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 چکیده

 (دانیاکس یآنت) پاداکسندۀ با مقایسه در (V. venifera) یاقوتی  انگور  ۀتفال و آبی عصارۀ ،یمتانول  ۀعصار کاربرد تأثیر زیابیار برای آزمایش این
 یگوشت  یها جوجه در سکوم( ) کور رودۀ یاییباکتر جمعیت و خون سرم گیپاداکسند و یمنیا  عملکردی، هایشاخص بر (BHT) یتجار
 در تکرار هر در جوجه قطعه ده و تکرار سه آزمایشی، گروه پنج در نر، جنس 308 راس سویۀ گوشتی روزۀ  یک جوجۀ هقطع 150 گرفت. انجام
به پایه جیرۀ ؛(افزودنی گونه هیچ بدون پایه جیرۀ) شاهد :شامل آزمایشی های گروه .شدند آزمایش روز 42 مدت به تصادفی کامل طرح قالب
به پایه جیرۀ و انگور آبی عصارۀ درصد 3 همراهبه پایه جیرۀ انگور؛ تفالۀ درصد 3 همراهبه پایه جیرۀ انگور؛ متانولی عصارۀ ppm 150 همراه
 تأثیر انگور متانولی عصارۀ ppm 150 کاربرد داد، نشان طالعهم این از آمدهدستبه نتایج .بودند BHT تجاری پاداکسندۀ ppm 200 همراه
 آبی، عصارۀ از استفاده .داشت شاهد آزمایشی گروه به نسبت پرندگان آنفلوآنزای و نیوکاسل ویروس علیه ایمنی پاسخ زایشاف بر داری معنی
 پراکسیداز گلوتاتیون و دیسموتازاکسید سوپر هایآنزیم پاداکسندگی فعالیت در داری معنی افزایش به منجر جیره در انگور متانولی عصارۀ و تفاله

 کاهش بر داری معنی تأثیر به منجر انگور متانولی عصارۀ از استفاده همچنین شد، شاهد گروه با مقایسه در کل داکسندگیپا ظرفیت و
 ریزجانداران میزان کاهش بر داری معنی تأثیر نیز انگور متانولی عصارۀ ppm 150 کاربرد شد. نیز غشا یچرب پراکسیداسیون میزان

 شد مشخص طالعهم این در .داشت گوشتی های جوجه کور رودۀ در موجود هایفرمکلی و یاکولیاشرش ،سالمونال های()میکروارگانیسم
 ضریب و مصرفی خوراک بدن، وزن افزایش شامل عملکردی های فراسنجه بر آماری لحاظ از داریمعنی تأثیر گرفته کاربه آزمایشی های گروه
 یاقوتی انگور متانولی عصارۀ و آبی عصارۀ تفاله، حاوی آزمایشی های گروه آمدهدستبه جنتای به توجه با اینبنابر نداشت. غذایی تبدیل

 .شود گرفته نظر در BHT تجاری پاداکسندۀ برای مناسبی جایگزین توانند می
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ABSTRACT 

The current experiment was conducted to evaluate the effect of methanolic and aqueous extraction of Yaghooti grape 
and Yaghooti grape pulp (V. venifera) compared to a commercial antioxidants (BHT) on Performance, Immunity 
Responses, serum antioxidant activity and cecum bacterial population of Broilers. One hundred and fifty day-old 
Ross 308 broiler chicks were assigned to 5 dietary treatments, 3 replicated in each treatment and 10 chicks per each 
replicate in a completely randomized design for 42 days. The experimental treatments consisted of: control (basal diet 
without additive); basal diet with 150 ppm grape methanolic extract; basal diet with 3% grape pulp; basal diet with 
3% grapes aqueous extract and basal diet with 200 ppm BHT as commercial antioxidants. The results showed that use 
of 150ppm grape methanolic extract had a significant effect on immune response against Newcastle disease and avian 
influenza viruses compared to the control group. The use of aqueous extracts, pulp and methanolic extract led to a 
significant increase in enzymatic antioxidant activities (superoxide dismutase and glutathione peroxidase) and total 
antioxidant capacity compared to the control group. Also, use of grape methanolic extract reduced the lipid 
peroxidation of membranes significantly. The use of 150 ppm grape methanolic extract significantly reduced the 
Salmonella, Escherichia coli and coliforms in cecum of broiler chicks. It can be concluded that pulp, Aqueous and 
methanolic extracts of Yaghooti grape could be considered as a suitable substitute for BHT commercial antioxidant. 
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 مقدمه

