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چکیده

1

این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر استفاده از گیاهان دارویی نعناع فلفلی و آویشن بر ترکیبات
شیمیایی و خصوصیات کیفی گوشت برههای پرواری سنجابی انجام شد .تعداد  18رأس بره با میانگین
وزن  26/1±1/5کیلوگرم در قالب طرح کامال تصادفی با سه تیمار (شاهد ،سه درصد نعناع فلفلی یا
سه درصد آویشن) و شش تکرار در هر تیمار ،بهمدت  90روز پروار شدند .نسبت کنسانتره به علوفه
 70:30بود و جیرههای آزمایشی از نظر انرژی و پروتئین یکسان بودند .پس از کشتار برهها ،نمونههای
گوشت برای اندازهگیری صفات موردنظر ،مورد آزمایش قرار گرفتند .تفاوت معنیداری در مصرف و
ضریب تبدیل خوراک بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد ( )P>0/05وزن انتهای دوره و افزایش
وزن روزانه در دو تیمار نعناع فلفلی و آویشن بهطور معنیداری ( )P>0/05بیشتر از شاهد بود.
افزودن نعناع فلفلی یا آویشن به جیره برههای پرواری تأثیر معنیداری بر ترکیب شیمیایی گوشت
نداشت ( .)P>0/05پروتئین خام و چربی گوشت در تیمارهای آزمایشی بهترتیب  21/67و 2/84
درصد بود .خصوصیات کیفی از جمله  ،pHظرفیت نگهداری آب ،افت حاصل از پخت ،نیروی برشی
و تردی گوشت در همه تیمار ها مشابه بود .همچنین تفاوت معنیداری در خصوصیات حسی-چشایی
و رنگپذیری گوشت در روزهای صفر 4 ،و  7پس ازکشتار وجود نداشت ( )P>0/05با توجه به نتایج
*مسئول مکاتبهhkhamisabadi@gmail.com :
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این پژوهش ،استفاده از پودر گیاهان دارویی نعناع فلفلی یا آویشن میتواند بهعنوان یک مکمل باعث
افزایش مصرف خوراک و وزن روزانه در برههای پرواری گردد.
واژههاي کلیدي :گوسفند سنجابی ،نعناع فلفلی ،آویشن ،کیفیت گوشت
مقدمه
در مناطق مختلف ایران مصرف نوع گوشت قرمز بر حسب ذائقه ساکنین متفاوت است به
طوریکه در اکثر مناطق بهخصوص غرب کشور مصرف گوشت گوسفند غالب است .تولید گوشت
گوسفند و بز در کشور  40.8درصد از کل تولید گوشت قرمز را به خود اختصاص داده است
(عمادزاده )2012 ،مصرف سرانه گوشت قرمز به طور متوسط  12/7کیلوگرم در سال میباشد که سهم
گوشت گوسفند در تأمین آن قابل توجه است (ولیزاده و همکاران .)2010 ،بنابراین در کشور ما
گوشت گوسفند از منابع مهم تأمینکننده پروتئین حیوانی است که بهدلیل داشتن ترکیب اسید آمینهای
متعادل ،این محصول از نظر تغذیهای اهمیت زیادی دارد (الموره و همکاران .)2005 ،زمان ماندگاری
گوشتهای بستهبندی شده گوسفند یکی از نگرانیهای اصلی برای به فروش رساندن میباشد .مدت
زمان ماندگاری گوشت گوسفند بیشتر از  10روز طول نمیکشد زیرا عالئم اکسیداسیون تا قبل از 10
روز بهطور کامال محسوسی آشکار میگردد (نیتو و همکاران .)2010 ،بهخصوص در دامهای پرواری
آنتیاکسیدانهای طبیعی کمتر در دسترس است بهطوری که یکی از چالشهای موجود در صنعت
گوشت طی دوره ذخیرهسازی ،اکسیداسیون لیپیدها و میوگلوبین است که موجب بد مزه شدن و تغییر
رنگ این محصول میشود .اگرچه آنتیاکسیدانهای صنعتی طی مدت زمان طوالنی برای جلوگیری از
اکسیداسیون به مواد غذایی اضافه میشد ،اما بهعلت خاصیت سرطانزایی این افزودنیها استفاده از
آنها از سوی اتحادیه اروپا ممنوع شده است (نیتو .)2010 ،بنابراین تحقیقات به سمت استفاده از
آنتیاکسیدانهای طبیعی و مواد افزودنی طبیعی جایگزین سوق داده شده است .تیمول و

