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 مرغ تخم در 6 اامگ انار بر اسیدهای چرب پودر هستهپوست و  پودر اثرات سطوح متفاوت
 جواد نصر ایمان گودرزی،

 گروه علوم دامي،ساوه ايرانساوه، حد ده كشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمي وادانشک
iman.goudarzi1364@gmail.comEmail:  

 :چكیده
مورد بررسي قرار  مرغتخم 3امگا اسيدهاي چرب هسته انار بر پودر پوست و پودر در اي  آزمايش تاجير سطوح متفاوت  

قطعه مرغ تخم گذار  153تعداد. گرم در ت  استفاده شد  2533گرم و  1333در سطوح متفاوت پوست و هسته انار . گرفت 

جوجه در قفس  13تيمار آزمايشي با سه تکرار و هر تکرار شامل  5سويه نيك چيك در قالب طرح كامال تصادفي و در 

در انتهاي دوره آزمايش، از تکرار . د هفتگي پايان آزمايش بو 52هفتگي شروع آزمايش و  13.هاي استاندارد تقسيم شدند 

عدد تخم مرغ انتخاب شد، پس از توزي ، براي اندازه گيري خصوصيات مورد نظر به آزمايشگاه  3هاي مربو  به هرتيمار

نتايج نشان داد كه بي  تيمارهاي مختلف، از نظر پروفايل اسيدهاي چرب اختالف هاي معني داري تيمارها .فرستاده شد 

در  977/2را به ميزان  3گرم در ت  پوست استفاده كردند كمتري  امگا  2533تخم مرغاني كه از جيره حاوي و  وجود دارد

را  3گرم در ت  هسته انار استفاده كردند بيشتري  ميزان امگا  2533مقايسه با تيمار شاهد و تخم مرغاني كه از جيره حاوي 

 . ددر مقايسه با تيمار شاهد داشتن 991/1به ميزان 

 .پودر پوست انار، پودر هسته انار، تخم مرغ، پروفایل اسیدهای چرب: کلید واژه 

 مقدمه
 شود مي استفاده مختلف سني  در اي گسترده طور به خود خاص ويژگيهاي دليل به كه است غذايي مواد از يکي مرغ تخم 

 به تركيب زيادي توجه اخير سالهاي در.باشد مي آن بيشتر مصرف اصلي مانع آن كلسترول ميزان و دارد زيادي مقبوليت و

 منظور به اي  آزمايش است،لذا شده ها سرطان بعضي و عروقي - قلبي بيماريهاي با ارتبا  دليل به مرغ تخم زرده ليپيد

د باش ايران مي بومي انار.گرفت جامان مرغ تخم زرده 3امگا  اسيد هاي چرب بر پوست و هسته انار پودر افزودن اجر بررسي

تفاله دانه انار شامل هسته، پوسته . يابد پرورش مي نيز آريزونا و كاليفرنيا تر خشك مناطق هواي و آب در همچني  و

 6خارجي و مقدار اندكي پوست ميباشد و محصول فرعي كارخانجات آبگيري دانه انار است اي  پسمانده دانه انار حاوي 

تشکيل ميدهد كه  1درصد اسيدهاي چرب آن را اسيد پونيسيك  75است و( براساس ماده خشك)درصد چربي  19تا 

عالوه براي ، تفاله دانه انار حاوي تركيبات پلي فنولي است كه عمدتاً شامل .خواص ضدسرطاني آن به اجبات رسيده است

يك محسوب مي اسيد االژيك و مشتقات آن، پونيکاالژي  و پونيکالي  بوده كه به ترتيب استرهاي اسيد االژيك و اسيد گال

تحقيقات اخير نشان مي دهد كه مفيدتري  جزء درماني .(1386رجبيان و همکاران،)شوند و خاصيت آنتي اكسيداني دارند

، اسيد پونيسيك، فالونوئيدها، آنتوسيانيدي  ها، آنتوسياني  (از جمله پونيکاالژي )اِالژيك اسيد، اِالژيتان  ها : انار عبارتند از

 حاوي وضوح به ميوه پوست و ها دانه و ميوه آب. (  1386رجبيان و همکاران،) ستروژنيك و فالون هاها، فالونول هاي ا

مقدار چربي تفاله دانه انار در ارقام ايراني بي   . (Lansky et al.,2007)هستند استرون ازجمله استروئيد هاي هورمون

 . (2338ن عباسي و همکارا)گرم در كيلوگرم ماده خشك مي باشد  193تا  66

 مواد و روش ها
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اي  طرح در تاريخ .انار مورد استفاده از كارخانجات تفاله گيري و پوست گيري اطراف شهرستان ساوه تهيه گرديد

