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هضم مواد مغذي و استات، پوست و عصاره پوست انار بر عملکرد، قابلیتتوکوفرول- αاثرات
هاي گوشتیمعدنی شدن استخوان جوجه

3طاهر میرکزهیو محمد2رضا فرهوش،2حسن کرمانشاهی،2ابوالقاسم گلیان، 1حسن صالح

چکیده
هاي حاوي روغن ماهی بر عملکرد، رول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیرهتوکوف- αمنظور بررسی اثرات این مطالعه به

قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه سویه 384تعداد . هاي گوشتی، انجام شدهضم مواد مغذي و معدنی شدن استخوان جوجهقابلیت 
هشت . روز تغذیه شدند42در هر تکرار، به مدت هقطعه جوج12تکرار و 4تیمار غذایی و8در قالب طرح کامال تصادفی، با 308راس 

هاي شاهد توکوفرول استات، جیره-αگرم در کیلوگرم میلی200جیره شاهد فاقد افزودنی، جیره شاهد به همراه : تیمار غذایی شامل
گرم در کیلوگرم پوست انار 30و 20، 10هاي شاهد حاوي گرم در کیلوگرم عصاره پوست انار و جیرهمیلی300و 200، 100به همراه

توکوفرول -αگرم در کیلوگرم عصاره پوست انار، عملکرد بهتري را در مقایسه با جیره شاهد، پوست انار و میلی200افزودن . بودند
ي داردرصد خاکستر و کلسیم استخوان اختالف معنیو قابلیت هضم مدفوعی کلسیم، پروتئین، چربی. )P>05/0(دنداستات نشان دا

با افزودن پوست انار و . )P>05/0(توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار نشان دادند - αشاهد با جیره حاويرا در مقایسه جیره
نتایج این . )P>05/0(هاي متراکم و قابل هیدرولیز کاهش نشان داد افزایش میزان آن در جیره، قابلیت هضم ایلئومی و مدفوعی تانن

هاي گوشتی بدون گرم در کیلوگرم عصاره پوست انار به جیره سبب بهبود عملکرد جوجهمیلی200افزودن دهد، یآزمایش نشان م
.ذي در طیور گوشتی شده استاثرات منفی بر قابلیت هضم مواد مغ

قابلیت هضم ایلئومی و مدفوعی، پوست و عصاره پوست انار، جوجه گوشتی: کلیديهايواژه

مقدمه
اده از ـه استفـعالقمندي باخیر،اىـهسالولـدرط

یـزین خوراکـایگـعنوان جهـباهىـاى گیـهافزودنى
یکی از . اي داشته استها افرایش قابل مالحظهبیوتیکآنتی

باشد که داراي خاصیت ها، ترکیبات فنلی میاین جایگزین
اکسیدانی، ضد سرطانی، ضد التهابی و ضد باکتریایی آنتی
هاي گیاهی در تغذیه طیور کارایی افزودنی). 33(باشند می

خام، عصاره و (شکل استفاده : به عواملی زیادي از قبیل
برگ، ساقه، ریشه و (هاي مختلف گیاه ، قسمت)اسانس
.بستگی دارد... ، میزان استفاده و ژنتیک پرنده و )پوست

کننده و صادرکننده عنوان اولین و بزرگترین تولیدایران به
طوریکه در سال ر جهان شناخته شده است بهانار د
هزار تن 670میزان تولید میوه انار در ایران تقریباً 1385

هاي فرعی یکی از فرآوردهانارپوست.)36(بوده است
باشد که بدون میانارآبمیوه و ربکارخانجات تهیه 

پوست انار حاوي منابع غنی . شوداستفاده دور ریخته می
هیدرولیز قابلهايفنلی از نوع تاننهاي پلیاکسیدانآنتی
فنلی موجود در انار اسید ترین ترکیبات از مهم. باشدمی

االجین، ـکونیـالین، پـکونیـالیک، االجیک اسید، پـگ
). 27(باشند آنتوسانیدین و فالوانول می

هاي قابل هیدرولیز، داراي وزن مولکولی پائین و فنل
هاي مختلف قابلیت استخراج با حاللباشند کهمتوسط می

بیشتر (ها با وزن باال مولکول. را دارند) آب، متانول و استن(
ها غیر و باند شده معموال در این حالل) دالتون5000از 

از نقطه نظر فیزیولوژیکی جذب ). 32(باشندقابل حل می
ها، به علت تفاوت در سوخت و ساز و نشدن این مولکول

درباره اثرات تانن . باشدلوله گوارشی مهم میاثرات آن بر
در کاهش مصرف خوراك، سرعت رشد، ضریب تبدیل 
غذایی، انرژي قابل متابولیسم، قابلیت هضم پروتئین و 
کلیسم در آزمایشات دامی گزارشات متنوعی وجود دارد

حاوي تانن (هاي حاوي سورگوم با استفاده از جیره). 3،15(
وتی در طیور گزارش شده است عملکرد متفا) متراکم

اسید تانیک و کاتچین، باعث افزایش دفع چربی، ). 21(
). 3(گرددپروتئین و در نتیجه کاهش قابلیت هضم آنها می

قابلیت جذب تانن قابل هیدرولیز و متراکم در دانه 
انگور و عصاره آن در طی آزمایشات مختلف مورد بررسی