کارواکرول1

در آویشن ( )Thymuse vulgaris Lو منتول 2در نعناع فلفلی ( )Mentha peppirta Lاز مهمترین و
فعالترین ماده مؤثره این دو گیاه داروییاند ،که دارای خواص آنتیاکسیدانی و ضد میکروبی میباشند
(سبسان و کارابان2008 ،؛ رحیمی و همکاران  .)2011استفاده از این آنتیاکسیدانهای طبیعی در جیره
1- Carvacrol
2- Menthol
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دامها اکسیداسیون را از طریق جایگزین شدن ترکیبات مؤثره آنها در غشای فسفولیپیدی سلول کاهش
میدهد .استفاده از گیاهان دارویی فوق در جیره نه تنها از طریق وجود ترکیبات ضد میکروبی بهعلت
وجود گروه فنولی در تیمول و کارواکرول و منتول بلکه از طریق کمک به کاهش  pHگوشت به کمتر
از  ،5/8به کاهش بار میکروبی گوشت طی دوره پس از کشتار کمک میکنند .فنول موجود در آویشن
موجب کاهش اکسیداسیون هموگلوبین و تولید متهموگلوبین طی دوره پس از کشتار میشود و از
این طریق موجب حفظ کیفیت رنگ گوشت میشود (نیتو و روز .)2012 ،همچنین گزارش شده است،
آویشن طعم و بوی گوشت مصرفی را بهبود میبخشد (نیتو و همکاران .)2010 ،هایام و همکاران
( )2011گزارش کردند ،با افزودن اسانسهای گیاهی در جیره ،شمارش باکتریهای هوازی ،کپکها و
مخمرهای گوشت در طی دوره نگهداری گوشت بهطور معنیداری کاهش یافت .شهابی و چاشنیدل
( )2014نشان دادند که افزودن  0/2درصد پونه کوهی در جیره بره های پرواری تأثیر معنیداری بر
ترکیب شیمیایی و  pHگوشت بره نداشت .گولکان و همکاران ( )2013نیز گزارش کردند ،استفاده از
اسانسهای ارگانو در جیره بره پرواری بهمیزان  250و  500میلیگرم بر کیلوگرم ،تأثیری برکیفیت و
خصوصیات گوشت از جمله ،pH ،ظرفیت نگهداری آب ،هدر روی هنگام پخت ،مقدار نیروی برشی،
رنگسنجی ماهیچه ،1رنگ چربی بدن و صفات حسی گوشت مانند ،رایحه ،تردی ،آبداری ،شدت و
کیفیت طعم نداشت .بنابراین این پژوهش با هدف بررسی صفات کیفی گوشت برههای پرواری
گوسفند سنجابی با استفاده از دو گیاه دارویی نعناع فلفلی یا آویشن بهعنوان آنتیاکسیدان طبیعی انجام
گرفت.
مواد و روشها
این پژوهش در ایستگاه تحقیقات دامپروری مهرگان وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع
طبیعی استان کرمانشاه انجام گرفت عملیات آزمایشگاهی این پژوهش در آزمایشگاه مؤسسه تحقیقات
علوم دامی کشور و آزمایشگاه تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات کرمانشاه انجام شد برای اجرای
آزمایش ،از  18رأس بره نر نژاد سنجابی با میانگین وزنی  26/1±1/5کیلوگرم در سن  90روزگی (سن
از شیرگیری) استفاده شد .برهها پس از شیرگیری بهمدت  90روز پروار شدند.گیاهان دارویی ،از مزرعه
کشت گیاهان دارویی گربان ،شهرستان هرسین ،واقع در استان کرمانشاه تهیه گردید .سپس گیاهان در
1- Longissimus thoracis muscle
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زیر سایبان خشک شدند .پس از خشک شدن ،برگ گیاهان آسیاب شده و پودر موردنیاز تهیه شد.
اندازهگیری ترکیبات شیمیایی پودر گیاهان دارویی بر اساس روشهای انجمن رسمی شیمیدانهای
کشاورزی )2000( 1تعیین شد .میزان الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و الیاف نامحلول در شوینده
خنثی با استفاده از روش ون سوست و همکاران ( )1991انجام گرفت (جدول .)1
جدول  -1ترکیبات مواد مغذي پودر نعناع فلفلی و آویشن بر اساس درصد ماده خشک.
الیاف نامحلول در

الیاف نامحلول در

شوینده خنثی

شوینده اسیدی
26/37

1/62

37/93

3/38

ماده خشک

پروتئین خام

نعناع فلفلی

90/00

12/5

31/78

آویشن

91/17

14/37

42/83

چربی خام

خاکستر خام

کلسیم

فسفر

11/14

1/40

0/36

11/35

1/60

0/26

جیره مورد استفاده براساس جداول توصیه شده توسط انجمن ملی تحقیقات ( )2007و با استفاده از
1

نرمافزار جیرهنویسی یو اف اف دی ای 2متوازن شد .سپس مقادیر 3درصد پودر نعناع فلفلی یا آویشن
جایگزین یونجه شد .نسبت کنسانتره به علوفه 70 ،به  30بود .ترکیب جیره در جدول  2ارائه شده است.
جیرهها شامل شاهد بدون گیاه دارویی ،جیره حاوی  3درصد نعناع فلفلی و جیره دارای  3درصد آویشن
بود .مکمل گیاه دارویی با خوراک کامل مخلوط و بهصورت حبه شده در اختیار برهها قرار گرفت .در
ابتدای آزمایش برای مبارزه با انگلها قرصهای ضد انگل آلبندازول 3استفاده شد ،همچنین بهمنظور
پیشگیری از بروز بیماری آنتروتوکسمی ،دامها واکسینه شدند .با توجه به اینکه برهها از ابتدای تولد تا از
شیرگیری در شرایط تغذیهای یکسانی قرار داشتند و جیره تکمیلی مشابه جیره پروار با نسبت کنسانتره به
علوفه  70به  ،30دریافت کردند .لذا نیاز به دوره عادتپذیری نبود .آب و خوراک بهطور آزاد در اختیار
برهها قرار گرفت و خوراکدهی ،سه نوبت در روز انجام شد.

