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    چکیده
هاي حاوي روغن مـاهی  توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره-αاکسیدانی این مطالعه به منظور بررسی اثرات آنتی 

 308قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سـویه راس   384هاي گوشتی انجام شد. تعداد سید چرب سینه جوجهبر درصد چربی و الگوي ا
هشـت تیمـار    .اسـتفاده شـد  روز  42اي در هر واحد آزمایشی، به مدت جوجه 12تکرار  4تیمار و  8تصادفی، با  در قالب طرح کامالً

هـاي حـاوي   توکوفرول استات، جیـره -αگرم در کیلوگرم میلی 200اوي اکسیدان، جیره شاهد حشامل: جیره شاهد فاقد آنتیآزمایشی 
-گرم در کیلوگرم پوست انار بودند. جهت غنی 3و  2، 1هاي حاوي گرم در کیلوگرم عصاره پوست انار و جیرهمیلی 300و  100،200

یک قطعه جوجه انتخـاب و پـس از   روزگی از هر تکرار  42ها افزوده شد. در سن درصد روغن ماهی به همه جیره 2سازي گوشت، 
 .نگهداري شد. آنالیز ترکیب اسید چرب، با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی انجام شد -C20⁰ذبح، گوشت سینه چرخ و در دماي

وزا دوکـ ، پنتانوئیـک ایکـوزا میزان ذخیره اسید  ).P<05/0تیمارهاي مختلف قرار نگرفت( تأثیریدهاي چرب اشباع عضله سینه تحت اس
یافـت  توکوفرول و عصاره پوست انار افزایش -αهاي حاوي هاي تغذیه شده با جیرهدر گوشت جوجه هگزانوئیکدوکوزاو  پنتانوئیک

)05/0p<05/0(هاي گوشـت نداشـت  درصد چربی نمونه داري برها اثر معنیاکسیدانی به جیره). افزودن انواع مکمل آنتیp>  اثـرات .(
گرم در کیلو میلی 200اکسیدانی مشابه با افزودن گرم در کیلوگرم عصاره پوست انار قدرت آنتیمیلی 300و  200اکسیدانی سطوح آنتی
 هاي غنی شده تولیدي نشان داد.توکوفرول استات به جیره در گوشت-αگرم 

 پوست انار -اکسیدانآنتی -اسیدهاي چرب - گوشت مرغ کلمات کلیدي:

  مقدمه
طور روز افزونی مورد توجـه  هاي کیفی مانند ترکیب الشه و الگوي اسید چرب بهگوشت طیور، شاخص امروزه با افزایش کمی تولید

دوکوزا اسید  ،(EPA) 1پنتانوئیکایکوزااسیدهاي چرب غیر اشباع  ،تغذیه انساندر  3-امگا چرب هايترین اسیدممهقرار گرفته است. 
 شـود عروقی می-هاي قلبیباعث کاهش بیماريتند. این اسیدهاي چرب هس (DHA) 3دوکوزا هگزانوئیکاسید  و) DPA( 2پنتانوئیک

جذب و  خوراکی هايدر بافتها را آن ،ايل مالحظهبتغییر قا بدونتوانند میاي حیوانات تک معده جیره،اسیدهاي چرب ). با تغییر 6(
) گزارش کردنـد، افـزودن   6(ریمر و گیونباشد. می DHAو  EPA ،DPAنمایند. روغن ماهی منبع سرشار از اسیدهاي چرب ذخیره 

-در گوشـت ران جوجـه   LC-PUFA: n-3گرم در کیلوگرم میلی 1500گرم در کیلوگرم روغن ماهی به جیره سبب ذخیره حدود  40

هـزاران   ). سـالیانه 10(نده انار در جهان شناخته شده استعنوان اولین و بزرگترین تولید کننده و صادرکنایران بهشود. می هاي گوشتی

                                                   
١ - Eicosa pantadocanoic acid 
٢ - Docosa pantadocanoic acid 
٣ - Docosa hexaenoic acid 
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انـار در   همـراه دانـه  پوسـت بـه   شود. (پوست و دانه) این میوه در کارخانجات فرآوري بدون استفاده دور ریخته میتن محصول جانبی
باشـد.   فنلـی مـی  هـاي پلـی  اکسـیدان ).  پوست انار حاوي منابع غنی آنتـی 3(باشد باالتر می فنلیها داراي ترکیبات  مقایسه با سایر میوه