)hsaleh.um@gmail.com:نویسنده مسوول(استادیار، مجتمع آموزش عالی سراوان، -1
دانشگاه فردوسی مشهد، استاد-2

استادیار، مجتمع آموزش عالی سراوان-3
10/7/92: تاریخ پذیرش9/2/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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دانشگاه فردوسی مشهد، استاد-2

استادیار، مجتمع آموزش عالی سراوان-3
10/7/92: تاریخ پذیرش9/2/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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2.......... ............................................................................................................................................توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار بر عملکرد-αاثرات 

هاي قابل تاننبهترقابلیت جذب . قرار گرفته است
هاي متراکم در جیره طیور گزارش هیدرولیز نسبت به تانن

شده است همچنین آنها تاثیرات کمتري بر قابلیت جذب 
تاثیرات عصاره دانه انگور . موجود در جیره دارندمواد دیگر

گرم دانه 60افزودن . باشدمینسبت به دانه انگور، متفاوت
انگور در کیلوگرم جیره سبب کاهش عملکرد پرنده و 

گرم 6/3قابلیت هضم پروتئین شده است اما افزودن 
عصاره پوست انار در هر کیلوگرم جیره سبب بهبود 

ر منفی بر قابلیت جذب مواد دیگر جیره، عملکرد بدون تاثی
هاي جدید درزمینه تانن بیشتر بر یافته. )6،14(شده است 

اثرات مثبت آنها تاکید شده است تا محدودیت خوراك و 
عنوان مهمترین به(اسید گالیک ،قابلیت هضم مواد مغذي

بعد از جذب به پروپیل گاالت تبدیل ) ترکیب پوست انار
اکسیدانی، ضد التهابی و ضد سرطانی نتیشود و اثرات آمی

اثرات مثبت ضد باکتریایی، قارچی و . دهداز خود نشان می
).17(ها امروز کامال به اثبات رسیده است مخمر تانن

هدف از این آزمایش، بررسی اثرات پوست و عصاره 
هاي حاوي روغن ماهی بر عملکرد، پوست انار در جیره

و ) هاي متراکم و قابل هیدرولیزاننت(قابلیت هضم ایلئومی 
هاي چربی، پروتئین، فیبر، کلسیم، فسفر، تانن(مدفوعی 

و معدنی شدن استخوان درشت ) متراکم و قابل هیدرولیز
.بودهاي گوشتی، نی جوجه

هامواد و روش
استخراج عصاره 

آوري در دماي محیط بعد از جمعدر ابتدا پوست انار 
جهت. آسیاب شد40استفاده از غربال خشک و با 

) 40/60(آب /گیري پوست، از حالل متانولعصاره
کیلوگرم پوست انار لیتر از حالل به یک4. استفاده شد

. نگهداري گردیدساعت در دماي اتاق6افزوده و به مدت 
فیلتر تا ذرات درشت به 42محلول با کاغذ واتمن شماره 

ري مجددا با ذرات درشت تکرار گیعصاره. خوبی جدا گردند
گیري، محلول با استفاده از روتاري بعد از عصاره. گردید

تغلیظ ) گراددرجه سانتی30تحت شرایط خالء و (اواپریتور
). 2،12(و در شرایط انجماد نگهداري شد 

هاي آزمایشیحیوانات و جیره
قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سویه راس 384تعداد 

4تیمار غذایی و8تصادفی با در قالب طرح کامال308ً
روز 42خروس در هر تکرار به مدت جوجه12تکرار و 

جیره شاهد فاقد : تیمار غذایی شاملهشت. تغذیه شدند
گرم در میلی200اکسیدان، جیره شاهد حاوي آنتی

، 100هاي شاهد حاوي وفرول استات، جیرهتوک- αکیلوگرم 
گرم در کیلوگرم عصاره پوست انار و میلی300و 200
گرم در کیلوگرم پوست 3و 2، 1هاي شاهد حاوي جیره

گرم در کیلوگرم خاك اره در همه 30مقدار . انار بودند
هاي حاوي پوست انار مورد استفاده ها به جزء، جیرهجیره

ها داراي غلظت انرژي قابل همه جیره. قرار گرفت
متابولیسم و درصد مواد مغذي یکسان و بر اساس راهنماي 

ها در جوجه).1جدول (تنظیم شدند 308پرورش راس 
.کل دوره پرورش به آب و غذا دسترسی آزاد داشتند

هاآوري دادههاي جمعروش
صورت روزانه ثبت مصرف خوراك و افزابش وزن بدن به

1-21اي در مراحل  صورت دورهتبدیل خوراك بهو ضریب 
. ، محاسبه شد)روزگی1-42(روزگی و کل دوره 22-42و 
گرم در کیلوگرم 3تیمار آزمایشی حاوي 8روزگی، 16از 

. ها اختصاص یافتروزگی به جوجه21اکسید کروم تا سن 
آوري روزگی با پهن کردن روزنامه در بستر، جمع19در 

منظور اندازه گیري روز در چند نوبت به2مدفوع به مدت 
چربی، پروتئین، فیبر، کلسیم، (قابلیت هضم مدفوعی 

. آغاز گردید) هاي متراکم و قابل هیدرولیزفسفر، تانن
هاي خوراك و مدفوع با استفاده از آون در دماي نمونه
. ساعت خشک گردید24گراد به مدت درجه سانتی105
یک نمونه جهت نمونه ائلیومی روزگی از هر تکرار21در 