1- Association of Official Agricultural Chemists
2- Testo USA, 230
3- Albendazole
2- UFFDA
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جدول  -2اقالم خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیرههاي آزمایشی (درصد ماده خشک).
اقالم خوراکی (درصدی از ماده خشک)

جیرههای آزمایشی
نعناع فلفلی

آویشن

شاهد

نعناع فلفلی

3

-

-

آویشن باغی

-

3

-

علوفه خشک یونجه

27

27

30

دانه ذرت

25

25

25

22/50

22/50

22/50

کنجاله سویا

15

15

15

مالس چغندر قند

5

5

5

0/50

0/50

0/50

1

1

1

جوش شیرین

0/50

0/50

0/50

سنگ آهک

0/50

0/50

0/50

جو

نمک
مکمل معدنی و ویتامینی

*

ترکیبات شیمیایی
انرژی قابل سوخت و ساز (کالری بر کیلوگرم

2/47

2/44

2/45

ماده خشک)
پروتئین خام (درصدی از ماده خشک)

16/10

16/00

16/23

عصاره اتری درصدی از ماده خشک)

2/5

2/7

2/51

الیاف نامحلول در شوینده خنثی

31/6

30/9

30/43

کلسیم (درصدی از ماده خشک)

0/750

0/657

0/641

فسفر (درصدی از ماده خشک)

0/435

0/448

0/427

*مکمل معدنی و ویتامین به نسبت مساوی به جیرهها اضافه گردید .هر کیلوگرم مکمل ویتامینی داری  600هزار واحد
بینالمللی بتاکاروتن 200 ،هزار واحد بینالمللی کوله کلسیفرول 200 ،میلیگرم توکوفرول 2500 ،میلیگرم آنتیاکسیدان،
 195گرم کلسیم 80 ،گرم فسفر 210000 ،میلیگرم منیزیم 2200 ،میلیگرم منگنز 3000 ،میلیگرم آهن 300 ،میلیگرم مس،
 300میلیگرم روی 100 ،میلیگرم کبالت 120 ،میلیگرم ید و  1/1میلیگرم سلنیوم بود.

ترکیبات شیمیایی گوشت :کشتار دامها به روش ذبح اسالمی انجام شد .پس از خونگیری،
پوستگیری و تخلیه محتویات شکمی صورت گرفت و با استفاده از دوش آب سرد الشهها شستشو
داده شدند .پس از کشتار ،در آزمایشگاه عضله راسته بین دندههای  5و  13برای اندازهگیری کیفیت
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گوشت جداسازی شد .ترکیبات گوشت شامل چربی ،پروتئین خام ،خاکستر و رطوبت بر اساس
روشهای انجمن رسمی شیمیدانهای کشاورزی ( )2000انجام گرفت.
 :pHجهت اندازهگیری  24 pHساعت پس از کشتار حدود  10گرم از عضله راسته ناحیه دنده  12و
 13چرخ و در آب دو بار تقطیر (یونزدایی شده) 1مخلوط شد ،سپس از کاغذ صافی مخصوص
(واتمن متوسط با قطر  150میلیمتر) عبور داده شد .در نهایت با استفاده از دستگاه  pHمتر دیجیتال
مجهز به الکترود شیشهای (مدل مترون  ،827ساخت کشور سوئد)  pHدر دمای  24درجه سانتیگراد
2

اندازهگیری شد.
فرآیند پخت و ظرفیت نگهداري آب :کاهش حاصل از پخت 1و تولید شیرابه یا ظرفیت نگهداری
آب ،2در ساعتهای صفر 12 ،و  ،24پس از کشتار به روش هونیکل اندازهگیری شد (اسچونفیلدت،
 .)1993برای آزمون حسی ،نمونهها با استفاده از روش پخت خشک تهیه شدند .نمونهها در داخل آون
 163درجه سانتی گراد قرار داده شدند و نقطه ختم پخت با استفاده از ترمومتر مخصوص گوشت که
در مرکز هندسی هر نمونه قرار گرفته بود ،صورت گرفت .با رسیدن دمای نقطه مرکزی به  77درجه
سانتیگراد نمونه از آون خارج شد (روش اصالح شده زیوال و همکاران )2003 ،و در دمای اتاق
بهمدت  20دقیقه نگهداری شد .سپس بهمدت  2ساعت در دمای یخچال ( 4درجه سلسیوس)
نگهداری شدند .افت ناشی از پخت از طریق توزین گوشت در قبل و پس از پخت با استفاده از رابطه
 1تعیین شد.
رابطه ()1

 ×100وزن اولیه( /وزن اولیه  -وزن نهایی)= کاهش حاصل از پخت

نیروي برش یا شاخص تردي (تست برش وارن -براتسلر) :این تست پس از  72ساعت نگهداری
نمونهها در دمای  4درجه سانتیگراد انجام شد .در این روش از دستگاه بافتسنج مدل هوندس فیلد-
اچ  5کا اس ساخت کشور انگلستان ،برای برش نمونههای استاندارد و اندازهگیری نیروی برش استفاده
شد .تیغه مورد استفاده برای برش دادن نمونهها باید  1/2میلیمتر ضخامت داشته باشد .سرعت تیغه
 100میلیمتر در دقیقه رو به پایین بود (نجفی و همکارن.)2012 ،
1

