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 چکیده  
زمینه مطالعه: استفاده ازآنتی اکسیدان های تجاری در جیره  جوجه های گوشتی دارای چربی به دلیل سرطان زا بودن، تورم جگر و تغییر در 
فعالیت آنزیم ها محدود شــده است. جایگزین های گیاهی دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی،با افزایش خوشخوراکی، بهبود عملکرد 
دستگاه گوارش و بهبود در سیستم ایمنی سبب بهبود عملکرد پرندگان شده اند. هدف: بررسی اثر افزودن عصاره پوست انار به جیره  دارای روغن 
سویا بر عملکرد و تیتر آنتی بادی جوجه های گوشتی و مقایسه  عصاره پوست انار با آنتی اکسیدان تجاری، هدف این آزمایش بود. روش کار: این 
پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل 2×2×2 با سه عامل عصاره پوست انار، آنتی اکسیدان تجاری و روغن سویا بر پایه ی طرح کامالًً تصادفی انجام 
شد. سیصد و بیست قطعه جوجه گوشتی 11 روزه سویه راس 308 به طور تصادفی به هشت تیمار )دارای چهار تکرار و هر تکرار شامل ده پرنده(.
اختصاص داده شدند. داده ها با رویه  GLM نرم افزار SAS واکاوی، و میانگین حداقل مربعات گروه ها در سطح معنی داری 5 % مقایسه شدند. نتایج: 
روغن سویا سبب نا مطلوب شدن ضریب تبدیل خوراک در دوره  رشد و کل دوره شد و فلور میکروبی مضر دستگاه گوارش را افزایش داد. عصاره 
پوست انار موجب بهبود افزایش وزن روزانه و خوراک مصرفی در کل دوره شد ولی بر ضریب تبدیل خوراک اثری نداشت. عصاره پوست انار سبب 
بهبود گوارش پذیری مواد مغذی، فلور میکروبی مفید الکتوباسیلوس و افزایش تیتر آنتی بادی در 39 روزگی شد. آنتی اکسیدان تجاری بر افزایش 
وزن روزانه، خوراک مصرفی روزانه، ضریب تبدیل خوراک و تیتر آنتی بادی اثری نداشــت و فلور میکروبی مفید دســتگاه گوارش را کاهش داد. 
نتیجه گیری نهایی: به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره پوست انار در جیره های با و بدون چربی می تواند با بهبود خوراک مصرفی 
روزانه، گوارش پذیری مواد غذایی، فلور میکروبی مفید و سیستم ایمنی، بدون اینکه تٔاثیر نامطلوبی بر ضریب تبدیل خوراک مصرفی داشته باشد، 

سبب افزایش وزن روزانه پرنده ها شود.

واژه های کلیدی: آنتی اکسیدان تجاری، جوجه های گوشتی،عصاره پوست انار،  عملکرد، روغن سویا

مقدمه
در طول 50 سال گذشته، صنعت پرورش پرندگان در بخش ژنتیک، تغذیه 

و کنترل ســازه های محیطی و به دلیل قیمت نسبتاًً پایین گوشت پرندگان 

و تمایل مصرف کنندگان به میزان زیادی پیشرفت کرده است. اما انتخاب 

ژنتیکی به منظور دســتیابی به باالترین سطح تولید در جوجه های گوشتی 

منجر به کاهش مقاومت آن ها در برابر بیماری ها و شرایط نامساعد محیطی 

و نیز زمینه ســاز بروز برخی بیماری های متابولیکی شــده است )10(. البته 

سازه های محیطی مستعد کننده، نظیر دمای باال و پایین محیط )9(، غلظت 

مواد غذایی جیره و آنتی اکســیدان های جیره )21( در درصد تلفات ناشی از 

بیماری های متابولیکی مٔوثر هستند.

اســتفاده از آنتی اکســیدان های تجاری در جیره  جوجه های گوشــتی 

بخصوص هنگامی که جیره ها دارای چربی مکمل  می باشــند، بسیار رایج 

اســت. هم اکنون، کاربرد آنتی اکســیدان ها مانند، هیدروکسی تولئن بوتیله 

شــده )Butylated hydroxytoluene( و  هیدروکســی آنیزول بوتیله 

شــده )Butylated hydroxyanisole( به سبب ســرطان زا بودن،تورم 

جگر و تغییر در فعالیت آنزیم ها محدود شــده اســت )10(. همچنین نشان 

داده شدکه افزودن برخی گیاهان و ترکیب های آن ها به جیره  و آب،ضریب 

تبدیل خوراک و تولید گوشت را بهبود بخشیده است )4(. برخی ترکیب های 

 ،)Gallic acid( فنولی فعال موجود در پوســت انار شــامل، اســید گالیک

کاتچیــن )Catechin(، پونیکاالجیــن )Punicalagin(، آنتوســیانیدین 

 ،)Rutin( روتیــن   ،)Flavonone( فالونــون   ،)Anthocyanidin(

کورستین )Quercetin(، اسید االجیک )Ellagic acid( هستند )8(. از انار 

درطب سنتی برای درمان بسیاری از بیماری ها مانند اسهال، کرم های انگلی، 

عفونت های دستگاه ادراری، سنگ کلیه و زخم معده استفاده شده است )٦(.