هاي مورد انجماد خشک قرار گرفت تا کشتار و سپس نمونه
قابلیت هضم ایلئومی تانن متراکم و قابل هیدرولیز محاسبه 

روزگی از هر تکرار یک قطعه جوجه 42در سن . گردد
انتخاب و پس از ذبح، استخوان درشت نی پاي چپ آنها از 

مه پاك شد و تا زمان آنالیز هاي ضمیالشه جدا و از بافت
.گراد نگهداري شددرجه سانتی- 20در دماي 
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3........ ..............................................................................................................................1394پاییز و زمستان / 12شماره / سال ششم/ پژوهشهاي تولیدات دامی

)درصد(هاي آزمایشی ترکیب جیره- 1جدول 
جیره 
شاهد

توکوفرول αگرم در کیلوگرم میلی
استات در جیره شاهد

گرم در کیلوگرم عصاره پوست انار                          میلی
در  جیره شاهد

گرم در کیلوگرم پوست انار                            
در  جیره شاهد

200100200300102030
اقالم خوراکی

50/5050/5050/5050/5050/5050/5050/5050/50ذرت
50/3550/3550/3550/3550/3550/3550/3550/35سویا

00/500/500/500/500/500/500/500/5گلوتن درت
00/200/200/200/200/200/200/200/2چربی حیوانی

100/200/200/200/200/200/200/200/2روغن ماهی
200/000/003/002/001/030/020/010/0مکمل

330/030/027/028/029/000/010/020/0خاك اره
77/177/177/177/177/177/177/177/1دي کلسیم فسفات

30/130/130/130/130/130/130/130/1سنگ آهک
35/035/035/035/035/035/035/035/0نمک

08/008/008/008/008/008/008/008/0ترئونین-دي ال
32/032/032/032/032/032/032/032/0متیونین-دي ال

38/038/038/038/038/038/038/038/0لیزین-ال
400/500/500/500/500/500/500/500/5ویتامینه-مکمل معدنی

مقادیر محاسبه شده مواد مغذي
/00/302500/302500/302500/302500/302500/302500/302500)کیلوگرم/کیلوکالري (متابولیسم انرژي قابل

3025
50/2350/2350/2350/2350/2350/2350/2350/23(%)پروتئین خام 

32/432/432/432/432/432/432/432/4(%)چربی خام 
72/572/572/572/572/572/572/572/5(%)فیبرخام  

05/105/105/105/105/105/105/105/1کلسیم
50/050/050/050/050/050/050/050/0فسفر قابل دسترس

43/143/143/143/143/143/143/143/1لیزین
70/070/070/070/070/070/070/070/0متیونین
07/107/107/107/107/107/107/107/1سیستین+متیونین

محاسبه شده ترکیبات فنلیمقادیر
کیلوگرم ماده / گرم(کل ترکیبات فنلی 

13/113/179/620/588/266/149/132/1)خشک
کیلوگرم / گرم(هاي قابل هیدرولیز تانن

94/097/001/569/399/148/127/109/1)ماده خشک
کیلوگرم ماده / گرم(هاي متراکم تانن

00/000/003/002/001/021/014/007/0)خشک
-توکوفرول استات، جیره-αگرم در کیلوگرم میلی200جیره شاهد فاقد مکمل، جیره شاهد حاوي : هشت تیمار غذایی شامل-2.روغن ماهی از شرکت مهرگان خزر رشت تهیه گردید-1

هاي حاوي پوست مقادیر پوست انار در جیره-3.گرم در کیلوگرم پوست انار بودند30و 20، 10هاي حاوي گرم در کیلوگرم عصاره پوست انار و جیرهمیلی300و 200، 100هاي حاوي 
.انار جایگرین خاك اره شد

گرم ویتـامین  میلیK3 ،2/1گرم ویتامین میلیE ،76/1واحد بین المللی ویتامین D3 ،8/8واحد بین المللی ویتامین A ،2000واحد بین المللی ویتامین 7040: مقدار ویتامین مقادیر-4
B1 ،2/3گرم ویتامین میلیB2 ،4/6گرم ویتامین میلیB3)کلسیم پنتوتنات( ،گرم ویتامینمیلی28B5)نیاسین( ،گرم ویتامین میلی97/1B6 ،38/0گرم ویتامین میلیB9) فولیک اسـید( ،

و همچنین پیش مخلوط معدنی اضافه شده بـه  .  گرم کولین کلراید را در هر کیلوگرم جیره تأمین نمودمیلی320و ) بیوتین(H2گرم ویتامین میلیB12 ،12/0گرم ویتامین میلی008/0
.گرم سلنیوم را در هر کیلوگرم جیره تأمین نمودمیلی16/0و گرم ید میلی69/0گرم مس، میلی8/4گرم روي، میلی74/51میلی گرم آهن، 60گرم منگنز، میلی60: جیره مقادیر

آنالیزهاي آزمایشگاهی
چربی، آنالیز تقریبی پوست انار، فضوالت، استخوان، 

فیبر، پروتئین، قند محلول و خاکستر بر اساس روش 
AOAC)1 (ترکیبات فنلی پوست انار بر اساس . انجام شد

