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چکیده

سرم خون  یداتیواکس یداريو پا یمنیا هاياستفاده از سطوح مختلف تفاله انگور بر پاسخ یرثأتیپژوهش حاضر به منظور بررس

طرح کامالً  یکدر قالب ) 308راس (روزهیکیشتقطعه جوجه گو 450از تعداد  یشآزما یندر ا. یدبه انجام رس یگوشت هايجوجه

، 3يحاو هايیرهشاهد، ج یرهشامل ج یشآزما یمارهايت. یدقطعه جوجه در هر تکرار استفاده گرد 15تکرار و  5یمار،ت 6با  یتصادف

 49و  21،42نیر سند. شدند یهروزه به پرندگان تغذ 39یشیدوره آزما یکیدرصد تفاله خشک انگور بودند که ط 15و  12، 9، 6

نتایج نشان .گرفته شد آلدئید سرم خونی و غلظت مالون ديمنیا يپاسخ ها یبرخ يریگ اندازه يبرا یبال دینمونه خون از ور یروزگ

هاي گوشتی در در جوجهيگوسفندگلبول قرمز شسته شده هیعلتولیدي پادتن  اریعافزایش باعث  درصد تفاله انگور 3مصرف داد

درصد تفاله  15و  12، 9هاي تغذیه شده با سطوح آلدئید سرم خون در جوجهغلظت مالون دي. )P≥05/0(شدروزگی 49سن 

در جیره غذایی تفاله انگور رسد که استفاده از با توجه به نتایج حاضر، به نظر می. )P≥05/0(داري کاهش یافت انگور، به طور معنی

.شود آلدهید سرم خونديیمنی و کاهش غلظت مالونهاي اباعث افزایش پاسخ تواندمی

  سرم خون یداتیواکس یداريپا- ایمنی هايپاسخ- تفاله انگور -جوجه گوشتی: کلمات کلیدي

مقدمه

به خود اختصاص  یارا در دن یوهکشت م یرسطح ز یشترینکه بیتاسیاو یاداسهدار، از خانواده آمپلیاست خزان یاهیمو گ

و معتدله  یريگرمس یمهو ن یريگرمس یگونه مختلف است که در نواح  600جنس و  11شامل  یتاسیاو یرهت. داده است

 یطوالن یخیآن در کشور ما از سابقه تار یداست که کشت و تول هایییوهم مهمتریناز  یکیانگور ). 1(پراکنده است 

یديهکتار و مقدار انگور تول 8,369,000کشت انگور در جهان یرفائو، سطح ز يآمار يطبق برآوردها. برخوردار است

هکتار، در رتبه چهارم  229,000کشت  یرتن و با سطح ز 1,835,000یدتول یزانبا م یرانکه ا باشدیتن م 57,188,000

ارزش ).5(آیدیبوده که بعد از گرفتن آب انگور به دست م يکشاورز یعاتاز ضا یکیتفاله انگور ). 7(دارد جهان قرار 

 یماده خوراک یابیاگر چه باز. شوندیبر بازار، به نـدرت شناخته م یدر حال توسعه مبتن ها در اقتصادهايماندهسپ ینا

 یهته یمواد خوراک یريبه کارگ یايفرآور یگرد ياز سو یرا در بر دارد، ول هاییینههز هاماندهنوع پس ینا ياز فرآور یدمف

ها منجر به ماندهحاصل از پس یجانب هـايفرآورده یافتباز). 3و  6(کنندیم یداپ اعتبار یوانی،ح هايیرهشده از آن در ج

 یجـادو ا یمتپربار، بهبـود ساختـار ق يدام و کشاورز یسالمت یست،ز یطت بهداشت محیهمچون رعا یابیمنفعت

  ).3(شوندیاشتغـال م

  مواد و روشها

خریداري  چهارمحال و بختیاريگیري کوهرنگ، واقع در استان ه آبمیوهاز کارخان1389در پائیز خشک نشدهانگورتفاله

قرار  آسیابورد مخشک شده انگور تفاله . خشک گردید انگور در محوطه باز و زیر نور مستقیم آفتابتفاله این . شد
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جوجه  قطعه 450تعداد این پژوهش در . شدندبه جیره پایه اضافه گرفته و به صورت پودر یکنواختی در سطوح مشخص،

قفس بطور  پنج برابر تقسیم و هر تقریباً هاي وزنیبا میانگین ايقطعه15قفس30به   308روزه سویه راسگوشتی یک

، 9، 6، 3يحاو هايیرهجتیمارهاي آزمایشی شامل جیره شاهد، .تصادفی به یکی از تیمارهاي آزمایشی اختصاص داده شد

