارهاي آزمایشی بر میانگین وزن زنده و ضریب تبدیل (وزن بر حسب گرم -3جدول 

Table 3- effect of different treatment on live mean weight ± SD (gr) and FCR1 
 تیمار
Treatment2 

روزگی 27وزن زنده   
LW27d 

روزگی 42وزن زنده   
LW42d 

روزگی 27-42مصرف خوراك   
feed intake (27-42d) 

 افزایش وزن
Body weight gain (gr/bird) 

 ضریب تبدیل غذا
FCR 

 کنترل
CON 117.70±8.19 180.48±18.30 658±2.82 62.78±2.82ab 3.69±0.09c 

5/0-شبدر زرد  
MO-0.5% 112.77±10.15 176.64±18.66 665.00±1.41 63.87±5.65a 3.77±0.02bc 

2-شبدر زرد  
MO-2% 111.17±9.83 173.31±19.71 667.00±7.07 62.14±32.1ab 3.85±0.07abc 

5/0-موشکورك  
OD-0.5% 115.30±8.00 169.48±26.50 664.00±5.65 54.18±6.05ab 3.92±0.04ab 

2-موشکورك  
OD-2% 115.70±10.00 167.31±29.62 665.00±2.82 51.81±3.46b 3.98±0.11a 

5/0-وراآلوئه  
AV-0.5% 114.67±6.94 176.82±25.66 664.00±7.07 62.15±5.35ab 3.76±0.08bc 

2-وراآلوئه  
AV-2% 113.07±12.09 177.65±24.90 666.00±12.72 64.63±5.40a 3.75±0.05bc 

  باشد.درصد می 05/0دار در سطح حروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت معنی1
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05) 
2MO-0.5: Melilotus officinalis-0.5%, MO-2%: Melilotus officinalis-2%, OD-0.5: Oliveria decumbens-0.5%, OD-2%: Oliveria 
decumbens-2%, AV-0.5: Aloe vera-0.5, AV-2%: Aloe vera-2%. 

  
  1انحراف معیار)±هاي آزمایشی بر میانگین وزن اجزاي الشه (درصدتاثیر تیمار - 4جدول 

1effect of different treatment on carcass organs mean weight ±SD -Table 4  
 تیمار2
Treatment 2 

 چربی محوطه بطنی
Abdominal fat 

 کبد
Liver 

هسین  
Breast 

 ران
Leg 

 روده
Gut 

 سنگدان
Gizzard 

 کنترل
CON 4.75±0.33 3.24±0.17 32.79±0.55 19.27±0.17 6.03±1.18bc 3.54±0.30bc 

5/0-شبدر زرد  
MO-0.5% 

3.48±0.55 2.83±0.69 31.29±2.42 18.03±1.64 4.60±0.34a 3.16±0.38abc 

2-ردشبدر ز  
MO-2% 

3.07±0.16 2.87±0.31 30.76±1.81 18.10±1.56 5.48±0.79abc 3.39±0.16abc 

5/0-موشکورك  
OD-0.5% 

3.33±±0.21 3.39±0.56 31.77±2.14 18.34±2.56 6.69±0.82c 3.60±0.38c 

2-موشکورك  
OD-2% 

3.59±0.52 2.72±0.59 30.15±0.65 18.74±0.99 5.35±0.29ab 2.98±0.19ab 

5/0-راوآلوئه  
AV-0.5% 

2.83±0.39 3.24±0.09 31.89±0.61 18.84±0.70 5.04±0.57ab 2.84±0.28a 

2-وراآلوئه  
AV-2% 

3.37±0.12 3.15±0.31 31.80±2.24 18.63±0.37 5.43±0.17abc 3.12±0.07abc 

  باشد.درصد می 05/0دار در سطح حروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت معنی1
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05) 
2MO-0.5: Melilotus officinalis-0.5%, MO-2%: Melilotus officinalis-2%, OD-0.5: Oliveria decumbens-0.5%, OD-2%: Oliveria 
decumbens-2%, AV-0.5: Aloe vera-0.5, AV-2%: Aloe vera-2%. 