 پراکسیداسیون القای با توانندمی زادآ هایرادیکال

 محصوالتی تولید و نشده اشباع چرب اسیدهای

 ای یاخته غشای به 1(MDA) دآلدهیدیمالون همچون

 ایمنی سامانۀ تضعیف به منجر نهایت در و زده آسیب

 Fasseas) شوند پرنده اکسیدانی()آنتی پاداکسندگی و

et al., 2007). آنزیمی ایهپاداکسنده وجود رغمبه 

 پراکسیدازگلوتاتیون ،2(SOD) دیسموتازسوپراکسید

(GPX)3 کاتاالز و (CAT)4 های)ویتامین آنزیمیغیر و 

E، C، کوآنزیم فنولی، های ترکیب Q بدن، در ...( و 

 بردن بین از به قادر تنهایی به دفاعی سامانۀ

 همین به نیست، بدن در ایجادشده آزاد هایرادیکال

 دارد خارجی منابع از پاداکسنده تأمین به نیاز جهت

 & Kono) شودمی تأمین غذایی منابع طریق از که

Fridovich, 1982). که دارد وجود زیادی بسیار شواهد 

 یها پاداکسنده ایتغذیه سوء تأثیر و بودن سمی

راتیبوت مانند غذایی مواد به شده اضافه مصنوعی

 تولوئنیسدروکیهراتیبوت ،5(BHA) ولیآنیدروکسیه

(BHT)6 نونیدروکیهلیبوتترت و (TBHQ)7 تأیید را 

 خطر این بر افزون .(Williams et al., 1999) کندمی

 آزمایشگاهی حیوانات در سرطان ایجاد و کبدی آسیب

 است مصنوعی هایپاداکسنده از استفاده هایعیب از

(Williams et al., 1999). به نیاز این بنابر 

 بیشتر بخشیاثر و کمتر سمیت با قوی های پاداکسنده

 است طیور پرورش صنعت در ناپذیرپرهیز ضرورت یک

 سالمت افزایش و حفظ منظور به امروزه دلیل همین به

 ارزان و جدید منابع به یابیدست نیز و کنندگانمصرف

 ضایعات به زیادی توجه طبیعی هایپاداکسنده قیمت

 طبیعی یها پاداکسنده حاوی کشاورزی محصوالت

 گسترش .(Fasseas et al., 2007) است شده معطوف

 ایجاد موجب کشور در میوه درختان کشت سطح

 آبمیوة تهیۀ هایکارخانه جمله از جانبی صنایع

 جانبی های  فرآورده جمله از که است شده پرشماری

                                                                               
1. Malondialdehyde 

2. Super oxid dismutase 

3. Glutathione peroxidase 

4. Catalase  
5. Butylated Hydroxy Aniol  
6. Butylated Hydroxyl Toluene  
7. Tert Butyl Hydrokinon  

 تفاله مانند جانبی پسماندهای تولید هاکارخانه این

 خود به را اصلی لمحصو درصد 25 حدود که بوده

 افزون هاتفاله .(Kang et al., 2006) دهدمی اختصاص

 دارند، را محصول مغذی مواد از مقادیری اینکه بر

 کانی مواد و هاویتایید پاداکسنده، مواد باال، خام الیاف

 از درند. پایینی قیمت اصلی محصول نسبت به و داشته

 تن میلیون 3 درحدود ایران در انگور تولید کهآنجایی

 انگور درصد 20 از بیش ،(Marin et al., 2007) است

 باقی تفاله صورتبه انگور آب و شیره گرفتن از پس

 تفالۀ تولیدی، هایتفاله ترینمهم از یکی لذا ماند،می

 (Alipour & Rouzbehan, 2007) است انگور از حاصل

 در تن هزار 50 از بیش انگور تفالۀ تولید ما کشور در و

 انگور هایدانه و پوسته حاوی تفاله، این که بوده الس

 از گیاهی انگور .(Zengting et al., 2013) است

 که است Vitis جنس و (Vitaceae) سانانتاک خانوادة

 V. venifera گونۀ به متعلق آن تجاری های رقم بیشتر

 معطر های ترکیب و قندها آلی، اسیدهای حضور است.

 ها،تانن آنتوسیانینی، های ترکیب میوه، گوشت در

 و هاتانن و پوست در معطر های ترکیب و هافالونول

 اهمیت میوه این تا شده موجب انگور بذر در روغن

 ,Kennedy) باشد داشته دارویی و غذایی نظر از باالیی

 فالونوئیدها  و هافنول از غنی منبع انگور تفالۀ (.2008

 توانمی ها آن بین از که بوده پاداکسنده منابع عنوانبه

 اشاره هاپروسیانیدین و هاکاتچیناپی ها،کاتچین به

 و باال حجم به توجه با .(Zengting et al., 2013) کرد

 محیط در مواد این دفع ها،تفاله زیاد آب محتوای

 موجب را بسیاری محیطی زیست های چالش اطراف

 ارائۀ درصدد محققان خاطر همینبه .شودمی

 کاهش و پسماندها این از بهینه استفادة های لح راه

 یراهکارها جمله از .هستند محیطی زیست های چالش

 تفالۀ مانند هامیوه ضایعات کاربرد ،یشنهادیپ

 و دام خوراک در آن آب استحصال از پس مانده باقی

 مربوطه هایکارخانه در آن فرآوری از پس البته طیور

 منابع دقیق بررسی پایۀ بر اینکه به توجه با است.

 درزمینۀ آزمایشی گوشتی هایجوجه در پیشین،

 این در است نگرفته صورت یاقوتی انگور تفالِ کاربرد

 متانولی، عصارة پاداکسندگی ایمقایسه تأثیر آزمایش

 بر BHT تجاری پاداکسندة با یاقوتی  انگور آب و تفاله
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 های شاخص ایمنی،  عملکردی، هایشاخص

 کور رودة های باکتری و خون مسر پاداکسندگی

 است. شده ارزیابی گوشتی های جوجه در )سکوم(

 