 تاکنون پژوهشی در مورد اثر عصاره پوست انار در جیره های جوجه های 

گوشــتی حاوی روغن سویا، به منظور بررســی اثر افزودن آن بر عملکرد، 

گوارش پذیری مواد غذایی و تیتر آنتی بادی جوجه های گوشتی انجام نشده 

اســت؛ مقایسه  عصاره پوست انار با آنتی اکسیدان تجاری، هدف دیگر این 

آزمایش بود.
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کشــاورزی دانشگاه شیراز، انجام شد. پوســت انار از روستای ابرج واقع در 

شهرستان مرودشت تهیه و با استفاده از دستگاه خشک کن کابینتی با دمای

oC 45 خشــک شــد. g 200 پودر پوست انار آسیا شده با یک لیتر آب مقطر 

گرم مخلوط شــد. سپس در دمای oC 45 به مدت 48 ساعت در یک هم زن 

اتوماتیک هم زده شــد. محلول بدست آمده با استفاده از کاغذ واتمن فیلتر 

شد و در بطری پالســتیکی جمع آوری و در دمای یخچال تا زمان مصرف 

نگهداری شد. عصاره گیری هر سه روز یک بار انجام شد دو لیتر از عصاره ی 

بدست آمده به صورت تازه در kg 100 دان به خوبی مخلوط شد و در اختیار 

جوجه ها قــرار گرفت. همچنین در تیمارهایی که عصاره دریافت نکردند 2 

درصد آب به دان آن ها اضافه شد. روغن سویا از نوع بدون آنتی اکسیدان از 

کارخانه روغن نباتی نرگس شــیراز تهیه شد. ضریب شکست، عدد یدی و 

اسیدیته ی روغن سویا به ترتیب 1/47، 134 و 0/016 و عدد رنگ سویا بین 

1/6 تا 16 بود. مقدار صابون آن صفر و بوی روغن سویا مطبوع بود.

جیــره  آغازین بــرای 11 روز اول همه جوجه هــا از کارخانه ی خوراک 

دام و طیور شــرکت راد آرد پارس شیراز تهیه شد. برای دوره های رشد )11 

تــا 25 روزگی( و پایانی )26 تا 39 روزگی( مواد اولیه شــامل ذرت، ســویا، 

آنتی اکسیدان تجاری Nutriad® ساخت کشور بلژیک و موادکم مصرف 

از همان کارخانه خریداری شــدند. نیازهای تغذیه ای جوجه های گوشتی بر 

پایه ی نیازهای اســتاندارد ســویه راس 308 تعیین و جیره ها برای دوره ی 

رشــد وپایانی تنظیم )جدول 1( و سپس جیره ها به صورت جداگانه برای هر 

تیمار مخلوط شدند. تراکم انرژی و پروتین جیره ها برای همه تیمارها و در 

هر مرحله یکسان بود. برای ارزیابی گوارش پذیری مواد غذایی، مارکر تری 

اکســید کروم در ســه روز پایانی دوره پرورش به میزان 0/02% به جیره ها 

اضافه شد. 

پس از آماده سازی سالن و جیره ها، 320 قطعه جوجه یک روزه سویه 

مخلوط نر و ماده راس 308 با میانگین وزن g 42 در تاریخ 1392/11/08 از 

مجتمع طیور فارس خریداری و به سالن مرغداری آورده شدند. قبل از ورود 

جوجه ها به ســالن، در آبخوری ها و دانخوری ها به انــدازه کافی آب دارای 

الکترولیــت و دان ریختــه شــد و آب و دان به صــورت آزاد در اختیار همه 

جوجه ها قرار گرفت. در 11 روز اول همه جوجه ها روی بستر پرورش یافتند 

و به همه آن ها جیره  پایه داده شــد و در روز یازدهم جوجه ها به صورت ده 

تایی وزن و به طور تصادفی هر 10 جوجه به یکی از 32 پن آزمایشی  منتقل 

شدند. شرایط پرورش در تمامی پن ها یکسان بود.

تیمارهای آزمایش شامل این موارد بودند:

تیمار اول: جیره  بدون چربی، بدون آنتی اکســیدان Nutriad و بدون 

عصاره پوست انار )شاهد( 

تیمار دوم: جیره  بدون چربی، بدون آنتی اکسیدان Nutriad به همراه 

2% عصاره پوست انار

 Nutriad تیمارسوم: جیره  بدون چربی به همراه 0/01 % آنتی اکسیدان

و بدون عصاره پوست انار

تیمــار چهارم: جیــره  بدون چربی بــه همراه 0/01 % آنتی اکســیدان 

Nutriad و 2% عصاره پوست انار

تیمار پنجم: جیره  دارای چربی، بدون آنتی اکسیدان Nutriad و بدون 

عصاره پوست انار

تیمار ششم:  جیره  دارای چربی، بدون آنتی اکسیدان Nutriad و به 

همراه 2% عصاره پوست انار

تیمــار هفتم: جیــره  دارای چربی به همــراه 0/01 % آنتی اکســیدان 

Nutriad و بدون عصاره پوست انار

تیمار هشــتم: جیــره  دارای چربی بــه همراه 0/01 % آنتی اکســیدان 

Nutriad و 2% عصاره پوست انار

در پایــان هر هفته، خوراک مصرفی در طول هفته محاســبه شــد. در 

پایان هر هفته مقدار خوراک مصرفی و میانگین افزایش وزن اندازه گیری 

و ضریب تبدیل خوراک محاسبه شد. در پایان آزمایش، همگی جوجه های 

هر پن، پس از وزن کشی کشتار شدند و روده ی پرنده مابین زائده ی مکل  

تا 2cm قبل از سکوم و همچنین خود سکوم به صورت جداگانه بریده شد و 

نمونه های دفعی دو سوم پایانی روده برای انجام آزمایش های گوارش پذیری 

  -20 oC و میکروبی  و کل ســکوم برای آزمایش های میکروبــی در دمای

نگهداری شدند.

درصــد پروتین خام، چربی خام و ماده خشــک نمونه هــای خوراک و 

پیش ســکومی با روش تجزیه تقریبی تعیین شــدند. اکسید کروم با روش 

Williams و همکاران در سال 1967 اندازه گیری )23( و گوارش پذیری بر 

اساس فرمول شماره  یک محاسبه شد.