Deionized water
1- Cooking loss
2- Water Holding Capacity
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ارزیابی حسی -چشایی گوشت (تست پانل 6 :)1نفر از افرادی که در رژیم غذایی از گوشت بره
استفاده میکردند بهعنوان داور چشایی انتخاب شدند و از آنها خواسته شد ،تا نمونهها را با استفاده از
معیار هدونیک  9نقطه ارزیابی کنند .نمونههای گوشت عضله راسته که در دمای  -18سلسیوس و
بدون هوا در کیسههای خالء نگهداری میشد 24 ،ساعت قبل از انجام این آزمایش در دمای  4درجه
سلسیوس یخگشایی و بهصورت جداگانه در مایکروفر طبخ شدند .خصوصیات حسی و چشایی
گوشت توسط یک گروه  6نفره و با استفاده از مقیاس  8اسکوری روش سانودو و همکاران ()1998
اندازهگیری شد .این آزمایش در  4جلسه انجام شد ودر هر جلسه  6نمونه توسط هر نفر مورد ارزیابی
قرار گرفت.
رنگسنجی نمونههاي گوشت :اندازهگیری رنگ گوشت بر اساس سامانه ارزیابی روشنایی ،) 2ای
(قرمزی )3و بی (زردی 72 ،)4ساعت پس از کشتار با استفاده از دستگاه رنگسنج 5با سه بار تکرار
انجام شد (سی آی ای .)1986 ،نمونه مورد استفاده تا زمان اندازهگیری در دمای  4درجه سانتیگراد
نگهداری شدند و آزمون مربوط با استفاده از بافتسنج انجام شد .زاویه هیو 6با استفاده از رابطه  2و
اشباع رنگی 7از رابطه  3محاسبه گردید (هانتر و هارولد.)1987 ،
رابطه ()2
رابطه ()3

(قرمزی ÷ زردی) روشنایی  -تانژانت = زاویه هیو
( (1/2قرمزی به توان (+ )2زردی به توان  = ))2اشباع
رنگی

تجزیه و تحلیل آماري :این آزمایش با استفاده از  18راس بره در قالب طرح کامالً تصادفی با سه
تیمار (شاهد 3 ،درصد جیره نعناع فلفلی و  3درصد جیره آویشن) و  6تکرار در هر تیمار انجام
پذیرفت .تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از رویه مدل خطی عمومی و نرمافزار آماری SAS

(نسخه نهم) و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن انجام شد.
1- Panellist
2- Lightness
3- Rendness
4- Yellowness
5- Hunterm lab, D25, optical sensor, DP-9000, USA
6- Hue Angle
(7- Chroma or saturation (a measure of cloourevividness
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در این آزمایش مدل آماری به صورت ذیل بود:
Yij=μ+Ti +eij

 :Yijمقدار هر مشاهده :Ti ،اثر تیمار آزمایشی و  :eijخطای آزمایش
نتايج و بحث
عملکرد رشد :دادههای مربوط به عملکرد رشد برهها در پایان دوره پروار در جدول  3نشان داده شده
است .وزن پایان دوره در دو تیمار نعناع فلفلی و آویشن بهطور معنیداری ( )P>0/05باالتر از تیمار
شاهد بود .همچنین افزایش وزن روزانه با افزودن  3درصد نعناع فلفلی و آویشن به جیره نسبت به
شاهد افزایش یافت .یانگ و همکاران ( )2007گزارش کردند که افزودن  200میلیگرم در هر کیلوگرم
جیره سینمالدئید و یا کارواکرول به جیرههای بر پایه جو و ذرت اثری بر ماده خشک مصرفی ،افزایش
وزن روزانه ،راندمان خوراک مصرفی برههای در حال رشد نداشت با توجه به اینکه یکی از مواد
مؤثره غالب گیاهان دارویی نعناع فلفلی و آویشن کارواکرول میباشد در این آزمایش گیاهان دارویی
اثر معنیداری بر افزایش وزن روزانه داشتند که با نتایج یانگ و همکاران ( )2007متفاوت بود ،با توجه
به اینکه در این مطالعه از پودر گیاهان دارویی استفاده شد لذا اثر آنها ممکن است متفاوت با حالتی
باشد که مواد مؤثره بهصورت خالص وارد جیره شوند عالوه بر این یکی از مواردی که میتواند بر
غلظت و کیفیت ماده مؤثره تأثیرگذار باشد شرایط آب و هوایی منطقه است.
جدول  -3اثر پودر نعناع فلفلی یا آویشن بر عملکرد رشد برههاي پرواري سنجابی.
نعناع فلفلی

آویشن

شاهد

خطای استاندارد

سطح احتمال

صفت
وزن ابتدای دوره (کیلوگرم)

3/92

4/38

3/12

0/14

0/22

وزن انتهای دوره (کیلوگرم)

22/75a

22/80a

0/63

0/001

20/87

0/84

مصرف خوراک (گرم)
افزایش وزن روزانه (گرم در روز)
ضریب تبدیل خوراک

a

402/97
a

a

209/59
1/94

429/17
a

a

204/42
2/10

b

18/81b

399/15
b

166/53

6/37

0/001

2/38

0/256

0/287

حروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار در سطح احتمال  1درصد میباشد.
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ترکیب شیمیایی عضله :ترکیبات مواد مغذی گوشت تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت و
مقدار ماده خشک ،پروتئین خام ،خاکستر و چربی گوشت برههای پرواری تغذیه شده با گیاهان دارویی
نعناع فلفلی و آویشن تفاوت معنیداری از نظر آماری با تیمار شاهد نداشتند ( )P>0/05اما از نظر
عددی تیمارهای دریافت کننده گیاهان دارویی نعناع فلفلی و آویشن مقادیر بیشتری داشت (جدول
.)3
جدول  -4ترکیبات شیمیایی (درصد) گوشت برههاي در یافت کننده جیره هاي بدون یا حاوي نعناع فلفلی یا آویشن
نعناع فلفلی