هفتگي انجام  52تا  13هفته از س   13كيلومتري استان قم و به مدت  53در  مرغداري ابراهيمي واقع در  16/12/1393

بود و دوره  25تا  23درجه حرارت سال  بي  .متر ارتفاع داشت  13/2متر عرض و  12ل، متر طو63اي  سال  پرورش .شد

انجام و و سيستم  63در  63ف   8ف  يك در يك و  2ساعت تاريکي بود ، تهويه توسط  8ساعت روشنايي و  16نوري 

و آبخوري بصورت نيپل مي سيستم دانخوري به صورت اتوماتيك . گرمايشي و سرمايشي توسط هيتر و چيلر انجام ميشد

 . باشد
حيوانات به طور تصادفي به پنج گروه و هر گروه شامل سه تکرار و هر تکرار شامل ده عدد مرغ به شرح ذيل تقسيم 

 .شدند

 .باشد و جيره كنترل است  شامل جيره پايه بعالوه صفر گرم پوست و هسته انار مي:  1تيمار 

 .گرم در ت  پوست انار   1333شامل جيره پايه بعالوه :  2تيمار 

 .گرم در ت  پوست انار  2533شامل جيره پايه بعالوه :   3تيمار

 .گرم در ت  هسته انار  1333شامل جيره پايه بعالوه  :  1تيمار

 . باشد  گرم در ت  هسته انار مي 2533شامل جيره پايه بعالوه :  5تيمار

براي بررسي ( تخم مرغ 15جمعا )گرم هر كدام سه عدد تخم مرغ  2533گرم و  1333از تيمار شاهد و تيمارهاي مربو  به 

ابتدا زرده روش اندازه گيري به صورت بود كه .موجود در زرده برداشته و مورد آزمايش قرار گرفت 3امگا  اسيدهاي چرب

آن اضافه شده و توسط ميلي ليتر متانول به  133به طور كامل از سفيده جدا شده و به بشر انتقال داده مي شود و حدود 

ميلي ليتر هگزان نرمال اضافه كرده و نيم ساعت ديگر  53مخلو  ك  آهنربايي به مدت نيم ساعت مخلو  مي گردد سپس 

فاز هگزان و روغني باال قرار مي )مخلو  كردن را ادامه مي دهيم بعد از توقف مخلو  كردن و دو فاز شدن محلول ها

ميلي ليتر ديگر هگزان نرمال به بشر  53ميلي ليتري انتقال مي دهيم و سپس  533و به بال  بخش هگزاني را جدا كرده .گيرد

اول اضافه و مخلو  كردن را به مدت نيم ساعت ديگر ادامه مي دهيم و مجدد بعد از توقف اختال  و جدا شدن فازها از 

اضافه كرده بوديم انتقال داده و در دماي پايي  را به بال  قبلي كه هگزان مرحله اول را به آن ( هگزان)هم ، فاز روغني 

درجه حالل هگزان را توسط دستگاه روتاري اپراتور جدا كرده و حالل باقيمانده را در بال  توسط جريان گاز  53حدود 

 :مي كنيم (متيالسيون)ازت خارج مي كنيم سپس روغ  بدست آمده را به روش زير مشتق سازي 

جانيه توسط مخلو   33ميلي ليتر هگزان نرمال به مدت  2موالر و  2ميلي ليتر پتاس متانولي  2حدود نيم گرم روغ  را با 

دقيقه  23در لوله شيشه اي مخلو  كرده و به فاصله هاي هر سه تا چهار دقيقه يك بار تا حداكثر ( ورتکس)ك  گردابي 

متيل استر است براي تزريق به دستگاه گاز  مخلو  كردن را ادامه داده و در نهايت از فاز روغني كه حاوي هگزان و

 .كروماتوگراف استفاده مي كنيم 

 نتایج و بحث

، تخم مرغان مصرف كننده جيره حاوي 1با توجه به جدول شماره  (C18:3 w3)در خصوص درصد اسيد آلفا لينولنيك  

شاهد و تخم مرغان مصرف كننده جيره در مقايسه با تيمار  331/3گرم در ت  هسته كمتري  درصد اسيد را با مقدار  1333
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در مقايسه با تيمار شاهد داشت، با توجه به جدول  112/3گرم در ت  هسته بيشتري  درصد اسيد را با مقدار  2533حاوي 

 .بي  مصرف جيره و درصد اسيد آلفالينولنيك در هيچ كدام از تيمارها اختالف معني دار نشد 

