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 "مقاله پژوهشی"
 

 گوشتی هایجوجهکیفیت جیره و میکروبی  جمعیتبررسی تاثیر گاز ازن بر 
 

  4و شکوفه غضنفری 3صادقیرضا ، 2سید داوود شریفی، 1سعید هونجانی

 

 پردیس ابوریحان، پاکدشت ،ارشد گروه علوم دام و طیور دانشگاه تهرانآموخته کارشناسیدانش -1
 (rsdsharifi@ut.ac.i)نویسنده مسوول:  ،پردیس ابوریحان، پاکدشت ،دام و طیور دانشگاه تهران گروه علوم دانشیار، -2

 پردیس ابوریحان، پاکدشت ،های گیاهی دانشگاه تهرانگروه حشره شناسی و بیماری دانشیار، -3
 پردیس ابوریحان، پاکدشت ،هرانگروه علوم دام و طیور دانشگاه ت دانشیار، -4

 25/4/1401تاریخ پذیرش:            16/12/1400تاریخ دریافت: 
 7 تا 1صفحه: 
  

 چکیده مبسوط
 دیتول جهینت و در زایماریباز عوامل  یداشتن خوراک عار یبرا هاینگران یو پرورش مرغ گوشت یبا گسترش روزافزون صنعت مرغدار :مقدمه و هدف

 دارد. یوانفرا تیک اهمخورا یصلا تیهمراه با حفظ ماه وریو کارآمد خوراک ط حیصح یعفون ضد نیبنابرا است. شیو سالم رو به افزا تیفیک محصول با
 .بودبر بار میکروبی و کیفیت خوراک  های گوشتی با گاز ازنجیره جوجهبررسی تاثیر گازدهی هدف از این پژوهش 

پی پی ام( و  30و  20با سه سطح از گاز ازن )صفر،  3×2در یک آزمایش فاکتوریل راس  هیسو ینر تجار یجوجه گوشت قطعه 432از تعداد  :هامواد و روش
ترتیب در دوره رشد و دوره پایانی( درصد روغن گیاهی به 4و  3درصد روغن گیاهی به ترتیب برای دوره رشد و پایانی و  2و  5/1دو سطح چربی کم و زیاد )

میزان دهی شدند. ازن امپیپی 30و  20 در دو غلظت قهیدق 120به مدت های جیره تکرار استفاده شدند. 4تیمار و  6تصادفی با  مالًکادر قالب طرح 
 . دهی اندازه گیری شدبعد از ازن های گوشتیجوجه خوراکها در خوراک و همچنین اکسیداسیون لیپیدهای بار میکروبی و فراوانی قارچ، B1 افالتوکسین

دهی های گازیرهجیافت نشد. میزان اکسیداسیون لیپید خوراک در  B1آفالتوکسین  ،دوره رشد و پایانیمربوط به ی خوراک هانمونهیک از یچهدر  :هایافته
 (. >05/0pی بود )دهگازهای بدون یرهجداری بیشتر از یمعن طوربه امپیپی 30 شده با
فعال  یرغرغم نابودی و یعلی گوشتی هاجوجهکامل جیره ی کردن ضدعفونز این آزمایش، استفاده از گاز ازن برای با توجه به نتایج حاصل ا گیری:نتیجه
 .شودمیهای جیره یچربدر خوراک، سبب افزایش اکسیداسیون  موجودی هاقارچها و یکروبمسازی 

 

 راک، گاز ازنهای گوشتی، خوراک کامل، کیفیت خومیکروبی، جوجه جمعیت های کلیدی:اژهو
 

 مقدمه
و پرورش مرغ  یبا گسترش روزافزون صنعت مرغدار  

از عوامل  یداشتن خوراک عار یبرا هاینگران یگوشت
و سالم رو به  تیفیمحصول باک دیتول جهینت و در زایماریب

 رینظ وریاست. با توجه به مسائل مربوط به خوراک ط شیافزا
 یمقصد، نحوهدان به  دنیدان، نحوه رس افتینحوه در

 زایماریآن، امکان بروز گسترش عوامل ب یفرآور و یانباردار
ها، نیو سموم مانند آفالتوکس هاکروبیها و ممانند قارچ

غذا و  نسازما .شودیآن م تیفیو سبب کاهش ک افتهیشیافزا
 25از  شیکه ب زندیم نیتخم 2005( در سال FAOدارو )

 ها آلودهنیکوتوکسیان با مادر جه وریدرصد از خوراک دام و ط
 نیباالتر و همچن یآلودگ وعیش لیاند و غالت به دلشده

قرار   تیدر اولو وانات،یها توسط انسان و حآن ادیمصرف ز
 وریو کارآمد خوراک ط حیصح یضدعفون نی. بنابرارندیگیم

دارد. در  یفراوان تیخوراک اهم یاصل تیهمراه با حفظ ماه
مناسب و مؤثر و  یهاکنندهیاز ضدعفونرابطه استفاده  نیا

( مولکول O3) راهگشا باشد. ازن تواندیم یبدون اثرات جانب
اکسنده و  نیتریعنوان قواست که به ژنیاکس یاتم هس

 لیگاز )ازن( به دل نی. اشودیشناخته م ایدر دن کنندهیضدعفون
به  یو گازده یکه دارد پس از انجام ضدعفون یداریساختار ناپا