تا  0ها از سن جوجهکلیه .دروزه به پرندگان تغذیه شدن 39طی یک دوره آزمایشی  که درصد تفاله خشک انگور 15و  12

تا  26، )آغازین(روزگی  25تا  11، )پیش آغازین(روزگی  10تا  0بازه زمانیچهارآزمایشی را طی  هايجیره ،روزگی 49

 ،تنظیم شده بود) 2007(308اس که بر اساس توصیه احتیاجات غذایی سویه ر) پایانی(روزگی  49تا 37و  )رشد(36

 5/0(يقطعه جوجه انتخاب و گلبول شسته شده گوسفند 2از هر تکرار تعداد  یروزگ 42و  35یندر سن.دریافت کردند

 یدتول یزانم یینتع يبرا یبال یداز ور یريخونگ یشآزما 49و  42يشد در روزها یقبال تزر یاهرگس یقاز طر)درصد 

روزگی از هر 21در سن .انجام شد) HA(هماگلوتیناسیون  به روش يلبول شسته شده گوسفندگ یهعل یپادتن اختصاص

هاي اختصاصی علیه میزان تولید پادتن. قطعه جوجه انتخاب و خونگیري از طریق سیاهرگ بال به عمل آمد 2تکرار تعداد 

عیار . اندازه گیري شدند) HI(یناسیون ها به صورت جداگانه به روش مهار هماگلوتبیماري نیوکاسل در سرم خون جوجه

روزگی، از هر تکرار دو قطعه  49در سن .آخرین رقت محاسبه گردید 2پادتنی براي هر نمونه به صورت لگاریتم مبناي 

هاي سپس سرم نمونه. و خونگیري از طریق سیاهرگ بال پرندگان انجام شد) قطعه به ازاء هر تیمار 10(جوجه، انتخاب 

با دستگاه TBAهاي سرم از لحاظ غلظت نمونه. گراد انتقال داده شددرجه سانتی -20ه و به فریزر خون جدا شد

.زگی وارد مرحله اصلی آزمایش شدندرو 11ها از سن البته شایان ذکر است که جوجه.اسپکتروفتومتر مورد آنالیز قرار گرفتند

ها با استفاده داده. مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند ،تیمار 6هاي این تحقیق در قالب یک طرح کامالً تصادفی با داده

 LSDها با استفاده از آزمون مقایسه میانگین و تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتندمورد ) SAS)1997افزار آماري از نرم

  .انجام شددرصد 5در سطح احتمال 

  

  نتایج 

هاي قرمز گوسفندي و تیتر آنتی بادي علیه گلبول(وط به سیتم ایمنی هاي مربهاي مؤلفهمقایسه میانگینجدول زیر 

  .دهداکسیدانی را نشان میو آنتی) نیوکاسل

روزگی و  42هاي قرمز گوسفندي در بادي علیه گلبولشود میزان تیتر آنتیهمانگونه که در این جدول مشاهده می

و همچنین  )P≤05/0(دهد اي مختلف آزمایشی نشان نمیداري را بین تیمارههمچنین ویروس نیوکاسل، تفاوت معنی

-روزگی داراي تفاوت معنی 49هاي قرمز گوسفندي در بادي علیه گلبولروند مشخصی را به همراه ندارد، ولی تیتر آنتی

 15ی تیمار دار نگردیده ولشده است که با وجود اینکه تیمار شاهد با سایر تیمارها داراي اختالف معنی )P≥05/0(داري 

فعالیت آنتی اکسیدانی نیز . باشددرصد داراي بیشترین میزان می 3درصد تفاله خشک انگور داراي کمترین میزان و تیمار 

 3درصد داراي کمترین میزان و تیمار  15و تیمار  )P≥05/0(دار شده علیرغم عدم روند مشخص داراي اختالف معنی

 42هاي قرمز گوسفندي در بادي علیه گلبول، فقط تیتر آنتیبراساس مقایسات مستقل.باشددرصد داراي بیشترین میزان می

که میزان شاهد کمتر از تفاله خشک انگور بوده و سایر مقایسات  )P≥01/0(دهد داري را نشان میروزگی اثرات معنی

.)P≤05/0(باشد دار نمیداراي اختالف معنی

ولی در سن  روزگی تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت، 42قرمز گوسفند در هاي بادي علیه گلبولتیتر آنتی

این . هاي قرمز گوسفند افزایش نشان دادبادي علیه گلبولهرچند در هر دو سن، تیتر آنتی. روزگی تحت تأثیر واقع شد 49
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بادي علیه ویروس نیوکاسل تحت تأثیر تیمارهاي تیتر آنتی. تأثیرات شاید به دلیل خواص آنتی اکسیدان تفاله انگور باشد