 1333، تخم مرغاني كه از جيره حاوي 1با توجه به جدول شماره  (C18:3 w3) ك در خصوص ميزان اسيد آلفالينولني  

در مقايسه با تيمار شاهد داشتند و تخم مرغاني كه از  952/3گرم در ت  هسته انار استفاده كردند كمتري  اسيد را با ميزان 

در مقايسه با تيمار شاهد 358/1ا ميزان گرم در ت  هسته انار استفاده كرده بودند بيشتري  اسيد را ب 2533جيره حاوي 

 .داشت، با توجه به جدول بي  مصرف جيره و ميزان اسيد آلفالينولنيك در هيچ كدام از تيمارها اختالف معني دار نشد 

، تخم مرغاني كه از 1با توجه به جدول شماره  (C20:5 w3 epa) 3در خصوص درصد اسيد ايکوزا پنتانوئيك امگا 

در مقايسه با تيمار شاهد و  333/3گرم در ت  پوست استفاده كردند كمتري  درصد اسيد را با ميزان  2533جيره حاوي 

در  181/3گرم در ت  هسته انار استفاده كردند بيشتري  درصد اسيد را با ميزان  2533تخم مرغاني كه از جيره حاوي 

و درصد اسيد ايکوزاپنتانوئيك در هيچ كدام از تيمارها مقايسه با تيمار شاهد داشتند، با توجه به جدول بي  مصرف جيره 

 .اختالف معني دار نشد 

، تخم مرغان مصرف كننده 1با توجه به جدول شماره  (C20:5 w3 epa) 3در خصوص اسيد ايکوزا پنتانوئيك امگا 

اهد وتخم مرغان مصرف در مقايسه با تيمار ش 393/3گرم در ت  پوست انار كمتري  اسيد را با ميزان  2533جيره حاوي 

در مقايسه با تيمار شاهد داشتند، با  553/3گرم در ت  هسته انار بيشتري  درصد اسيد را با ميزان  2533كننده جيره حاوي 

 .توجه به جدول بي  مصرف جيره و اسيد ايکوزاپنتانوئيك در هيچ كدام از تيمارها اختالف معني دار نشد 

، جيره فاقد پوست و هسته كمتري  درصد اسيد را 1با توجه به جدول شماره  (C18)در خصوص درصد اسيد پونيسيك 

در مقايسه با تيمار شاهد  295/3گرم در ت  هسته انار بيشتري  درصد اسيد را با ميزان  2533و جيره حاوي  319/3با ميزان 

پوست و  2533هسته،  1333د، داشتند، با توجه به جدول بي  مصرف جيره و درصد اسيد پونيسيك بي  تيمارهاي شاه

 . هسته اختالف معني دار شد  2533تيمار 

، تخم مرغان مصرف كننده جيره فاقد پوست و هسته 1با توجه به جدول شماره  (C18)در خصوص ميزان اسيد پونيسيك 

اسيد را با ميزان گرم در ت  هسته بيشتري   2533و تخم مرغان مصرف كننده جيره حاوي  353/3كمتري  اسيد را با ميزان 

در مقايسه با تيمار شاهد داشتيم، با توجه به جدول بي  مصرف جيره و ميزان اسيد پونيسيك بي  تيمارهاي شاهد،  938/3

سيس -9اسيد لينولنيك مزدوج )اسيد پونيسيك . هسته اختالف معني دار شد  2533پوست و تيمار  2533هسته،  1333

ير اشباع داراي سه پيوند دوگانه مزدوج است كه غلظت آن در تفاله دانه ارقام يك اسيد چرب غ( سيس-13ترانس،-11،

اسيد پونيسيك موجود در ( . 2338عباسي و همکاران )درصد كل چربي تفاله دانه مي باشد  83تا  65مختلف انار ايران بي  

خاصيت آنتي اكسيداني اي  . ت هسته انار داراي خواص ضد التهابي،  مسک  دردهاي عضالني و اجر آنتي اكسيداني اس

روغ  با جلوگيري از اكسيداسيون اسيدهاي چرب و در نهايت تقويت سيستم ايمني در جلوگيري از بيماري هايي نظير 

. سرطان پوست، سرطان پروستات، سرطان سينه، روده بزرگ، چاقي بيش از حد، ديابت و اختالالت گوارشي موجر است 

با ( درصد  5درصد و  1)در دو غلظت مختلف آب انار  (Lei wang et al.,2014)توسط يکي از مطالعات انجام شده 

استفاده از خط سلول سرطان پروستات و يك خط سلول ساده نشان داد كه يك درصد آب انار قادر به مهار رشد سلول 