 یسازمان غذا و دارو ی. لذا از سوشودیم لیتبد ژنیگاز اکس
عموماً  تیوضع یدارا باتیدر زمره ترک کایآمر متحدهاالتیا
 (GRAS: Generally Recognized as Safe) خطریب

باال،  یریپذواکنش یدارا گاز نیا(. 12) قرارگرفته است
 یسم ریغترکیب  کیبه  یخود به خود هیو تجز یرینفوذپذ

 یخطرناک رو ماندهیهرگونه باق جادی( است و بدون اژنی)اکس

باعث کاهش  ازن. (4) کندیمحصوالت تحت درمان اثر م
 هایبا باکترکنترل و در  شودیمحصوالت م یکروبیم یآلودگ

 هاسمیکروارگانیم یسازرفعالی. غ(5) ها مؤثر استو قارچ
شار و انت یسلول یتوسط ازن، عمدتاً به اختالل در غشا

قدرت  لیبه خارج از سلول، به دل توپالسمیس اتیمحتو
 رفعالی. غشودیگاز نسبت داده م نیا یباال یدکنندگیاکس

 ییمواد غذا یمنیازنظر ا هاسمیکروارگانیمهار رشد م ایکردن 
ها کنترل قارچ یروش مناسب برا کی رایدارد ز یادیز تیاهم

 .(3) باشدیها منیاز ساخت آفالتوکس یریجلوگ جهیو درنت
خوراک و کاهش  یمثبت گاز ازن در ضدعفون ریتأث رغمیعل

اثر آن  سمیدر خصوص مکان ییهاینگران ،یکروبیعوامل م
 شتریآن وجود دارد. ب یقو یدکنندگیاکس تیخاص یعنی

 ژهیوو به نهیآم یدهایاس ها،نیتامیو رینظ رهیج یمغذ باتیترک
حساس هستند.  اریبس ونیداسیچرب نسبت به اکس یدهایاس
احتمال وجود دارد که در کنار اثرات مطلوب  نیا لذا

 تیقابل نیخوراک و همچن تیفیگاز، ک نیا یکنندگیضدعفون
 نی. لذا اردیقرار گ ریتحت تأث رهیج یمواد مغذ یدسترس

بار کامل با ازن بر  رهیج یگازده ریتأث یبررسمنظور به ق،یتحق
یون لیپیدهای جیره انجام ها و اکسیداسمیکروبی، فراوانی قارچ

 شد. 
 

 هامواد و روش
 دهیازن

خوراک از دستگاه ژنراتور ازن،  دهیو گازازن برای تولید     
گاز ازن توسط استفاده شد.  اتوکالودستگاه اکسیژن ساز و 

ساخت شرکت ازن آب  ODS-1300 Pژنراتور ازن به مدل 
 ،درجه 10-35 یدما ام،یپیپ 20-30ازن  یبا خروج ران،یا

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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 2....... ......................................................................................................................... های گوشتیبررسی تاثیر گاز ازن بر جمعیت میکروبی و کیفیت جیره جوجه

 30و 20در دو غلظت  ولت 220هرتز و ولتاژ  50-60توان 
ساز، اکسیژن با در ابتدا دستگاه اکسیژن .شدیم دیتول امیپیپ

 سپس درصد را به ژنراتور ازن منتقل و 95غلظت حدود 
ام( گاز ازن پیپی 30یا  20ژنراتور بسته به غلظت مورد نیاز )

 مخزن ستیکی به یکپالشیلنگ با سپس و  می کرد را تولید
 .دشدهی خوراک منتقل اتوکالو برای ازن

 های مورد آزمایشخوراک
نشان داده  1های مورد آزمایش در جدول ترکیب خوراک   

های غذایی، با توجه به ترکیبات مواد مغذی یرهجشده است. 
ی هاجوجهاقالم خوراکی و با توجه به احتیاجات غذایی 

 24تا  11دو مرحله رشد )برای  308 سارگوشتی سویه 
ر افزانرمروزگی( با استفاده از  42تا  25یانی )و پاروزگی( 

UFFDA در  بیترتدرصد به 2و  5/1) با دو سطح چربی کم
دوره  یبرا بیدرصد به ترت 4و 3) زیاد( و یانیدوره رشد و پا

دقیقه با  120ها به مدت تنظیم شدند. خوراک (یانیرشد و پا
ام ازن گازدهی شدند. به این ترتیب پیپی 30و  20دو غلظت 

 یپ 30و  20سه سطح از گاز ازن )صفر، آزمایشی) جیرهشش 
درصد روغن  2و  5/1) ادیکم و ز یام( و دو سطح چرب یپ
درصد  4و  3و  یانیدوره رشد و پا یبرا بیبه ترت یاهیگ

 تهیه( یانیدر دوره رشد و دوره پا بیبه ترت یاهیروغن گ
 دهی بدین صورت بود که دستگاه نروش از شدند.

داد و ساز انتقال میساز اکسیژن را به ژنراتور ازناکسیژن
ی خروجی دستگاه ازن ساز توسط لوله پالستیکی به محفظه

اتوکالو متصل شد. خوراک مورد آزمایش در اتوکالو قرار داده 
شد و با بستن درب اتوکالو ازن دهی انجام شد. سپس 

های گوشتی هی شده سریعا به مصرف جوجهدهای ازنخوراک
  آمده است. 2-3های آزمایشی در جدول یرهجرسید. ترکیب 

 
 

 در خوراک B1ری میزان آفالتوکسین گیاندازه
 یتجار یتک یکاز  B1آفالتوکسینمقدار  یریگاندازه یبرا   

ELISA (Romer، Tullیش، اتر) نمونه های شد.  استفاده
)دو نمونه از هر  مربوط به خوراک هر تیمار به صورت جفتی

مورد بررسی قرار  B1خوراک( از نظر میزان افالتوکسین
خوراک هر  یهاگرم از نمونه 20مقدار به این منظور گرفت.