1( )100*)مــاده مغــذی جیره/ماده مغذی پیش ســکومی(*)Cr2O3 پیش 

سکومی / Cr2O3 جیره (( -  100= درصد گوارش پذیری

برای اندازه گیری فلورمیکروبی دستگاه گوارش، در پایان دوره آزمایش 

و پس از کشــتار، از ایلئوم و سکوم جوجه ها در هر پن نمونه برداری انجام 

شد. تمامی وسایل مورد نیاز کامالًً استریل شدند. بدین منظور درب لوله های 

آزمایشی پنبه گذاشته شد و به همراه سرسمپلرها، پیپت پاستورها، سوآپ 

مورد نیاز، در دســتگاه اتــوکالو به مدت 20 دقیقه در دمــای oC 115 قرار 

داده شــدند تا بطور کامل استریل شــوند. برای محاسبه  جمعیت میکروبی 

دستگاه گوارش، g 0/5 از نمونه های دفعی جمع آوری شده با cc 5  محلول 

Nutrient broth ، 6 بار پی در پی رقیق سازی شدند و سپس از هر کدام 

 67/15 g( 100 بر روی محیط کشتی  که از قبل تهیه شده بود µl از رقت ها

محیط الکتوباسیلوس  در l 1 آب مقطر و g 51/5  محیط مکانکی در l 1 آب 

مقطر(، کشــت داده شد. سپس به مدت 18 تا 24 ساعت نمونه های کشت 

داده شــده در انکوباتور با دمای oC 37 قرار داده و کلنی ها به روش چشمی 

شمارش شدند و تعداد باکتری ها محاسبه شدند )18(.

برای اندازه گیری تیتر آنتی بادی،از میکروپلیت های دارای 96 چاهک 
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)ابعاد 18×12 خانه( دارای حفره یU شــکل استفاده شد. ابتدا µl 50 نرمال 

سایلین در هر یک از 12 چاهک ریخته شد. به اولین چاهک µl 50 نمونه 

مورد آزمایش افزوده شد و پس از هم زدن، µl 50 از چاهک اول برداشته و 

به چاهک دوم ریخته شد و به همین ترتیب رقیق سازی تا آخرین چاهک 

انجام شــد. ســپس به هریک از چاهک ها µl 50 آنتی ژنHI4 )مهار کننده  

هماگلوتیناســیون( افزوده شــد و به مدت 30 دقیقه در دمای اتاق قرار داده 

شد. پس از آن µl 50 گلبول قرمز یک درصد به هر یک از چاهک ها افزوده 

شد و به مدت 45 دقیقه در دمای آزمایشگاه نگهداری شد. آخرین چاهکی 

که در آن HI4 %100 وجود داشت برای اندازه گیری تیتر آنتی بادی در نظر 

گرفته شد )5(.

واکاوی آماری داده ها: این پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل 2×2×2 

 Nutriad با سه عامل عصاره پوست انار )0 و 2 %(، آنتی اکسیدان تجاری

)0 و 0/01 %( و روغن سویا )برای دوره رشد 0 و 6 درصد و برای دوره پایانی 

0 و 8 %( بر پایه ی طرح کامالًً تصادفی انجام شد. هر تیمار دارای 4 تکرار 

بود و هر تکرار 10جوجه گوشتی داشت. برای تمام ویژگی های اندازه گیری 

شــده به جز تیتر آنتی بادی، وزن یازده روزگی بــه عنوان کوواریت در نظر 

گرفته شــد.واکاوی آماری داده ها با رویه  GLM نرم افزار SAS انجام شــد. 

میانگین حداقل مربعات گروه ها )پس از تصحیح برای مقایسه های چندگانه 

بر اساس آزمون توکی( با هم مقایسه شدند. همه داده ها نرمال و مدل آماری 

داده ها نیز چنین بود:

yijk=µ+Ai+Bj+Ck+AiBj+AiCk+BjCk+AiBjCk+a)w11ا-w( +اEijk

که در آنyijk مشــاهده ی مربوط به هر صفت، µ اثر میانگین، Ai اثر 

i امین ســطح روغن ســویا )i از 1 تا Bj ،)2 اثر j امین سطح آنتی اکسیدان 

تجاری )j از 1 تا 2(، Ck اثر k امین ســطح عصاره پوســت انار )k از 1 تا 2(، 

اثر افزودن عصاره   پوست انار به جیره جوجه های گوشتی

جدول1. ترکیب جیره ها  و مواد غذایی در دوره  ی رشــد )11 تا 25 روزگی( و پایانی )26 تا 39 روزگی(. * هر kg مکمل ویتامینی و معدنی دارای: ویتامین IU 7500 ،A؛ ویتامین 
3000IU ،D3؛ ویتامین IU 10 ،E؛ ویتامین K،اmg 2؛ ویتامینB12،اµg 12/5؛ فولیک اسید،اmg 0/5؛ پانتوتنیک،اmg 8؛ پیریدوکسین،اmg 1/8؛ ریبوفالوین،اmg 5/3؛ تیامین،اmg 2؛ 

.80 mg50؛ منگنز،ا mg30؛ روی،ا mg6؛ آهن، ا mg350؛ مس،ا mg24؛ کولین،ا mg0/15؛ نیاسین،ا mg1؛ سلنیوم،ا mg0/15؛ ید،ا mgبیوتین،ا