  .آزمایشی قرار نگرفت

قرار داري تحت تأثیربطور معنیده از تفاله خشک انگور، تیمارهاي آزمایشی را از لحاظ میزان مالون دي آلدئیداستفا

توان شوند، میهاي بدن مورد استفاده و ذخیره میها و اندامبا توجه به اینکه مواد موجود در خون، در نهایت در بافت. داد

هاي بدن ذخیره شده موجود در خون پرندگان مورد آزمایش در نهایت در بافت چنین استنباط کرد که مواد آنتی اکسیدانی

  .شودهاي بدن میو باعث افزایش مواد آنتی اکسیدانی در بافت

درصد کنسانتره تفاله انگور در  6گزارش کردند که مصرف  برخی محققیندر توافق با نتایج حاصل از این آزمایش، 

  .)8(یدانی را در بافت سینه افزایش دادها، فعالیت آنتی اکسجیره جوجه

-نشان دادند که با افزایش سطح تفاله انگور در جیره، مقدار آنتی ینحققنتایج بدست آمده از این تحقیق، م در توافق با

  .)2(آلدیئد خون کاهش یافتدياکسیدان سرم نیز افزایش و مقدار مالون

هاي سرم به خاطر این است که با افزایش سطح تفاله انگور در جیره ناکسیدااثرات مثبت تفاله انگور بر مقدار آنتی

ولی این نکته را نباید از نظر دور ). 2(یابد مقدار فالوونوئیدها که خاصیت آنتی اکسیدانی دارند نیز در خون افزایش می

د موجب ایجاد پراکسیداسیون ها نیز موجب یک اثر معکوس شده و خواکسیدانداشت که استفاده از دوز بسیار باالي آنتی

  .باشدکه این موضوع در توافق با نتایج حاصل از این آزمایش می) 4(شود می

اکسیدان در جیره طیور عمل نموده هاي عصاره هسته انگور به عنوان یک آنتید که پروآنتوسینیدیندننشان دا محققین

ی ناشی از تنش اکسیداتیو حاصل از عفونت با آیمریا تنال هاي گوشتی و درمان عالئم بالینو باعث بهبود عملکرد جوجه

  .)10(باشدشود که با نتایج حاصل از این آزمایش در توافق میمی

  

  روزگی TBARS   49  روزگی NDV21  روزگی SRBC 2 49  روزگی SRBC 142  تیمار

  00/3  شاهد
bc

20/484/2  
ab

76/8  

  60/4  %3تفاله
a

20/6  05/3  
a

27/9  

  80/4  %6لهتفا
ab

40/5  29/3  
ab

85/8  

  20/5  %9تفاله
ab

40/5  89/2  
b

36/7  

  40/4  %12  تفاله
ab

40/5  22/3  
ab

95/7  

  20/4  %15تفاله
c

80/3  94/2  
b

30/7  

          مقایسات مستقل

  شاهد 
b

0000/32000/48400/27580/8

  تفاله انگور 
a

6400/42400/50760/31468/8

  تماالتاح        

  0346/0  1546/0  0182/0  0706/0  تیمارها

  3288/0  1423/0  0991/0  0039/0  شاهد در برابر تفاله انگور 

SEM47/0  46/0  25/0  47/0  

اکسیدانییو آنت یوکاسلن ،يقرمز گوسفند هايگلبول یهعل يباد یآنت یترتبراي  مارهاي مختلفین تیانگمقایسه می: جدول

a, b, c
  .دارندن 05/0در سطح داري یاختـالف مـعن مشترك،حـروف  يمارهاي دارایت
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Abstract
The present trial was conducted to investigate the effect of grape pomace on performance, blood 
biochemical parameters, immune function and ileal nutrient digestibility in broiler chicks. A total 
of 450 day-old mixed sex broiler chicks (Ross 308) were randomly allotted to 6 dietary treatments 
with 5 replicates of 15 birds in a completely randomized design. Dietary treatments consisted of a 
control diet and diets contain in 3, 6, 9, 12 and 15% grape pomace which fed during a 39 d trial 
period. At 21, 42 and 49 days blood sample were taken and analyzed for immune response and sera 
concentration of malondialdehyde (TBARS). The results showed that utilization of 3% grape 
pomace caused increase immune responses against SRBC in broiler chickens at 49 d of age 
(p<0.05). The sera concentration of malondialdehyde (TBARS) in chicks fed with levels 9, 12 and 
15% grape pomace significantly decreased (P<0.05). From the present results, it seems that dietary 
utilization of grape pomace, could cause increased Immune responses and also decreased sera 
concentration of malondialdehyde.
Keywords: Broiler chick, Grape Pomace, immune responses, blood serum oxidative stability