ی هاچاهکی آسیاب و در خوببهتیمار در دوره رشد و پایانی 
حالل استخراج )آب  لیتریلیم 100شده و  ینتوز مخصوص

اضافه  چاهک( به هر 70:30 حجمی/ حجمی با نسبت یمتانول

 شیکر یکبا  یقهدق 3ها به مدت . سپس، مخلوطشد
شوند.  یننشتهداده شد تا اجازه  یقهدق 5 به مدتو  شدههمگن

)واتمن شماره  یکاغذ صاف یقها از طرعصاره ییباال هاییهال
و طبق دستورالعمل  یلتر شده( فمتریسانت 27قطر و با 1

. شودیاستفاده م ELISAدرروش  یلترهاسازنده، از ف
 یدرر یزابا استفاده از دستگاه اال های میکروتیترپلیت

(Thermo ،Waltham ،MA ،USAبا ف )450 ذبج یلتر 
 یریگاندازه یصورت نورنانومتر به 630 افتراقی یلترنانومتر و ف

  .(2) شدند

 های آزمایشیواد خوراکی مورد استفاده و ترکیبات شیمیایی جیرهم -1جدول
Table 1.  Used food ingredients and chemical compositions of experimental diets 

 گی(روز25-42پایانی ) روزگی( 11-24رشد )  ترکیب جیره غذایی
 درصد چربی 4 درصد چربی 2 درصد چربی 3 درصد چربی 5/1 مواد خوراکی)درصد(

 45/59 72/65 33/56 01/61 دانه ذرت
 87/29 68/28 16/33 11/32 پروتئین( درصد 44) کنجاله سویا

 11/1 09/1 30/1 28/1 منو کلسیم فسفات
 - - 20/1 31/1 گلوتن ذرت
 22/1 24/1 35/1 37/1 پودر صدف

 25/0 25/0 30/0 30/0 نمک
 25/0 25/0 25/0 25/0 1مکمل ویتامینی

 25/0 25/0 25/0 25/0 2یمعدنمکمل 
DL  -26/0 26/0 28/0 27/0 متیونین 

L- 12/0 15/0 20/0 23/0 هیدروکلراید لیزین 
L - 10/0 10/0 10/0 10/0 ترئونین 

 09/3 002/0 25/2 - ماسه
     شدهمحاسبهاجزای 

 3000 3000 2935 2935 انرژی متابولیسمی)کیلوکالری در کیلوگرم(
 1/18 1/18 20/20 20/20 پروتئین خام)درصد(

 250 250 255 255 ره(تعادل الکترولیتی)میلی اکی واالن بر کیلوگرم جی
 4 2 3 5/1 روغن گیاهی)درصد(

 71/0 71/0 82/0 82/0 کلسیم)درصد(
 36/0 36/0 42/0 42/0 (درصد)فسفر قابل دسترس
 52/0 52/0 56/0 56/0 (درصد)متیونین قابل هضم
 74/0 74/0 83/0 83/0 (درصد)متیونین + سیستئین
 93/0 93/0 08/1 08/1 (درصد)لیزین قابل هضم

 17/0 17/0 15/0 15/0 (سدیم)درصد
گرم میلی  E ،4/2احد بین المللی ویتامین و  45واحد بین المللی کوله کلسیفرول،   A ،5000د بین المللی ویتامین واح 12000مکمل ویتامینی برای هر کیلوگرم جیره حاوی 1

  5/1گرم بیوتین، یلیم  1/0گرم کولین کلراید، میلی  500گرم نیاسین،  میلی   55گرم اسید پنتوتنیک، میلی   25گرم ریبوفالوین،  میلی   6/6گرم تیامین،  میلی   3K  ،6/2ویتامین
  90گرم روی، میلی  85گرم آهن، میلی  50 مکمل معدنی برای هر کیلوگرم از جیره حاوی2بود.  12Bگرم ویتامین میلی  015/0گرم پیریدوکسین، میلی  5/5گرم اسید فولیک، میلی
 .گرم سلنیوم بودمیلی  25/0گرم مس و میلی 10 گرم ید،میلی  1گرم منگنز، میلی

1Vitamin supplement per kg of diet containing 12000 IU of vitamin A, IU5000 of calciferol, IU45 of vitamin E, 2.4 mg of vitamin K3, 2.6 mg of thiamine, 
6.6 mg of riboflavin, 25 mg of pantothenic acid, 55 mg of niacin, 500 mg / 0 of choline chloride Biotin was 1.5 mg of folic acid, 5.5 mg of pyridoxine, 
0.015 mg of vitamin B12 and 1 mg of BHT. 2Mineral supplements per kg of diet contained 50 mg of iron, 85 mg of zinc, 90 mg of manganese, 1 mg of 
iodine, 10 mg of copper and 0.25 mg of selenium. 