دوره پایانی )2( دوره پایانی )1( دوره رشد )2( دوره رشد )1( اجزای جیره )٪(

40/98 63/40 46/06 61/72 ذرت

36/70 32/92 36/72 33/78 کنجاله سویا

0 0/44 0 0/77 روغن سویا با آنتی اکسیدان

8 0 6 0 روغن سویا بدون آنتی اکسیدان

1/33 1/29 1/47 1/44 دای کلسیم فسفات

0/95 0/99 1/03 1/06 سنگ آهک

0/38 0/37 0/43 0/42 نمک

0/25 0/25 0/25 0/25 مکمل معدنی

0/25 0/25 0/25 0/25 مکمل ویتامینی

0/13 0/09 0/23 0/21 متایونین

0 0 0/04 0/10 الیزین

11/03 0 7/52 0 شلتوک برنج

ترکیب مواد غذایی

2900 2900 2900 2900 Kcal/kg انرژی متابولیسمی

19/7 19/9 20/25 20/32 پروتین )٪(

0/77 0/77 0/83 0/83 کلسیم )٪(

0/38 0/38 0/41 0/41 فسفر فراهم )٪(

0/86 0/85 0/87 0/86 پتاسیم )٪(

0/26 0/26 0/30 0/31 کلر )٪(

0/16 0/16 0/18 0/18 سدیم )٪(

1/31 1/27 1/33 1/29 آرژنین )٪(

0/84 0/83 0/85 0/84 ایزولوسین )٪(

1/1 1/05 1/14 1/14 الیزین )٪(

0/43 0/42 0/54 0/54 متایونین )٪(

0/75 0/75 0/87 0/87 متایونین و سیستئین )٪(

0/75 0/75 0/76 0/76 تریونین )٪(

0/30 0/28 0/30 0/29 تریپتوفان )٪(

0/92 0/93 0/94 0/95 والین )٪(
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AiBj  برهمکنش روغن ســویا و آنتی اکسیدان تجاری، AiCk برهمکنش 

روغن سویا و عصاره پوست انار،BjCk  برهمکنش آنتی اکسیدان تجاری و 

عصاره پوست انار، AiBjCk برهمکنش روغن سویا، آنتی اکسیدان تجاری 

و عصاره پوست انار، a ضریب کوواریت، w11 وزن 11 روزگی، w میانگین 

وزن اولیــه و Eijk اثر خطای آزمایشــی هســتند. زمانی که هم برهمکنش 

سه گانه و هم برهمکنش دوگانه معنی دار بودند، تنها برهمکنش سه گانه 

یافته ها بررسی شدند.

نتایج 
روغن ســویا ســبب کاهش وزن روزانه جوجه های گوشتی در دورره ی 

 ،)p≥0/05( رشــد شــد و وزن روزانه جوجه ها را  در دوره پایانی افزایش داد

اما اثری بر افزایش وزن کل دوره  )11 تا 39 روزگی( نداشت. آنتی اکسیدان 

اثری بر افزایش وزن در هیچ یک از دوره ها نداشت. عصاره پوست انار اثری 

بر افزایش وزن روزانه، در دوره رشد و پایانی نداشت، اما در کل دوره موجب 

افزایش وزن )p≥0/05( شد )جدول 2(. 

برهمکنش روغن ســویا و عصاره پوست انار بر افزایش وزن روزانه در 

کل دوره معنی دار بود )p≥0/05(. عصاره پوست انار و روغن سویا به تنهایی 

یا همراه با یکدیگر در مقایسه با گروه شاهد میانگین افزایش وزن روزانه را 

بهبود دادند )جدول 3(.  

روغن ســویا ســبب افزایش مصرف خوراک در دوره رشــد و کل دوره 

شــد )p≥0/05(، اما اثری بر مصرف خوراک در دوره پایانی نداشــت. آنتی 

اکسیدان تجاری اثری بر افزایش مصرف خوراک در هیچکدام از دوره های 

پرورش نداشت. عصاره پوســت انار سبب افزایش مصرف خوراک در دوره 

پایانــی و کل دوره شــد )p≥0/05(، اما اثری بر افزایش مصرف خوراک در 

دوره رشد نداشت )جدول 2(. 

روغن ســویا )جدول 2( سبب نامطلوب شدن ضریب تبدیل خوراک در 

دوره رشــد و کل دوره شــد )p≥0/05(، ولی آنــرا در دوره پایانی بهبود داد 

)p≥0/05(. آنتی اکسیدان تجاری سبب بدتر شدن ضریب تبدیل خوراک در 

جدول 2. اثر جیره های آزمایشــی بر خوراک مصرفی روزانه  )g( ، افزایش وزن روزانه )g( و ضریب تبدیل غذایی جوجه های گوشــتی در دوره   رشــد، پایانی و کل دوره. 1 برای روغن 
سویا در دوره رشد و پایانی به ترتیب 6 و 8 درصد است و برای آنتی اکسیدان و عصاره پوست انار به ترتیب 0/01 و 2 % است.

کل دوره )11- 39 روزگی(دوره پایانی )26- 39 روزگی(دوره رشد )11 - 25 روزگی(سطح مورد استفادهتیمارها

ضریب افزایش وزنمصرف خوراک
تبدیل

مصرف 
خوراک

ضریب افزایش وزن
تبدیل

مصرف 
خوراک

ضریب افزایش وزن
تبدیل

098/0162/451/0157177/6390/831/96137/3977/741/77روغن سویا

1105/6760/591/75178/5695/861/86142/0678/501/81

P-value0/00010/0040/00010/59000/00010/010/00010/070/0002

SEM0/570/410/011/190/590/020/640/280/01

0101/5162/051/64177/2192/991/91139/1278/071/78آنتی اکسیدان

1102/1760/991/68178/9993/691/91140/3578/171/80

P-value0/430/090/050/310/430/870/190/790/20

SEM0/58 /410/011/270/600/020/650/290/01

0101/0861/461/65176/0592/801/90138/5977/421/79عصاره پوست انار

1102/5961/581/67180/1693/891/92140/8778/821/79

P-value0/070/850/240/020/590/50/020/0020/8

SEM0/570/410/011/190/060/020/640/280/10

جــدول3. اثر برهمکنش روغن ســویا و عصاره پوســت انار بر افزایــش وزن روزانه ی  
)g( جوجه های گوشتی.  a و b میانگین های دارای بند واژه )های( غیر مشترک تفاوت 
معنی داری دارند )p ≥0/05(. 1 برای روغن ســویا در دوره رشــد و پایانی به ترتیب 6 و 

8 % است و برای عصاره پوست انار 2 % است.