-آنتوسانیدین و فالوانول میکاالجین، کالین، پونیاسید، پونیست انار شامل: اسیدگالیک، االجیکیبات فنلی موجود در پومهمترین ترک

تـرین مرحلـه   گیري مهمها باشد. عصارهصورت خام یا عصاره استخراجی آنتواند بههاي گیاهی، میاکسیدان). استفاده از آنتی7(باشند
باشد. استخراج با حالل متانول بیشترین مقـدار اسـتخراج عصـاره و همچنـین     میزان قابل قبول می سیدان بهاکبراي بدست آوردن آنتی

توکـوفرول اسـتات،   -αاکسـیدانی  هدف از این آزمایش، بررسی اثـرات آنتـی   ).1(دهداکسیدانی را نشان میرت آنتیباالترین مقدار قد
  باشد.هاي گوشتی میی بر روي الگوي اسید چرب عضالت ران جوجههاي حاوي روغن ماهانار، در جیره پوست و عصاره

  هامواد و روش
تا زمان انجام  -20) خرد و در دماي 40(مش محیط خشک و با استفاده از آسیاب آوري در دمايدر ابتدا پوست انار بعد از جمع

گوشتی نر قطعه جوجه 384). تعداد 2ه شد() استفاد40/60ول/آب(گیري پوست، از حالل متانآزمایش نگهداري شد. جهت عصاره
روز تغذیه شدند. جهت  42اي به مدت جوجه 12تکرار  4تیمار غذایی و  8تصادفی با  در قالب طرح کامالً 308یکروزه سویه راس 

دان، جیره اکسیها افزوده شد. هشت تیمار غذایی شامل: جیره شاهد فاقد آنتیدرصد روغن ماهی به همه جیره 2سازي گوشت، غنی
گرم در کیلوگرم عصاره پوست میلی 300و  200، 100هاي حاوي توکوفرول استات، جیره- αگرم در کیلوگرم میلی 200شاهد حاوي 

-جز، جیرهها بهگرم در کیلوگرم خاك اره در همه جیره 3گرم در کیلوگرم پوست انار بودند. مقدار  3و  2، 1هاي حاوي انار و جیره

ها داراي غلظت انرژي قابل متابولیسم و درصد مواد مغذي یکسان و بر گرفت. همه جیرهانار مورد استفاده قرار اوي پوستهاي ح
روزگی از هر تکرار یک جوجه کشتار و  42در پایان دوره پرورش در سن  ).1(جدول تنظیم شدند 308اهنماي پرورش راس اساس ر

نگهداري شدند.   -C20⁰بار چرخ و در دماي  2و با استفاده از چرخ گوشت اشته ن پوست و استخوان، بردعضله سینه بعد از جدا کرد
چرب با دستگاه گاز  ) انجام شد. جداسازي اسیدهاي1به  2(با استفاده از کلروفرم و متانول هاي چرخ شدهاستخراج چربی از نمونه

تصادفی مورد  در قالب طرح کامالً SASفزار آماري اهاي با استفاده از نرمداده، آمریکا) صورت گرفت. UNICAM(کروماتوگرافی
 استفاده گردید.  05/0داري اي دانکن در سطح معنیتجزیه و تحلیل آماري قرارگرفت. براي مقایسه میانگین از آزمون چند دامنه

  نتایج و بحث
نشان داده شده است. اسیدهاي چرب  2چرب گوشت سینه به ترتیب در جدول هاي مختلف در جیره بر ترکیب اسیداکسیدانآنتی تأثیر

). اسیدهاي چرب در P<05/0هاي مختلف قرار نگرفت (اکسیدانآنتی تأثیر) در گوشت سینه تحت 18:0Cو  SFA)14 C ،16:0 Cاشباع 
ر تحت ها در جیره و تولیدشان در کبد بستگی دارد. اسیدهاي چرب اشباع نسبت به اسیدهاي چرب غیر اشباع بیشتمیزان آنطیور به

