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 دست نوشته قابل قبول

 اویح گوشتی هایجوجه گوشت اکسیداتیو پایداری و چرب اسیدهای پروفایل گوشت، ترکیب

 (.L گراناتوم پونیکا) انار فرعی هایفراورده

ما به  .استاز یک نوشته ویرایش نشده می باشد که برای انتشار مورد پذیرش واقع شده PDF این یک فایل

این نوشته قبل از اینکه به  .دهیممشتریان خود این نسخه اولیه از نوشته را ارائه میعنوان یک سرویس به 

لطفا  .چینی، و بررسی شواهد حاصل قرار خواهد گرفتشکل نهایی خود منتشر شود، مورد ویراستاری، حروف

ا، و تمام حتوتوانند بر متوجه داشته باشید که در طول فرآیند تولید ممکن است خطاهایی کشف شوند که می

  .شوند تاثیر بگذارندمسئولیت های قانونی که در نشریه اعمال می

 تغذیه محصوالت فرعی انار برای بهبود کیفیت گوشت مرغ  :عنوان متداول
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 اویح گوشتی هایجوجه گوشت اکسیداتیو پایداری و چرب اسیدهای پروفایل گوشت، ترکیب

 (.L گراناتوم پونیکا) انار فرعی هایفراورده

 چکیده 

بر ترکیب گوشت،  (PB) ۱فرعی انار فراوردهاز  (درصد ۲و  ۱، ۵.۰، ۰اثرات فراورده های غذایی چهار سطح )

در پاسخ به مکمل غذایی  .و پایداری اکسیداتیو گوشت مرغ مورد ارزیابی قرار گرفت ۲پروفایل اسیدهای چرب

PB یافت، در حالی که عصاره اتر در گوشت سینه و ران و کلسترول ، محتوای پروتئین خام و رطوبت افزایش

تر بود، در در گوشت سینه و ران، مجموع اسیدهای چرب اشباع کم .(> ۰.۰۵pدر گوشت سینه کاهش یافت )

تر کم n-6 / n - 3 باالتر بود، در حالی که نسبت n – 3 حالی که مجموع اسیدهای چرب تک غیر اشباع و

گوشت سینه و ران در  pH و TBARS مقادیر .(p < ۰.۰۵بود ) % PB ۲/  ۰و  ۱/  ۰در گروه حاوی 

 دهدشده در این تحقیق نشان میبه طور کلی، نتایج ارائه .(> ۰.۰۵Pفرآوری شده کاهش یافت ) PB هایگروه

درصد فرآورده های فرعی انار باعث بهبود ترکیب گوشت، پروفایل اسید چرب و کاهش  ۲که افزودن تا 

  .شوداکسیداسیون چربی گوشت مرغ می

  TBARS، اسیدهای چرب، ترکیب گوشت، فرآورده های فرعی انار، ه های گوشتی مرغجوج :کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه . 1

                                                             
1 pomegranate by-product 
2 Fatty acid 



3 
 

ای مطلوب آن مانند پروتئین باال، چربی پایین و تغذیههای تولید و مصرف گوشت مرغ به دلیل ویژگی

در مقایسه با گوشت گاو و خوک در  (PUFAs) 3های نسبتا باالی اسیدهای چرب چند غیر اشباعغلظت

، PUFA شدهعالوه بر این، مزایای سالمتی گزارش (2010)برنز و رورا  .استسراسر جهان بسیار محبوب شده

 هایشده با چربیهای اشباعسالمت انسان، یک گرایش به سمت جایگزینی چربی ها در n-3PUFA به ویژه

 با این حال، سطح باالتر .استنشده در فرآورده های ماکیان از طریق دستکاری رژیم غذایی ایجاد کردهاشباع

PUFA های دهد، که ویژگیدر غشاهای عضالنی، حساسیت به زوال اکسیداتیو چربی را افزایش می

اران. )انگ برگ و همک .کندکند و عمر مفید گوشت و محصوالت گوشتی را کوتاه میانولپتیک را مختل میارگ

کند که تولید می (های پروکسیل و هیدروکسیلرادیکالهای آزاد )پراکسیداسیون لیپیدی نیز رادیکال (۱991

 PUFA عالوه بر نسبت (۱991. )یاگی .شود با سرطانزایی، جهش زایی و پیری در ارتباط هستندگفته می

ز های درونی یا مغذی نیاکسیدانهای فعال اکسیژن تولید شده و سطوح آنتیدر غشاهای عضالنی، مقدار گونه

ها در غشاهای اکسیدانآنتی (۲۰۰9)برنز و همکاران .  .دهندتاثیر قرار میفرآیند اکسیداسیون چربی را تحت

های فعال اکسیژن واکنشی درگیر در مرحله شروع و یا ل فعال گونهگیرند که در آن اشکاسلولی جای می

الزو و سانچو )دیسک .کنندبرند و در نتیجه کیفیت کلی گوشت را حفظ میپیشرفت اکسیداسیون را از بین می

د با اضافه توانها دیده می شود که میاکسیدانی ماهیچهبنابراین، نیازی مبنی بر افزایش ظرفیت آنتی (۲۰۰9. 

  .به دست آید خوراکاکسیدان به کردن آنتی

های سنتزی مانند هیدروکسی آنیزول بوتیله شده، هیدروکسی تولوئن بوتیله شده و ترشیری اکسیدانآنتی

های به تاخیر انداختن یا به حداقل رساندن تخریب اکسیداتیو با حذف رادیکالبوتیل هیدروکینون قبال برای 

با این حال، به دلیل  (۲۰۰9)فسیس و همکاران  .شدندهای چربی استفاده میآزاد و یا کاهش تشکیل رادیکال

ز زیست، توجه بسیاری به استفاده اهای موجود در محصوالت گوشتی و محیطزایی و باقی ماندهسرطان

                                                             
3  polyunsaturated fatty acids 
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 و یدهافالونوئ کاروتنوئیدها، ، هاهای زیستی مانند توکوفرولهای طبیعی به عنوان نگه دارندهاکسیدانآنتی

  (۱99۵)مهدوی و سالونکه.  .استمعطوف شده فنلی اسیدهای

وان عنشوند و اکثریت گیاهان این ترکیبات را به های گیاهی مشتق میعمدتا از عصاره 4های زیستینگهدارنده

ای است که متعلق به خانواده پونیاسه است انار میوه (۲۰۱۱)ویتیاناتان.  .کنندمتابولیت های ثانویه تولید می

از وزن کل میوه مربوط به  % ۵۰حدود  .شودها است که در طب سنتی برای اهداف درمانی استفاده میو سال

ن، الگیتانیجمله تانن های قابل هیدرولیز )پوست است که منبع مهمی از چندین ترکیب فعال زیستی از 

)کنات و  .، فالوونوئیدها، آنتوسیانین و دیگر ترکیبات فنولی است(پونیکاالگین، پونیکاالگین و پدانکوالگین

 ۱۲۲.33± 1.4۲ عصاره آبی و الکلی پوست انار به ترتیب شامل (۲۰۰1لی و همکاران.  ;۲۰۱۰همکاران . 