افزایش وزن روزانه در کل دوره روغن سویاعصاره پوست انار

0076/33b± 0/40

1079/14a± 0/40

0178/51a± 0/40

1178/49a± 0/40

p-value0/002

جدول4. اثر برهمکنش روغن ســویا، آنتی اکســیدان و عصاره پوســت انار بر ضریب 
تبدیــل خــوراک.  a، b و c میانگین هــای دارای بنــد واژه )هــای( غیرمشــترک تفــاوت 
معنی داری دارند )p≥ 0/05(.  1 برای روغن سویا در دوره رشد و پایانی به ترتیب 6 و 
8 درصد است و برای آنتی اکسیدان و عصاره پوست انار به ترتیب 0/01 و 2 % است.

ضریب تبدیل خوراک روغن سویاآنتی اکسیدانعصاره پوست انار
در دوره رشد

0001/56 c± 0/03

1001/55 c± 0/03

0101/58 c± 0/03

1101/59 c± 0/03

0011/74 b±0/03

1011/70 b± 0/03

0111/71 b± 0/03

1111/83 a± 0/03

p-value0/04
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دوره رشد شد )p≥0/05(. عصاره پوست انار اثری بر ضریب تبدیل خوراک 

در هیچکدام از دوره های پرورش نداشت. 

برهمکنش روغن ســویا، آنتی اکسیدان و عصاره پوست انار بر ضریب 

تبدیل خوراک تنها در دوره رشــد معنی دار بــود )p≥0/05(. بدترین ضریب 

تبدیل خوراک در دوره رشد مربوط به گروه هایی بود که روغن سویا دریافت 

کــرده بودند و بهترین ضریب تبدیل خوراک مربــوط به گروه هایی بود که 

روغن سویا دریافت نکرده بودند )جدول 4(.

روغن ســویا و آنتی اکســیدان تجاری اثری بــر گوارش پذیری ماده ی 

خشــک، پروتین، چربی خام و خاکســتر نداشــتند. اما عصاره پوســت انار 

گوارش پذیری ماده ی خشــک و چربی خام را افزایــش داد )p≥0/05(، در 

حالی که اثری بر گوارش پذیری پروتین و خاکستر نداشت )جدول 5(.

بــر همکنش روغــن ســویا، آنتی اکســیدان و عصاره پوســت انار بر 

گوارش پذیری چربی معنی دار بود )p≥0/05(، باالترین گوارش پذیری چربی 

مربــوط به گروهی بود که فقط عصاره پوســت انار دریافــت کرده بودند و 

کمترین آن مربوط به گروهی بود که جیره  پایه دریافت کرده بودند )جدول6(.

روغن سویا ســبب افزایش جمعیت الکتوباسیل و اشریشیاکوالی در 

ایلئوم و سکوم شد )p≥0/05(. آنتی اکسیدان سبب کاهش الکتوباسیل در 

ایلئوم و ســکوم شد و جمعیت اشریشیاکوالی در ایلئوم و سکوم را افزایش 

داد. بر خالف آن عصاره پوســت انار سبب افزایش جمعیت الکتوباسیل در 

ایلئوم و ســکوم شد و جمعیت اشریشیاکوالی را در ایلئوم و سکوم کاهش 

داد )جدول 7(.

برهمکنش روغن سویا، آنتی اکسیدان و عصاره پوست انار بر جمعیت 

باکتری اشریشــیاکوالی و الکتوباســیل در ســکوم و ایلئــوم معنی دار بود 

)p≥0/05(. بیشــترین جمعیت باکتری اشریشــیاکوالی ایلئوم و سکوم در 

گروهی مشــاهده شد که فقط روغن ســویا دریافت کرده بودند و کمترین 

آن مربوط به گروهی بود که فقط عصاره پوســت انــار دریافت کرده بودند 

)p≥0/05(. بیشــترین جمعیت الکتوباســیل در ایلئــوم، در گروهی بود که 

فقط عصاره پوست انار دریافت کرده بودند و بیشترین جمعیت الکتوباسیل 

در ســکوم، مربوط به گروهی بود که روغن ســویا همراه با عصاره پوســت 

انار دریافت کرده بودند. کمترین جمعیت الکتوباســیل در ایلئوم مربوط به 

گروهــی بود که فقط آنتی اکســیدان تجاری دریافت کــرده بود و کمترین 

جمعیت الکتوباسیل در سکوم مربوط به گروهی بود که روغن سویا همراه با 

آنتی اکسیدان تجاری دریافت کرده بودند.

روغن ســویا، آنتی اکســیدان تجاری و عصاره پوست انار اثری بر تیتر 

آنتی بادی در 21 و 28 روزگی نداشــتند اما عصاره پوســت انار سبب بهبود 

تیتر آنتی بادی علیه نیوکاســل در 39 روزگی شد )p≥0/05(، بطوریکه تیتر 

آنتی بادی درصفر درصد عصاره پوست انار 2/5 و در 2 % عصاره پوست انار 

3/37 بود.

بحث
افزایش وزن در تیمار دارای عصاره را می توان به افزایش خوش خوراکی 

و به دنبال آن افزایش مصرف خوراک و بهبود ســالمت نسبت داد. که آن 

احتمااًل به ســبب بهبود گوارش پذیری چربی، ماده خشک، کلسیم، فسفر 

و افزایش فعالیت آنتی اکســیدانی باشــد )23(. بهبــود در افزایش وزن بدن 

همچنین احتمااًل می تواند به وسیله تغییر در ترکیب و فعالیت فلورمیکروبی 

روده باشــد )15(، که ممکن است از رشــد باکتری های بیماریزا جلوگیری 

اثر افزودن عصاره   پوست انار به جیره جوجه های گوشتی

جدول 5. اثر کلی جیره های آزمایشی بر گوارش پذیری مواد غذایی )%( جوجه های گوشتی. 1 برای روغن سویا در دوره رشد و پایانی به ترتیب 6 و 8 % است و برای آنتی اکسیدان 
و عصاره پوست انار به ترتیب 0/01 و 2 % است.