خصوص در عضله گیرند. طیور توانایی بسیار کمی براي تغییر در میزان ذخیره این اسیدهاي چرب بهها در کبد، قرار میتولید آن تأثیر
) در نمونه گوشت MUFA(چرب غیر اشباع با یک باند دوگانه). میزان اسیدهاي 9(اس تغییر اسید چرب جیره را دارندسینه، بر اس

توکوفرول استات و سطوح مختلف عصاره، از -αهاي حاوي هاي شاهد و سطوح پوست انار در مقایسه با جیرهرهتغذیه شده با جی
دلیل ) بهPUFA(رب غیر اشباع با چند باند دوگانه). افزایش ذخیره اسیدهاي چP>05/0(داري را نشان دادنداختالف معنی نظر آماري

 SFAگردد. این آنزیم نقش مهمی در تبدیل می MUFAدارند، سبب کاهش تولید  سچورازدي –9کنندگی که بر روي آنزیم ممانعت
) موجود در گوشت سینه نگهداري شده در دماي C 20:4و  18:2 C ،20:3 C( n-6). اسیدهاي چرب غیراشباع 6(کندایفا می MUFAبه 

). گوشت P>05/0(داري را نشان دادندرات معنیتغییهاي مختلف، اکسیدانهاي حاوي آنتیهاي تغذیه شده با جیرهیخچال در جوجه
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هاي حاوي هایی که با جیرهاکسیدان، کمترین میزان این اسیدهاي چرب را در مقایسه با آنهاي تغذیه شده با جیره فاقد آنتیجوجه
در یخچال  طی نگهدارياکسیدان تغذیه شده بودند، داشت. پوست انار توانایی کمتري در مهار اکسیداسیون این اسیدهاي چرب آنتی

گوشت سینه آن کمتر بود. افزودن  n-6توکوفرول استات و سطوح عصاره از خود نشان داد و میزان اسیدهاي چرب -αدر مقایسه با 
) در گوشت سینه شد و میزان PUFA n-3 )18:3 C ،EPA ،DPA ،DHAاکسیدان به جیره، سبب افزایش ذخیره اسیدهاي چرب آنتی

هایی که با جیره شاهد تغذیه اي نسبت به آنها، افزایش قابل مالحظههاي تغذیه شده با این جیرهب در گوشت جوجهاین اسیدهاي چر
هاي حاوي پوست و سطح پائین هاي تغذیه شده با جیره). اگرچه این افزایش، در گوشت جوجهP>05/0شده بودند، نشان دادند(

در روغن ماهی، استفاده از روغن ماهی در جیره سبب  DHAو  EPA ،DPAهاي چرب عصاره، کمتر بود. با توجه به غنی بودن اسید
بیشتري را در گوشت سینه  DHA)، میزان ذخیره 4(). جانگ و همکاران8گردد(گوشت طیور می 3-اي چرب امگاافزایش اسیده

به  3- ه به حساسیت باالي اسیدچرب امگااکسیدان اسیدگالیک گزارش کردند. با توجهاي تغذیه شده با جیره تجاري حاوي آنتیجوجه
توکوفرول و -αرسد. نظر میها که نقش فیزیولوژیکی در تغذیه انسان دارند، ضروري بهاکسیداسیون، جلوگیري از اکسیده شدن آن

اسیدهاي اند. افزایش میزان شده 3-گرم عصاره در کیلوگرم جیره، باعث کاهش اکسیداسیون اسیدچرب امگامیلی 300و  200سطوح 
ها نسبت به اسیدهاي گردد که این سبب افزایش آندر جیره باعث افزایش دخیره آن در گوشت سینه می 3-چرب زنجیره بلند امگا
گردد. نتایج مشابه توسط عبید و همکاران می n-6/n-3شود که در نتیجه منجر به کاهش نسبت در بافت می 6-چرب زنجیره بلند امگا

سازي گوشت مرغ از نظر درصد روغن ماهی به جیره، باعث غنی  2دهد که افزودن نتایج این تحقیق نشان می ) گزارش شده است.5(
گرم در کیلوگرم عصاره پوست انار میلی 300و  200توکوفرول و سطوح -αاکسیدان گردد. استفاده از آنتیمی 3-اسیدهاي چرب امگا