البته در سطح . مي باشد درصد نيز نشان داد كه قادر به كشت  سلول هاي سرطاني 5هاي سرطاني بود همچني  در سطح 
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بر  2313در پژوهشي كه دانا و همکاران در سال . يك درصد نيز توانست باعث مهار مهاجرت سلول هاي سرطاني بشود 

روي اجر آنژيوژنيك عصاره پوست انار بر سلول هاي آندوتليال بند ناف انجام دادند نشان داد كه عصاره پوست انار موجب 

در مطالعه . ژيوژنز مي شود و با افزايش ميزان مصرف عصاره ميزان آنژيوژنز نيز كاهش مي يابد كاهش معني دار ميزان آن

در اي  مطالعه . انجام گرفت براي اولي  بار پتانسيل هاي آنتي آنژيوژنيك انار نشان داده شد  (toi et al .,2003)اي كه 

گزارش شده است . آنتي آنژيوژنيك آن را اعمال مي كنند  آنها نشان دادند پلي فنول هاي موجود در انار هستند كه خاصيت

كه ميوه، آب، دانه و روغ  بر سرطان پروستات ، پستان، پوست، روده بزرگ، ريه، دهان و خون، از طريق مکانيسم هاي 

. جر مي گذارد مهار آنژيوژنز و ضد التهابي ا( مهار رشد ، اختالل در سيکل سلولي و آپوپتوز )آنتي اكسيداني ، ضد تکثيري 

پژوهش هاي اخير همچنان نشان مي دهد تركيبات انار مهار آنژيوژنز را از طريق كاهش بيان فاكتور رشد آندوتليال عروقي 

 . سرطان پستان و سلول هاي آندوتليال وريد بند ناف انسان انجام مي دهند  MCF – 7در رده سلول 

 2533، جيره حاوي 1با توجه به جدول شماره  (C22:5 w3) 3 در خصوص درصد اسيد دوكوزا پنتانوئيك اسيد امگا

گرم در ت  هسته  2533در مقايسه با تيمار شاهد و جيره حاوي  351/3گرم در ت  پوست كمتري  درصد اسيد را با ميزان 

صرف جيره و در مقايسه با تيمار شاهد در مرغان داشت، با توجه به جدول بي  م 383/3بيشتري  درصد اسيد را با ميزان 

 . هسته و بقيه تيمارها اختالف معني دار شد  2533درصد اسيد دوكوزاپنتانوئيك بي  تيمار 

 26در  Nick Chik تخمگذار سویه انمرغخصوصیات تخم های انار بر  و هسته اثرات پودر پوست:  1جدول

 هفتگی41تا

گرم )تيمار        

 (درت 

اسيد 

 آلفالينولنيك

C18:3w3 

 (درصد) 

 اسيد

 آلفالينولنيك

C18:3w3 

/گرم)
میلی 

 
گرم
) 

 اسيد

 ايکوزا پنتانوئيك

C20:5w3epa 

 (درصد)

 اسيد

 ايکوزاپنتانوئيك

C20:5w3epa 

/گرم)
میلی 

 
گرم
) 

 اسيد

 پونيسيك

C18 

 (درصد)

 اسيد

 پونيسيك

C18 

/گرم)
میلی 

 
گرم
) 

 اسيد

 دوكوزاپنتانوئيك

C22:5w3      

 (درصد)

 319/3 155/3 351/3 470/7 117/7 شاهد
b
 353/3 b

 363/3 
b

 

پوست1333  103/7 319/3 393/3 283/3 177/3 ab
 539/3 ab

 386/3 b
 

هسته1333  174/7 471/7 119/3 376/3 317/3 b
 111/3 b

 367/3 b
 

پوست2533  197/7 740/3 333/3 393/3 388/3 b
 257/3 b

 351/3 
b
 

هسته2533  441/7 173/3 181/3 553/3 295/3 
a
 938/3 

a
 383/3 

a
 

 353/3 323/3 321/3 286/3 333/3 196/3 128/3 سطح احتمال

ميانگي  خطاي 

 آزمايش

351/3 176/3 319/3 152/3 352/3 159/3 376/3 

c ––– a  اختالف معني داري ندارند%  5ميانگي  هاي با حروف مشابه در هر ستون در سطح احتمال 

، تخم مرغاني كه از 2با توجه به جدول شماره  (C22:5 w3) 3در خصوص ميزان اسيد دوكوزا پنتانوئيك اسيد امگا 