آویشن

شاهد

خطای استاندارد

سطح احتمال

صفت (درصد)
ماده خشک

25/94

27/19

25/97

0/32

0/24

پروتئین خام

21/24

21/35

21/21

0/19

0/96

خاکستر

1/32

1/47

1/22

0/08

0/61

چربی

2/46

2/96

3/09

0/25

0/58

نجفی و همکاران ( )2012و هژبری و همکاران ( )2013با تغذیه روغن ماهی ( 2درصد) و اسانس
آویشن ( 0/2درصد) ،تغییر معنیداری در محتوای چربی ،پروتئین ،خاکستر و رطوبت ماهیچه راسته
بزغاله مشاهده نکردند .شهابی و چاشنی دل ( )2014نیز گزارش مشابهی ارائه دادهاند که افزودن 0/2
درصد پونه کوهی در جیره بره پرواری تأثیر معنیداری بر ترکیب ماده خشک پروتئین ،چربی ،خاکستر
و  pHگوشت نداشت ،که با نتایج این تحقیق همخوانی داشتند .کاستلیجوس و همکاران ( )2007نتایج
متفاوتی گزارش کردهاند ،گوشت راسته میشهایی که عصاره برگ آویشن دریافت کرده بودند پروتئین
بیشتر و چربی کمتری در مقایسه با گروه شاهد داشتند.
با توجه به نتایج بهدست آمده جدول ( )5استفاده از گیاهان دارویی تأثیر معنیداری بر  ،pHظرفیت
نگهداری آب (تولید شیرابه و افت حاصل از پخت) ،رایحه ،آبداری ،مزه و مقبولیت گوشت نداشت.
اگرچه در تیمارهای حاوی نعناع فلفلی و آویشن pH ،اسیدیتری نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد.
افت حاصل از پخت گوشت تیمارهای حاوی نعناع فلفلی ،آویشن و شاهد بهترتیب 26/0 ،25/30 ،و
 27/2درصد بود .شاخص نیروی برشی وارنر -براتزلر بهترتیب 4/81 ،4/37 ،و  5/03کیلوگرم بود.
مقدار رایحه بهترتیب 5/73 ،5/8 ،و  ،5/64نمره شاخص آبداری گوشت بهترتیب 6/37 ،6/30 ،و
 ،6/01شاخص مزه بهترتیب 5/30 ،5/41 ،و  5و نمره شاخص مقبولیت بهترتیب 6/30 ،6 ،و  4/73بود.
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از بهترین عوامل مؤثر بر تردی گوشت ،حفظ آب ماهیچهای و  pHنهایی گوشت است عالوهبرآن
روند کاهش  pHو میزان نهایی آن بر کیفیت گوشت تأثیرگذار است .در ساعتهای نخست پس از
کشتار کاهش معنیداری در مقدار  pHاتفاق میافتد .در این پژوهش مقدار  pHاز میانگین 6/78
بالفاصله پس از کشتار به  5/71در ساعت  24کاهش پیدا کرد .کاهش  pHدر طی دوره نگهداری پس
از کشتار ناشی از تجمع اسید الکتیک در فرآیند گلیکولیز میباشد .بهدلیل کاهش محتوای گلیکوژن،
سرعت کاهش  pHاز زمان خونگیری تا حصول مقدار نهایی آن کاهش مییابد (عمادزاده و همکاران،
 .)2011هژبری و همکاران ( )2013گزارش کردند هنگام تغذیه بره های پرواری با آویشن ،باالترین
میزان  pHگوشت مربوط به گروه شاهد ( )5/98مشاهده شد در حالیکه در تیمار حاوی  0/2درصد
آویشن بهصورت عددی کاهش ( )5/71یافت .در این آزمایش نیز باالترین مقدار  pHدر تیمار شاهد و
کمترین  pHدر تیمار نعناع فلفلی مشاهده شد .جی ( )1996بیان کرد که  pHگوشت در طول دوره
ذخیره در سردخانه افزایش مییابد که ممکن است بهدلیل رشد باکتریهای گرم منفی باشد ،که خود
میتواند بهدلیل تجمع متابولیتهای حاصل از فعالیت باکتریها روی پروتئین و اسیدهای آمینه باشد
(داس و همکاران .)2011 ،در این پژوهش  pHگوشت بین  5/5-5/7بود که بیانگر سالم بودن گوشت
است (دیوین و همکاران.)1993 ،
تولید شیرابه :درصد شیرابه حاصل از گوشت تیمارهای دریافت کننده نعناع فلفلی و آویشن بهترتیب،
 2/12و  2/20درصد و برای تیمار شاهد  2/30درصد بود که بهصورت عددی افزایش یافت ،اما
معنیدار نبود ( .)P>0/05علت تولید شیرابه در گوشت خام بهدلیل کاهش تغییرات در حجم
میوفیبریلها است .پس از افت  pHو افزایش تولید اسیدالکتیک و فعالیت آنزیم درونی ،ساختار
پروتئینی دچار دگرگونی میشود .این امر نیز میتواند در ظرفیت نگهداری آب نقش داشته باشد
(عمادزاده و همکاران .)2011 ،پریلو و همکاران ( )2001گزارش کردند ،تغییر  ،pHظرفیت نگهداری
آب ،تردی و رنگ گوشت معموال مرتبط با تغییر در مقدار چربی گوشت ،درجه چاقی الشه و

pH

نهایی گوشت میباشد و با توجه به اینکه عوامل مذکور در پژوهش حاضر تحت تأثیر گیاهان دارویی
قرار نگرفت بنابراین تغییر در صفات مرتبط با کیفیت گوشت نیز مورد انتظار نبوده است.
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جدول  -5اثر استفاده از پودر نعناع فلفلی ي آویشن در جیره بر خصوصیات کیفی گوشت برههاي پرواري سنجابی.
صفت