 یو شکوفه غضنفر ی، رضا صادقیفیداوود شر ید، سیهونجان یدسع
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 های خوراکگیری میزان بار میکروبی و قارچاندازه
زمایش های مورد آهای خوراکمیزان بار میکروبی و قارچ   

شمارش و بررسی  منظوربهنیز به صورت جفتی انجام شد.  
ر ها، یک گرم خوراک از هر تکرار برداشته شد و دیترباک

 9یشگاه در آزمای استریل به آزمایشگاه منتقل شد هافالکن
یکی لیتر محلول نوترینت براوس در محیط استریل و نزدیلیم

ی هم خوببهیله ورتکس وسبه هانمونهشعله به لوله اضافه شد. 
 و در جداشدهها از نمونه یباکترزده و یکنواخت شدند تا 

رقت با ضریب  4های رقت تا یسرمحیط مایع رها شوند. 
ها از یباکترتهیه شدند. برای شمارش کل  10سازی یقرق

( استفاده شد. مقدار Merck companyنوترینت آگار ) یطمح
س پکشت پس از تهیه، در اتوکالو استریل و  یطمحیاز موردن

سلسیوس، به درجه  40-45از رسیدن محیط کشت به دمای 
ام رفت. از هرکدقرار گ مورداستفادهو  شدهمنتقلها یشدپتری 

کشت اختصاصی میکروب  یطمحیتر به ل یکروم 30 هارقتاز 
حاوی محیط کشت برای  یپتردر نزدیکی شعله تلقیح شد. 

درجه  37دمای  ساعت در 12ها به مدت یباکترشمارش کل 
های یکلناسیون تعداد گراد قرار گرفت. پس از طی انکوبیسانت

عدد  300تا  30یی که هارقتهای مربوط به باکتری روی پلت
ها، ضرب تعداد کلنی یباکترداشتند شمارش شدند. تعداد 

بر وزن نمونه محاسبه  یمتقسدر عکس رقت و  شدهشمارش
ر د 10بنای ملگاریتم بر  برحسبها یباکتریت تعداد درنهاشد. 

 (.10) زارش شدهر گرم نمونه محاسبه و گ
ر از ه گرم 10ها در خوراک، گیری فراونی قارچبرای اندازه

 400کسررینگر در بگ می محلول لیترمیلی 90 اب خوراک نمونه
(French interscience company،)  دقیقه با  یکبه مدت

 هموژن گردید و بعد از آن به مدت یک کامال 7سرعت 
 ته شدند. سپساکن گذاشساعت در دمای محیط به صورت س

ز هر کدام اتهیه گردید و 10  -6تا  10-1 های متوالی ازرقت
  گارآت استریل دکستروز روی محیط کش لیتریک میلی مقدار

(PDA )ستریل پخش وای احاوی کلرامفنیکل با میله شیشه 
درجه  27 طح محیط در حرارتبعد از خشک شدن س

اری و تور نگهدبه مدت حداقل یک هفته در انکوبا گرادسانتی
های لنیروزانه از لحاظ رشد قارچی کنترل گردیدند. تعداد ک

ر بمختلف قارچی موجود در هر محیط کشت شمارش و نتایج 
ه ببا توجه  .گزارش شدند تعداد واحد کلنی در گرم اساس
های مختلف، تشخیص اولیه های قارچوژی کلنیمورفول

 وشرستفاده از ها داده شد. سپس با ااحتمالی برخی از آن
 رارقها نیز مورد مطالعه میکروسکوپی جزئیات ریزبینی آن

تن ل کاوفنگرفت. بدین منظور ابتدا با استفاده از محلول الکت
 و 10 ییز بزرگنماتفاده او و یک قطعه کلنی قارچی و با اسبل

ا ها ثبت گردید و بکوپ نوری مشخصات آنزیر میکروس 40
 ریزبینی بویژه دستگاه توجه به خصوصیات مورفولوژیک

  .زایشی، مورد شناسایی قرار گرفتند
 گیری میزان اکسیداسیون لیپیدهای خوراکاندازه

تیوباربیوتیک  اختصاصیاز روش حساس، سریع و    
ی هانمونهبرای تعیین پراکسیداسیون چربی در   (TBA)اسید

یری میزان گاندازهخوراک استفاده شد. در این روش برای 
پراکسیداسیون چربی در  عنوانبه (MDA)ی آلدئید مالون د

شود. یم انجامنمونه خوراک، استخراج با اسید تیوباربیوتیک 
در حضور هگزان و   (TCA)یدتری کلرواستیکاسبا  هانمونه

شود و سپس یمهمگن   (BHT)بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن
گردد. پس از واکنش با معرف اسید یمسانتریفیوژ 

یماً بر اساس تبدیل مستقتیک، مالون دی آلدئید تیوباربیو
مربوط به کمپلکس  nm  5/521مشتق سوم جذب در حدود

در این تحقیق، هر نمونه خوراک با  یری شد.گاندازهصورتی 
چهار تکرار از نظر میزان اکسیداسیون لیپیدهای خوراک مورد 

ی خوراک را پس هانمونهارزیابی قرار گرفت. برای این منظور، 
درجه سلسیوس خارج و اجازه  -20از حدود دوماه از فریزر 

داده شد به دمای اتاق برسد. سپس مقدار یک گرم از هر 
ی خرد و پودر شد. سپس نمونه خوببهنمونه توزین و در هاون 

 TCAلیتر محلول یلیم 4پودری را در لوله فالکون ریخته و 
از محلول  لیتریلیم 5/2به آن اضافه گردید. در مرحله بعد 