تانن متراکم ). 9(گیري شد ساکالتو اندازه-روش فولین
هاي ایلئومی و مدفوعی بر اساس روش پوست انار و نمونه

و تانن قابل هیدرولیز آن بر اساس روش ) 18(ماکار و بکر 
گیري جهت اندازه. گیري شداندازه) 7(کام و هیزیل 

و مدفوع ابتدا ایلئومهاي جیره، و کروم نمونهسفرکلسیم، ف
). 1(بوسیله اسید نیتریک و پرکلریک اسید، هضم شد 

و کروم AOACها مطابق با سپس غلظت کلسیم در نمونه
بوسیله دستگاه ) 35(مطابق با روش ویلیامز و همکاران 

Varian SpectrAA 50B)اسپکتروفتومتر جذب اتمی
Atomic Absorption Spectrometer: Varian

Ltd,USA) فسفر . نانومتر تعیین گردید420در طول موج
با استفاده از )1(کل با استفاده از روش مولیبدو وانادات 

نانومتر620دستگاه اسپکتوفتومتري در طول موج
. گیري شداندازه

آنالیز آماري
در ) SAS)28افزار آماري هاي حاصله با استفاده از نرمداده

تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماري قالب طرح کامآلً
اي دامنهبراي مقایسه میانگین از آزمون چند. قرارگرفت

مدل . استفاده گردید05/0داري دانکن در سطح معنی
:بودصورت زیر ریاضی این طرح در حالت کلی به
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4.......... ..............................................................................................................................................توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار بر عملکرد-αاثرات 

Xij = μ + Ti + εij

Xijمقدار هر مشاهده ،μ ،میانگین جمعیتTi اثر تیمار
i ،امεijباشندخطا آزمایشی میاثر.

نتایج و بحث
.نشان داده شد2وست انار در جدول آنالیز تقریبی پ

و )  درصد18(نتایج آنالیز نشان دهنده باال بودن فیبر خام 
هاي تانن. باشدمی) درصد17(قندهاي محلول
قسمت اعظم ترکیبات فنلی موجود در قابل هیدرولیز 
الفالح و هاي این پژوهش با نتایجیافته. پوست انار بود

.مطابقت داشت) 10(همکاران 

)بر حسب ماده خشک(آنالیز شیمیایی پوست انار- 2جدول 
44/95 (%)ماده خشک 
50/3 (%)پروتئین 
27/1 (%)چربی 
53/18 (%)فیبر خام 
22/17 (%)قندهاي محلول
43/3 (%)خاکستر 
00/170 1گرممیلی(کل ترکیبات فنلی 

TAE / خشکگرم ماده(
74/153 )گرم ماده خشک/ TAEگرم میلی(کل تانن 
51/137 )گرم ماده خشک/ TAEگرم میلی(هاي قابل هیدرولیز تانن

72/6 2گرممیلی(هاي متراکم تانن
CE /گرم ماده خشک(

1-TAE : ،2اکی واالنت گالیک اسید-CE :اکی واالنت کاتچین

گرم (، مصرف خوراك )گرم در روز(وزن روزانه افزایش
22- 42و 1- 21و ضریب تبدیل غذایی در طی ) در روز

. ، نشان داده شده است3روزگی و کل دوره در جدول 
αهاي حاوي عصاره پوست انار و استفاده از جیره

توکوفرول در مقایسه با جیره حاوي پوست انار، تاثیرات 
وزن روزانه داشتند داري بیشتري بر افزایشمعنی

)05/0<P( . گرم عصاره پوست انار در میلی200استفاده از
کیلوگرم جیره، سبب افزایش وزن در کل دوره در مقایسه 

و جیره توکوفرول استات-αپوست انار و هايبا مکمل
هاي تغذیه مصرف خوراك جوجه.  )P>05/0(شاهد شد

انار در هاي حاوي سطوح مختلف پوست شده با جیره
توکوفرول استات و سطوح -αهاي حاوي مقایسه با جیره

مختلف عصاره پوست انار و شاهد از نظر آماري کاهش 
20سطوح ). P>05/0(داري، در هر سه دوره داشتند معنی

گرم پوست انار در کیلوگرم جیره، مصرف خوراك را 30و 
هاي پوست و عصاره پوست انار،در مقایسه با جیره

α-صورت قابل بهو جیره شاهد فرول استاتتوکو
ضریب تبدیل .ها کاهش دادنداي در همه دورهمالحظه

شده با هاي تغذیه روزگی در جوجه1-21غذایی در 
هاي حاوي سطوح مختلف پوست انار کاهش جیره
توکوفرول -αهاي حاوي داري در مقایسه با جیرهمعنی

نشان دادندرا استات، سطوح مختلف عصاره و شاهد
)05/0<P .( بهترین ضریب روزگی و کل دوره22- 42در ،

200حاوي جیرهبا شدههاي تغذیه جوجهتبدیل در 
.گرم در کیلوگرم عصاره پوست انار مشاهده شدمیلی

گزارشات بسیار اندکی در زمینه استفاده از محصوالت 
. در جیره طیور وجود دارد) پوست و عصاره آن(جانبی انار

مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی در افزایش وزن،
. گیردهاي محیطی قرار میثیر استرسأطیور تحت ت

