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 49-333-58طرح تحقیقاتی شماره شناسه   منبع یافته:

 سیدرضا هاشمی، بهروز دستار، داریوش داودی  نویسنده)گان(:

 هاترین یافتهمهم

و  58/0ویژه در سطح ههای گوشتی بسیلور پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت در جیره جوجهاستفاده از نانو ◄

آلدهاید در گوشت ران نسبت دیباعث کاهش میزان مالون فریزرروز پس از نگهداری در  7و  3تواند میدرصد  8/0

 شود.  هدتغذیه شده با جیره شا به پرندگان

گوشتی در تمامی سطوح در روز های جیره جوجهسیلور پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت در استفاده از نانو◄

نسبت  های گوشتی( گوشت ران جوجهWHCباعث افزایش ظرفیت نگهداری آب ) فریزرهفت پس از نگهداری در 

  استفاده کرده بودند شد. %1طح به تیمار شاهد و پرندگان که از جیره حاوی کلینوپتیلولیت در س

 ت  ، کیفیت گوشت، جوجه گوشتی، زئولیکلینوپتیلولیتنانوسیلور،  هاي کلیدي:واژه

 

های کیفیت گوشت جوجه بر کلینوپتیلولیتاده شده بر بررسی اثر سطوح مختلف نانوسیلور پوشش د عنوان:

  گوشتی پس از نگهداری در فریزر 

 49-333-58 شماره:

 49/5/5348    تاریخ:

  علمی هاي کوتاهیافته
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 اهمیت موضوع

تر از دوز درمانی ها( و هم در سطوح پایینها هم در سطح درمان )برای درمان بیماریبیوتیكاستفاده از آنتی

تواند از طریق افزایش ها در دام میبیوتیكاستفاده از آنتیاست. عنوان محرك رشد و سالمت( گسترش زیادی یافته )به

لذا جهت دستیابی به  ها و نیز از طریق وجود باقیمانده دارو در غذا بر سالمتی انسان تأثیر بگذارد.بیوتیكمقاومت به آنتی

. بر این ا ضروری استهبیوتیكعملکرد مطلوب و حفظ سالمتی و بهداشت طیور یافتن جایگزینی مناسب برای آنتی

ها صورت گرفته است. استفاده از بیوتیكهای مناسب برای آنتیمنظور یافتن جایگزینهای زیادی بهاساس، پژوهش

دلیل دارا بودن گستره پهناوری از خاصیت ضدمیکروبی باشند که بههای پیشنهادی مینانوتکنولوژی یکی از این جایگزین

. باشدیکی از نانو موادی که در زندگی مردم در حجم زیادی وارد شده نانو ذرات نقره می اند.مورد توجه قرار گرفته

 های مختلف پزشکی، دامپزشکی، صنایع مختلف زا در عرصهاز طریق کنترل فعالیت عوامل بیماری سیلورنانو

 مواد  نانو سهم اص بیشترینعلت این خوبه سیلورمثل کشاورزی و دامپروری و غیره کاربرد دارد. همچنین نانو ذرات 

باکتریالی قوی گزارش شده است که آنها خاصیت آنتی .دهندمی اختصاص خود به را جهان تولید شده در درصد( 83)

توجه به نوآوری نانوتکنولوژی و اهمیت  . بان برده استینوع باکتری شناخته شده را از ب 380ش از یتاکنون بداشته و 

ویژه نانو ذرات نقره و اثرات آنها بر بهبود هنون گزارشی جامع و کاملی در مورد اثر نانو ذرات باقتصادی آن، ظاهراً تاک

پوشش داده شده با نانوسیلور و  کلینوپتیلولیتاین تحقیق ارزیابی  است. لذا هدف از شدهنگزارش کیفیت گوشت طیور 

   باشد.های گوشتی میگوشت جوجههای جدید رشد و سالمت بر کیفیت عنوان محركمکانیسم عمل آنها به

  )شرح مساله(مقدمه 

امروزه افق دید جوامع بشری در بعد تولید مواد غذایی از حد کمیت فراتر رفته و عالوه بر دغدغه همیشگی مقدار 

کنندگان، مواد غذایی با تولید، نگرانی در مورد کیفیت و سالمت تولید محصول نیز افزوده شده است. امروزه مصرف

رغم نتایج مطلوب . علیکنندتر را تقاضا میتر، باکییفیت باالتر و ماندگاری طوالنیکمتر، سالم های مصنوعیفزودنیا

ها در جیره دام بیوتیكها در خوراك دام و طیور، فشار روزافزونی در جهت حذف استفاده از آنتیبیوتیكاستفاده از آنتی