BHT  دقیقه با دور  5به مدت  هانمونهنیز اضافه شد. سپس
برای  s3000 ها را با دورباال، ورتکس شد. پس از آن فاکلون

دقیقه سانتریفیوژ کرده تا فاز هگزان از محلول جدا  3مدت 
شود. پس از انجام سانتریفیوژ فاز رویی که حاوی هگزان 

حذف شد. در مرحله بعد با باشد با دقت توسط سمپلر جدا و یم
استفاده از کاغذ صافی واتمن شماره یک و قیف کوچک و 

مانده را صاف نموده و محلول یباقاستوانه مدرج، محلول 
لیتر میلی 3لیتر رسانده شد و میلی 5به حجم  TCAحاصل با 

را به بن ماری با  هانمونهبه آن اضافه گردید.  TBAمحلول 
دقیقه انتقال  30یوس برای مدت درجه سلس 70دمای ثابت 

یخ خنک شدند و در  آب یعاً درسر هافالکنیافت. سپس لوله 
توسط دستگاه اسپکتوفتومتری  هانمونهمرحله آخر 

در ( و بر اساس استانداردهای موجود FX  200)پیکودراپ
 (.7) یری شدگاندازهنانومتر  5/521 موجطولبا  دستگاه

و  توکسینای مربوط به میزان آفالهبا توجه به ماهیت داده   
رت های مذکور به صوبار میکروبی و قارچی خوراک، داده

حاصل  یهادادهجفتی حاصل و میانگین آنها گزارش گردید. 
یک  گیری میزان اکسیداسیون لیپیدها به صورتاندازهاز 

افزار ( با استفاده از نرم3×2 لی)فاکتورآزمایش دو طرفه 
 یمدل آمار یبرا GLM هی(، رو1/9 شیرای)و  SASیآمار

 5طح سدر  یکبا استفاده از آزمون تو هانیانگیو م هیتجز ریز
 .شدند سهیدرصد مقا

Yijk = μ + Ai + Bj + ABij + eijk 
کل؛  نیانگیم :μ ،مقدار هر مشاهده :ijkYمدل  نیدر ا که   

iA: رهیاثر ج، jB: اثر سطح ازن، ijAB: گاز ×  هریاثر متقابل ج
 است. شیآزما یاثر خطا :ijkeو ازن 

 

 و بحث نتایج
 خوراک B1میزان آفالتوکسین 

یش در خوراک های مورد آزما B1نتایج میزان آفالتوکسین    
ی هانمونهیک از یچهدر نشان داده شده است.  2جدول 

و  مشاهده نشد B1خوراک دوره رشد و پایانی آفالتوکسین 
 بودند. B1سین تمام تیمارهای آزمایشی فاقد آفالتوک

 ی خوراکهاقارچجمعیت میکروبی و 
ی خوراک دوره رشد و هاقارچمیزان جمعیت میکروبی و    

ی گازدهی آورده شده است. نمونه 3دوره پایانی در جدول 

 یو شکوفه غضنفر ی، رضا صادقیفیداوود شر ید، سیهونجان یدسع
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ام( و حاوی چربی زیاد خوراک در دوره پیپی 30) شده با ازن
 (Total Countهای )یباکتررشد دارای تعداد کمتری از کل 

و بدون گازدهی در همین  چربکم را در مقایسه با نمونه شاهد
در  شدهشمارشی هاقارچهمچنین تعداد  .(>05/0p) دوره بود

ام پیپی 20ی خوراک پرچرب دوره رشد گازدهی شده با نمونه
 بدون گازدهی به صفر رسید چربکمازن در مقایسه با نمونه 

(05/0p<) . گاز  چربکموراک ها در نمونه خیکترباتعداد

ام ازن در دوره پایانی در مقایسه با پیپی 30دهی شده با 
ی همین دوره کمتر بود ولی دهگازبدون  چربکمنمونه 

ی کمتر از دهگازهای نمونه پرچرب و بدون یباکتر
ی هاقارچی دیگر بود. تعداد هانمونههای موجود در یباکتر

ی گازدهپایانی و  در نمونه خوراک پرچرب دوره شدهشمارش
.(>05/0p) بود هانمونهام ازن کمتر از سایر پیپی 20شده با 

 های خوراک دوره رشد و پایانییزان بار میکروبی و قارچم -3جدول 
Table 3. Microbial fungal population of grower and finisher  period 

 دوره پایانی دوره رشد 

 بار میکروبی منبع تغییرات
 خوراک(گرم )تعداد در 

 هاقارچ
 )تعداد در گرم خوراک(

 بار میکروبی
 خوراک(گرم )تعداد در 

 هاقارچ
 )تعداد در گرم خوراک(

     گاز ازن × 1نوع جیره
 650 8450 750 7550 صفر ×چربی کم 
 150 4650 500 1050 20 ×چربی کم 
 300 2900 215 1525 30 ×چربی کم 
 290 364 100 1980 صفر ×چربی زیاد 
 100 1950 0 1320 20 ×چربی زیاد 
 200 1150 100 940 30 ×چربی زیاد 

 .بود چربی درصد 4 و 3 حاوی پایانی و رشد دوره در زیاد چربی با جیره و چربی درصد 2 و 5/1 حاوی پایانی و رشد دوره در کم چربی با جیره -1

 اکسیداسیون لیپیدهای خوراک
یپیدهای لی بر اکسیداسیون گازده میزانیر نوع جیره و تأث   

 4ل ی گوشتی در جدوهاجوجهخوراک دوره رشد و پایانی 
ی بر یرتأث سطح چربیدوره رشد، خوراک در  آورده شده است.