نعناع فلفلی

آویشن

شاهد

خطای استاندارد

معنی داری

pH

5/50

5/80

5/91

0/063

-

تولید شیرابه (درصد)

2/12

2/20

2/31

0/20

-

افت حاصل از پخت (درصد)

25/30

26/00

27/20

0/85

-

نیروی برشی (کیلوگرم)

4/37

4/81

5/03

0/29

-

5/80

5/73

5/64

0/21

-

6/30

6/37

6/01

0/45

-

شدت رایحه
آبداری

2

2

کیفیت مزه

2

مقبولیت کلی

2

5/41

5/30

5/00

0/27

-

6/00

6/30

4/73

0/41

-

1

1وجود عالمت  در هر سطر نشان دهنده تفاوت معنیداری میباشد.
2مقیاس  1تا  :8مقیاس  :1بدون بو ،خشک ،مزه ناخوشایند و مطلوب واقع نشده ،مقیاس  :8حاوی رایحه گوشت خیلی
آبدار ،خوشمزه و مطلوب واقع شده است.

کرمی و همکاران ( )2010اثر فعالیت آنتیاکسیدانی اسانسهای گیاهی ( 0/5درصد ماده خشک
مصرفی آندروگرافیس پانکوالتا 0/5 ،1درصد زردچوبه و  400میلیگرم در کیلوگرم آلفا توکوفرول) را
بر کیفیت گوشت بز پرواری مورد بررسی قرار دادند .میزان کاهش وزن الشه پس از نگهداری در
یخچال در دمای  4درجه سلسیوس در تیمارهای آزمایشی اختالف معنیداری نداشت .مقدار کاهش
ماهیچه در دوره نگهداری نیز تحت تأثیر قرار نگرفت .درصد کاهش ماهیچه کمر 2پس از پختن
مقداری متفاوت بود و تنها در تیمار حاوی آندروگرافیس و تیمار شاهد موجب کاهش معنیدار شدند.
تیمار حاوی زرد چوبه فاکتورهای مربوط به رنگ گوشت (قرمز ،سفیدی و زردی) ماهیچه سر -دست
را بهبود بخشید .همچنین میزان نیروی برشی موردنیاز برای ارزیابی تردی گوشت نیز در آزمایش
کرمی و همکاران ( )2010تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ،که با نتایج این پژوهش مطابقت
داشت .فاکتور نیروی برشی وارنر -براتزلر 3تحت تأثیر تمیارهای آزمایشی قرار نگرفت اگرچه با
افزایش در مدت نگهداری (ماندن گوشت) این فاکتور بهطور معنیداری کاهش یافت و تردی گوشت
بزغالهها افزایش نشان داد .هژبری و همکاران ( )2013نیز گزارش کردند ،مکمل روغن ماهی و آویشن
اثر معنیداری بر شاخصهای تولید شیرابه و افت حاصل از پخت ،نیروی برش ،ارزیابی رنگ ،درصد
(گیاهی از خانواده نعناعیان) 1- Andrographis paniculata
2- Longissimus Thoracis Muscle
3- Warner Bartzler Shear Force

113

حسن خمیسآبادي و همکاران

ضریب اشباعیت و زاویه رنگ عضله راسته نداشت ،که با نتایج این تحقیق مطابقت داشت .داس و
همکارن ( )2011گزارش کردند  ،pHظرفیت نگهداری آب و درصد ضایعات حاصل از پخت در
گوشت بز با افزودن پودر برگ زردچوبه تحت تأثیر قرار نگرفت که همسو با نتایج این پژوهش بود.
در مطالعه عمادزاده و همکاران ( )2011میزان قابل مالحظهای کاهش در رطوبت قابل استخراج
گوشت گوسفند (نر و ماده) طی ساعتهای پس از کشتار اتفاق افتاد و از  40/30درصد به 4/47
درصد رسید .همچنین ظرفیت نگهداری آب طی روزهای اول پس از کشتار بهبود مییابد که به تجزیه
پروتئولیتیکی پروتئینهای سیتواسکلتی ،تورم ماتریکس میوفیبریلی و در نهایت افزایش نگهداری آب
ماهیچه توسط ساختار گوشت ارتباط داده شده است (عمادزاده و همکارن  ،2011برترامو همکارن
 .)2004انقباض میوفیبریلها در ساعت های پس از کشتار به حرکت آب به ناحیه خارج سلولی و در
نهایت خارج ماهیچه منتهی میگردد .فضای خارج اطراف فیبرهای ماهیچه تا  24ساعت پس از کشتار
بهطور مداوم افزایش مییابد .در حالیکه فاصله میان فیبرها در بازه زمانی  9تا  24ساعت پس از کشتار
کاهش پیدا میکند .به همین دلیل حداکثر رطوبت قابل استخراج در زمان  24ساعت رسانیدن مشاهده
میشود (عبدوا ...و قدسیه.)2009 ،
گولکان و همکاران ( )2013گزارش کردند ،افزودن ترکیبی از اسانس های گیاهی در جیره بره های
پرواری به میزان  250و  500میلیگرم در کیلوگرم ،کیفیت و خصوصیات گوشت شامل  ،pHظرفیت
نگهداری آب ،هدر روی هنگام پخت ،مقدار نیروی برشی ،رنگسنجی ماهیچه ،رنگ چربی بدن و
صفات حسی گوشت مانند ،رایحه ،تردی ،آبداری ،شدت و کیفیت طعم ،تحت تأثیر قرار نگرفت .نجفی
و همکاران ( )2012گزارش کردند روغن سویا و روغن ماهی هیچگونه تأثیری بر شاخصهای تولید
شیرابه و افت حاصل از پخت ،نیروی برشی ،ارزیابی رنگ ،درصد ضریب اشباعیت ،زاویه رنگ و