 هاروش و مواد

 ةروز کی ۀجوج قطعه 150 از بررسی، این انجام برای

 وزن میانگین با (308 راس )سویۀ نر جنس یگوشت

 طرح پایۀ بر آزمایش شد. استفاده گرم 40 روزگی یک

 ده و تکرار سه ،یشیآزما گروه پنج با تصادفی کامل

 به آزمایشی های گروه شد. انجام تکرار هر در مشاهده

 گونه هیچ بدون پایه جیرة) شاهد :شامل ترتیب

 متانولی عصارة ppm 150 همراهبه پایه جیرة ؛(افزودنی

 جیرة انگور؛ تفالۀ درصد 3 همراهبه پایه جیرة انگور؛

به پایه جیرة و انگور آبی عصارة درصد 3 همراهبه پایه

 .بودند BHT تجاری پاداکسندة 200ppm همراه

 28 تا 1) آغازین دورة دو برای آزمایشی های جیره

 راهنمای پایۀ بر (روزگی 42 تا 28) پایانی و (روزگی

 تهیۀ از پس .شد تنظیم (2014) 308 راس پرورش

 بررسی تحت های افزودنی از نیاز مورد میزان پایه جیرة

 شدند تهیه آزمایشی های مارتی و افزوده پایه جیرة به

 به اول روز سه در سالن نوردهی برنامۀ (.1 )جدول

 ساعت 23 صورت به چهارم روز از و پیوسته صورت

 روز در سالن دمای بود. تاریکی ساعت 1 و روشنایی

 هر ازای به بعد به اول هفتۀ از و بوده درجه 34 اول

 هفتۀ در و کرد پیدا کاهش سلسیوس درجۀ 2 هفته

 طول در یافت. کاهش سلسیوس درجۀ 20 به ،ششم

 آب به آزاد صورت به ها جوجه همۀ آزمایش اجرای دورة

 به داشتند. دسترسی مصرفی خوراک و آشامیدنی

 دان وزن، افزایش عملکردی، صفات بررسی منظور

 هفتگی صورت به غذایی تبدیل ضریب و مصرفی

 & Abdolkarimi) شدند ثبت و گیری اندازه

Daneshyar, 2010.) قطعه یک از یروزگ 42 و 21 در 

 به یبال دیور ناحیۀ از آزمایشی، واحد هر از جوجه

 یبررس یبرا و گرفته خون ۀنمون یس یس دو زانیم

 به نزالوآآنف و وکاسلین های بیماری هیعل پادتن

HI روش به یبررس برای یشناس یمنیا شگاهیآزما
1 

                                                                               
1. Hemagglutination Inhibition 

 رفتگ صورت آگلوتیناسیون(هم از جلوگیری روش

(Wang et al., 2008). های شاخص بررسی منظور به 

 21 در نیز گوشتی های جوجه خون سرم پاداکسندگی

 جوجه قطعه 2 آزمایشی واحد هر از روزگی 42 و

 گیری خون دادن، گرسنگی ساعت 9 از پس و انتخاب

 سانتریفیوژ در سرم و آمد عمل به ها آن بال ورید از

 به بررسی برای که دستآمد به دقیقه پنج در 3000

 ,Abdolkarimi & Daneshyar ) شد ارسال آزمایشگاه

 عنوان به آلدهیددیمالون میزان بررسی برای(.2010

 در )اکسیداسیون( اکسایش میزان از شاخصی

 2اسید تیوباربیتوریک آزمایش از خون، پالسمای

 گیری اندازه .(Wang et al., 2008)شد استفاده

FRAP
 کیفر یکنندگایاح ییتوانا یریگاندازه) 3

 توان یابیارز در دیجد روش کی عنوان به (پالسما

 استفاده با یرنگ کمپلکس لیتشک از پس گیپاداکسند

 انجام نانومتر 593 در ینور جذب راتییتغ ۀسیمقا از

 فعالیت گیری اندازه برای .(Bagchi et al., 2003) شد

 توسط شده تهیه کیت از پراکسیداز گلوتاتیون آنزیم

 روش این در .شد استفاده انگلیس ((Randox شرکت

 4هیدروپراکسید کومن توسط پراکسیداز گلوتاتیون آنزیم

 Bagchi) کند می کاتالیز را  گلوتاتیون اکسایش واکنش

et al., 2003). سوپر آنزیم سطح گیری اندازه منظور به

 برای اکسیداز گزانتین و گزانتین از دیسموتازاکسید

 صورت در .شد استفاده اکسید سوپر های ادیکالر تولید

 های رادیکال نمونه، در اکسیداز سوپر آنزیم وجود

 آنزیم فعالیت و تبدیل O2 و H2O2 به اکسید سوپر

 این از جلوگیری درجۀ وسیلۀ به دیسموتاز اکسیداز سوپر

 برای .(Bagchi et al., 2003) شد تعیین واکنش

 های جوجه کور ودةر میکروبی جمعیت تغییرات بررسی

 ساعت 5 از پس روزگی 42 و 21 سن در گوشتی

 1 آزمایشی واحد هر از ها، جوجه به دادن گرسنگی

 کردن جدا از پس و و کشتار روز گوشتی جوجۀ قطعه

 از استفاده با آن محتویات از گرم 1 میزان کور رودة

 نمونۀ ظرف به و برداشته )استریل( شده سترون پنس

 در و سترون کامل شرایط در و دشدن منتقل سترون

                                                                               
2. TBARS  

3. Ferric- Reducing Ability of plasma assay  
4. Cumene hydroperoxide  
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  علوم گروه میکروبیولوژی آزمایشگاه به یخچال دمای

 ,.Wang et al) شدند ارسال مالیر دانشگاه دامی

2008). 

 

 آبی  عصارۀ و متانولی ارۀعص انگور، تفالۀ تهیۀ نحوۀ

 انگور

 آن گونۀ و جنس تأیید و خریداری از پس را انگور

 آن، برگ و ساقه کردن جدا و باغبانی کارشناس توسط

 انگور آب دستگاه، کمک به آنگاه ،داده شستشو چندبار

 صافی از دادن عبور بار سه از پس و کرده استخراج را

 شرکت در شده تهیه متر، میلی 1 منافذ قطر )با

SWAN Life Sciencesبه حاصل آبی عصارة (،آلمان 

 محکم ها آن در و ریخته مخصوص های ضرف درون

 مورد زمان تا سلسیوس درجۀ -18 فریزر در و بسته

 .(Rouzbehan et al., 2008) شد نگهداری استفاده

 در و ریخته بزرگ پالستیک روی ماندهباقی انگور تفالۀ

 خشک کامل طور به تا شد داده قرار خورشید معرض

 تفالۀ کامل شدن خشک و روز ده گذشت از پس .شود

 آسیاب با و هکرد جمع پالستیک روی از را آن انگور

 دمای در آزمایشگاه به و کرده پودر کامل طور به برقی

 

 Rouzbehan et) شد داده انتقال سلسیوس درجۀ 4

al., 2008). 

 تفالۀ از گرم 30 انگور متانولی  عصارة تهیۀ برای

 درصد، 96 متانول لیتر میلی 100 در شده آسیاب انگور

 و RPM 180 دور با همزن یرو ساعت 72 مدت به

 عصارة .گرفت قرار سلسیوس ۀدرج 25 یدما

 با (40 )واتمن صافی  کاغذ از عبور از پس آمده دست به

 در (0612119r0 )مدل روتاری دستگاه از استفاده

 و تغلیظ سلسیوس درجۀ 40 دمای در و خالء شرایط

 پودر .شد خشک خورشید مستقیم نور توسط سپس

 شد داده قرار دار درب پالستیکی ظرف در آمده دست به

 شد نگهداری سلسیوس درجۀ 4 دمای در و

(Rouzbehan et al., 2008). 

 عصارة و تفاله آب، شیمیایی های ترکیب جزیۀت

 دانشگاه دامی  علوم آزمایشگاه در یاقوتی انگور متانولی

 1984 سال AOAC های روش از استفاده با و مالیر

(AOAC, 1990) پاداکسندگی های ترکیب تجزیۀ و 

 با مالیر دانشگاه باغبانی  علوم آزمایشگاه در نیز ها آن

 تعیین Akowuah et al. (2005) های روش از استفاده

 (.3 و 2 های )جدول (Akowuah et al., 2005) شد

 انگور( تفالۀ درصد 3 با جیره و پایه )جیرة آزمایشی جیرة مغذی مواد ترکیب و دهندهتشکیل اجزای .1 جدول
Table 1. Ingredients and chemical composition of the experimental diets (basal and 3% Grape Pulp diets) 

Ngredients (%) 
1-28 d 

Additive level (%) 
29-42 d 

0 3 0 3 
Corn 64.59 60.53  68.19 64.01 
Soybean meal 29.10 28.10  27.01 26.03 
Fish meal 2.87 2.20  1.38 1.00 
Di calcium phosphate 1.47 1.38  1.48 1.30 
Oyster meal 1.06 0.88  1.06 0.78 
DL-Methionine 0.14 0.15  0.13 0.13 
L-Lysine HCl 0.02 0.01  -  
Salt 0.25 0.25  0.25 0.25 
*Mineral premix 0.25 0.25  0.25 0.25 
*Vitamin premix 0.25 0.25  0.25 0.25 

Yaghooti Grape Pulp - 3.00  - 3.00 

Calculated composition      
ME (kcal/kg) 2900 2900  2950 2950 
Crude protein (%) 20.43 20.43  18.85 18.85 
Crude fiber (%) 3.57 4.23  3.94 3.92 
Ether extract (%) 2.82 2.92  2.88 2.97 
Calcium (%) 0.92 0.92  0.86 0.86 
Available phosphorus (%) 0.46 0.46  0.42 0.42 
Sodium chloride (%) 0.15 0.15  0.14 0.14 
Lysine (%) 1.16 1.16  1.02 1.03 
Methionine (%) 0.52 0.52  0.47 0.47 
Methionine + Cystine (%) 0.83 0.83  0.76 0.76 

 گرم،میلی K  5ویتایید المللی،بین واحد E  45ویتایید المللی،بین واحد D3 5000 ویتایید المللی،بین واحد A22500 ویتایید  :شامل گرمکیلو هر ازای به شده استفاده ویتاییدی مکمل ترکیب *
  .گرممیلی 3/7 پریدوکسین گرم،میلی 74 نیاسین گرم،میلی 5/2 فولیکاسید گرم، 5/24 پانتوتنیکیداس گرم،میلی B12 04/0 ویتایید گرم،میلی B2  5/16ویتایید گرم،میلی B1  3/4ویتایید

 گرم،میلی 25 مس سولفات گرم،میلی 211 اکسیدروی گرم،میلی 125 آهن سولفات گرم،میلی 248 منگنز سولفات :شامل گرمهرکیلو ازای به شده استفاده کانی مکمل ترکیب **
  .گرممیلی 625 کولین گرم،میلی 05/0 سلنیوم گرم، میلی 25 مکلسییدات