میزان اکسیداسیون لیپیدهای خوراک نداشت. میزان 
 30دهی شده )های ازنیرهجاکسیداسیون لیپید خوراک در 

 .(>05/0p) ی بودگازدههای بدون هیرج( بیشتر از امپیپی
دهی  های حاوی چربی زیاد و گازیرهجاکسیداسیون لیپیدها در 

داری بیشتر از یمعنغیر  طوربهام ازن پیپی 30شده با 
، ایانیهای پرچرب و فاقد گاز ازن بود. در خوراک دوره پیرهج

های پرچرب یرهجمیزان اکسیداسیون لیپیدهای خوراک در 
داسیون . اکسی(>05/0p) بود چربکمی هاخوراک بیشتر از
ام ازن بیشتر از پیپی 30دهی شده با های گازیرهجلیپید در 

 های پرچرب ویرهج .(>05/0p) ی بودگازدههای بدون یرهج
دارای  دارییمعنغیر  طوربهام ازن پیپی 30گازدهی شده با 

 چربکم هاییرهجسیداسیون لیپیدی بیشتری در مقایسه با اک
 و بدون ازن بودند. 

زا سرطان یهانیکوتوکسیاز ما یها دسته انیآفالتوکس   
شوند و به یم دیتول لوسیآسپرژ یهستند که توسط قارچ ها

جهان شناخته  ییاز منابع غذا یکننده بخش بزرگعنوان آلوده
(. 9) است باتیترک نیا نیتر یقو B1نیاند. آفالتوکسشده

است که توسط دو نوع  یکوتوکسینما ینوع آفالتوکسین،
 Aspergilusو  Aspergilus Flavousی هابه نام کپک

Parasiticus بر اساس مطالعات صورت شودیم یجادا .
 1B ،2B ،1Gشامل  ینچهار نوع آفالتوکس، یعتگرفته، در طب

وجود دارد  2Mو  1Mمانند  یکیو دو نوع فرآورده متابول 2Gو 
انسان را مانند ذرت، سورگوم،  یهاوراکها و خدام تواندیکه م

به  یآلودگ مجاز حد(. 13) دانه آلوده کندپنبه یا وگندم، سو
میکروگرم  5 ،و اجداد ینالیور ط خوراکدر  B1 ینآفالتوکس

 یگوشتجوجه  و گذارتخممادر،  یورط یرهدر ج وبر کیلوگرم 
 (. 6) است شدهتعیین میکروگرم بر کیلوگرم 10
کند. یور معب یسلول یاز کلر از غشا تریعسر ددرص 50ازن    
دارد و  ییباال کنندگییدر غلظت کم، قدرت ضدعفون یحت

 کندینم یدتول یمحصول جانب یچه یژنبه اکس یلهنگام تبد
ه فوران در دوگانه حلق یوندپ 9و  8با  تواندیازن م (.6)

 4/89که  ه شدمطالعه نشان داد ک. یواکنش دهد ینآفالتوکس
 50توسط ازن با غلظت  ینیزمدر بادام AFB1 درصد

 60مدت  به قهیدر دق تریل 5 انیو سرعت جر تریدر ل گرمیلیم
 (.13) شودیم هیتجز قهیدق
یر مثبت گاز ازن بر روی تعداد تأثاین نتایج حاکی از    

باشد. گاز ازن توانسته با یمی خوراک هاقارچها و یباکتر
های این نمونه یکروارگانیسممی یرفعال سازغی و یا نابودساز

 با ازن در دوره رشد و پایانی ام( خوراک پس از گازدهیپی)پیB1 نمیزان آفالتوکسی -2 جدول
Table 2.The level of Aflatoxin B1(ppm) after ozone gasification in grower and finisher  period 

 دوره پایانی دوره رشد منبع تغییرات
   گاز ازن × 1نوع جیره

 8/0 6/0 صفر ×چربی کم 
 1 3/0 20 ×چربی کم 
 1/2 1/0 30 ×چربی کم 
 6/1 1/1 صفر ×چربی زیاد 

 8/1 7/0 20×چربی زیاد 
 9/1 1 30×چربی زیاد 

 .بود چربی درصد 4 و 3 اویح پایانی و رشد دوره در زیاد چربی با جیره و چربی درصد 2 و 5/1 حاوی پایانی و رشد دوره در کم چربی با جیره -1
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ی خوراک شود. هاقارچباعث کاهش بار میکروبی و  هاخوراک
ی هاقارچدر این آزمایش این است که میزان  توجهجالبنکته 
ی خوراک هانمونهیری شده در طی دو بار تکرار در گاندازه

ینکه تعدادشان کم شده بود اما دوباره شروع به رشد رویشی باا
تکثیر شدند. گاز ازن توانسته است رشد رویشی کرده و 

ی هاقارچها را متوقف کند اما اسپورهای آسپرژیلوس
اند و دوباره رشد رویشی ماندهیباقآسپرژیلوس بدون آسیب 

یی که به هاخوراکتوان گفت یم. اندگرفتهخود را از سر 
اند )هم در یدهرسی گوشتی در این آزمایش هاجوجهمصرف 

 لحاظ از کامالًو هم در دوره پایانی(  دوره رشد
های باکتریایی و قارچی استریل و ایمن یکروارگانیسمم