اکسیدان مانند هاي حاوي آنتیاستفاده از جیره
توکوفرول استات، فالونوئید و C،αهاي ویتامین

هاي ناشی از استرس باعث کاهش آسیبلیفنترکیبات 
شده است که گزارش).  5(گرددمختلف در حیوانات می

در جیره بلدرچین سبب بهبود Cاستفاده از ویتامین
با توجه به این که ). 26(گرددکارآیی مصرف خوراك می

درصد روغن ماهی در جیره مورد استفاده 2در این تحقیق 
قرار گرفت که سبب افزایش تجمع اسیدهاي چرب 

ست چاپ گزارشات در د(غیر اشباع با چند پیوند دوگانه 
اکسیداسیون این اسیدهاي . در جیره و گوشت شد) ما

گردد و استفاده از چرب احتماال سبب افزایش استرس می
هایی مانند توکوفرول استات و عصاره پوست اکسیدانآنتی

.انار شاید منجر به کاهش استرس می شود 
بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراك بوسیله 

ه طیور با اسید گالیک، گزارش شده است مکمل کردن جیر
6/3گرم در کیلوگرم هسته انگور و 30استفاده از ). 17(

غنی از (گرم در کیلوگرم عصاره هسته انگور در جیره 
، سبب بهبود ضریب تبدیل شده و افزایش )ترکیبات فنلی

گرم در کیلوگرم منجر به 60سطح استفاده هسته انگور به 
فزایش ضریب تبدیل غذایی شده کاهش مصرف خوراك و ا

هاي متراکم در جیره که دلیل آن افزایش میزان تانن. است
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افزایش میزان مصرف خوراك در ). 14(گزارش شده است 
هاي که از جیره حاوي سورگوم تغذیه شدند، توسط جوجه

عنوان گردید که با نتایج این ) 21(وتی و همکاران کنای
ست انار استفاده شده بود و کاهش مصرف آزمایش که از پو

گزارشات . خوراك را نشان داده است مطابقت نداشت
هاي مشابه حاوي ترکیبات فنلی مانند موجود که در جیره

سورگوم و باقال کاهش عملکرد طیور را به دلیل افزایش 
مصرف خوراك و در نتیجه افرایش ضریب تبدیل غذایی 

ه حاضر کاهش عملکرد به در مطالع). 29(کنند توجیه می
علت کاهش وزن بدن و مصرف خوراك و در نتیجه افزایش 

کاهش عملکرد مضافاً. ضریب تبدیل خوراك بوده است
هاي تانن(به دلیل ماهیت ترکیبات فنلی است ممکن 

و تاثیرات متفاوت آنها بر ) زمتراکم و قابل هیدرولی
هاي کاهش مصرف خوراك در جوجه. خوراکی باشدخوش

هاي حاوي پوست انار در مقایسه با غذیه شده با جیرهت
هاي حاوي عصاره پوست انار، شاید به دلیل غلظت جیره

که (ها باشد هاي متراکم در این جیرهچندین برابري تانن
دلیل ). 6ها نشان داده شده است، جدول در آنالیز نمونه
هاي توان براي بهبود عملکرد بهتر در جیرهدیگري را می

200اوي عصاره پوست انار به خصوص در جیره حاوي ح
هاي گرم عنوان کرد، احتماال به دلیل کاهش رادیکالمیلی
و ضد قارچی آنها در خوراك ) اکسیدانیآنتینقش (آزاد 
محصوالت حاصل از اکسیداسیون مانند کتون، ). 9(باشد 

آلدئید و استر ممکن است منجر به توسعه فساد و طعم 
تاورز و ). 23(خوراکی گردند کاهش خوشنامطبوع و 

گزارش کردند که استفاده از پروپیل گاالت ) 31(همکاران 
و اتوکسی کوئین ممکن است باعث افزایش مصرف خوراك 

با افزایش سطح استفاده ترکیبات فنلی در جیره، . گردد
شود کاهش عملکرد در طیور و دیگر حیوانات مشاهده می

، 10(توکوفرول استات αمختلف استفاده از سطوح ). 21(
اختالف ) گرم در کیلوگرم جیرهمیلی200و 100، 50

هاي عملکردي داري را با جیره شاهد از نظر شاخصمعنی
αگرم میلی200هاي استفاده نشان ندادند که با یافته

توکوفرول استات در کیلوگرم جیره در این پژوهش در 
).8(باشد توافق می

توکوفرول استات، پوست و عصاره αهاي ثیر مکملأت
ظاهري پروتئین، چربی، فیبر، پوست انار بر قابلیت هضم

4ی را در جدول روزگ21تا 17در سنین کلسیم و فسفر
هاي قابلیت هضم ظاهري کلسیم در جوجه. نشان داده شد

توکوفرول استات و αهاي شاهد، تغذیه شده با جیره

. داري نداشتمعنیار تفاوت سطوح مختلف عصاره پوست ان
هاي حاوي پوست انار باعث کاهش قابلیت هضم اما جیره

αهاي تغذیه مکمل). P>05/0(ظاهري کلسیم شدند 
ثیر أتوکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار، ت

داري بر قابلیت هضم ظاهري فسفر نشان ندادند معنی
)05/0>P .(چربی کمترین قابلیت هضم ظاهري پروتئین و

). P>05/0(هاي حاوي پوست انار مشاهده شد در جیره
قابلیت هضم فبیر جیره حاوي پوست انار در مقایسه با 