خاکسترچربی خامپروتینماده خشکسطح مورد استفادهتیمارها

0/44 ±0/9249/66 ±0/2474/81 ±0/2477/29 ±071/20روغن سویا

171/61± 0/2477/75± 0/2476/79± 0/9249/31± 0/44

p-value0/240/190/140/58

0/44 ±0/9249/06 ±0/2476/08 ±0/2477/49 ±071/06آنتی اکسیدان

171/74± 0/2477/55± 0/2475/53± 0/9249/90± 0/44

p-value0/060/840/670/18

0/44 ±0/9248/93 ±0/2472/37 ±0/2477/35 ±070/75عصاره پوست انار

172/06± 0/2477/69± 0/2479/24± 0/9250/04± 0/44

p-value0/0010/340/00010/08

جــدول 6. بر همکنش روغن ســویا، آنتی اکســیدان و عصاره پوســت انــار بر گوارش 
پذیــری چربــی)%( جوجه هــای گوشــتی. a، b و c میانگین هــای دارای بنــد واژه )های( 
غیرمشــترک تفاوت معنی داری دارند )p≥0/05(. 1 برای روغن ســویا در دوره رشــد و 
پایانی به ترتیب 6 و 8 % اســت و برای آنتی اکســیدان و عصاره پوست انار به ترتیب 

0/01 و 2 % است.

چربیروغن سویاآنتی اکسیدانعصاره پوست انار

00069/63c±1/85

10081/49a±1/85

01074/04abc±1/85

11074/10abc±1/85

00172/64bc±1/85

10180/55ab±1/85

01173/15abc±1/85

11180/83ab±1/85

p-value0/04
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وســموم حاصــل از آن هــا را خنثــی کند زیرا این ســموم، ســبب کاهش 

گوارش پذیری پروتین و شکستن آن به نیتروژن در دستگاه گوارش می شود. 

با افزایش ســن، جوجه ها توانستند از روغن سویا به صورت بهینه استفاده 

کنند که این ســبب افزایش میانگین وزن روزانه در دوره پایانی شــد. اما در 

دوره رشــد نتوانستند از روغن سویا به عنوان منبع انرژی به خوبی استفاده 

کنند. بر خالف آزمایش حاضر، شاید به دلیل سطح باالی استفاده از پوست 

انــار و مواد ضد تغذیه ای موجود در آن مانند تانن، Labib در ســال 2009 

گزارش کرد که خوراندن پودر پوست انار به موش  صحرایی در سطوح )5، 

10 و 15%(، افزایش وزن روزانه بدن را نســبت به گروه شــاهد کاهش داد 

)14(. عالوه بر این Tripathi در سال 2004 گزارش کرد که کاهش وزن 

بدن ممکن است بر اثر کاهش مصرف خوراک و گوارش پذیری پروتین خام 

تحت تٔاثیر تانن فشــرده یا پلی فنول های موجود در پوســت انار باشد )22(. 

برهمکنش روغن سویا و عصاره پوســت انار بر افزایش وزن روزانه در کل 

دوره معنی دار بود )p≥0/05(. عصاره پوســت انار و روغن سویا به تنهایی یا 

همراه با یکدیگر در مقایســه با گروه شاهد میانگین افزایش وزن روزانه را 

بهبود دادند. در مورد این برهمکنش تاکنون آزمایشــی انجام نشده است و 

می توانــد فرض آزمایش حاضر را مبنی بر اینکه در جیره های دارای چربی 

عصاره پوست انار می تواند عملکرد وزنی پرنده را به دلیل دارا بودن خواص 

آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی بهبود بخشد را ثابت نماید.

عصاره پوســت انار سبب افزایش مصرف خوراک در دوره پایانی و کل 

دوره شــد )p≥0/05(، اما اثــری بر افزایش مصرف خوراک در دوره رشــد 

نداشت )جدول Shabtay .)5 و همکاران در سال 2008 نیز گزارش کردند 

کــه اســتفاده از g/kg 10، 20 و 40 عصاره پوســت انــار در جیره گاوهای 

گوشــتی ســبب افزایش مصرف ماده ی خشک  شــد و بیان شد که عصاره 

بر خالف پوســت، اثر منفی حاصل از تانن و فیبر موجود در پوســت انار بر 

خوشخوراکی و استفاده از انرژی جیره را ندارد )19(.

عصــاره پوســت انار اثری بر ضریــب تبدیل خــوراک در هیچکدام از 

دوره های پرورش نداشــت. Rajani و همکاران در ســال 2011 نیز نشان 

دادند پوســت انــار )15g/kg ( اثری بر ضریب تبدیل خــوراک جوجه های 

گوشتی نداشت )18(. همچنین Goni و همکاران در سال 2007 نشان دادند 

که افزودن ویتامین E و تفاله انگور در ســطوح مختلف به جیره  جوجه های 

گوشتی اثری نامناســبی بر بازدهی خوراک نداشتند )7(. برهمکنش روغن 

سویا، آنتی اکســیدان و عصاره پوست انار بر ضریب تبدیل خوراک تنها در 

دوره رشــد معنی دار بــود )p≥0/05(. بدترین ضریب تبدیل خوراک در دوره 

رشد مربوط به گروه هایی بود که روغن سویا دریافت کرده بودند و بهترین 

ضریب تبدیل خوراک مربوط به گروه هایی بود که روغن سویا دریافت نکرده 

بودند )جدول 7(. چون روغن سویا سبب افزایش خوراک مصرفی و کاهش 

میانگین افزایش وزن روزانه در دوره رشــد شد در نتیجه می توان نامطلوب 

شدن ضریب تبدیل خوراک در گروه هایی که روغن سویا دریافت کرده بودند 

را به آن نسبت داد. این مشاهده همسو با فرض پژوهش حاضر مبنی بر اثار 

ناشی از تنش اکسیداتیو و میکروبی در جیره های دارای چربی می تواند باشد. 

الزم به ذکر است که استفاده از عصاره پوست انار در جیره های دارای چربی 

در دوره پایانــی و کل دوره در مقایســه با جیره کنترل فاقد چربی و عصاره 

اثر نامناسبی را بر ضریب تبدیل غذایی نداشت و به نظر می رسد استفاده از 

عصاره، تنش در مرحله رشد را کنترل کرده است.