 خصوصبه. نکته جالب در مورد این آزمایش و اندبوده
 این بود که اگرچه در طول آزمایش و  هاقارچیری گاندازه
های خوراک نابود و یا یکروارگانیسمم هاخوراکدهی ازن

ی خوراک، هانمونهاما در طی دو بار تکرار  دانشدهیرفعال غ
ی آسپرژیلوس )توسط گاز هاگونه شدهمتوقفرشد رویشی 
ی هانمونهو باعث رویش مجدد این  شدهفعالازن( دوباره 

 هاقارچتوان گفت این نمونه یمیگر دعبارتبهآسپرژیلوس شد. 
شی در برابر گاز ازن از خود مقاومت نشان داده و تنها رشد روی

دوباره  هاآنولی پس از مدتی اسپور  اندکردهخود را متوقف 
 .اندگرفتهو رشد رویشی خود را از سر  شدهفعال

  
 

 رشد و پایانیوره در دازن بر اکسیداسیون لیپیدهای )میزان مالون دی آلدئید( جیره  گازیر نوع جیره و تأث -4جدول 
 Table 4.The effect of diet type and ozone gasification on lipid oxidation (malondialdehyde content) of diet in  
                grower and finisher period 

 کیلوگرم( در  MDAگرم )میلی دوره پایانی درکیلوگرم( MDAگرم )میلی دوره رشد منبع تغییرات
   1چربی جیره

 b84 /6 93/5 چربی کم
 a26/10 82/5 چربی زیاد

SEM 70/0 09/1 
   ام(پی)پیازن سطح گاز

 b86/2 b56/2 صفر
20 a28/6 a09/10 
30 a49/8 a01 /13 

SEM 86/0 33/1 
   گاز ازن ×نوع جیره 

 42/2 95/2 صفر ×چربی کم 
 95/7 66/6 20 ×چربی کم 
 15/10 20/8 30 ×چربی کم 
 70/2 77/2 صفر ×چربی زیاد 
 23/12 91/5 20 ×چربی زیاد 
 98/15 79/8 30 ×چربی زیاد 

SEM 21/1 89/1 
   احتمال

 0466/0 9111/0 جیره
 0004/0 0020/0 گاز ازن

 3614/0 8600/0 گاز ازن ×جیره 
 .درصد چربی بود 4و  3درصد چربی و جیره با چربی زیاد در دوره رشد و پایانی حاوی  2و  5/1کم در دوره رشد و پایانی حاوی  جیره با چربی -1

a-c یمعن: تفاوت ارقام در هر ستون با حروف نامشابه( 05/0دار استP<.) 
 : SEMهایانگینماستاندارد  خطای 
: MDAمالون دی آلدئید 

 

، یاتیح یسلول یاجزا یجیتدر یداسیونبا اکستواند یازن م   
عنوان به یاییبرد. سطح سلول باکتر ینرا از ب هایکروارگانیسمم

 خاصیت در اساسی یسم. دو مکانباشدیزن ما ی گازهدف اصل
 یسممکان. است شدهییموجودات زنده شناسا در ازن یبیتخر

 ینه،آم یدهایو اس سولفیدریل یهاازن گروه کهیناول ا
را به  هایکروارگانیسممهای ینو پروتئ یدها، پپتهایمآنز
است که  یندوم ا یسم. مکانکندیم یدتر اکسکوتاه یدهایپپت

یدها، پراکس یدنشده چندگانه را به اسچرب اشباع یدهایسازن ا
و  یبباعث تخر تواندیم ینهمچن یمرگ سلول کند.یم یداکس
 یاییباکتر DNAاگر  شود. یکنوکلئ یدهایاس یدشد یبآس

در مقاومت  یجادقادر به ا هایازن باشد، باکتر ییهدف نها
 (.1)آن است  یایمزا یگراز د یزن ینازن نخواهند بود که ا برابر

است که باعث  ییانتشار باال یتقابل ی، ازن داراینعالوه بر ا
 یولوژیکیب یسلول یغشاها یقسرعت از طرو به یعشود سریم

و  El-Desoukyموافق با نتایج این آزمایش،  .عبور کند

 20دهی دانه گندم با اظهار داشتند گاز 2012همکاران در سال 
ترتیب باعث مهار رشد و یقه بهدق 20و  5ام ازن برای پیپی

درصد  8/87تا  4/46ی آسپرژیلوس فالووس از سازفعالغیر 
ام از گاز ازن این کاهش پیپی 40غلظت  شد. همچنین با

 (.11درصد رسید ) 6/95تا  6/65مهار رشد 
رشد و هم در دوره  دورههم هاخوراکی گازدهدر این آزمایش 

الون دی آلدئید( و )م MDAپایانی باعث افزایش میزان 
 یهاواکنش ازن با روغناکسیداسیون لیپیدهای خوراک شد. 