ه دلیل اثرات ممانعت کنندگی از اکسیداسیون این اسیدهاي چرب بوسیله این آنتی ب احتماالً 3- منجر به افزایش اسیدهاي چرب امگا
  باشد.اکسیدان می

  (%)هاي آزمایشیترکیب جیره   -1جدول 
   )0- 7دوره آغازین    (  )8- 24دوره رشد (  )42- 25دوره پایانی (

 ذرت  50/50 40/54 90/52

 کنجاله سویا 50/35 56/31 86/33

 وتن درتگل 00/5 00/4 40/2

 چربی حیوانی 00/2 50/3 00/5

  1روغن ماهی  00/2  00/2  00/2

  2اکسیدانآنتی  00/0  00/0  00/0

  3خاك اره  30/0  30/0  30/0

 دي کلسیم فسفات 77/1 60/1 40/1

 سنگ آهک 38/0 07/1 05/1

 نمک 35/0 47/0 41/0

 ترئونین-دي ال 08/0 06/0 00/0

 متیونین -دي ال 32/0 26/0 18/0

 لیزین -ال 38/0 28/0 00/0

 ویتامینه-مکمل معدنی 50/0 50/0 50/0

 متابولیسم (کیلو کالري /کیلوگرم)انرژي قابل 00/3025 00/3150 00/3200

 پروتئین خام (%) 50/23 43/21 00/21

 چربی خام (%)  32/5  99/5  32/7

 فیبرخام  (%)  72/5  51/5  59/5

 کلسیم 05/1 90/0 85/0

 فسفر قابل دسترس 50/0 45/0 63/0

  لیزین  43/1  24/1  06/1
  متیونین  70/0  55/0  52/0
  متیونین+سیستین  07/1  95/0  86/0
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 200اکسیدان، جیـره شـاهد حـاوي    هشت تیمار غذایی شامل: جیره شاهد فاقد آنتی  2روغن ماهی از شرکت مهرگان خزر رشت تهیه گردید.  1 
، 10هـاي حـاوي   گرم در کیلوگرم عصاره پوست انار و جیرهمیلی 300و  200، 100هاي حاوي جیرهتوکوفرول استات، -αگرم در کیلوگرم میلی

  هاي حاوي پوست انار جایگرین خاك اره شد.مقادیر پوست انار در جیره zگرم در کیلوگرم پوست انار بودند.     30و  20

  
  

گـرم  گرم به ازاي هر کیلـو اکسیدانی(میلیمنابع مختلف آنتی ده باهاي گوشتی تغذیه شجوجه ترکیب اسید چرب گوشت سینه  2جدول 
  گوشت)

  جیره  
  شاهد

  توکوفرول استات  αگرم  در کیلوگرم میلی
  افزوده شده به جیره شاهد

گرم در کیلوگرم عصاره پوست انار افزوده شده  به میلی
  جیره شاهد

  گرم در کیلوگرم پوست انار افزوده شده به جیره
  P-Value SEM  شاهد 

200  100  200  300  1  2  3  

14:0 C  00/84  60/82  00/83  75/82  25/82  25/82  25/82  25/83  99/0  71/8  
16:0 C  20/2687  00/2624  00/2675  75/2643  50/2616  25/2706  00/2644  00/2646  02/0  30/129  
16:1 C  40/348  80/339  75/341  25/343  00/344  00/344  00/345  25/344  56/0  90/45  
18:0 C  00/1138  00/1142  50/1143  00/1138  50/1153  50/1137 25/1157  00/1142  65/0  90/99  
18:1 C  a20/3302  b20/3264  ab50/3281  b75/3262  b00/3258  a00/3302  ab50/3277  ab00/3280  01/0  40/189  
18:2 C  d00/2423  a00/2517  c00/2473  b00/2494  b00/2493  c00/2454  c00/2460  c25/2475  01/0  90/107  
18:3 C  c00/123  a00/143  b00/131  a00/139  a00/143  bc50/126  b00/130  b00/129  001/0  10/11  
20:3 C  80/51  80/53  00/53  00/53  00/53  00/52  00/52  00/52  01/0  44/6  
20:4 C  60/77  80/78  25/77  00/78  00/78  00/77  00/77  75/77  01/0  74/7  