جدول 7. اثر اصلی جیره های آزمایشی بر جمیت برخی از باکتری های روده )log cfu10( در جوجه های گوشتی. 1 برای روغن سویا در دوره رشد و پایانی به ترتیب 6 و 8 % است 
و برای آنتی اکسیدان و عصاره پوست انار به ترتیب 0/01 و 2 % است.

مکانسطح مورد استفادهتیمارها

سکومایلئوم

اشریشیاکوالیالکتوباسیلاشریشیاکوالیالکتوباسیل

0/002 ±0/0026/19 ±0/0028/50 ±0/0014/50 ±07/41روغن سویا

17/46± 0/0014/55± 0/0028/52± 0/0026/32± 0/002

p-value0/00010/00010/00010/0001

0/002 ±0/0026/22 ±0/0028/65 ±0/0014/42 ±07/57آنتی اکسیدان

17/30± 0/0014/62± 0/0028/37± 0/0026/29± 0/002

p-value0/00010/00010/00010/0001

0/002 ±0/0026/31 ±0/0098/37 ±0/0014/73 ±07/33عصاره پوست انار

17/54± 0/0014/32± 0/0098/65± 0/0026/20± 0/002

p-value0/00010/00010/00010/0001

جدول 8. اثر برهمکنش آنتی اکسیدان تجاری و عصاره پوست انار بر تیتر آنتی بادی 
علیــه نیوکاســل. a، b در هــر ســتون، میانگین هــای دارای بند واژه )های( غیرمشــترک 
تفــاوت معنــی داری دارنــد )p≥0/05(. 1 بــرای روغن ســویا در دوره رشــد و پایانی به 
ترتیب 6 و 8 % اســت و برای آنتی اکســیدان و عصاره پوســت انار به ترتیب 0/01 و 

2% است.

تیتر آنتی بادی در 39 روزگی آنتی اکسیدانعصاره پوست انار

002/38b±0/17

103/75a±0/17

012/63b±0/17

113/00b±0/17

0/008
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شــد. ممکن است که عصاره پوست انار در مکانیسم های که در متابولیسم 

چربی نقش دارند، اثر داشته باشد. این یافته با نتایج محققین دیگری همسو 

است. Jami و همکاران در سال 2012 نشان دادند که استفاده از 1 تا 4 % از 

عصاره پوست انار سبب بهبود گوارش پذیری پروتین خام، ماده خشک، فیبر 

گوارش پذیر در شوینده ی خنثی و تولید شیر در گاوهای شیری شد )12(. این 

یافته ها با پژوهش Olivera و همکاران در سال 2010 همسو نبود. آن ها 

گزارش کردند که خوراندن عصاره  ی پوست انار )g/d 5،10( به گوساله های 

جــوان در 70 روز اول زندگی موجب کاهــش  گوارش پذیری پروتین خام و 

چربی در کل دســتگاه گوارش شد )17(، اختالف بین گوارش پذیری چربی 

خام بین نتایج ما با نتایج این پژوهشگران ممکن است به علت متفاوت بودن 

در سطح، نوع و ویژگی های رقم انار مصرفی و بخصوص نوع حیوان مورد 

آزمایش باشد. تحقیقی  در زمینه اثر عصاره بر گوارش پذیری پرندگان یافت 

نشد، اما Lee  و همکاران در سال 2003 نشان دادند که روغن های اسانسی 

گیاهی می توانند گوارش پذیری چربی را در پرندگان با افزایش کارایی لیپاز 

پانکــراس و افزایش تراوش های صفراوی افزایش دهنــد )13(. این نتایج 

نشــان می دهد که اثرهای متابولیت های ثانویه ی گیاهی بر گوارش پذیری 

مواد غذایی با غلظت های متنوع متابولیت ها، ساختار شیمیایی منابع گیاهی 

و نوع حیوان وابسته است )1(. 

الکتوباســیل ها که جــزء باکتری های مفید روده ی پرندگان هســتند 

می توانند با تولید اســید الکتیک  بسیاری از باکتری های گرم منفی مضر 

مانند اشریشــیاکوالی، را کشته و یا رشد آن ها را متوقف کنند. روغن سویا 

سبب افزایش جمعیت اشریشیاکوالی در ایلئوم و سکوم شد و آنتی اکسیدان 

سبب کاهش الکتوباسیل در ایلئوم و سکوم شد و جمعیت اشریشیاکوالی 

در ایلئوم و سکوم را افزایش داد. اما عصاره پوست انار سبب افزایش جمعیت 

الکتوباسیل در ایلئوم و سکوم شد و جمعیت اشریشیاکوالی را در ایلئوم و 

سکوم کاهش داد. ممکن است که عصاره پوست انار به صورت مستقیم با 

اثر بر غشای باکتری اشریشیاکوالی رشد و جمعیت آن را کاهش داده باشد 

و به دنبال آن جمعیت الکتوباسیل افزایش یافته باشد و یا با افزایش جمعیت 

الکتوباسیل سبب کاهش جمعیت اشریشیاکوالی شده باشد. Ahmed و 

همکاران در ســال 2013 در پژوهشی نشان دادند که در شرایط برون تنی، 

عصاره پوســت انار در ســطوح مختلــف )mg/ml 0/1، 0/2، 0/3، 0/4 و 

0/5( اثر ضدمیکروبی در برابر میکروارگانیسم هایی مانند، استافیلوکوکوس 

اورئوس،اشیرشیا کوالی، پروتئاز والگاریسوس، کاندیداتروپیکالیس، کاندیدا 

آلبیکانس داشت. عصاره پوست انار جمعیت اشریشیا کوالی را از 5 با 1/5 

)CFU ml-1 × 107( کاهــش داد )2(. بــه طور معمــول اثر مهاری عصاره 

پوســت و دانه ی انار بر روی میکروارگانیســم ها به فالونول ها، فنولیک ها، 

آنتوسیانین ها و اسیدهای ارگانیک نسبت داده شدهاست )Ahmet .)20 و 

همکاران در سال 2009 در آزمایشی نشان دادند که اسید گالیک مهمترین 

ترکیــب  فنولیک برای مهار باکتری ها اســت )Hashemi .)3 و همکاران 

در ســال 2012 گزارش کردند که بهبــود در ضریب تبدیل خوراک ممکن 

است بر اثر کاهش تعداد باکتری اشریشیاکوالی در ایلئوم و افزایش فعالیت 

آنتی اکسیدان باشد )8(.