). P>05/0(داري را نشان داد ها، افزایش  معنیدیگر جیره
هاي جیره و اتصال ترکیبات فنلی با پروتئین

هاي هضمی و پروتئین مستقر در آنزیم: مانند(آندوژنوسی 
سبب کاهش قابلیت ) هاي داخلی لوله گوارشیسمتق

هاي حاوي ترکیبات فنلی هضم ظاهري پروتئین در جیره
دلیل این امر واکنش بین گروه هیدروکسی ). 5(شود می

در نتیجه این . باشدپلی فنل با گروه کربونیل پروتئین می
آمینه در واکنش، قابلیت هضم ظاهري پروتئین و اسید

).  22(یافت شده با سورگوم و باقال کاهش ها تغذیه جوجه
همجنین اتصال ترکیبات فنلی با اسیدهاي آمینه الیزین، 
تریپتوفان و سیستئین باعث کاهش قابلیت هضم پروتئین 

این نتایج با ). 25(شوند و ارزش بیولوژیکی آن می
هاي حاصل از مکمل کردن جیره با پوست انار در یافته

و هرناندز و همکاران ) 4(ز و همکاران بیرن.باشدتوافق می
نشان دادند که عصاره هسته انگور و مخلوط ) 16(

هاي گیاهی تاثیري بر قابلیت هضم ظاهري پروتئین عصاره
که این نتایج با نتایج حاصل از افزودن عصاره . ندارند

.  پوست انار به جیره در آزمایش حاضر مطابقت داشت
ضم چربی توسط ترکیبات مکانسیم کاهش قابلیت ه

استفاده از . فنلی یه طور روشن مشخص نشده است
ها و موش سبب افزیش دفع فنلی در جوجههاي پلیجیره

گزارش ) 24(روي و همکاران ). 3،4(گردد چربی در می
هاي صفراوي توانند با نمکهاي متراکم میکردند که تانن

کاهش نشان باند شوند و قابلیت هضم چربی را و کلسترول 
مکانسیم دیگري که براي کاهش هضم چربی بیان . دهند

هاي دخیل در هاي متراکم با آنزیمشود باند شدن تاننمی
). 19(باشد می) آمیالزαتریپسین، لیپاز و (هضم چربی 

هاي حاوي پوست انار کاهش قابلیت هضم چربی در جیره
چربی با افزایش قابلیت هضم . باشداحتماال به این دالیل 

توکوفرول در مقایسه با جیره شاهد αمکمل کردن جیره با
) 8(و چاي و همکاران ) 4(در آزمایشات برینز و همکاران 

.مشاهده شد
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و ضریب تبدیل ) رم در روزگ(، مصرف خوراك روزانه )گرم در روز(توکوفرول استات، عصاره پوست انار و عصاره پوست انار بر افزایش وزن روزانه αهاي تاثیر تغذیه مکمل-3جدول 
هاي گوشتیجوجه

جیره 
شاهد

توکوفرول αگرم  در کیلوگرم میلی
استات در جیره شاهد

گرم  در کیلوگرم عصاره پوست انار  میلی
در  جیره شاهد

گرم  در کیلوگرم پوست انار در 
P-ValueSEMجیره شاهد

200100200300102030
)گرم در روز(افزایش وزن روزانه 

21-1a66/29a71/30a46/29a91/30a26/30b74/27b63/27c83/2401/080/0
42-22a09/80b34/79b19/76a25/81b01/78bc15/74c70/69c22/6701/040/1
42-1b88/54ab02/55b83/52a08/56ab14/54b94/50c67/48c02/4605/010/1

)گرم در روز(مصرف خوراك روزانه 
21-1ab75/47b30/47ab19/47a98/49ab99/47b37/46bc62/44c16/4301/022/1
42-22a72/164a60/160a22/160a26/160a64/164a57/160b51/156c96/15303/043/2
42-1a24/106a18/104a71/103a12/105a31/106ab47/103b57/100b56/9801/083/1

ضریب تبدیل خوراك
21-1a61/1a54/1a60/1a62/1a58/1ab67/1a61/1b74/102/0011/0
42-22c06/2c02/2bc10/2d97/1bc11/2ab16/2a25/2a29/202/0013/0
42-1d93/1de89/1cd96/1e87/1cd96/1c03/2bc06/2a14/205/0012/0

).>05/0P(دار هستند هاي با حروف متفاوت در هر سطر داراي تفاوت معنیمیانگین

هاي گوشتی روزگی جوجه21تا 17ظاهري مدفوعی، مواد مغذي  در سنین پوست انار بر قابلیت هضمتوکوفرول استات، عصاره پوست انار وαهاي تاثیر تاثیر تغذیه مکمل-4جدول 

).>05/0P(دار هستند هاي با حروف متفاوت در هر سطر داراي تفاوت معنیمیانگین

جیره 
شاهد

توکوفرول αگرم  در کیلوگرم میلی
استات در جیره شاهد

گرم  در کیلوگرم عصاره پوست انار  میلی
در جیره شاهد 

ر در  گرم  در کیلوگرم پوست انا
P-ValueSEMجیره شاهد

200100200300102030
a78/77a00/77a10/77a82/76a83/75b52/74b81/74b81/7301/023/2کلسیم
a91/76a33/76a31/76a42/76a71/75a11/76a66/75a31/7514/035/3فسفر

a48/85a93/85a02/86a25/86a06/86b43/84bc12/83c74/8201/024/3پروتئین 
b19/87a83/88ab91/87ab87/87ab95/87b93/86c01/85d79/8301/046/3چربی 
a42/32a62/32a67/32a71/32a88/32a71/33a67/33a23/3408/023/1فیبر 

اثرات 
α -

توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار بر عملکرد
.....................................

