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چکیده

نتایج و تحلیل

این آزمایش به منظور ارزیابی تأثیر عصاره پوست انار و مکمل پروبیوتیکی بر وزن نسبی اندام

اثرات متقابل عصاره پوست انار و پروبیوتیک بر وزن نسبی چربی حفره بطنی ،قلب ،کبد ،بورس و

های داخلی و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی انجام شد360.

طحال جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی معنی دار نبود ( .)P<0/05افزودن پروبیوتیک به جیره

قطعه جوجه گوشتی یکروزه سویه (آربرآکرز پالس) در قالب طرح کامًال تصادفی بصورت فاکتوریل

وزن نسبی کبد را کاهش داد ( )P>0/05که با مطالعه شیر محمدی و همکاران ( )1393که گزارش

 3× 2با  6تیمار و  6تکرار  10قطعه ای استفاده شد .جوجه ها با سه سطح عصاره پوست انار و دو

کردند مکمل پروبیوتیکی باعث کاهش وزن کبد شد ،مطابقت دارد .تغذیه عصاره پوست انار به جوجه

سطح پروبیوتیک از سن یکروزگی تغذیه شدند .نتایج نشان داد که اثر متقابل بین فاکتورها معنی

های گوشتی بر هیچ کدام از متغیرهای ذکر شده تاثیر معنی داری نداشت که این نتایج با نتایج مطالعه

دار نبود ( .)P<0/05افزودن  500میلی گرم عصاره پوست انار/کیلوگرم خوراک مقدار تری

) ،(Sharifian et al. 2019مطابقت دارد .اثرات متقابل عصاره پوست انار و پروبیوتیک بر گلوکز،

گلیسرید را در پالسمای جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی افزایش داد ،اما تغذیه مکمل

کلسترول ،تری گلیسرید و مالون دی آلدئید معنی دار نبود ( .)P<0/05تأثیر عصاره پوست انار فقط بر

پروبیوتیکی وزن نسبی کبد و مقدار پالسمایی کلسترول را کاهش داد (.)P>0/05

غلظت تری گلیسرید معنی دار بود ( .)P>0/05در مورد غلظت تری گلیسرید ،بیشترین غلظت آن در

مقدمه

تیمار حاوی  500میلی گرم عصاره پوست انار در کیلوگرم خوراک و کمترین غلظت آن در تیمار شاهد

تنش گرمایی ،به عنوان یکی از مهم ترین تنش های مؤثر بر طیور در مناطق نیمه گرمسیری

مشاهده شد .افزودن پروبیوتیک باعث کاهش معنی دار غلظت پالسمایی کلسترول شد ( ،)P>0/05و با

و گرمسیری ،تأثیر منفی بر عملکرد تولیدی و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی دارد

مطالعه ) (Alkhalf et al. 2010مطابقت دارد ،که بیان کردند مکمل پروبیوتیکی مقدار کلسترول

( .)Hosseini-Vashan et al. 2020توجه صنعت طیور به سالمت جامعه و محیط زیست

خون را در مقایسه با شاهد کاهش داد.

معطوف شده است ،بنابراین ،برای دستیابی به عملکرد مطلوب و نیز تولید محصوالت سالم ،باید از
افزودنی های خوراکی بی خطر در تغذیه طیور استفاده کرد .پروبیوتیک ها گروهی از این افزودنی
ها می باشند (محمدی و همکاران .)1394 ،انار ،میوه بومی ایران است و حدود  47درصد از کل
انار جهان در ایران تولید می شود ) .(Hosseini-Vashan et al. 2020پوست انار یکی از
فرآورده های فرعی کارخانجات تهیه آبمیوه و رب انار می باشد که بدون استفاده دور ریخته می
شود .پوست انار حاوی منابع غنی آنتی اکسیدان های پلی فنلی از نوع تانن های قابل هیدرولیز
می باشد .مهم ترین ترکیبات فنلی موجود در انار شامل اسید گالیک ،االجیک اسید ،پونیکاالژین،
پونیکالین ،آنتوسیانیدین و فالوانول می باشد (صالح و همکاران .)1394a ،عصاره ی پوست انار
باعث بهبود پروفیل لیپیدهای پالسما می شوند که این اثر احتماالً از طریق مهار فعالیت - 3
هیدروکسی  -3متیل گلوتاریل کوآنزیم آ ردوکتاز و استرول – Oاسایل ترانسفراز ،که دو آنزیم
اصلی برای متابولیسم کلسترول و جذب هستند ،اتفاق می افتد ).(Sharifian et al. 2019

مواد و روش ها
 360قطعه جوجه گوشتی نر و ماده یکروزه سویه آربرآکرز پالس در قالب طرح کامًال تصادفی

نتیجه گیری
یافته های این پژوهش نشان می دهد که افزودن  500میلی گرم عصاره پوست انار/کیلوگرم
خوراک مقدار تری گلیسرید را در پالسمای جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی افزایش داد،
اما تغذیه مکمل پروبیوتیکی وزن نسبی کبد و مقدار پالسمایی کلسترول را کاهش داد .تأثیر
عصاره پوست انار و مکمل پروبیوتیکی بر سایر فراسنجه های اندازه گیری شده معنی دار نبود.
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