 
وراي دو ان کلسترول در تیمـار آلوئـه  در این مطالعه بیشترین میز

اي توسـط حبیبـی و همکـاران    درصد بود در صورتی کـه در مطالعـه  
ورا در سطح نـیم و دو درصـد باعـث کـاهش     گزارش گردید که آلوئه

  ).  7گردد (کلسترول تخم بلدرچین می
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  SD±mg/dl(1تاثیر تیمارهاي مختلف بر میانگین فاکتورهاي بیوشیمیایی گوشت بلدرچین ( -5جدول

Table 5- Effect of different treatment on Meat biochemical of Japanese quails (SD±mg/dl)1 

 تیمار2
Treatment2 

TG Cho LDL HDL Pho Ca 

 کنترل
CON 

143±26.78a 146.25±18.51a 49.75±8.84 78.25±24.90 7.52±1.47 13.42±1.17 

5/0-شبدر زرد  
MO-0.5% 

90.66±6.02c 98.66±17.38b 53.66±4.04 92.33±9.20 7.00±0.43 12.63±0.51 

2-شبدر زرد  
MO-2% 

99.50±29.24bc 107.00±10.39b 57.50±11.47 86.00±31.19 7.27±0.22 12.37±1.17 

5/0-موشکورك  
OD-0.5% 

115.66±19.62a

bc 
110.66±17.09b 52.00±5.00 91.66±12.58 6.36±0.66 12.76±0.37 

2-موشکورك  
OD-2% 

133.00±10.80a

b 
115.00±9.76b 59.25±10.99 79.75±22.96 6.37±1.04 13.10±0.39 

5/0-وراآلوئه  
AV-0.5% 

115.66±16.44a

bc 
124.66±23.27ab 52.66±3.21 94.33±11.50 6.30±0.20 12.80±0.36 

2-وراآلوئه  
AV-2% 

133.00±20.34a

b 
149.75±13.20a 61.75±14.66 91.50±33.19 6.15±0.74 12.65±1.22 

  باشد.درصد می 05/0دار در سطح حروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت معنی1
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05) 
2MO-0.5: Melilotus officinalis-0.5%, MO-2%: Melilotus officinalis-2%, OD-0.5: Oliveria decumbens-0.5%, OD-2%: Oliveria 
decumbens-2%, AV-0.5: Aloe vera-0.5, AV-2%: Aloe vera-2%. 

 
  SD±pH(1گوشت در تیمارهاي مختلف ( pHتاثیر گیاهان دارویی بر  -6جدول 

Table 6- Effect of experimental treatments on meat pH (%) in days 0, 1, 3 and 10 after slaughtering (pH ±SD)1 

 تیمار2
Treatment2 

pH0 pH1 pH3 pH10 

 کنترل
CON 

6.08±0.10 5.67±0.01a 5.93±0.07 6.30±0.03 

5/0-شبدر زرد  
MO-0.5% 

6.26±0.47 5.51±0.08b 6.05±0.04 6.19±0.01 

2-شبدر زرد  
MO-2% 

6.07±0.13 5.53±0.12ab 6.09±0.10 6.14±0.08 

5/0-موشکورك  
OD-0.5% 

6.18±0.02 5.69±0.04a 5.99±0.10 6.16±0.07 

2-موشکورك  
OD-2% 

6.13±0.07 5.62±0.12ab 5.98±0.11 6.17±0.09 

5/0-وراآلوئه  
AV-0.5% 

6.27±0.03 5.67±0.01a 6.05±0.13 6.14±0.15 

2-وراآلوئه  
AV-2% 

6.20±0.07 5.63±0.95ab 6.09±0.10 6.18±0.10 

  باشد.صد میدر 05/0دار در سطح حروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت معنی1
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05) 
2MO-0.5: Melilotus officinalis-0.5%, MO-2%: Melilotus officinalis-2%, OD-0.5: Oliveria decumbens-0.5%, OD-2%: Oliveria 
decumbens-2%, AV-0.5: Aloe vera-0.5, AV-2%: Aloe vera-2%. 
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  1انحراف معیار±تاثیر گیاهان دارویی مورد آزمایش بر روي فاکتورهاي حسی گوشت بلدرچین - 7جدول 
1Effect of different treatment on meat sensory factor ±SD -Table 7  

 تیمار2
Treatment2 

 بو
Odor 

 تردي
Frangibility 

 رنگ
Color 

 طعم
Flavor 

 مقبولیت
Admissibility 

 کنترل
CON 2.85±1.06b 2.71±1.11b 3.57±0.78 2.85±1.21c 3.07±0.13g 

5/0-شبدر زرد  
MO-0.5% 4.21±0.56a 4.50±0.76a 3.92±0.60 4.57±0.53ab 4.50±0.07a 

2-شبدر زرد  
MO-2% 4.28±0.75a 4.71±0.75a 4.42±0.53 4.85±0.37a 3.82±0.15d 

5/0-موشکورك  
OD-0.5% 3.28±1.70ab 3.75±1.26ab 3.92±0.60 3.64±1.18abc 4.03±0.10c 

2-موشکورك  
OD-2% 3.71±0.95ab 3.85±1.34ab 4.00±0.81 3.57±1.27bc 3.40±0.14f 

5/0-وراآلوئه  
AV-0.5% 3.78±0.90ab 4.14±1.21a 3.64±0.47 3.71±1.11abc 4.26±0.09b 

2-وراآلوئه  
AV-2% 3.57±1.13ab 4.00±1.29ab 3.71±1.38 3.85±1.21abc 3.62±0.12e 

  باشد.درصد می 05/0دار در سطح حروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت معنی1
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05) 
2MO-0.5: Melilotus officinalis-0.5%, MO-2%: Melilotus officinalis-2%, OD-0.5: Oliveria decumbens-0.5%, OD-2%: Oliveria 
decumbens-2%, AV-0.5: Aloe vera-0.5, AV-2%: Aloe vera-2%. 