....................................................
 .........................................................
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تانن زیاد در باکه جیره حاوي سورگوم گزارش شده است 
مقایسه با جیره شاهد سبب افزایش قابلیت هضم فیبر 

هاي مختلف اما در این پژوهش، جیره). 11(شود می
در این . اهري فیبر نشان نداندثیري بر قابلیت هضم ظأت

هاي حاوي پوست انار ، ابقاء کلسیم نیز در جیرهآزمایش
ثیرات أاحتماال به دلیل ت. ادندداري را نشان دکاهش معنی

باشد ترکیبات فنلی بر محیط روده و اتصال کلسیم می
)30.(

αهاي حاوي عصاره، پوست انار و ثیر تغذیه جیرهأت
توکوفرول بر میزان درصد خاکستر، کلسیم و فسفر 

میزان درصد . نشان داده شد5خوان در جدول است
هاي ثیر جیرهأتنی تحتخاکستر و کلسیم استخوان درشت

جیره حاوي سطوح باالي ). P>05/0(مصرفی قرار گرفت 
پوست انار سبب کاهش میزان درصد خاکستر استخوان 

گرم میلی200و 100همچنین استفاده از سطوح . شدند
گرم در کیلوگرم میلی200در کیلوگرم عصاره پوست انار و 

αداري با جیرهتوکوفرول استات در جیره تفاوت معنی
شاهد از نظر میزان کلسیم ابقاء شده در استخوان را نشان 

هاي حاوي کاهش درصد کلسیم استخوان در جیره. ندادند
پوست انار به دلیل قابلیت جذب کمتر کلسیم در آنها 

داري بر هاي مختلف تغذیه شده تاثیر معنیجیره. باشدمی
چاي و ). P<05/0(قابلیت ابقاء فسفر نشان ندادند 

α، گزارش کردند که سطوح مختلف )8(ان همکار
ثیري بر درصد خاکستر، کلسیم و فسفر أتوکوفرول ت

هاي این پژوهش استخوان نداردکه در توافق با یافته
.باشدمی

توکوفرول قابلیت αهاي عصاره، پوست انار و اثر مکمل
در قابل هیدرولیز و متراکمهضم ایلئومی و مدفوعی تانن

داري در قابلیت تفاوت معنی. ده شدنشان دا6جدول 
قابل هیدرولیز و متراکم در ایلئومی و مدفوعی تانن

در این ). P>01/0(هاي مختلف مشاهده گردید جیره
قابل آزمایش، قابلیت هضم ایلئومی و مدفوعی، تانن

دهد که این نشان می. متغیر بود% 78تا 51هیدرولیز از 
وري ها داراي بهرهی بافتاحتماال ترکیبات فنلی، در برخ

گزارشات بسیار کمی درباره قابلیت هضم . باشندزیستی می
) 4(برینز و همکاران .ترکیبات فنلی در طیور وجود دارد

قابل هیدرولیز هسته قابلیت هضم ایلئومی و مدفوعی، تانن
اي اثرات تغذیه. گزارش کردنددرصد73تا 55انگور را 

ا در نتیجه جذب مونومر یا هفنلناشی از مصرف پلی
اسیدهاي آراماتیک حاصل از تجزیه آنها و تداخل 

ها جذب نشده با مواد موجود در لوله گوارش و یا فنلپلی
عوامل کاهش دهنده ممکن است در . باشدهر دو آنها می

باشند لوله گوارش باشند که بر محیط روده تاثیرگذار می
کردند که گزارش ) 13(گونی و همکاران ). 30(

هاي فنلهایی زیادي در تجزیه پلیهاي روده تواناییباکتري
) 34(وارد و همکاران . قابل استخراج را در موش دارند

نشان دادند که میکروفلورا کولون انسان قادر به تجزیه 
ها به ترکیبات ساده همچون اسیدهاي فنولیک فنلپلی
قابلیت .  ندتوانند جذب و متابولیزه گردباشند که میمی

توانند می) درصد41تا 19(هاي متراکم هضم پائین تانن
کننده این موضوع باشد که فلور میکروبی کولون و تایید

. سکوم روده طیور توانایی بسیار کمی در تجزیه آنها دارد
هاي متراکم در گزارش گونی و این قابلیت هضم پائین تانن

هاي حاوي از جیرهاستفاده. نیز مشاهده شد) 13(همکاران 
). 29(سورگوم نیز عدم جذب تانن متراکم را نشان دادند 

در . باشدباال بودن وزن مولکولی میعلت جذب نشدن آنها،
هاي متراکم در آزمایش حاضر قابلیت هضم بیشتر تانن

هاي حاوي عصاره پوست انار هاي تغذیه شده با جیرهجوجه
مشاهده گردید، که هاي حاوي پوست انار، نسبت به جیره