گرم میلی 9۱.33 ±1.۱و ۱3۵.33± 9.۰9 گرم بر گرم محتوای فنولی معادل اسید گالیک،میلی ۱11 ±۵.۲9و

گرم بر گرم تانن معادل اسید میلی ۱۲.۱1 ± ۱۱4.۲3و  3.۵۱ ± 9۱.11بر گرم فالونوئید معادل کوئرستین و 

کنندگی زیاد و  اهمیت بیولوژیکی این ترکیبات به دلیل قدرت احیا (۲۰۱۱)راجان همکاران.  .تانیک است

پوست انار همچنین شامل چندین  (۲۰۱۱)راجان و همکاران.  .های آزاد بسیار زیاد استآوری رادیکالجمع

 .ساکاریدهای پیچیده استو همچنین پلی Na و K ،N ،Ca ،P ،Mg ،Fe ماده معدنی، در درجه اول

درصد از کل وزن میوه را تشکیل  ۱۰ها این دانه (۲۰۰3، جعفری و همکاران ۲۰۰3)میردهقان و راحمی

و دیگر اسیدهای  (اسیدلینولنیک و لینولئیک) PUFA دهند و منبع غنی از لیپید کلی با غلظت باالیمی

ها همچنین شامل پروتئین، ویتامین، مواد معدنی، پکتین، این دانه (۲۰۰1)فدوی و همکاران.  .چرب هستند

ترین منبع گیاهی استروژن و دیگر و پلی فنول ها و همچنین غنی (عمدتا ژنیستئینقندها، ایزوفالون ها )

  (۲۰۱۱) پراکاش و پراکاش .  .استروئیدها هستند

اکسیدانی آب انار و عصاره پوست آن توسط بسیاری از مطالعات علمی در مورد گوشت اگر چه فعالیت آنتی

مطالعه منتشر شده ای در رابطه با اثرات است، اما در حال حاضر تازه و فرآوری شده مرغ نشان داده شده

                                                             
4 Bio-preservatives 
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بنابراین، در این مطالعه، ما بررسی  .یافت نمی شود ۵های گوشتیاستفاده از مواد غذایی حاوی انار در جوجه

 (… ترکیبی از پوست، پوسته داخلی، دانه وکردیم که آیا تغذیه محصول فرعی انار )

ترکیب گوشت، ترکیب اسیدهای چرب و پایداری اکسیداتیو مرغ سبب بهبود کیفیت گوشت، به ویژه  در جوجه

  .شود، یاخیربدون آنکه تاثیر منفی بر عملکرد رشد داشته باشد می

 ها مواد و روش .2

 سازی فرآورده فرعی انار آماده .۲.۱

پوست خارجی و پوسته  % 9۰میوه به دست آمد که شامل از یک شرکت تولید آب (PBفرآورده فرعی انار )

، Doori TEC ،Doori TECسپس محصوالت جانبی در یک کوره هوای اجباری ) .دانه بود % ۲۰داخلی و 

FA ،Co ،Ltd)  روز خشک شدند و سپس با استفاده از یک ماشین  3درجه سانتی گراد به مدت  9۰در دمای

پالستیکی پلی تنی محکم شده بود، مهر و های متری، که در کیسهمیلی ۰.۱۵آسیاب برای عبور از یک الک 

، (CPتازه و خشک در سه تکرار برای پروتئین خام ) PB .موم شده و تا زمان نیاز در دمای اتاق نگهداری شدند

، رطوبت و خاکستر همانطور که توسط انجمن شیمی دانان رسمی توصیف شده بود، آنالیز (EEعصاره اتر )

ید چرب با استفاده از یک روش مستقیم برای سنتز متیل استر اسید چرب ترکیب اس (AOAC, 2000) .شد

(FAME) ( با استفاده از یک کروماتوگرافی گازیGC) تعیین شد. pH با استفاده از pH  متر دیجیتال

  . ( Docu - pH + meter , Sartorius , USA ) .گیری شداندازه

 

 

                                                             
5 broilers 
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 غذایی و مدیریت  1طراحی آزمایش، تیمارهای ۲.۲

از یک مرغداری تجاری خریداری و به طور  3۰9 1یک روزه راس خروس گوشتی جوجه 3۲۰در مجموع 

در قالب طرح کامال تصادفی تقسیم  (تکرار ۱۰ ×جیره  4ای )قطعه 9تکرار  ۱۰گروه آزمایشی با  4تصادفی به 

پایه  جیره (۲)؛ (% PB ۰پایه بدون هیچ گونه مکمل ) جیره (۱) :تیمارهای غذایی به شرح زیر بودند .شدند

پایه برای  جیره.  PB % 2پایه به عالوه  جیره (4)؛ PB % 1پایه به عالوه  جیره (3)؛ PB % 0.5به عالوه 

فرموله شد و در طول دوره  (، واشنگتن دی سی، آمریکاNRC ،۱994برآورده کردن نیازهای غذایی ماکیان )

اجزای  .ها به شکل خرد شده بودند جیرههمه  .اعمال شد (روز 3۵ - ۲۲و پایانی ) (روز ۲۱ - ۰)آغازین 

داده نشان ۱های پایه در جدول  جیرهدهنده، ترکیب شیمیایی، و محتوای ویتامین و مواد معدنی تشکیل