 هایسال طیها وجود دارد. بیوتیكهای مقاوم شده به آنتیرتباط با باکتریعنوان محرك رشد و سالمت در او طیور به

عنوان تکنولوژی بهاست. نانو شده صنعتی و علمی هایعرصه مختلف وارد کشورهای و ایران در نانو جدید فناوری اخیر

 .د غذایی در گستره جهانی داردیك فناوری قدرتمند نوین، توانایی ایجاد انقالب و تحوالت عظیم را در سیستم تامین موا

صورت ثابت موجب هکرد، الزم است ب معرفیبیوتیك عنوان جایگزین مناسب آنتیهبرای اینکه بتوان یك ترکیب را ب

لذا این امکان وجود دارد که  پارامترهای تولیدی نداشته باشد. و اثرات نامطلوب بر کیفیت بهبود عملکرد تولید دام شود

  .در صنعت طیور مورد استفاده قرار گیرد غذاییعنوان یك افزودنی بهزئولیت بتواند بر پوشش داده شده  نانو ذرات نقره
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

آلدهاید( دی، ظرفیت نگهداری آب و مالونpHنتایج آزمایشات نشان داد که صفات کمی مورد مطالعه )رطوبت، 

های گوشتی ( در جوجهگوشت سینه )روشنایی، زردی و قرمزی گوشت ارزیابی رنگهای کیفی و همچنین شاخص

  تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند.تحت فریزرروز پس از نگهداری در  7و  3

ه بر کلینوپتیلولیت در جیره سیلور پوشش داده شداستفاده از نانو داد نشانهمچنین  آزمایش این نتایج

باعث کاهش  فریزراز نگهداری در  روز پس 7و  3تواند می درصد 8/0و  58/0ویژه در سطح ههای گوشتی بجوجه

استفاده  شاهدآلدهاید )کاهش فساد اکسیداتیو( در گوشت ران نسبت به پرندگانی که ازجیره دیمیزان مالون

های گوشتی در سیلور پوشش داده شده بر کلینوپتیلولیت در جیره جوجهاند شود. همچنین استفاده از نانونموده

( گوشت ران WHCباعث افزایش ظرفیت نگهداری آب ) فریزرنگهداری در  تمامی سطوح در روز هفت پس از

 (.1)جدول  استفاده کرده بودند شد %1نسبت به تیمار شاهد و پرندگانی که از جیره حاوی کلینوپتیلولیت در سطح 

 . مقایسه میانگین تیمارهای آزمایشی بر شاخص های ارزیابی کمی گوشت ران جوجه های گوشتی -5جدول 

 ات کمی مورد مطالعهصف

 تیمارهای آمایشی

 

 

C Z NS25 NS50 NS75 SEM سطح احتمال 

   فریزرسه روز پس از نگهداری در 

70/3 33/79 50/78 31/78 35/73 73/70 رطوبت )%(  89/0 

pH 87/8 33/8 95/8 35/8 34/8 15/0 04/0 

 33/0 15/3 78/35 91/73 53/74 41/79 00/75 ظرفیت نگهداری آب )%(

 a 38/5 ab 49/5 b 51/5 b 59/5 b 75/5 15/0 053/0 آلدهاید )گرم در کیلوگرم گوشت(مالون دی

   فریزرهفت روز پس از نگهداری در  

 73/0 55/8 35/71 31/71 89/71 95/70 01/79 رطوبت )%(

pH 31/8 39/8 93/8 37/8 95/8 13/0 51/0 

 b31/39 b 37/30 a 35/78 a 13/77 a 58/73 95/3 018/0 ظرفیت نگهداری آب )%(

 a 33/9 ab 45/3 b 55/3 b 91/3 ab 55/3 15/0 009/0 گرم در کیلوگرم گوشت(میلیآلدهاید )دیمالون

c-a های با حروف نامشابه در هر ستون تفاوت معنیمیانگین( 08/0دار دارند>P.) 

SEMها: خطای استاندارد میانگین 

C؛ا جیره پایه )فاقد کلینوپتیلولیت(: تیمار شاهد ی Z کلینوپتیلولیت %1: تیمار شاهد مکمل شده با 

NS25 :نانونقره %58/0پوشش داده شده با  کلینوپتیلولیت %1 مکمل شده باشاهد  یمارت 

NS50 :نانونقره %8/0 باپوشش داده شده  کلینوپتیلولیت %1 مکمل شده باشاهد  یمارت 

NS75 :نانونقره %78/0 باپوشش داده شده  کلینوپتیلولیت %1 ه بامکمل شدشاهد  یمارت 