در مقايسه با تيمار شاهد وتخم  117/3گرم درت  پوست استفاده كردند، كمتري  اسيد را با ميزان  2533جيره حاوي 
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شاهد  در مقايسه با تيمار 261/3گرم درت  پوست استفاده كردند بيشتري  اسيد را باميزان 1333مرغاني كه از جيره حاوي 

قيه تيمارها اختالف معني دار هسته و ب 2533داشتند، با توجه به جدول بي  مصرف جيره واسيد دوكوزاپنتانوئيك بي  تيمار 

، جيره حاوي 2با توجه به جدول شماره  (C22:6 w3) 3در خصوص درصد اسيد دوكوزا هگزانوئيك اسيد امگا شد 

گرم در  1333در مقايسه با تيمار شاهد و جيره حاوي  317/3ا با ميزان گرم در ت  هسته انار كمتري  درصد اسيد ر 2533

در مقايسه با تيمار شاهد داشتيم، با توجه به جدول بي  مصرف جيره  189/3ت  هسته انار بيشتري  درصد اسيد را با ميزان 

سيد دوكوزا هگزانوئيك اسيد در خصوص ا از تيمارها اختالف معني دار نشد و درصد اسيد دوكوزاپنتانوئيك در هيچ كدام

گرم در ت  هسته استفاده كردند، كمتري   2533، تخم مرغاني كه از جيره 2با توجه به جدول شماره  (C22:6 w3) 3امگا 

گرم در ت  هسته استفاده كردند  1333در مقايسه با تيمار شاهد و تخم مرغاني كه از جيره حاوي  983/3اسيد را با ميزان 

در مقايسه با تيمار شاهد داشتند، با توجه به جدول بي  مصرف جيره و ميزان اسيد  532/1را با ميزانبيشتري  اسيد 

با توجه به جدول شماره  3در خصوص درصد كل امگا  . دوكوزاپنتانوئيك در هيچ كدام از تيمارها اختالف معني دار نشد 

در مقايسه  339/1را با ميزان  3ر كمتري  درصد امگا گرم در ت  پوست انا 2533، تخم مرغان مصرف كننده جيره حاوي 2

را با ميزان  3گرم در ت  هسته انار بيشتري  درصد امگا  2533با تيمار شاهد و تخم مرغان مصرف كننده جيره حاوي 

ها در هيچ كدام از تيمار  3در مقايسه با تيمار شاهد داشتند، با توجه به جدول بي  مصرف جيره و درصد امگا  625/1

گرم در  2533، تخم مرغاني كه از جيره حاوي 2با توجه به جدول شماره  3در خصوص كل امگا .اختالف معنا دار نشد 

در مقايسه با تيمار شاهد و تخم مرغاني كه از جيره حاوي  977/2را به ميزان  3ت  پوست استفاده كردند كمتري  امگا 

در مقايسه با تيمار شاهد داشتند، با  991/1را به ميزان  3ري  ميزان امگا گرم در ت  هسته انار استفاده كردند بيشت 2533

گرم در ت  هسته داراي  2533گرم در ت  پوست با تيمار  2533، تيمار 3توجه به جدول بي  مصرف جيره و ميزان كل امگا 

 .اختالف معني دار شد 

 13در  Nick Chik تخمگذار سويه انمرغخم هاي ت 3اسيدهاي چرب امگا انار بر  و هسته اجرات پودر پوست: 2جدول

 هفتگي52تا

 تيمار

 (گرم درت )

 اسيد

 دوكوزاپنتانوئيك

C22:5w3 

 (ميلي گرم/ گرم)

 اسيد

 دوكوزاهگزانوئيد

C22:6w3                

 (درصد)

 اسيد

 دوكوزاهگزانوئيد

C22:6w3 

 (ميلي گرم/ گرم)

3امگا   

 (كل)

 (درصد)

3امگا   

 (كل)

 (ميلي گرم/ گرم)

 183/3 شاهد
b
 411/7 104/3 170/3 394/1 ab

 

پوست1333  261/3 
b
 479/7 131/3 341/3 933/1 

ab
 

هسته1333  238/3 
b

 434/7 711/3 197/3 449/1 
ab

 

پوست2533  117/3 
b
 411/7 179/3 714/3 400/1 b

 

هسته2533  155/1 a 130/7 437/7 917/3 443/4 
a

 

 219/3 272/3 618/3 568/3 318/3 سطح احتمال

 551/3 175/3 215/3 371/3 229/3 ميانگي  خطاي آزمايش

c –––  a  اختالف معني داري ندارند%  5ميانگي  هاي با حروف مشابه در هر ستون در سطح احتمال 
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