  .استشده

سانتی متر ارتفاع  4۰سانتی متر عرض *  1۰سانتی متر طول *  11سیمی ) قفس بسته جوجه گوشتی در یک

ها دارای یک مغذی خطی در قفس .سانتی متر مربع به ازای هر پرنده نگهداری شدند ۵1۰در تراکم  (/ قفس

دمای خانه در  .جلو و یک آشامنده نوک در عقب بودند تا تغذیه آزاد و دسترسی آزاد به آب را فراهم کنند

درجه سانتیگراد با نرخ  ۲3روز تنظیم شد و پس از آن به تدریج به  1تا  ۱ت درجه سانتیگراد به مد 34دمای 

رطوبت نسبی  .داشته شددرجه سانتیگراد در هر هفته کاهش یافت و سپس تا پایان آزمایش در این دما نگه 3

 روشنایی مداوم در طول دوره آزمایش فراهم شد، و هیچ برنامه .در طول آزمایش حفظ شد % ۵۰در حدود 

قفس، روزانه مورد بررسی واقع شدند و پس از ثبت مرگ و میر ) مرغ ها .واکسیناسیون یا دارویی دنبال نشد

شد هر هفته با تکرار ثبت می (BWو وزن بدن ) جیرهمصرف  .، پرندگان مرده برداشته شدند(تاریخ و وزن بدن

به  جیرهنسبت ) FCR و(ADGروزانه )، میانگین افزایش وزن (ADFIروزانه ) جیرهو میانگین مصرف 

  .شددر هر قفس طی دوره و برای کل دوره آزمایش محاسبه می (وزناضافه

                                                             
6 treatment 
7 Ross 
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 برداری و تجزیه و تحلیل گوشت نمونه 2.۳

 9گیری و کشتارروش نمونه ۱.3.۲

 و با بریدن رگبه طور تصادفی انتخاب  (پرنده در هر تیمار ۲۰روزگی، دو جوجه گوشتی از هر قفس ) 31در  

های گوشت نمونه .سپس با برداشتن پوست، استخوان و بافت همبند از الشه جدا شدند .زیرگلویشان ذبح شدند

سینه و ران هر پرنده به طور جداگانه با یک آسیاب گوشت توزین و آسیاب شدند و پس از آن به دو بخش 

واد معدنی برای آنالیز ترکیب شیمیایی، کلسترول، م تقسیم شدند، یکی برای آنالیز پایداری اکسیداتیو و دیگری

های نمونه پالستیکی ریخته شدند، پس ها در بطرینمونه .کمیاب و اسیدهای چرب مورد استفاده قرار گرفت

ها برای تجزیه درجه سانتی گراد سرد شدند و نمونه 4ها برای تجزیه و تحلیل فساد اکسیداتیو در از آن نمونه

  .درجه سانتی گراد نگه داشته شدند ۲۰دیگر در و تحلیل های 

 تجزیه و تحلیل ترکیب شیمیایی گوشت، کلسترول و مواد معدنی ناچیز .۲.3.۲

نمونه های گوشت  EE (99۱.31) وCP  (99۰.۰3)، (94۲.۰۵، خاکستر کل )(93۰.۱۵محتوای رطوبت )

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند AOAC بوسیلهسینه و ران در سه تکرار با توجه به روش تشریح شده 

لیتر میلی ۰.۵مخلوط با ماده مرجع؛ شده )گرم از گوشت چرخ ۵تعیین کلسترول از چربی که از طریق استخراج 

، .؛ فولچ و همکارانvol: vol ۱ :۲).با یک کلروفرم و مخلوط متانول جدا شده بود، بدست آمد (کلسترول - ۵

و استخراج با اتیل اتر به روش تغییر یافته تشریح  KOH کلسترول از چربی پس از صابونی کردن با .(۱9۵1

  (۱999) .شده توسط کینگ و همکاران جدا شد

شرکت دونام، ) DS 1۲۰۰ ها در معرض تجزیه و تحلیل کروماتوگرافی در یک کروماتوگرافی گازیسپس نمونه

 Hewlett Packard با یک آشکارساز یونیزاسیون شعله و یک ستون مویرگی (دو، کره -سونگنام، گیونگی 

                                                             
8 Slaughter 
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HP-5 -،3۰  میکرون، قرار  ۰.۲۵اتیلن میلی متر قطر داخلی و ضخامت فیلم گلیکول پلی ۰.3۲متر طول و

ا دقیقه، ب ۲سانتی گراد به مدت   °۲۵۰ 9دمای اولیه کوره .نیتروژن به عنوان گاز حامل استفاده شد .گرفتند

در نظر گرفته شد و سپس با افزایش  (دقیقه ۱۰نگهداری شده به مدت ) C ° 290به  C / min ° 15افزایش 

10 ° C / min   310به دمای نهایی ° C ( دقیقه ۱۰نگهداری شده به مدت) افزایش یافت.  

  :شرایط کروماتوگرافی دیگر نیز بصورت زیر بود

 .میکرون ۲؛ حجم نمونه تزریق شده، ۱ :۵۰درجه سانتیگراد؛ نسبت  ۲9۰دمای تزریق کننده و آشکارساز، 

  .گوشت بیان شد mg/100g محتوای کلسترول بصورت

به طور  .تعیین شد (، کرهAA 1۲۰۰) ۱۰میزان مواد معدنی ناچیز با استفاده از اسپکتروفتومتر جذب اتمی

  .درجه سانتی گراد خشک شد ۱۰۵گرم از نمونه در یک کوره قرار داده شد و در دمای  ۲.۵خاص، 

درجه سانتی گراد سوزانده شد تا زمانی که تبدیل به  ۵۵۰پس از خشک شدن، نمونه در کوره مافلی در دمای 

 - ۲سپس  .سرد می شود۱۱سفید متمایل به خاکستری شود که پس از آن کوره در یک دستگاه خشک ساز 

 .به ظرف کوره اضافه شد (HCl: DW = 1:1رف اولیه )لیتر معمیلی ۱۰به همراه  (DWقطره آب مقطر ) ۱

لیتر محلول میلی ۱۰سپس ظرف کوره بر روی یک همزن صفحه داغ برای تبخیر قرار داده شد و پس از آن 

از طریق کاغذ فیلتر  DW لیتر از نمونه بامیلی ۱۰۰پس از تبخیر،  .اضافه شد ( HCl: DW =3:1ثانویه )