pH

نهایی عضله راسته بزغاله ندارند .یان و همکارن ( )2010نیز گزارش کردند تغذیه خوک با عصارههای
گیاهان دارویی تأثیر معنیداری بر شاخصهای ذکر شده ندارد که با نتایج این مطالعه مطابقت داشتند.
نیتو و همکاران ( )2010اثر تغذیه برگ آویشن ( 3/7و  7/5درصد جیره) روی کیفیت گوشت
گوسفند را مورد بررسی قرار دادند و نتایج آنها نشان داد فعالیت آنتیاکسیدانی آویشن میزان کاهش و
تباهی رنگ ،اکسیداسیون چربی و شمار باکتریهای گوشت را بهطور معنیداری کاهش میدهد ،در
حالیکه گوشت تازه گوسفند نیز ظاهر بهتری داشت .خواص حسی شامل رایحه و بو ،رنگ و رنگ
چربی بهطور موفقیتآمیزی در طول نگهداری بیشترین مقدار را در تیمارهای دریافت کننده آویشن
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در جیره نشان دادند .و تجزیه رنگ با افزایش میزان آویشن در جیره کاهش یافت و چون کیفیت رنگ
بر تصمیم مصرفکنندگان برای خرید گوشتهای با رنگ قرمز تأثیرگذار است ،احتمال انتخاب
گوشت گوسفندانی که بهمیزان  7/5درصد برگ آویشن دریافت کرده بودند توسط مصرف کنندگان
بیشتر است .نتایج نیتو و همکاران ( )2010مخالف با نتایج این تحقیق بود و علت آن میتواند بهاین
دلیل باشد که درصد استفاده از برگ آویشن در آزمایش آنها بیش از مقدار مورد آزمایش در این
تحقیق بوده ،بنابراین غلظت مواد مؤثره باالتر در تحقیق نیتو و همکارن ( )2010موجب تغییرات
معنیدار در خصوصیات مورد نظر شده است.
مزه یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت گوشت میباشد .چربیها از طریق تجزیه شدن و تولید آلدئیدها
الکلها و کتونها و سهیم شدن در واکنشهای میالرد (موتروم و سالتر )1998 ،موجب تغییر مزه
گوشت میشوند .در این پژوهش تفاوت معنیداری در صفات حسی و چشایی گوشت ،بین تیمارها
مشاهده نشد ( .)P>0/05نیتو و همکاران ( )2010در خصوص خصوصیات رنگ گوشت و ماندگاری
آن بیان کردند ،در طول دوره نگهداری هیچکدام از داوران بوی فساد را در گوشت گزارش نکردند اگر
چه میزان بوی اسید بهطور نامحسوسی افزایش یافت اما جیرههای آزمایشی تأثیر معنیداری بر این
فاکتور نشان نداد .بوی فساد در همه تیمارها افزایش یافت اما در تیمار شاهد افزایش بیشتری داشت
که همسو با نتایج این پژوهش بود .ماندگاری گوشت بستهبندی شده گوسفند یکی از نگرانیهای
اصلی برای به فروش رساندن میباشد .بنابراین مدت زمان ماندگاری گوشت گوسفند بیشتر از 10
روز قبل از اینکه ضایعات آشکار شود طول نمیکشد .با در نظر گرفتن آنالیز میکروبی ،نتایج این
تحقیق نشان داد مدت زمان ماندگاری در برههای دریافت کننده تیمار افزایش یافته است.
رنگسنجی گوشت :جدول ( )5اثر گیاهان دارویی نعناع فلفلی و آویشن و زمان ذخیرهسازی گوشت
در دمای یخچال ( 4درجه سانتیگراد) روی فراسنجههای مربوط به رنگ در گوشت خام برههای
پرواری نژاد سنجابی را نشان میدهد .همانطور که در جدول مشخص شده است مقدار روشنایی و
زردی بهطور معنیداری افزایش پیدا کرد .با افزایش مدت ذخیرهسازی گوشت ،شاخص قرمزی
گوشت کاهش مییابد که نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج نیتو و همکاران ( )2010مطابقت داشت.
آنان بیان کردند شاخص قرمزی با افزایش طول مدت نگهداری کاهش مییابد که نتایج تغییرات
شاخص روشنایی ،زردی و قرمزی برمیگردد به تشکیل مت میوگلوبین که همراه با تغییرات معنیداری
در شاخصهای مذکور میتواند باشد .این محققین تفاوت معنیداری در شاخص روشنایی بین تیمار
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نعناع فلفلی و آویشن مشاهده کردند که مخالف با نتایج این پژوهش بود .هژبری و همکاران ()2013
تفاوت معنیداری در شاخص روشنایی ،قرمزی ،زردی ،زاویه هیو 1و کروما 2در بین تیمارهای دریافت
کننده اسانس آویشن در گوشت بزغالههای پرواری مهابادی مشاهده نکردند که با نتایج تحقیق حاضر
مطابقت داشت .مانسو و همکارن ( )2009نیز هیچگونه تفاوتی در خصوصیات رنگی گوشت برههای
پرواری تغذیه شده با اسانسهای گیاهی گزارش نکردند که تأیید کننده نتایج این مطالعه میباشد.
هونگ و همکارن ( )2012نیز تفاوت معنیداری در افزودن اسانس گیاهان دارویی بر شاخصهای
رنگی گوشت جوجه گوشتی مشاهده نکردند .همچنین یان و همکاران ( )2010گزارشی مبنی بر عدم
تاثیر افزودن عصاره مخلوطی از گیاهان دارویی بر شاخصهای رنگی گوشت خوک ارائه دادند که با
نتایج این پژوهش نیز مطابقت داشت.
فعالیت آنتیاکسیدانی اسانس زردچوبه (بهمیزان  0/5درصد در جیره بره پرواری) ،فاکتورهای مربوط
به رنگ گوشت (قرمزی ،سفیدی و زردی) ماهیچه سردست را بهبود بخشید (کرمی و همکاران.)2010 ،
اما نیتو و همکاران ( )2010گزارش کردند تغذیه برگ آویشن در برههای پرواری باعث کاهش شاخص
هیو و زردی و افزایش روشنایی و رنگ قرمز گوشت بره شد .از آنجایی که تغییر فاکتورهای رنگی
معموال مرتبط با تغییر در مقدار چربی ،درجه چاقی و  pHنهایی میباشند ،با توجه به عدد متغیر
فاکتورهای مذبور در تحقیق حاضر در مورد رنگ گوشت نیز تفاوتی انتظار نمیرفت (پریلو و همکاران،
 .)2001فاکتورهای ذکر شده در این آزمایش تحت تأثیر پودر گیاهان دارویی قرار نگرفت و این نتایج با
نتایج کرمی و همکاران ( )2010و نیتو و همکارن ( )2010مطابقت نداشت.