* Composition of the vitamin supplement used per kilogram includes: Vitamin A, 22500 IU; Vitamin D3, 5000 IU; Vitamin E, 45 IU; Vitamin K, 5ml; Vitamin B1, 4.3mg; 
Vitamin B2, 16.5mg; Vitamin B12, 0.04mg; Pentotenic acid 24.5g; Folic acid 2.5mg; Niacin 74mg, Pyridoxine 7.3mg.  
** The composition of the mineral supplement used per kilogram is included: Manganese sulfate 248mg; Iron sulfate 125mg; Zinc oxide 211mg; Copper sulfate 25mg; Calcium 
iodine 25mg; Selenium 0.05mg; Choline 625mg. 
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 از استفاده با آمدهدستبه های داده وتحلیل تجزیه

 استفاده با و 12/9 نسخۀ SAS (2001) آماری افزار نرم

 انجام تصادفی کامل طرح قالب در GLM دستورکار از

 در Tukey روش از استفاده با ها نیانگیم ۀسیمقا و شد

 مدل شد. انجام ددرص 5 یدار یمعن اختالف سطح

 بود: رزی صورت به طرح یآمار

(1)                                          Yij=µ + Ti+eij   

 Ti=  جمعیت، میانگین =μ باال: آماری مدل در که

 است. آزمایشی خطای اثر =eij غذایی، جیرة تأثیر

 هایپاسخ به مربوط هایداده پژوهش این در

 زمان در تکرارشده هایگیریاندازه از استفاده با ایمنی

 با و 12/9 نسخۀ SAS(2001) آماری افزار رمن با

 زیر آماری مدل با(Mixed) مختلط رویۀ کارگیری به

 شد: وتحلیل تجزیه

(2)                         Yijk= µ + Ti+wj+Twij+ eijk 

 تأثیر Ti=جمعیت، میانگین=μآماری: مدل این در

 اثر=Twij آزمایشی، های هفته اثر=wjغذایی، جیرة

است. آزمایشی خطای اثر=eijkو تیمار در دوره متقابل

 
 خشک( مادة از درصد حسب )بر یاقوتی انگور متانولی عصارة و تفاله آب، شیمیایی های ترکیب .2 جدول

Table 2. Chemical composition of Juice, Pulp and Yaghooti Grapes Methanolic Extraction (% of DM) 
Composition* (kcal/kg) CP EE CF Ash DM OM ME 

Yaghooti Grape Pulp 12.5 10.2 48.3 5.55 91 85.45 1830 
Yaghooti Grape Juice 7.26 4.33 3.6 2.3 21 18.7 1520 

Yaghooti Methanolic Extraction 12.3 9.3 45.7 4.5 89 84.5 1950 
* Crude Protein 

* Ether Extract 
* Crude Fiber 

* Dry Matter 

* Organic matter 

* Metabolize Energy 

 
 مرطوب( وزن گرم بر گرم )میلی یاقوتی انگور متانولی عصارة و تفاله آب، شیمیایی های ترکیب .3 جدول

Table 3. Composition Chemical of Juice, Pulp and Yaghooti Methanolic Extraction (mg/g as fed) 
Composition 

Carbohydrate 
DPPH* (%) Flavonoid Anthocyanin Phenol 

Yaghooti Grape Pulp 20.5 11.09 55 5.98 0.76 

Yaghooti Grape Juice 22.7 13.59 25.49 5.05 0.81 
Yaghooti Methanolic Extraction 17.2 31.84 56.21 4.63 0.60 
* Diphenyl-2-picryl-hydrazyl 

 

 بحث و نتایج

 یهاگروه داد، نشان طالعهم این از آمدهدستبه نتایج

 هفتگی وزن افزایش بر یداریمعن تأثیر مختلف یشیآزما

 یپرورش های دوره از کدامهیچ در غذایی تبدیل ضریب و

 با رابطه در .است نداشته یگوشت یهاجوجه در روزه 42

 درصد 3 کنندةدریافت آزمایشی گروه نیز خوراک صرفم

 دیگر به نسبت روزگی 28-1 زمانی بازة در انگور آب

 آماری لحاظ از داریمعنی افزایش آزمایشی هایگروه

 تغییر ،طالعهم مورد زمانی هایبازه دیگر در و داشته

 نشد مشاهده آزمایشی هایگروه بین داریمعنی

 طالعهم در آمده دست به نتایج راستای در (.1)جدول

 به رهیج در پونه اهیگ اتانولی عصارة مختلف سطوح کاربرد

 و گیدپاداکسن های ترکیب فراوان ریمقاد وجود سبب

 انگور در موجود کاتچین اپی و فنول همانند ضدمیکروبی

 Rehani) شد ها جوجه در وزن افزایش به منجر

Mohassess, 2011.) از استفاده دیگری پژوهش در 

 از باالیی میزان داشتن دلیل به آویشن آبی عصارة

 دار معنی تأثیر نداشتن به منجر آنتوسیانین و هافنول پلی

 & Abdolkarimi شد گوشتی های هجوج بدن وزن بر

Daneshyar, 2010)). طالعهم در Ertas et al. (2005) 

 که کوهی پونۀ و میخک انیسون، گیاهان اسانس مخلوط

 و فالونول همچون پاداکسندگی های ترکیب حاوی

 موجود پاداکسندگی های ترکیب با همسان آنتوسیانین

 اکخور صرفم بر داری معنی اثر هستند، انگور در

 در نیز دیگری محققان نداشت. گوشتی های جوجه

 سطوح کاربرد کردند، گزارش خود های بررسی نتایج

 های ترکیب زیادی میزان داشتن با مرزه پودر مختلف

 با مقایسه در گوشتی های جوجه جیرة در فالونوئیدی،

BHT نداشته ها جوجه خوراک کاربرد بر داری معنی اثر 

 پودر از استفاده (.Ghalamkari et al., 2011) است
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 های جوجه جیرة در برابر میزان به سیر و زنجبیل

 های ترکیب لحاظ از ها آن بودن غنی دلیل به گوشتی

 انگور، همچون فنول پلی فراوان مقادیر و پاداکسندگی

 های جوجه در خوراک تبدیل ضریب بهبود موجب

 گرم 5 کاربرد پژوهشی در (.Safa, 2014) شد گوشتی

 گوشتی های جوجه جیرة در زنجبیل پودر یلوگرمک بر

 فنول با همسان فراوان فنولی های ترکیب وجود رغم به

 تبدیل ضریب بر داری معنی تفاوت انگور، در موجود

 ,.Peyvastegan et al) است نکرده ایجاد خوراک

 های جوجه در ایجادشده وزن افزایش واقع در (.2012

 عصارة ایشیآزم های گروه کنندة مصرف گوشتی

 آماری لحاظ از چه اگر انگور تفالۀ و آبی عصارة متانولی،

 نتیجه در توان می را آن دلیل اما است، نشده دار معنی

 هایفنولپلی جمله از طبیعی های پاداکسنده کاربرد

 جذب کارایی بهبود آن از پیروی به و انگور در موجود

 یها شیرابه و صفرا ترشح تحریک جیره، مغذی مواد

 ضدعفونی کوچک، رودة و لوزالمعده کبد، از گوارشی

 و هضم در مزاحم های عامل کاهش و روده کردن

 از زیرا (Margeretha et al., 2012) داد نسبت جذب

 است شده بیان انگور برای که هایی ویژگی جمله

 در آن وجود که است آن کشی میکروب ویژگی

 کاهش کاهش در مثبت تأثیری طیور غذایی های جیره

 با و داشته گوارش دستگاه زیانبار میکروبی جمعیت

 بهتر، جذب با و غذا آمینۀ های اسید تجزیۀ از جلوگیری

 پروتئینی های بافت ساخت برای آمینه های اسید این

 مختلف های اندام در سازیذخیره با و شده مصرف

 ,.John et al) شوند می وزن افزایش باعث سینه، مانند

2001).  