از کلسیم و آهن با  (ppm ۱۰۰۰های استاندارد تجاری )بعد از رقیق کردن محلول .فیلتر شد 1واتمن شماره 

، سطوح جذب با مقایسه با منحنی ppm ۰.4و  ۰.۲، ۰.۱با  (Naو سدیم ) (Mgو منیزیم ) ppm ۲و  ۱، ۰.۵

  .گیری شدگوشت اندازه mg / ۱۰۰ g شده به صورتکالیبراسیون و نتایج بیان

 

                                                             
9 oven 
10  Atomic Absorption Spectrophotometer 
11 desiccator 
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 اندازه گیری ترکیب اسیدهای چرب گوشت  ۲.3.3

 ۱۲ترکیب اسیدهای چرب گوشت سینه و ران به وسیله یک روش مستقیم برای سنتز متیل استر اسید چرب

(FAME) به  .تعیین شد (۲۰۰1) .فالون و همکاران"شده توسط دادهبا استفاده از اصالح جزیی روش شرح

 ۰.1لیتری فالکون قرار داده شد، که پس از آن میلی ۱۵شده در یک لوله طور خالصه، یک گرم گوشت چرخ

درجه سانتی  ۵۵سپس لوله در حمام آب  .لیتر متانول اضافه شدمیلی 1.3در آب و  N KOH ۱۰لیتر از میلی

دقیقه برای نفوذ، حل و هیدرولیز  3۰ثانیه هر  ۱۰ساعت با تکان دادن شدید دست به مدت  ۱.۵گراد به مدت 

لیتر از میلی ۵9.۰پس از کاهش دما به زیر دمای اتاق در یک حمام آب شیر سرد،  .مناسب نمونه انکوبه شد

۲4 N  4SO2H 4 سپس لوله با وارونه کردن ترکیب شد، که پس از آن .در آب اضافه شدSO2K  رسوب

ساعت با تکان دادن شدید  ۱.۵درجه سانتی گراد به مدت  ۵۵نمونه دارای رسوب دوباره در حمام آب  .کرد

 .، لوله در حمام آب سرد خنک شدFAME  بعد از سنتز .دقیقه انکوبه شد 3۰ثانیه هر  ۱۰دست به مدت 

 .ای مخلوط شددقیقه بر روی یک ورتکس چند لوله ۵لیتر از هگزان اضافه شد و لوله به مدت میلی 3سپس 

از   FAMEحاوی (هگزانسانتریفیوژ شد، پس از آن الیه رویی ) g  ×3۰۰۰دقیقه در ۵سپس لوله به مدت 

لیتر تغلیظ شد و برای میلی ۱/  ۵شده تا شده و خشکهگزان استخراج .بدون آب جدا شد 4SO2Na طریق

  .قرار داده شد GC آنالیز در یک ویال

مجهز به  (، امریکاA 199۰آگیلنت، سری با استفاده از یک کروماتوگراف گاز ) FAME ترکیب اسید چرب

، Hewlett Packard HP - 99 (J - W science آشکارساز یونیزاسیون شعله و یک ستون مویرگی

USA)  متر تعیین  ۰/  ۲۰اتیلن گلیکول میلی متر و ضخامت فیلم پلی ۰.۵۲متر، قطر داخلی  1۰با طول

دمای اولیه  .(، امریکاAgilent technology 1193ها توسط یک سمپلر اتوماتیک تزریق شدند )نمونه .شد

 ۱۰درجه سانتیگراد در  ۱4۵داشته شد، سپس به دقیقه نگه ۱درجه سانتیگراد بود، که به مدت  ۱۲۵کوره 

درجه  ۲۲۰س به داشته شد، سپدقیقه نگه ۲1درجه سانتیگراد / دقیقه افزایش یافت، که در آن به مدت 

                                                             
12  fatty  acid  methyl  ester 
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هوای خالص  .داشته شددقیقه نگه ۲درجه سانتیگراد / دقیقه افزایش یافت، که در آن به مدت  ۲سانتیگراد در 

لیتر بر دقیقه به عنوان گاز حامل به کار گرفته میلی 4۰لیتر بر دقیقه و میلی 4۰۰در سرعت جریان  2H و

هم دمای تزریق  .لیتر بر دقیقه به عنوان گاز ترکیبی به کار گرفته شدمیلی 4۰شدند، در حالی که هلیوم در 

اسیدهای چرب  .بود ۱ :3۰درجه سانتیگراد تنظیم شد و نسبت شکاف  ۲1۰در  ۱3کننده و هم دمای آشکارساز

 جزئی FAME 37 ترکیب) FAME توسط مقایسه زمان های نگهداری شان با ترکیب های استاندارد

SupelcoTM ، 2 در لیتر میلی/ گرم میلی دهCL2CH شماره کاتالوگ U -47885مشخص شدند.  

Supelco ،جاده هریسو شمالی، بلفونته ،PA امریکا) 

به طور  .های مفید برای ارزیابی ارزش غذایی و سالمت ترکیب اسیدهای چرب نیز تعیین شدندمقادیر و نسبت

، اسیدهای چرب (∑muFAاسیدهای چرب تک اشباعی )، (SFAخاص، مجموع اسیدهای چرب اشباع )

 هایو نسبت n – 6(n - 6∑) و اسیدهای چرب n - 3 (n - 3∑) ، اسیدهای چرب(∑PUFAچند اشباعی )

USFA به SFA (USFA / SFA) ،PUFA به SFA (PUFA / SFA)نسبت اسیدهای چرب ، n - 

  :به صورت زیر تعیین شد  H / Hهیپرکلسترولمیو هیپوکلسترولمی به  n – 3(n-3/n-6)  به 6

H/H  =  [(sum  of  C18:1  cis-9,  C18:2  n-6,  C20:4n-6,  C18:3  n-3,  C20:3n-6,  

C20:5  n-3,   و C22:6 n-3)/(sum of C14:0 and C16:0)] (Santos-Silva et al., 2002 .) 