روغن ســویا، آنتی اکســیدان تجاری و عصاره پوست انار اثری بر تیتر 

آنتی بادی در 21 و 28 روزگی نداشــتند اما عصاره پوســت انار سبب بهبود 

تیتر آنتی بادی علیه نیوکاســل در 39 روزگی شد )p≥0/05(، بطوریکه تیتر 

آنتی بادی درصفر درصد عصاره پوست انار 2/5 و در 2 % عصاره پوست انار 

3/37 بود، این بهبود تیتر ممکن است بر اثر افزایش جمعیت الکتوباسیل های 

دســتگاه گوارش باشــد که ســبب تحریک سیستم ایمنی می شــود )16(. 

همچنین الکتوباسیل اسیدوفیلوس می تواند در تولید آنتی بادی های روده ای 

نقش مؤثری داشــته باشد )15(. برهمکنش آنتی اکسیدان تجاری و عصاره 

پوســت انار بر تیتر آنتی بادی علیه نیوکاســل در 39 روزگــی معنی دار بود 

)p≥0/05( که باالترین تیتر مربوط به تیماری بود که فقط عصاره پوســت 

انار دریافت کرده بودند )جدول 11(. تا کنون  برهمکنش عصاره پوست انار و 

آنتی اکسیدان تجاری بررسی نشده است اما ممکن است که عصاره پوست 

انار با بهبود فعالیت آنزیم های آنتی اکســیدانی و بهبود فلورمیکروبی مفید 

دستگاه گوارش مانند الکتوباسیل ها سبب بهبود تیتر آنتی بادی شده باشد.

بــه طور کلی نتایج این پژوهش نشــان داد که عصاره پوســت انار در 

جیره های با و بدون چربی می تواند با بهبود خوراک مصرفی روزانه، گوارش 

پذیری مواد غذایی، فلور میکروبی مفید و سیستم ایمنی بدون اینکه تٔاثیر 

نامطلوبی بر ضریب تبدیل خوراک مصرفی داشــته باشــد، سبب افزایش 

وزن روزانه پرنده ها شــود . بدین ترتیب افق های اســتفاده از آن در صنعت 

پرورش پرندگان به صورت یک محصول تجاری نه تنها به عنوان یک آنتی 

اکسیدان طبیعی  بلکه به دلیل دارا بودن خواص ضد باکتریایی، بهبود دهنده 

سیستم ایمنی و گوارشی کاماًل روشن می باشد.

تشکر و قدردانی
از معاونت تحصیالت تکمیلی دانشــکده کشاورزی دانشگاه شیراز به 

خاطر پرداخت کمک هزینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد آقای شهرام 

رحیمی و شرکت راد آرد پارس به دلیل کمک در فراهم آوردن مواد مورد نیاز 

در این پژوهش، سپاسگزاری می شود.

اثر افزودن عصاره   پوست انار به جیره جوجه های گوشتی
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Abstract:
BACKGROUND: Using commercial antioxidants in the diet of chicken may cause 

cancer, liver swelling and changes in the activity of enzymes, hence their use is limited. 
Alternative herbal materials with antioxidant and antimicrobial properties can increase 
palatability, improve gastrointestinal function, improve the immune system and the per-
formance of birds. OBJECTIVES: The purpose of the experiment was to study the effect 
of pomegranate peel extract (PPE) to a soybean oil diet on broiler performance and other 
related parameters. METHODS: This research was conducted as completely randomized 
design arranged in a 2×2×2 factorial experiment using pomegranate peel extract (PPE), 
antioxidant Nutriad® (AN) and soybean oil (SO). Three hundred and twenty 11 day-old 
Ross 308 broiler chicks were assigned to eight treatments of four replicates each (ten 
chicks per replicate). Data were analyzed using the GLM procedure of the SAS software, 
and the LSM of groups compared at 5% significance level. RESULTS: Soybean oil in-
creased growing and overall feed conversion ratio (FCR) and harmful gastric micro flora. 
The overall ADG and feed intake were increased by PPE. Inclusion of PPE in the diet had 
no effect on FCR. Inclusion of PPE in the diet increased nutrient digestibility, beneficial 
gastric micro flora, lactobacillus, and the antibody titer in 39-day broilers, whereas AN had 
no effect on any of the performance parameters and decreased the beneficial gastric micro 
flora. CONCLUSIONS: The overall results showed that PPE in fat and non-fat containing 
diets might have the potential to increase the daily gain by enhancing feed intake, nutrient 
digestibility, beneficial gastric micro flora and immune system of broilers with  no deleteri-
ous effect on overall FCR.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Feed ingreadients and nutrients in growing (11 to 25 d.) and finishing (26 to 39 d.) periods.

Table 2. Main effect of treatments on Daily weight gain (g), dail feed intake (g) and feed conversion ratio of broilers in grower, 
finisher and overall periods.
Table 3. Interaction effect of soybean oil and pomegranate peel extract on averagedaily gain of broilers.

Table 4. Interaction effect of soybean oil, antioxidant and pomegranate peel extract on feed conversation ration of broilers.

Table 5. Main effect of treatments on nutrient digestibility (percent) of broilers.

Table 6. Interaction effect of soybean oil, antioxidant and pomegranate peel extract on fat digestibility (percent) of broilers.

Table 7. Main effect of treatments on intestinal microflora (log cfu10) of broilers.

Table 8. Interaction effect of antioxidant and pomegranate peel extract on antibody titer against Newcastle of broilers.