 
 پرورش مختلف های دوره در غذایی تبدیل ضریب و مصرفی خوراک میانگین بدن، وزن میانگین بر مختلف تیمارهای اثر مقایسۀ .4 ولجد

Table 4. Comparison of the effects of different treatments on body weight gain, feed intake and feed convertion ratio 

(FCR) of broiler at different periods 

Experimental Days 

Treatments 
1-7 1-14 1-21 1-28 1-35 1-42 

Body weight gain       

Control 1179 2568.7 5229 8583.3 13420 19517 

Yaghooti Grape Methanolic Extraction 

  
1242.33 

 
2683.3 

 
5491.3 

 
9133.3 

 
14173.3 

 
19536 

 
Yaghooti Grape Pulp 1163.33 2598.3 5366.7 860 13516.7 18579 
Yaghooti Grape Juice 

  
1319.67 

 
2936.7 

 
5879.7 

 
9600 

 
14633.3 

 
19998 

 

BHT 

  
1164 

 

2570.3 
 

5500.3 
 

9066.7 
 

13810 
 

19454 
 

SEM 45.06 113.11 258.5 433.7 1802.3 1076.5 
P-Value 0.13 0.18 0.50 0.47 0.67 0.91 

Feed intaike        

Control 1090 3479.3 9202.7b 15229.3b 22293.3 33626.7 
Yaghooti Grape Methanolic Extraction 1152.33 

 
3650.3 

 
9522.3ab 

 
15063.7b 

 
23009 

 
33649 

 
Yaghooti Grape Pulp 1084.67 3446.3 8942.3b 14634c 22350 33403.3 

Yaghooti Grape Juice 1187.67 3918 10539a 16308a 24500.7 35684 

BHT 

  
1100.33 

 
3357 

 
9178b 

 
14597b 

 
22011.7 

 
33278.3 

 
SEM 52.1 20.9 268.57 264.7 266.07 620.6 

P-Value 0.58 0.37 0.01 0.006 0.06 0.10 

Fed Convertion Ratio (FCR)        
Control 0.92 1.34 1.76 1.78 1.66 1.73 

Yaghooti Grape Methanolic Extraction 

  
0.93 

 

1.35 

 

1.73 

 

1.64 

 

1.62 

 

1.72 

 
Yaghooti Grape Pulp 0.92 1.32 1.67 1.71 1.65 1.81 

Yaghooti Grape Juice 0.89 1.33 1.79 1.69 1.67 1.78 

BHT 0.94 1.29 1.66 1.60 1.59 1.70 
SEM 0.03 0.04 0.04 0.07 0.007 0.07 

P-Value 0.87 0.87 0.35 0.49 0.77 0.81 
 .Means within same row with different superscripts differ (p< 0.05) *               (.>05/0p) دارد وجود داری معنی اختالف متفاوت، های حرف با های میانگین بین ردیف هر در* 

 Yaghooti Grape Methanolic Extraction (150 ppm)               (ppm 150) یاقوتی انگور متانولی عصارة

 Yaghooti Grape Pulp (3%)                           %(3) یاقوتی انگور  تفالۀ

 Yaghooti Grape Juice (3%)                           %(3) یاقوتی انگور  آب

 BHT (ppm 200)                       BHT (200 ppm) تجاری پاداکسندة
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 با توانند می ها پاداکسنده ماننده هایی افزودنی واقع در

 سبب گوارش، دستگاه میکروبی  )فلور( گیاهان بر تأثیر

 شرایط در ها )پاتوژن( بیمارگر افزونش و رشد از جلوگیری

 نکردن رعایت گله، باالی تراکم مانند نامطلوب پرورشی

 رفتاری و محیطی های تنش بروز و بهداشتی مسائل

 های ترکیب این کاربرد شرایط این در و یافته افزایش

 خوراک میزان بر تری مطلوب تأثیر تواند می افزودنی

 اما ،(Sarica et al., 2005) باشند داشته پرندگان مصرفی

 وزن افزایش آن نتیجۀ در و مصرفی خوراک کاهش علت

 در آزمایشی های گروه کاربرد در توان می را نشده حاصل

 یا همؤثر مادة دنبو ناکافی چون هایی عامل دلیل به جیره

 طیور، وزن افزایش بر گذاری تأثیر برای گیاهی فعال  مواد

 آن کاربرد زمان مدت بودن کوتاه یا روش بودن نادرست

 غلظت نبودن استاندارد یا خلوص نداشتن آزمایشی، گروه

 آزمایش مورد حیوانات خاص شرایط استفاده، مورد مواد

 سالمت شرایط و سالن به ها آن ورود آغازین وزن جمله از

 آن همسان موارد و ها آن گوارشی دستگاه فیزیولوژی

 اضافه کلی طور به (.Najafi & Torki, 2010) داد نسبت

 تأثیر گوشتی های جوجه جیرة به ها پاداکسنده کردن

 های آنزیم ترشح باعث و دارد گوارش دستگاه بر مثبتی

 بررسی این در شود. می خوراک بازدهی بهبود و گوارشی

 مثبت تأثیر دهندة نشان غذایی تبدیل ضریب کاهش

 در طبیعی پاداکسندة عنوان به انگور آب و تفاله کاربرد

 علت به انگور واقع در است. گوشتی های جوجه جیرة

 های باکتری کاهش به منجر باکتریایی ضد های ویژگی

 شود می باعث نتیجه در شدهو گوارش دستگاه در زیانبار

 نهایت در و گیرد صورت بهتر مغذی  مواد جذب و هضم

 (.Zomravi, 2013) شود می تبدیل ضریب کاهش موجب

 در طبیعی های پاداکسنده کاربرد سودمندی کل در

 در تفاوت دارد. زیادی های عامل به بستگی طیور تغذیۀ

 پرندگان، ژنتیک آزمایشی، مادة کاربرد میزان و ترکیب

 عنوان به تواند می مرغداری مدیریت و خوراک کلی ترکیب

 در نهایی سود بازدهی در گذار تأثیر های عامل ترین مهم

 (.Svensson et al., 2001) شود می گرفته نظر

 