  :گوشت pH تجزیه و تحلیل اکسیداتیو و تحلیل .۲.3.4

های گوشت در یخچال در دمای های گوشتی، نمونهبرای تعیین پایداری اکسیداتیو گوشت سینه و ران جوجه

 (TBARS)درجه سانتی گراد نگهداری شدند، که پس از آن مواد واکنش دهنده اسید تیوباربیتوریک  4

گرم گوشت با یک هموژنیزه  4به طور خالصه،  .روزه تعیین شد ۲9و  ۲۱، ۱4، 1، ۵، 3، ۱مقادیر گوشت 

لیتر از محلول میلی ۱۰با  (، ستوفان، آلمانIKA Werke ،GMBHپایه،  T - 25 تورراکس -اولترا کننده )

لیتر آب مقطر هموژنیزه میلی ۱۰موالر و  ۲در اسید فسفریک  (TCAدرصد تری کلرواستیک اسید ) ۲۰حاوی 

                                                             
13 detector 
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 (Ltdمیکرو شرکت،  Hyundai) 1۰میکرو شماره  Hyundai سپس این مخلوط از طریق کاغذ فیلتر .شد

دی هیدروکسی  1، 4 % 99تیوباربیتوریک اسید ) - ۲و (لیترمیلی ۲مقادیر مساوی اسید فیلترات ) .فیلتر شد

درجه سانتی گراد به مدت  9۰در دمای  ۱4در حمام آب لرزان ( DWدر  ۰۰۵.۰Mمرکاپتوپیریمیدین،  ۲ -

 - VIS نانومتر با استفاده از دستگاه ۵3۰پس از خنک سازی، جذب در  .دقیقه حرارت داده شدند 3۰

به صورت  TBARS مقدار .اندازه گیری شد (کمبریج، انگلستان .Ltd ، بیوکرومS۲۲لیبرااسپکتروفتومتر )

  .گرم گوشت بیان شد ۱۰۰در هر  (MDAمیکرومول از مالون دی آلدئید )

pH  دقیقه در یک  ۱.۵لیتر آب مقطر به مدت میلی ۱9گرم گوشت با  ۲های گوشت با مخلوط کردن نمونه

سنج  pH با استفاده از یک الکترود استاندارد متصل به دستگاه pH مقادیر .هموژنیزه کننده تعیین شد

  .گیری شددیجیتال اندازه

 تجزیه و تحلیل آماری  2.۴

قرار  ANOVA سیستم تحلیل آماری تحت (GLMهای خطی عمومی )مدلها با استفاده از تابع همه داده

هر قفس به عنوان واحد آزمایشی  .(، امریکاSAS ،Cary ،NC ، موسسه9.۱، نسخه SAS ،۲۰۰3گرفتند )

استفاده شد، در حالی که یک پرنده واحد  (FCR و BW ،ADG ،ADFIبرای پارامترهای عملکرد رشد )

مدل آماری مورد  .شیمیایی گوشت، پروفایل اسید چرب و پایداری اکسیداتیو گوشت بودآزمایشی برای ترکیب 

به  TBARS استفاده برای آزمایش اثرات درمان بر عملکرد رشد، ترکیب گوشت، پروفایل های اسید چرب و

  :صورت زیر بود

ij+ei+aµ=ijY 
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  tاز آزمون .خطای تصادفی ije غذایی واثر تیمارهای   iaمیانگین کلی،  µو متغیر پاسخ  ijYکه در آن، 

  .برای مقایسه بین مقادیر میانگین استفاده شد P ≤ ۰۵.۰ با سطح احتمال ۱۵استیودنت

 نتیجه  .۳

  pH . PB ترکیب و 3.۱ 

درصد خاکستر بود،  ۵.9۱درصد رطوبت و  EE ،9۰.9 درصد CP ،۲.۵درصد 1.9۰نمونه آزمایشگاهی شامل 

 EE ،1.۰۲ درصد CP ،3.9۰ درصد 1.۵۵ :در حالی که پس از خشک کردن مواد مغذی به شرح زیر بود

ارائه  ۱تازه و خشک به صورت جدول مکمل  PB ترکیب اسید چرب .درصد خاکستر ۱.۰1درصد رطوبت و 

 C۱9: 3لینولنیک اسید ) -تازه و خشک، به جز  PB از میان نسبت اسیدهای چرب موجود در .استشده

n3)و DGLA (C20: 3n6)که در PB ( تازه نسبت به خشک بیشتر بودp < 0.05)  هیچ گونه تفاوت های

 PH 3.۵1 خشک دارای PB تازه است، در حالی که 3.۲۰تا  PB 3.۱۵ از  pH .معناداری ثبت نشده است

 .است 3.۵9تا 

 کارآئی جوجه گوشتی  .۲ .3 

های گوشتی در طول دوره آزمایش جوجه ADFI و ADG توجهی برتاثیر قابل PB اختصاصی غنی سازی

به   FCRتغذیه شدند،  % ۰.۵با این حال، زمانی که پرندگان  .(ها نشان داده نشده استدادهرا نشان نداد )

( و ۱.1۵ در مقابل ۱.1۰) % ۰ .۱ (۱.14 .در مقابل ۱.1۰توجهی در طول دوره کلی کاهش یافت )طور قابل

تاثیر تیمارهای های گوشتی تحتتلفات جوجه.  (p=0.003) پایه جیرهبا   PBو (۱.1۵در مقابل  ۱.1۰) %۲

 .(ها نشان داده نشده استدادهغذایی قرار نگرفت )

 

                                                             
15 Student’s t 
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 گوشت، ترکیب شیمیایی، کلسترول و مواد معدنی ناچیز  3.3 

های گوشتی تغذیه شده است، محتوای رطوبت در گوشت سینه جوجهداده شدهنشان ۲همانطور که در جدول 

عالوه بر این،  .بود PB درصد ۰.۵و  ۰توجهی بیشتر از گروه حاوی به طور قابل PB درصد ۲حاوی  جیرهبا 

باالتری در گوشت سینه  CP مقدار PB درصد ۲و  ۱.۰، ۰.۵جوجه های تغذیه شده با خوارک های حاوی 

اگر چه محتوای کلسیم در بین تیمارها تفاوت نداشت، اما  .(p < 0.02بت به گروه بدون مکمل داشتند )نس

های حاوی  جیرههای تغذیه شده با در گوشت سینه جوجهNa (p = 0.02) وFe (p = 0.0001) محتوای

 pباالتر بود ) PB درصد ۱.۰تنها در گروه حاوی  Mg برعکس، محتوای .باالتر بود  PB درصد ۲و  ۱.۰، ۰.۵

= 0.02).  