دوگانه  یوندهایبا پ یطور انحصاربه یباًتقر یاهیگ
 ین. ادهدینشده رخ مچرب اشباع یدهایکربن در اس=کربن

، یدروپراکسیدهامانند ه داریژناکس یبترک ینواکنش چند
 یدهاپراکس یو پل یداکسپر ی، دیدها، پراکسیدها، آلدئیدهاازون

 یو ساختار یمیاییش یات، خصوصروین. ازا(8کند )یم یدرا تول
را روغن  گاز ازن، ازآنجاکه کند. ییرتغ ممکن استها روغن
آزاد  یسیریداز گل یشتریچرب ب یدهایاس کند،یم یبتخر

 یو شکوفه غضنفر ی، رضا صادقیفیداوود شر ید، سیهونجان یدسع
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 6....... ......................................................................................................................... های گوشتیبررسی تاثیر گاز ازن بر جمعیت میکروبی و کیفیت جیره جوجه

)مالون دی  MDAو میزان  آزاد یدیتهسطح اس شوند ویم
 یزانم یشباعث افزا یجهنت و در ددهنیم یشرا افزا آلدئید(

 .شوندیم ترشیدگی و تعفن
طور به یکروبید معنوان عامل ضازن بهگاز اگرچه    

 موارد یرخب، اما در گیردیمورداستفاده قرار م یاگسترده
ر د یری، تغینتئپرو تخریب، یپیدهال یداسیونباعث اکس تواندیم

 یهاروهبه گنشاسته را  لیدروکسیگروه هشده و  دانهرنگ
ت ممکن اس ونیداسی. اکسکند دیاکس لیو کربوکس لیکربون

 بیخرت ایاتصال متقاطع  جادیواکنش، باعث ا طیبسته به شرا
 وندیازن ممکن است پ و همچنین نشاسته شود یهامولکول

 یجاداث (، باع14) کند دیاکس کیستئیس دیرا به اس دیسولف ید
را  یپیدلو  ینپروتئ یمحتوا( و 7شده ) نامطلوب هاییحهرا

محصول  یو حس اییهتغذ یفیتبر ک یماًو مستق کاهش دهد
د اننم یآن به عوامل یی، کاراینعالوه بر ا د.گذارب یرتأث

 در معرض ن، غلظت ازن و زمان قرار گرفتخوراک محتوای
 (. 2) دارد یبستگ ازن
ان همکار وموافق با نتایج این آزمایش، در مطالعه ساروئی    

 4ام گاز ازن برای پیپی 6000که با غلظت  2019ال در س
یش ساعت بر روی دانه گندم انجام شد گازدهی موجب افزا

 19/4تا میزان  هانمونه)مالون دی آلدئید( در  MDAمیزان 
 (.10شد )

 زناگاز  توسط ،2018در سال و همکاران  عبادیدر مطالعه 
طور به یتیک آرد گندمپالم یداسغلظت  گرم بر ساعت( 5)

 ،ینولئیکل یدغلظت اس کهی، درحالیافت یشافزا یتوجهقابل
 هی،د زمان ازن یشبا افزا ینولنیکل یدو اس یکاستئار یداس

 یدرا اکس ینولئیکل یداس تواندیازن م. یافتکاهش  یاندک
غلظت  یشافزا ،فرار یباتآمده از ترکدستبه یجکند. نتا

 .(8) دهدینشان م ازن بادهی گاز یهگزانال را در پ یباتترک
 یدهشده از آرد گندم ازنروغن استخراج عیسر ونیداسیاکس

 چرب آزاد دیشده ممکن است منجر به حضور فراوان اس
عنوان هبه ک کینولئیل دیهمراه با اس پاز،یشده توسط ل زیدرولیه

 ونیسدایو اکس یمیآنز ونیداسیاکس یبستر هدف موردنظر برا
 و  دیپراکس ریدر هر دو مقاد شیاست منجر شود. افزا

 ییتوجه گاز ازن را در تواناقابل ریتأثآنیسیدین  -پی
 .(8) دهدیگاز نشان م نیا ونیداسیاکس

ن ز ازگا با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش، استفاده از
ی گوشتی هاجوجهی کردن خوراک کامل ضدعفونبرای 

ی هاارچقها و بیکرومیرفعال سازی غرغم نابودی و یعل
های جیره یچربدر خوراک، سبب افزایش اکسیداسیون  موجود

 .شودمی
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Extended Abstract  
Introduction and Objective: By increasing the poultry and broiler production industry, 
concerns for  having a food free of pathogens, and as a result, producing a quality and healthy 
product are increasing. Therefore, correct and efficient disinfection of poultry diets with 
maintaining the quality of them is very important. The aim of this study was to investigate the 
effect of gasification of complete poultry feed by ozone on microbial papulation and the quality 
of broilers diets. 
Material and Methods: From 432 commercial male Ross strains in a 2 × 2 factorial experiment 
with three levels of ozone gas (zero, 20 and 30 ppm) and two levels of low fat (1.5 and 2% 
vegetable oil for growth and finishing periods respectively) and high fat (3 and 4% of vegetable 
oil for growth and finishing periods, respectively) were used in a completely randomized design 
with 6 treatments and 4 replications. Diets were ozonated for 120 minutes at concentrations of 
20 and 30 ppm. Aflatoxin B1 levels, microbial papulation and the presence of fungi in the feed 
as well as oxidation of feed lipids in broiler chickens were assayed  after ozonation. 
Results: Aflatoxin B1 was not found in grower and finishe diets. The lipid oxidation in 
ozonated diets with 30 ppm was significantly higher than non-ozonated diets (P<0.05). 
Conclusion: According to the results of this experiment, the use of ozone gas to disinfect the 
broiler chickens diets, despite the destruction and inactivation of microbes and fungi, increases 
the oxidation of dietary fats. 
 
Keywords: Broilers, Diet, Feed quality, Microbial population, Ozone gas 
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