هاي حاوي شاید به دلیل پائین بودن تانن متراکم در جیره
.عصاره باشد
گرم عصاره پوست انار سبب بهبود میلی200افزودن 

افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و کاهش چربی حفره 
قابلیت هضم مدفوعی پروتئین، چربی، . بطنی گردید

ی تانن قابل هیدرولیز کلسیم، فسفر و قابلیت هضم ایلئوم
هاي حاوي عصاره پوست انار و ثیر مکملأتها تحتدر جیره

αطور قابل توکوفرول قرار نگرفت اما مکمل پوست انار به
اي سبب کاهش قابلیت هضم ظاهري پروتئین، مالحظه

چربی، کلسیم و قابلیت هضم ایلئومی تانن قابل هیدرولیز 
عی تانن متراکم در قابلیت هضم ایلئومی و مدفو. گردید
هاي حاوي عصاره پوست انار نسبت به جیره حاوي جیره

گرم عصاره پوست میلی200افزودن . پوست انار باالتر بود
انار در کیلوگرم جیره سبب بهبود عملکرد، بدون اثرات 

هاي گوشتی منفی بر قابلیت هضم مواد مغذي در جوجه
.شودمی
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هاي گوشتیخاکستر استخوان درشت نی جوجهتوکوفرول استات، عصاره پوست انار و عصاره پوست انار بر درصد کلسیم فسفر وαهاي ثیر تغذیه مکملأت- 5جدول 
جیره 
شاهد

توکوفرول αگرم  در کیلوگرم میلی
هداستات در جیره شا

گرم  در کیلوگرم عصاره پوست انارمیلی
در  جیره شاهد

گرم  در کیلوگرم پوست انار در
P-ValueSEMجیره شاهد

200100200300102030
a85/49a77/49a78/49a64/49a55/49a76/48ab41/48b01/4801/002/1(%)خاکستر

a09/37a02/38a08/37ab09/36b01/36b01/36b09/35b04/3503/005/0(%)کلسیم خاکستر استخوان 
a18/23a05/23a11/23a08/23a07/23a11/23a05/23a01/2305/034/0(%)فسفر خاکستر استخوان 

).>05/0P(دار هستند هاي با حروف متفاوت در هر سطر داراي تفاوت معنیمیانگین

هاهاي قابل هیدرولیز و متراکم جیرههاي مختلف بر قابلبت هضم ایلئومی و مدفوعی تاننثیر تغذیه جیرهأت-6ول جد
هاي متراکمفنلهاي قابل هیدرولیزفنل

17-21کل مصرف در طی 
)گرم(روزگی

قابلیت هضم 
ایلئومی

قابلیت هضم 
مدفوعی

روزگی17- 21کل  مصرف در طی 
)گرممیلی(

قابلیت هضم 
ایلئومی

قابلیت هضم 
مدفوعی

تیمارهاي  غذایی
ناچیزناچیزناچیزd23/4a16/76a91/78جیره شاهد

توکوفرول استات به جیره شاهدαگرم در کیلوگرم میلی
200d36/4a50/76a62/78ناچیزناچیزناچیز

یره شاهدگرم در کیلوگرم عصاره پوست انار به جمیلی
100d45/4a75/75a23/78d4ab41/44a57/39
200b60/16a23/75a12/78d9a11/46bc23/32
300a54/22a44/75a57/77d10a13/47b68/34

گرم در کیلوگرم پوست انار به جیره شاهد
10d90/4b47/63b34/72c315c36/39d56/21
20c70/5bc67/57b81/70b630b78/41d28/19
30c66/6c71/51c34/64a945a57/46c32/27

P-Value01/001/001/001/001/001/0
S EM41/022/138/154/598/075/0

).>05/0P(دار هستند هاي با حروف متفاوت در هر سطر داراي تفاوت معنیمیانگین

اثرات
α -
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Effect of α-Tocopherol Acetate, Pomogrante Peel and Extract on Performance,
Nutrient Digestibilities and Tibia Bone Calcifaction in Broiler Chickens

Hassan Saleh1, Abolghasem Golian2, Hassan Kermanshahi2, Reza Farhoosh2 and Mohammad
Taher Mirakzehi3

Abstract
An experiment was conducted to evaluate the effect of α-tocopherol, extract and pomogrante

peel in diet contained fish oil on performance, nutrients digestibilities and tibia bone calcifaction in
broiler chickens. Three hundred and eighty four 1-d-old male broiler chicks (Ross 308) were
randomly allotted to 8 groups with 4 replicates of 12 birds each and reared for 42 days.Eight dietary
treatments including, control diet without feed additive, control diet mixed with 200 mg/kg α-
tocopherol, control dietmixed with 100, 200 and 300 mg/kg peel pomogrante exractand control diet
dietmixed 10, 20 and 30 g pomogrante peel per kg of diet. Additions of 200 mg/ kg of pomegranate
peel extract, showed better performance than other supplements. Fecal digestibility of calcium,
protein, fat and ash and bone calcium had significant difference compared to diets without
supplement (P<0/05). As the pomegranate peeland increased in diet than condensed tannins and
hydrolysable apparent ileal digestibility decreased (P<0/05). The results of this experiment showed,
that suplementation of 200 mg/kg of pomegranate peel extract in diet were improved performance
without negative effects on nutrient digestibilities in broiler chickens.
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