 و نیوکاسل ویروس علیه ایمنی عیارسنجی پاسخ

 پرندگان آنفلوآنزای

 گروه داد، نشان پژوهش این از آمدهدستبه نتایج

 انگور ولیمتان عصارة ppm 150 ةکنند افتیدر یشیآزما 

 درصد 3 کنندة دریافت یشیآزما  یها گروه با مقایسه در

 ،BHT تجاری پاداکسندة ppm 200 و انگور آب و تفاله

 واکسن هیعل ایمنی پاسخ میزان در یدار یمعن افزایش

 این در (.5 )جدول است هداشت نیوکاسل و لوآنزاآنف

 پادتن میزان در آزمایشی  روزهای و ها گروه تأثیر تحقیق

 شد دار معنی نیز آنفلوآنزا ویروس علیه بادی( )آنتی

 موجب آزاد های رادیکال تولید واقع در (.5 )جدول

 دیوارة که طوری به شده طیور بدن دفاعی سامانۀ تضعیف

 همانند بدن ایمنی های یاخته از بسیاری ای یاخته

 برابر در ها )ماکروفاژ( خواردرشت و ها لنفوسیت

 نتیجه در و بوده حساس سیارب اکسایشی های آسیب

 کند می پذیر آسیب بسیار تنش شرایط مقابل در را ها آن

(Bahrami et al., 2010). برای ایمنی سامانۀ های یاخته 

  محصوالتی آزاد، های رادیکال از ناشی آسیب از پیشگیری

 دیسموتاز، اکسید سوپر ،A، E، C ویتایید مانند

 بین تعادل نداشتن که ارندد کاتاالز و پراکسیداز گلوتاتیون

  تنش به منجر آزاد رادیکال تولیدکننده های سامانه و ها آن

 از بسیاری در ای یاخته آسیب با که شده اکسایشی

 از ناشی آسیب که شود می همراه پاتولوژیک های حالت

 است ای یاخته آسیب مهم سازوکار یک آزاد های رادیکال

(John et al., 2001). های ترکیب ترتیب بدین 

 های رادیکال بردن بین از با انگور در موجود پاداکسندگی

 بهبود ایمنی، سامانۀ تقویت به منجر تولیدشده، آزاد

 برابر در حاصل ایمنی پاسخ افزایش و حیوان عملکرد

 شده نیوکاسل و آنفلوآنزا های بیماری علیه واکسیناسیون

 در موجود فعال های ترکیب دیگر، سوی از است.

 بهبود توانایی ها فنول پلی مانند طبیعی های ودنیافز

 در موجود اکسایشی تنش بردن ازبین با را ایمنی سامانۀ

 های ترکیب این از خیلی همچنین و دارند پرنده بدن

 تقویت بهتر عملکرد برای را ها   خوار درشت فعالیت

 .(Goel et al., 2002) کنند می

 

 خون سرم پاداکسندگی های فراسنجه

 انگور، تفالۀ درصد 3 کاربرد شد، مشخص طالعهم این در

 150 میزان به انگور متانولی عصارة و انگور آب درصد 3

ppm سوپر افزایش بر داری معنی تأثیر ایجاد به منجر 

 و FRAP و پراکسیداز گلوتاتیون ،دیسموتاز اکسید
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 منجر ppm 150 میزان به انگور متانولی عصارة از استفاده