؛ (P<0.03باالتر بود ) PB درصد ۰و  ۱/  ۰های حاوی ، محتوای رطوبت در گروه(۲جدول در گوشت ران )

های تغذیه محتوای پروتئین خام در گوشت ران جوجه .در حالی که در مورد خاکستر خام تفاوتی مشاهده نشد

تر ، در حالی که عصاره اتر کم(p = 0.0002باالتر بود ) PB درصد ۲.۰و  ۱.۰، ۰.۵های حاوی  جیرهشده با 

ی حاو جیرهاگر چه هیچ اثر معناداری در بین تیمارها مشاهده نشد، پرندگان تغذیه شده با  .(p = 0.006بود )

۲ % PB مقدار .تر در گوشت ران داشتندتمایل به داشتن سطوح کلسترول پایین Na گروه  در گوشت ران

 PB درصد ۲تنها در پاسخ به مکمل  Mg بیشتر بود، در حالی که مقدار PB درصد ۲/  ۰و  ۱/  ۰حاوی 

  .(p = ۰ / ۰۲بیشتر بود )

 ترکیب اسیدهای چرب گوشت  .3.4

های گوشتی به ترتیب در جدول اثرات تیمارهای غذایی بر ترکیب اسیدهای چرب گوشت سینه و ران جوجه

توجهی در نسبت منجر به کاهش قابل PB درصد ۲.۰و  ۱.۰های غذایی با مکمل .استداده شدهنشان 4و  3

 ∑  در میان .های گوشتی شددر گوشت سینه جوجهSFA∑ (= ۰.۰۰3p)  و(= ۰.۰۰۱pاسید استئاریک )

MUFA واحد، محتوای اسید اولئیک به طور قابل( ۰.۰۰4توجهیp =)  درصد ۱/  ۰در گروه حاوی PB 
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نسبت اسید  .(p = ۰.۰۰4باالتر بود ) PB % ۲/  ۰و  ۱/  ۰باالتر بود، در حالی که ****در گروه حاوی 

های تغذیه در گوشت سینه جوجه (p < 0.01)  اسیدهای چرب n - 3∑  و (p = ۰.۰۰۱ایکوزاپنتانوئیک )

 .های فاقد مکمل بود جیرهتغذیه شده با های بیشتر از جوجه PB درصد ۲و  ۱، ۰.۵های حاوی  جیرهشده با 

های به عالوه، رژیم .اختالف معناداری مشاهده نشد n - 6 ∑ در حالی که در مورد اسیدهای چرب منفرد و یا

اگر چه هیچ  .(= ۰.۰۰1pرا افزایش دادند ) USFA / SFA توجهی نسبتبه طور قابل PB درصد ۰و  ۱/  ۰

کردند، تمایل را تغذیه می PB درصد ۲و  ۰.۵های حاوی  جیرهتوجهی وجود نداشت، پرندگانی که تفاوت قابل

در گوشت سینه خود n - 1 / n - 3 (p ۰.۰1) وPUFA / SFA (p ۰.۰9) های بیشتربه داشتن نسبت

  .داشتند

داری به طور معنی PBدرصد،  ۲و  ۱های حاوی  جیرههای گوشتی تغذیه شده با جوجه۱1 در گوشت ران

را در مقایسه   SFA ((p = 0.001)∑ و (p < 0.01، اسید استئاریک (p < 0.01)محتوای اسید پالمیتیک 

اولئیک ، غلظت اسید PB درصد ۰و  ۱/  ۰کننده در مقابل، در گروه دریافت .با گروه بدون مکمل کاهش داد

(p = ۰ / ۰۰۰3)(۰۵ / ۰و اسید ایکوزائنوئیک) p =۰.۰۰۵عالوه بر این، غلظت اسید لینولنیک ) .باالتر بودp 

مکمل  .(> ۰.۰۱pباالتر بود ) n - 3 به همراه اسید چرب PB درصد ۲/  ۰و  ۱/  ۰در گروه مکمل شده با  (=

داری در نسبت اسیدهای چرب دی کاهش معنی منجر به PB درصد ۲های گوشتی با جوجه جیرهسازی 

های در گوشت ران جوجه n - 6 و (p ۰.۰۰۰۱، آراشیدونیک اسید )(p ۰.۰۰۲)(DGLAهومو گاما لینولنیک )

افزایش یافت  PB درصد ۲و  ۱در پاسخ به  USFA / SFA نسبت .گوشتی نسبت به گروه بدون مکمل شد

(۰.۰۰۰1p =)در حالی که نسبت ، n - 6 / n - 3  مکمل % ۲در پاسخ به PB ( ۰.۰۰۲کاهش یافتp =). 

 درصد ۰و  ۱/  ۰در پاسخ به مصرف مکمل (= P ۰/  ۰3و ران )(> P ۰/  ۰۵در گوشت سینه ) H / H نسبت

PB افزایش یافت.  

 

                                                             
16 thigh 



15 
 

 گوشت  pH پایداری اکسیداتیو و .3.۵

داده نشان (a ،b)  ۱ های گوشتی در شکلجوجهبر پایداری اکسیداتیو گوشت سینه و ران  PB اثرات جیره

گوشت سینه تا روز پنجم نداشت  TBARS توجهی بر روی مقادیرنتیجه رژیم غذایی هیچ اثر قابل .استشده

(p > ۰.۰۵).  روزگی، مقادیر ۲9تا  1از TBARS های تغذیه شده با بسیار کمتری در گوشت سینه جوجه

 .در مقایسه با گروه بدون مکمل (p< ۰.۰۵مشاهده شد ) PB درصد ۲.۰و  ۱.۰، ۰.۵جیره غذایی حاوی 

های های گوشتی را در تمام دورهگوشت ران جوجه TBARS توجهی مقادیربه طور قابل PB سازی جیره غنی

  .(> ۰.۰۵pگیری کاهش داد )اندازه

pH  هایدر تمام گروه ۱1گوشت سینهPB   ۱4افزوده شده پس از [ ۲شکل  روز نگهداری (a)]  در مقایسه با