 
 

  1انحراف معیار±تاثیر تیمارهاي آزمایشی بر عوامل کیفی گوشت بر حسب درصد -8جدول

Table 8- Effect of experimental treatments on meat quality factors in % ±SD1 
 تیمار2
Treatment2 

بداري آظرفیت نگه  
WHC 

 خاکستر
ASH 

 رطوبت
WET 

 ماده خشک
Dry matter 

 کنترل
CON 

62.90±0.45c 4.36±0.15bc 72.83±0.50c 27.16±0.50a 

5/0-شبدر زرد  
MO-0.5% 

64.73±0.23ab 4.66±0.37ab 74.13±0.51ab 25.86±0.51bc 

2-شبدر زرد  
MO-2% 

64.96±0.65a 4.96±0.30a 74.33±0.90a 25.66±0.90c 

5/0-موشکورك  
OD-0.5% 

64.23±1.15abc 4.16±0.20c 73.40±0.51abc 26.60±0.51abc 

2-موشکورك  
OD-2% 

64.10±1.20abc 4.16±0.20bc 73.33±0.32bc 26.66±0.32ab 

5/0-وراآلوئه  
AV-0.5% 

63.46±0.55bc 4.23±0.11bc 73.13±0.32c 26.86±0.32a 

2-وراآلوئه  
AV-2% 

63.10±0.65c 4.13±0.20c 72.90±0.30c 27.10±0.30a 

  باشد.درصد می 05/0دار در سطح حروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت معنی1
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05) 
2MO-0.5: Melilotus officinalis-0.5%, MO-2%: Melilotus officinalis-2%, OD-0.5: Oliveria decumbens-0.5%, OD-2%: 
Oliveria decumbens-2%, AV-0.5: Aloe vera-0.5, AV-2%: Aloe vera-2%. 
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  SD±Log cfu/g(1پس از کشتار ( 10و  1فرم گوشت روز کل و کلی هايتاثیر گیاهان دارویی بر تعداد باکتري - 9جدول 

Table 9- Effect of experimental treatments on total count and coliform count of meat bacteria, 1 and 10 days after slaughtering (Log 
cfu/g±SD)1 

 تیمار2
Treatment2 Total1 Total10 Coliform1 Coliform10 

 کنترل
CON 4.40±0.23a 7.32±0.2a 1.96±0.69 5.13±0.55a 

5/0-شبدر زرد  
MO-0.5% 

4.41±0.49a 6.69±0.04ab 2.24±0.76 4.28±0.37b 

2-دشبدر زر  
MO-2% 

4.33±0.42ab 6.60±0.34b 2.18±0.71 4.20±0.23b 

5/0-موشکورك  
OD-0.5% 

3.59±0.24c 5.89±0.51c 2.19±0.60 3.73±0.16b 

2-موشکورك  
OD-2% 

3.62±0.11c 5.71±0.35c 2.15±0.56 3.67±0.23b 

5/0-وراآلوئه  
AV-0.5% 

3.82±0.12bc 6.34±0.45bc 2.15±0.74 4.00±0.39b 

2-وراآلوئه  
AV-2% 

3.67±0.15c 6.22±0.41bc 2.02±0.64 3.88±0.18b 

  باشد.درصد می 05/0دار در سطح حروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت معنی1
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05) 
2MO-0.5: Melilotus officinalis-0.5%, MO-2%: Melilotus officinalis-2%, OD-0.5: Oliveria decumbens-0.5%, OD-2%: Oliveria 
decumbens-2%, AV-0.5: Aloe vera-0.5, AV-2%: Aloe vera-2%. 

  
  گیري کلینتیجه

دست آمـده ایـن گیاهـان    در پایان این تحقیق بر اساس نتایج به
داري بر عملکرد  و ضریب تبدیل نداشتند. امـا بـر عوامـل    تاثیر معنی

اجزاي الشه، بار میکروبی گوشت، فاکتورهـاي بیوشـیمیایی و   کیفی، 
pH از خود نشـان دادنـد. لـذا      05/0داري در سطح گوشت تاثیر معنی

تـوان اسـتفاده از ایـن سـه گیـاه      پس از انجام آزمایشات تکمیلی می
 ورا) در تغذیه بلـدرچین توصـیه  دارویی (شبدر زرد، موشکورك و آلوئه

 کرد.
 