 در گوشتی های جوجه خون سرم MDA انمیز کاهش به

 کاربرد (.6 )جدول شد BHT تجاری پاداکسندة با مقایسه

 جیرة در ppm 150 میزان به یاقوتی انگور متانولی عصارة

 بر داری معنی تأثیر ایجاد به منجر گوشتی های جوجه

 درصد 3 کاربرد و FRAP و GPX آنزیم فعالیت افزایش

 150 میزان به متانولی صارةع و انگور آب درصد 3 تفاله،

ppm آنزیم فعالیت میزان افزایش باعث SOD و 

 متانولی عصارة و درصد 3 میزان به انگور آب کارگیری به

 تأثیر ایجاد به منجر جیره در ppm 150 میزان به

 های جوجه خون سرم MDA میزان کاهش بر داری معنی

 (.6 )جدول است شده شاهد گروه با مقایسه در گوشتی

 های شودآنزیممی باعث اکسایشی تنش با یاخته رویارویی

 کنند می عمل )سینرژی( افزاهم طور به یکدیگر با یادشده

 دهند می تشکیل را محافظتی آنزیمی مجموعه یک و

(Kono & Fridovich, 1982). میزان در افزایش این بنابر 

 یا یاخته سازگاری بیانگر پاداکسندگی های آنزیم فعالیت و

 .(John et al., 2001) است شده ایجاد تنش با فتبا

 افزایش دهندة نشان یازشده های آنزیم میزان افزایش

 وجود دهندة نشان نهایت در و هیدروژن پراکسید غلظت

 & Rahman) است مرغان بدن در اکسایشی تنش

MacNee, 1996). این در آمده،دستبه نتایج به توجه با 

 یاقوتی  انگور متانولی عصارة و آبی عصارة تفاله، بررسی

 این که دارد باالیی پاداکسندگی و رادیکالی ضد فعالیت

 فنولی، های ترکیب از ها آن بودن غنی از ناشی امر

 های ترکیب باالی میزان است. آنتوسیانینی و فالونوئیدی

 عصارة و آب تفاله، توانایی میزان مستقیم طور به فنولی

 افزایش آزاد های رادیکال مهار در را یاقوتی  انگور متانولی

 باالتری فنولی های ترکیب که گیاهانی واقع در دهد، می

 خود از نیز باالتری آزاد های رادیکال ضد فعالیت دارند

 در .(Arumugam et al., 2012) دهند می نشان

 شمار افزایش دلیل به فنولی های ترکیب باالی های غلظت

 احتمال واکنش، محیط در موجود هیدروکسیل  های گروه

 ها آن میزان کاهش و آزاد های رادیکال به هیدروژن اهداء

 آن دنبال به که یابدمی افزایش سازی خنثی نتیجۀ در

 انگور متانولی عصارة و آبی عصارة تفاله، مهارکنندگی توان

 فعالیت منظور به ها آن از استفاده کاهش دلیل به یاقوتی 

 Zhang) یابد می افزایش د،آزا هایرادیکال سازی خنثی

et al., 2009.) عصارة و آب تفاله، نیز تحقیق این در 

 قابل مقادیر داشتن دلیل به یاقوتی  انگور متانولی

 و فالونوئیدی فنولی، های ترکیب از ای مالحظه

 به نسبت را باالیی رادیکالی ضد فعالیت آنتوسیانینی،

 مجموعۀ واقع در دادند. نشان BHT تجاری پاداکسندة

 علت به کاتاالز -گلوتاتیون -دیسموتاز سوپراکسید آنزیمی

 یا و اکسیژن های رادیکال تشکیل بر مهارکنندگی تأثیر

 اهدای جمله از گوناگون هایروش با ها آن کردن خنثی

 برابر در یاخته دفاعی خطوط نخستین جزء هیدروژن،

 ,.Michiels et al) است آزاد های رادیکال های آسیب

 & Doostar گزارش در نتایج این راستای در (.1994

Mohajeri (2009) در انگور دانۀ عصارة شد مشخص نیز 

  افزایش باعث BHT تجاری پاداکسندة با مقایسه

 دیسموتاز، سوپراکسید پاداکسندگی های آنزیم فعالیت

 پراکسایش شاخص میزان کاهش و پراکسیداز گلوتاتیون

 های موش خون سرم در آلدئید دی مالون یعنی چربیی

 دیگری پژوهش نتایج گزارش در. است شده دیابتی

 به و صحرایی های موش خوراک در انگور عصارة کاربرد

 افزایش طریق از پاداکسندگی دفاع تقویت آن دنبال

 سوپراکسید و پراکسیداز گلوتاتیون های آنزیم میزان

 نتایج در.(Irina et al., 2009) شد اثبات دیسموتاز 

 های موش خوراک در انگور تفالۀ کاربرد نیز دیگر وهشیپژ

 و داده افزایش را بدن پاداکسندگی سامانۀ توان صحرایی

 در آن نقش و دیسموتاز سوپراکسید آنزیم افزایش با

 و هیدروژن  پراکسید به اکسیژن رادیکال دیسموتاسیون

  است شده اثبات بدن، در آن سودمند تأثیر اکسیژن

(Du et al., 2007). توسط گرفته صورت هایبررسی 

Puiggros et al. (2009) تفالۀ و عصاره توانایی به نیز 

 های آسیب مهار و پاداکسندگی دفاع افزایش بر انگور

 است داشته اشاره اکسایشی های تنش از ناشی

(Puiggros et al., 2009 .)عنوان به ها فالونوئید واقع در 

 انگور تفالۀ و ارهعص ترکیب در مهم بسیار عامل یک

 ها آن در موجود پروآنتوسیانیدین های ترکیب که هستند

 ها آن پاداکسندگی هایویژگی بروز در مؤثر های عامل از

 در منظور همین به (.Puiggros et al., 2009) است

 جیرة در انگور تفالۀ کنسانترة درصد 6 کاربرد  بررسی

 بافت در یپاداکسندگ فعالیت افزایش به منجر ها، جوجه

 میزان که آنجایی از (.Brenes et al., 2008) شد سینه
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 انجام آلدئید دی مالون شاخص گیری اندازه با اکسایش

 از ناشی مهم های آلدئید از یکی (MDA) و شود می

 ,.Esterbauer et al) است غشا های چربی پراکسایش

 در انگور ةعصار تأثیر به نیز یقیتحق نتایج در ،(1991

 های موش خون سرم در دیآلدئ ید مالون زانیم کاهش

 ریمقاد که کردند انیب محققان و هشد اشاره صحرایی

 ویژگی ،انگور ةعصار از گرم لویک در گرم یلیم 100-50

 مرگ مهار و ای یاخته حفاظت در و داشته گیپاداکسند

 واقع در .(Irina et al., 2009) دارد نقش زین ها آن

 ویژه به ها سبزی و ها میوه در مختلف فنولی های ترکیب

 در موجود کاتچین اپی و کاتچین آنتوسیانین، فالونوئید،

 های آنزیم با همکاری انگور، متانولی عصارة و آب تفاله،

 که داده افزایش را فعال های رادیکال حذف در دخیل

 شدن خنثی موجب خود نوبۀ به نیز ها آن

 ها چربی ایه هیدروپراکسید تبدیل و هیدروژن پراکسید

 باالی نسبت وجود با که اند شده سمی غیر مواد به

 وجود آن مشتقات و انگور در مختلف فنولی های ترکیب

 قابل نیز جیره در آن کاربرد نتیجۀ در ویژگی چنین

 عصارة تفاله، ةمؤثر مواد بین ارتباط تفسیر در است. انتظار

 دنب پاداکسندگی سامانۀ تقویت و انگور متانولی و آبی

 موجود فعال های ترکیب که است شده مشخص حیوانات،

 پایداری افزایش موجب متانولی و آبی عصارة و تفاله در

 تقویت نتیجه در و ها آن کمتر کاربرد و ها آنزیم این

 طورکلی به(.(Luna et al., 2010 شود می ایمنی سامانۀ

 ،گیپاداکسند یها میآنز زانیم شیافزاگفت توان می

 وریط در آزاد کالیراد یساز پاک تیظرف شیافزا سبب

 عنوان به سرم در آلدهید دی مالون زانیم که شود یم

 تواندیم یادیز حد تا یچرب اکسایش یینها محصول

 کاهش با شیآزما نیا در باشد. آزاد کالیراد زانیم انگریب

 اکسایش زانیم کاهش ةدهند نشان که MDA زانیم

 با رویارویی یبرا مینزآ که گرفت جهینت توان یم است،

 مورد زانیم جه،ینت در و هشد استفاده کمتر آزاد، کالیراد

 واقع در و است ریشتب ها گروه نیا در شده یریگ اندازه

 تقویت و بهبود سبب رهیج در طبیعی ةپاداکسند کاربرد

 و آزاد کالیراد زانیم کاهش ،گیپاداکسند سامانۀ

 فنولی های ترکیب طورکلی به و شود یم اکسایش

 بازدارندة و انداخته دام به را آزاد های رادیکال توانند می

 آزاد های رادیکال تولید و ای زنجیره های واکنش ادامۀ

 افزایش واقع در .(Alirezaei et al., 2012) شوند دیگری

 یا یاخته سازگاری بیانگر پاداکسنده های آنزیم میزان در

 ,.John et al) است شده ایجاد تنش با نظر مورد بافت

 شد. دیده نیز آزمایش این در که (2001

 
 انگور عصارة متانولی و تفاله آب، تأثیر مقایسۀ .5جدول 

 *مختلف های دوره در ایمنی های پاسخ بر یاقوتی
Table 5. Comparison of the effects of Juice, Pulp and 

Yaghooti Methanolic Extraction on Immune 

Responses of broiler at different periods* 

Treatments Influenza Newcastle  
Control 5.5b 2.5b 

Yaghooti Grape 
Methanolic 

Extraction 

7.16a 5a 

Yaghooti Grape Pulp 6.75ab 4ab 
Yaghooti Grape Juice 6.41ab 4.16ab 

BHT 6.16ab 3.08ab 

SEM 0.33 0.50 

Experimental Days    

d 21 5.03b 4.10a 

d 42 7.76a 3.40b 

SEM 0.20 0.24 

P-Value    

Experimental 
treatments 

0.04 0.04 

Experimental Days 0.0001 0.004 
Treatment × Day 0.97 0.64 

داری وجود  های متفاوت، اختالف معنی های با حرف * در هر ردیف بین میانگین

  (.>05/0pدارد )

 (ppm 150عصارة متانولی انگور یاقوتی )

 %(3انگور یاقوتی ) تفالۀ 

 %(3انگور یاقوتی )  آب

 BHT (ppm 200)پاداکسندة تجاری 
* Means within same row with different superscripts differ (p< 0.05). 
 Yaghooti Grape Methanolic Extraction (150 ppm) 

Yaghooti Grape Pulp (3%) 

Yaghooti Grape Juice (3%) 

BHT (200 ppm) 

 

 کور رودۀ باکتریایی معیتج

 از استفاده داد، نشان طالعهم این از آمدهدستبه نتایج

 کاهش به منجر ppm 150 میزان به انگور متانولی عصارة

 در موجود های فرم کلی و اشرشیاکولی سالمونال، میزان

 (.7 )جدول است شده گوشتی های جوجه کور رودة

 میکروبی ضد فعالیت اصلی و عمده سازوکار

 به آسیب ای، یاخته دیوارة تخریب گیاهی، های عصاره

 غشاء، در ساختاری های پروتئین و سیتوپالسمی غشای

 یاختۀ مرگ نتیجه در و ای یاخته درون یمحتوا نشت

  است شده بیان فنولی های ترکیب توسط باکتری

(Negi, 2012). های عصاره در موجود فنولی های ترکیب 

 نشان ای مالحظه قابل میکروبی ضد فعالیت گیاهی

 را روده محیط ها، آن میکروبی ضد قابلیت و دهند می



 ... یاقوتی  انگور  تفالۀ و آبی عصارة متانولی،  عصارة کاربرد تأثیرهدایتی و همکاران:  448