1
EPA

  d40/109  a60/139  c00/117  b00/129  ab00/133  cd50/115  c25/120  c00/119  001/0  95/8  
2

DPA
  d40/359  a40/410  c25/376  b25/390  ab75/397  c00/373  c00/377  c00/376  001/0  35/20  

2
DHA  

c20/107  a60/119  ab00/115  ab75/117  00a/119  b25/113  b00/113  b00/113  001/0  45/11  
4

SFA 
ab20/3909  b60/3848  ab50/3901  ab00/3865  b25/3853  a00/3926  ab50/3883  ab75/3871  01/0  55/242  

5
MUFA 

a60/3650  c00/3604  cb25/3623  c00/3606  c00/3602  ab00/3622  cb50/3622  b25/3624  01/0  65/215  
6

PUFA 
e20/3251  a80/3461  c00/3342  b75/3400  b75/3416  d00/3311  cd25/3329  cd50/3324  01/0  76/225  

7
N-3 

e00/699  a60/812  d25/739  c00/776  b75/792  d25/728  d25/740  d50/737  001/0  66/62  
8

LC n-3 
e00/576  a60/669  25/608  c00/637  b75/649  cd75/601  c25/610  c50/608  001/0  48/54  

9
N-6 

d20/2553  a00/2649  b00/2603  ab00/2625  ab00/2624  c00/2583  c00/2589  c00/2587  01/0  22/193  
n-6/n-3 

a65/3  e26/3  bc52/3  d38/3  de31/3  b54/3  c49/3  bc51/3  01/0  91/0  
اسیدهاي چـرب  C ،(6 18:1و   C 16:1اسیدهاي چرب تک اشباعC ،(5) 18:0و   C ،16:0 C 14:0اسیدهاي چربی اشباع( 4،دوکوزا هگزانوئیکاسید  3 وک دوکوزا پنتانوئیاسید  2، پنتانوئیکایکوزااسید  1

بـا  اسـیدهاي چـرب غیـر اشـباع      DHA ، (8و   C ،EPA  ،DPA 18:3( 3-اسیدهاي چـرب امگـا  7)،  DHAو  C ،18:3 C ،20:3 C ،20:4 C ،EPA  ،DPA 18:2با چند باند  چندگانه(غیر اشباع 
 باشـد دار بـین تیمارهـا مـی   غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنی در هر ردیف حروفC  ،20:3 C ،20:4 C      (a-e 18:2( 6-اسیدهاي چرب امگا 9)،DHAو   EPA  ،DPA(3-امگا  دلنزنجیره ب

)05/0P < .(  
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Abstrac 
The effect of dietary α-tocopherol (α-Toc), pomegranate peel extract (PPE) and pomegranate peel 
(PP) was investigated on fatty acid profile and percent fat in raw braest meats broiler chicke. Broiler 
chickens were received 8 dietary treatments including, control diet, control diet mixed with 200 
mg/kg α-Toc, and 100, 200 and 300 mg/kg PPE, and 10, 20 and 30 g/kg PP. All diets were 
contained 2% fish oil to enhance the enrichment of unsaturated fatty acid n-3 in birds. At the end of 
the feed-ing trial, one chick from each pen (4 chicks per treat-ment) was killed and meat samples were stored 
in freezr (-20°C). Fatty acid profile of sample was determined by gas chromatography. There were no 
significant differences in the concentration of saturated fatty acid (SFAs) in the breast meat among 
the treatments.Results showed that eicosapentaenoic acid (EPA), docosapentaenoic acid (DPA), 
docosahexaenoic acid (DHA) and phenolic compounds had increased in raw breast meat of α-tocopherol and 
exract peel pomegranate diets (p<0.05). Inclustion antioxidant in diets had not significant effect on percent 
fat mucles (p>0.05). In conclusion, dietary supplementation with 200 and 300 mg/kg PPE may 
improve the antioxidative potential and functional qualities of broiler thigh meat. The antioxidant 
potential of PPE was equal to that of α-tocopherol in refrigerated meat.  
KEYWORDS: Meats Broiler- Fatty Acid- Antioxidant- Peel pomegranate 