گوشت  pH ، کاهش در۲۱و  ۱4در روزهای  .(> ۰.۰۵pتر بود )توجهی کمبدون مکمل به طور قابل گروه های

های ، در تمام نمونه۲9دار بود، در حالی که در روز معنی PB درصد ۲/  ۰و  ۱/  ۰ران در پاسخ به غنی سازی 

 .تر بودداری کمنترل به طور معنیدر مقایسه با گروه ک [(b) ۲شکل  [ PB شده باگوشت غنی

 بحث . ۴

  / mg  9۱.۱49±۲9.۱۵میوه، یک منبع غنی از پلی فنول ها )فرآورده جانبی میوه انار پس از استخراج آب

g) اثرات زیستی تانن ها شامل کاهش  (۲۰۱3)کیم و همکاران .  .با قابلیت هیدرولیز و متراکم است ۱9با تانن

و قابلیت هضم پروتئین در رژیم غذایی غیر نشخواری و نشخواری است که در نهایت منجر به  جیرهمصرف 

های حاوی در مطالعه حاضر، استفاده از جیره (۱99۵رید.  ;۱993)جانسمن.  .شودکاهش عملکرد حیوانات می

در سازگاری نسبی، راجانی و  .های گوشتی نداشتجوجه ADFI و ADG تاثیری برهیچ   PB سه سطح

های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی توجهی را در عملکرد رشد جوجههیچ تغییر قابل (۲۰۱۱همکاران )

و  شده توضیح داداین موضوع را می توان با کاهش مقدار تانن در پوست انار خشک .پوست انار گزارش نکردند
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 PB پیشنهاد FCR دلیل بهبود همزمان در (۲۰۰9)شبتای و همکاران .  .را کاهش داد جیرهبنابراین گسی 

های گوشتی است که با دخالت در فلور های گیاهی در جوجهجوجه های گوشتی مصرفی استفاده از پلی فنل

. .)جامی و همکاران .تری دست یابندرا بهبود بخشند تا به عملکرد به جیرهمیکروبی روده، استفاده از انرژی 

۲۰۱۲)  

همراه با تغییر در فلور میکروبی روده ممکن است قابلیت هضم  PB مزیت افزوده شده از محتوای پروتئین

پیش از این، جامی و همکاران  .را افزایش دهد PB های گوشتی مکمل شده باپروتئین و پروتئین گوشت جوجه

ضم پروتئین و مخمر پروتئین شیر را در گاوهای شیرده تغذیه شده با عصاره نیز افزایش قابلیت ه (۲۰۱۲)

توجهی اسید االژیک هستند های انار حاوی مقادیر قابلپیل .تغلیظ شده پوست انار را گزارش کرده بودند

(۲9.1۲±۱4۲۱.1   mg / ۱۰۰ g). (۲۰۱3. .کیم وهمکاران) ( ۲۰۰1لی و همکاران)  اسید گزارش دادند که

تواند فعالیت لیپاز پانکراس را مهار کند، در نتیجه متابولیسم غیرطبیعی چربی را از عصاره برگ انار میاالژیک 

های متانولی و اتانولی پوست انار بر لیپاز پانکراس اثر بازدارندگی عصاره (۲۰۱4هدریچ و همکاران ) .کاهش دهد

تر در گوشت سینه و محتوای عصاره اتر کم .ارش کردندخوک را بررسی و کاهش چشمگیر فعالیت لیپاز گز

را می توان با تعدیل متابولیسم چربی در پاسخ به کاهش  PB های گوشتی در پاسخ به مکملران جوجه

ممکن است به دلیل رابطه معکوس بین  PB افزایش رطوبت گوشت با افزایش سطح .فعالیت لیپاز توضیح داد

عالوه بر این، محتوای  .شد که به طور مستقیم با آبدار بودن گوشت مرتبط استرطوبت گوشت و مقدار چربی با

های استرول .تر بودپایین PB های حاویهای گوشتی تغذیه شده با جیرهکلسترول گوشت سینه نیز در جوجه

سیتوسترول، کمپسترول و استیگماسترول به طور طبیعی ترکیباتی هستند که ساختارهایی  -گیاهی مثل 

توانند با جذب کلسترول رژیم غذایی این استروئیدها می .مشابه دارند اما کمی متفاوت از کلسترول هستند

)جان وسوروکین .  .رقابت کنند و همچنین جذب مجدد کلسترول درونی در دستگاه گوارش را مهار کنند

ر کلسترول در گوشت مرغ دانه انار غنی از استروئیدهای باال است که ممکن است مسئول کاهش مقدا (۲۰۰1

توجهی از مواد معدنی ناچیز مختلف مقادیر قابل (۲۰۰1میردهقان و راحمی ) (۲۰۱۱)پراکاش و پراکاش.  .باشد
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ها را در گوشت سینه و ران یافتند که ممکن است محتوای آن Na و Fe ،Mg را در پوست انار از جمله

  .های گوشتی افزایش دهندجوجه

اسید، میریستیک و پالمیتیک اسید، به دلیل خواص هیپر کلسترولمیک ویژه استئاریک، به   ۱9SFAرژیم

منجر  muFA با SFA جایگزینی .خود، که با بیماری کرونری قلب در ارتباط هستند، اهمیت زیادی دارند

در مطالعه ما،  .(WHO ،۲۰۰9 / فائوشود )می HDL / و نسبت کلسترول کل LDL به کاهش کلسترول

در گوشت  SFA∑ توجهی محتوای اسید استئاریک وبه طور قابل PB درصد ۲/  ۰و  ۱/  ۰سازی با  غنی

تر به اسید با توجه به این حقیقت که اسید استئاریک سریع .های گوشتی را کاهش دادسینه و ران جوجه

در گوشت  MUFA∑ شود، می توان این موضوع را با افزایش غلظت اسید اولئیک و نیزاولئیک تبدیل می

نیز نقش مهمی در تغذیه انسان دارند n - 6 و n - 3 اسیدهای چرب (۱991)بورس و سالتر.  .مرغ توضیح داد

 ها و ترومبوکسان هستند که سیستم قلبیکه هم پیش سازهای ایکوزانوئیک، پروستاگالندین ها، لوکوترین