1- Hue
2- Chroma
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جدول  -5اثر استفاده از گیاهان دارویی نعناع فلفلی یا آویشن بر کیفیت و خصوصیات رنگ گوشت برههاي پرواري
بعد از کشتار در شرایط دماي یخچال.
روز 4

روز صفر

روز 7

معنیداری

1

روشنایی
نعناع فلفلی

1/32

43/0

43/12

-

آویشن

40/30

41/07

43/37

-

مشاهده

41/12

45/12

47/12

-

قرمزی
نعناع فلفلی

14/12

14/01

7/23

-

آویشن

14/90

14/44

7/35

-

نعناع فلفلی

2/39

7/63

9/57

-

آویشن

2/86

7/46

9/32

-

مشاهده

2/94

7/43

9/53

-

نعناع فلفلی

14/15

16/34

12/13

-

آویشن

15/01

16/20

12/00

-

مشاهده

15/32

16/17

12/21

-

زردی

کروما

زاویه هیو
نعناع فلفلی

10/21

28/20

53/32

-

آویشن

8/43

27/36

52/60

-

مشاهده

10/10

28/41

47/30

-

1وجود عالمت  در هر سطر نشان دهنده تفاوت معنیداری میباشد.
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Abstract

1

This study was conducted to investigate the effect of addition of two medicinal
plants Peppermint (Mentha peppirta L) or Thymus (Thymus vulgaris L) on
chemical composition and quality parameters of meat from Sanjabi finishing
lambs. Eighteen male lambs with average body weight of 21.6±1.5 kg in a
completely randomized design with 3 treatments were used in a 90 days finishing
period. Treatment include: control diet (with no medicinal plant), control diet
containing either 3 percent Peppermint (Pep) or Thymus (Thy). The ratio of
concentrate to forage was 70:30. Diets were isocaleric and isonitrogenous. At the
end of experimental period, all animals were slaughtered and meat samples were
taken for meat quality measurements. The average daily weight gain and final body
weight in Peppermint and Thymus were higher than control (P<0.05). Peppermint
or Thymus had no significant effect on meat chemical composition (DM, CP, E.E.,
and Ash). The quality characteristics such as pH, water holding capacity, cooking
loss, shear force and tenderness were also similar in different treatments. There was
no significant difference in sensory-taste properties and tonality on days 0, 4 and 7
(P>0.05). The results of this study showed that addition of Peppermint or Thymus
at 3 percent level in diet of finishing lambs had no effect on any of the meat quality
parameter measured. However, addition of any of these herbs to the diet improved
feed intake and daily gain in the finishing lambs.
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*Corresponding author; hkhamisabadi@gmail.com

121

حسن خمیسآبادي و همکاران

Keywords: Sanjabi Sheep, Peppermint, Thymus Vulgarise, Meat Quality,
Colorimetry

122