 

 کاربرد نتیجه در .(Si et al., 2006) سازد می متعادل

 روشی باکتریایی، ضد مواد عنوانبه طبیعی های فرآورده

 بدن در پاتوژن های باکتری حضور مهار برای مناسب

به نتایج با که است شده سالمتی افزایش نیز و پرنده

 Almajano et) دارد همخوانی آزمایش این از آمدهدست

al., 2008). فمختل سطوح کاربرد نیز دیگر پژوهشی در 

 مانند که گوشتی های جوجه جیرة در کاسنی عصارة

 در دارد، فالونوئید و آنتوسیانین های ترکیب انگور عصارة

 پاداکسندگی ویژگی با BHT تجاری پاداکسندة با مقایسه

 کاهش بر داری معنی تأثیر به منجر خود باکتریایی ضد و

 شد ها جوجه کور رودة در اشرشیاکولی های باکتری میزان

(Taraz et al., 2016). انگور یبرا که هایی ویژگی جمله از 

 وجود و است آن یکشکروبیم ویژگی است، شده بیان

 کاهش بر مثبت تأثیر غذایی جیرة در هایی افزودنی چنین

 جمعیت کاهش با و داشته گوارش دستگاه های میکروب

 جلوگیری غذا آمینۀ  های اسید تجزیۀ از زیانبار میکروبی

 ساخت برای آمینه  اسیدهای این بهتر، جذب با و کرده

 وجود واقع در شوند. می مصرف پروتئینی های بافت

 در غذایی های جیره در آن از ناشی مشتقات و انگور

 انتهای زایبیماری های میکروب جمعیت کاهش

 Margeretha) دارد اهمیت پرندگان در گوارش دستگاه

et al., 2012.) 
 

 *مختلف یها دوره در گیپاداکسند یها شاخص رب یاقوتی انگور متانولی عصارة و تفاله آب، گیدپاداکسن تأثیر .6 جدول

Table 6. Antioxidant effect of yaghooti grape methanolic extraction, pulp and juice on antioxidant index in broilers at 
different times* 

Treatments 
SOD 

(mg/dl) 
GPx 

(mg/dl) 
MDA 

(mg/dl) 
FRAP 

(mg/dl) 
d 21     
Control 29.19b 57.03b 0.88a 1.47b 
Yaghooti Grape Methanolic Extracti 36.24a 67.80a 0.52b 2.16a 

Yaghooti Grape Pulp 36.04a 66.67a 0.61ab 2a 
Yaghooti Grape Juice 36.66a 66.66a 0.63ab 1.97a 

BHT 30b 60.55ab 0.85a 1.41b 

SEM 0.84 1.91 0.06 0.07 
P-Value 0.0001 0.009 0.01 0.0002 
d 42     
Control 24.37c 52.28b 1.07a 1.50b 

Yaghooti Grape Methanolic Extraction 31.81a 61.67a 0.83bc 2.64a 

Yaghooti Grape Pulp 30.28ab 60.10ab 0.90abc 2.01ab 

Yaghooti Grape Juice 30.66ab 58.50ab 0.79c 1.99ab 

BHT 26.33bc 56.46ab 1.01ab 1.50b 

SEM 0.99 1.86 0.04 0.14 
P-Value 0.001 0.03 0.007 0.001 

 .Means within same row with different superscripts differ (p< 0.05) *               (.>05/0pداری وجود دارد ) های متفاوت، اختالف معنی های با حرف * در هر ردیف بین میانگین
 Yaghooti Grape Methanolic Extraction (150 ppm)               (ppm 150عصارة متانولی انگور یاقوتی )

 Yaghooti Grape Pulp (3%)                           %(3انگور یاقوتی ) تفالۀ 

 Yaghooti Grape Juice (3%)                           %(3انگور یاقوتی )  آب

 BHT (ppm 200)                       BHT (200 ppm)پاداکسندة تجاری 

 
*های مختلف های گوشتی در دوره های رودة کور در جوجه . مقایسۀ تأثیر تیمارهای آزمایشی بر شمارش باکتری7جدول 

 
Table 7. Comparison of the effects Experimental treatments on Bacterial Count of broiler at different periods* (log10 cfu/g) 

Treatments Salmonella E. coli Coliform 
d 21    
Control 7.97 7.14 6.56 
Yaghooti Grape Methanolic Extraction 7.49 7.07 6.46 
Yaghooti Grape Grape Pulp 8.14 7.21 6.36 
Yaghooti Grape Juice 7.97 6.96 6.19 
BHT 7.52 7.34 7.12 
SEM 0.29 0.28 0.26 
P-Value 0.10 0.12 0.31 
d 42    
Control 7.33ab 8.76b 6.79ab 

Yaghooti Grape Methanolic Extraction 6.88b 8.15b 6.56b 

Yaghooti Grape Pulp 7.10b 9.06a 6.64ab 

Yaghooti Grape Juice 7.71a 8.95a 6.95a 

 BHT 7.85a 9.19a 7.15a 

SEM 0.26 0.18 0.17 
P-Value 0.04 0.009 0.03 

 .Means within same row with different superscripts differ (p< 0.05) *               (.>05/0pداری وجود دارد ) های متفاوت، اختالف معنی های با حرف * در هر ردیف بین میانگین
 Yaghooti Grape Methanolic Extraction (150 ppm)               (ppm 150عصارة متانولی انگور یاقوتی )

 Yaghooti Grape Pulp (3%)                           %(3انگور یاقوتی ) تفالۀ 

 Yaghooti Grape Juice (3%)                           %(3انگور یاقوتی )  آب

 BHT (ppm 200)                       BHT (200 ppm)پاداکسندة تجاری 
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 کلی گیری نتیجه

 انگور متانولی عصارة ppm 150 کاربرد حقیقت این در

 و آنفلوآنزا ویروس علیه پادتن )تیتر( عیار افزایش باعث

 عصارة از میزان این کارگیری به سویی از شد. نیوکاسل

 سالمونال های باکتری میزان کاهش سبب انگور متانولی

 رودة ناحیۀ در موجود یهافرمیلک و یاکولیاشرش و

 سرمی میزان افزایش در سویی از است. شده کور

 میزان کاهش و FRAP و SOD، GPX های آنزیم

MDA لذا است، بوده مؤثر گوشتی های جوجه سرم در 

 متانولی عصارة توانمی آمده دست به نتایج به توجه با

 برای مناسبی جایگزین را ppm 150 دُز در انگور

 پیشنهاد گوشتی طیور در BHT تجاری کسندةپادا

 داد.

 

 سپاسگزاری

 گروه تغذیۀ آزمایشگاه مسئول همکاری با طالعهم این

 و کشمش پژوهشکدة مالی های حمایت و دامی علوم

 نویسندگان و است شده انجام مالیر دانشگاه انگور

 در که کسانی همۀ از که دانسته الزم خود بر مقاله

 .کنند قدردانی کردند، اریهمک بررسی این انجام
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