  سپاسگزاري
ــدین و ــزي و   ب ــگاه مرک ــان آزمایش ــاتید و کارشناس ــیله از اس س

میکروبیولوژي دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس 
  گردد.بوشهر براي همکاري در اجراي تحقیق حاضر قدردانی می
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Introduction1 Development of poultry production causes increasing demand for feed ingredients and also 

ways of manipulating poultry diets in order to increase feed conversion ratios for maximum production. In this 
regard, use of feed additives and growth promoters has been increased. Antibiotic growth promoters have been 
successfully used at sub therapeutic doses in poultry production to promote growth and protect health of the 
birds. The use of antibiotics as growth promoters has been prohibited by many countries as they have different 
side effects on both bird and human health. There has been an increasing trend towards using natural feed 
additives to improve the performance, increase the dietary protein, energy utilization and to maintain health of 
birds. Herbs, botanicals, essential oils, oleoresins and algae are alternatives for antibiotics and which have not 
been found to causes antibiotic-like side effects on consumers. The beneficial effects of herbal plants additives in 
poultry (broilers, layers, broiler breeders, layer breeders and quail) may arise from their having positive effect on 
feed intake, digestive secretions, immune stimulation, antibacterial, antibacterial, coccidiostatic, antiviral or anti-
inflammatory activity. In plant tissues, pH values are dependent on the presence of poly-carboxylic acids, 
phosphate salts, fiber and proteins. In this study, we partly replaced quail meal with very low amounts of 
Melilotus officinalis, Oliveria decumbens vent and Aloe Vera L meal to evaluate the medicinal plants as a Quail 
meal supplement and to assess the effects of this dietary change on growth performance, Biochemical factors, 
Qualitative agent and microbial load in Japanese quail meat.  

Materials and methods A total of 280 Japanese Quail hatchlings (one-day-old at test inception) were used 
in the study. Treatment protocol used four replicates each of eight different tests either of two levels (0.5 or 2% 
of total food mass) of tested medicinal plant material and one control group that received a diet free of medical 
plant supplements. Each treatment had four replicates, thus there was a total of 28 groups of 10 birds. The 
hatchling birds were maintained and adapted for 15 days under lab conditions: 16-h lighting, 8 h darkness, at 
temperature of 25 °C ± 2. Feed (mash form) and water were provided ad libitum throughout the whole trial. 
Body weight gain per hen were evaluated at 27 and 42 d. Feed intake and feed conversion ratio were determined 
and calculated during each phase of whole period. At the end of the experimental period, 4 Quail from each 
replicate of different groups were randomly selected and sacrificed to calculate the carcass. Serum triglycerides 
(TG), cholesterol (Cho), High Density Lipoprotein (HDL) and Low Density Lipoprotein (LDL) cholesterol 
levels were determined. The meat samples were dried for 24h in an oven at 70 ˚C and the meat moisture was 
calculated. The meat samples were placed after centrifugation for 24h in an oven at 70 ˚C and the meat water 
holding capacity was calculated. The ash content was determined by charring followed by ashing the samples at 
720°C to a white ash. The pH of the meat samples was determined by homogenizing 10 g of meat with 50 mL of 
distilled water. The homogenates were filtered, and the pH of each sample was measured with a pH meter at 
room temperature. The samples were analyzed for the total bacterial and coliforms load using plate count agar by 
PCA and Mac Conkey technique. The subjective evaluations of product quality were carried out by an 
experienced panel composed of 7 people.  

Results and Discussion The results showed that the addition of dietary supplements of M. officinalis, O. 
decumbens vent and A. Vera L at the level of 0.5 or 2% ratio had no significant effect on LW 27d, LW 42d and 
feed conversion ratio of quail. However, the highest Carcass weight was recorded in group fed with A. Vera L-
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2% and the least Carcass weight was recorded in group fed with M. officinalis-2%. Qualitative factors, carcass 
components, microbial community, biochemical factors and meat pH significantly affected by levels of herbal 
plants powder (p≤0.05). M. officinalis-0.5% reduced cholesterol and triglyceride. We also recorded evidence that 
O.decumbens-2% Vent powders reduced the total bacterial and coliforms.  It was concluded that addition of 2% 
of A. vera to the diet can improve performance and addition of 2% of M. officinalis, O. decumbens a to the diet 
can improve meat shelf life in Japanese quails. 

 
Key word: Biochemical factors, Cholesterol, Japanese quail, Microbial count.  