تجربی غنی از اسیدهای  PBدر این مطالعه،  (۲۰۰1)گراشوم.  .کنندعروقی و فرآیندهای ایمنی را تنظیم می

 n - 3 (۱۱.11 ± ۰.۲4 g / ۱۰۰ g) شامل اسیدهای چرب (g / ۱۰۰ g ۰.۲9 ± 4۵.۰۲چرب غیر اشباع )

های گوشتی در گوشت سینه و ران جوجه n - 3 بود که ممکن است باعث افزایش غلظت اسیدهای چرب

 n - 1 ممکن است باعث کاهش متناظر در اسیدهای چربدر عضله  n - 3 افزایش اسیدهای چرب .شود

(DGLAآراشیدونیک اسید و اسیدهای چرب ، ∑n-6)  در گوشت ران شود زیرا این دو خانواده از اسیدهای

)نورنبرگ و همکاران .  .کنندهای مشابه در متابولیسم طویل شدن و عدم اشباع رقابت میچرب برای آنزیم

۲۰۰۵)  

PUFA/SFA  تو نسب n - 6 / n - 3 چربی  .شوندمعموال برای ارزیابی ارزش غذایی چربی استفاده می

هستند، نامطلوب  n - 6 / n - 3 (>۵) و نسبت باالی PUFA / SFA (۰. 4>) هایی که دارای نسبت پایین

 (۲۰۰۲. .سیلوا و همکاران -)سانتوس  .شوند، زیرا ممکن است باعث افزایش کلسترول شونددر نظر گرفته می
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 n - 6 باالتر و نسبت PUFA / SFA دارای نسبت PB شده بادر این آزمایش، گوشت سینه پرندگان غنی

 3 -/ n رژیمی ۲۰غنی سازی .توجهی مشاهده نشدتر از گروه کنترل بود، اگرچه هیچ تفاوت قابلپایینPB  

بر کیفیت گوشت مرغ  PB دهنده اثر مفیداهش داد که نشاندر گوشت ران را ک n - 6 / n - 3 نیز نسبت

های باال ممکن است برای ارزیابی ارزش غذایی چربی به دلیل فقدان اطالعات در با این حال، شاخص .است

استفاده از بنابراین، یک روش بهتر برای ارزیابی مواد مغذی چربی باید  .کافی نباشند MUFA مورد

رات عملکردی اسیدهای چرب مانند نسبت میان اسید چرب هیپوکلسترولمی / های مبتنی بر اثشاخص

آمده برای این نسبت در مقادیر بدست (۲۰۰۲)سانتوس سیلوا و همکاران .  .، باشد(H / Hهیپرکلسترولمی )

دهنده تاثیر مثبت باالتر بود که نشان PB درصد  ۲/  ۰و  ۱/  ۰های گوشتی تغذیه شده با گوشت سینه جوجه

  .های گوشتی استبر گوشت جوجه PBجیره 

هوازی، به دلیل فساد ناشی از رشد میکروبی سریع و شده به صورت بیبندیزمان ماندگاری گوشت تازه بسته

ه جیره ب PB در آزمایش ما، افزودن سطوح مختلف .ها، بسیار کوتاه استها و پروتئیناکسیداسیون چربی

پایین گوشت  TBARS توجهی اکسیداسیون لیپیدها را همانطور که با مقدارهای گوشتی به طور قابلجوجه

، ویتیاناتان و همکاران (۲۰۱۰های کانات و همکاران )سینه و ران نشان داده شد، کاهش داد که با یافته

پتانسیل  .های طبیعی استاکسیدانآنتیدهنده وجود ، این امر نشان(۲۰۱۱و راجان و همکاران )(۲۰۱۱)

توسط ردی  (اسید االژیک و اسید گاالژیکو اسیدهای فنولی ) (منفرد و ترکیبیاکسیدانی تانن های انار )آنتی

اکسیدان به طور مستقیم با قدرت احیا کنندگی و حضور فعالیت آنتی .استگزارش شده(۲۰۰1و همکاران )

 .تواند با اهدای یک اتم هیدروژن، واکنش زنجیره رادیکال آزاد را بشکندت، که میاحیا کننده در ارتباط اس

های آزاد تولید تانن ها و فنول های انار ممکن است با اهدای الکترون به رادیکال (۱999)تاناکا و همکاران . 

ایان دادن به ها به یک محصول پایدارتر برای پشده در مرحله اول اکسیداسیون چربی و سپس تبدیل آن

کانات و  (۲۰۱۱و همکاران.  Vaithiyanathan) .ای مشابه عمل کنندواکنش زنجیره رادیکال آزاد، به شیوه
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پیکریل  - ۱-دی فنیل  - ۲، ۲گزارشی مبنی بر قدرت احیا کنندگی و ظرفیت باالی (۲۰۱۰همکاران )

  .عصاره پوست انار را ارائه کردند ، ظرفیت مهار رادیکال هیدروکسیل و سوپراکسید(DPPHهیدرازیل )

pH  کا و جلوسهای فاسد کننده است )ای از فساد است، که ناشی از رشد باکتریباالی گوشت معموال نشانه

پایینی برسد تا پایداری ماندگاری را  pH در نتیجه، مهم است که گوشت تا حد ممکن به .(۲۰۰9ویلچک، 

ها، مطابق با این یافته (۲۰۰۵)ساول و همکاران  .دارد ۵/  9تا  pH ۵ / 1 گوشت سخت معموال .تضمین کند

pH  بود، در حالی که ۵.19تا  ۵.11گوشت سینه بین pH  ۵.11تا  ۵.13گوشت ران در ابتدای آزمایش بین 

آمده از مرغ های غنی دستهای گوشت بهنمونه pH سازی، مقادیرروز ذخیره ۱4عالوه بر این، پس از  .بود

ها گوشت توسط میکروارگانیسم ۲۱دهنده کاهش فسادتر از گروه شاهد، نشانکم ، به دست آمد که PBاشده ب

های مولد پوست انار بر علیه باکتری ۲۲فعالیت ضد باکتریایی عصاره آبی .(۲۰۰9جلئوسی سکا و ویلچک، بود )

نشان داده شد که  (۲۰۱3)جدا شده از گوشت مرغ توسط دوتکال و همکاران  (سودوموناس استوتزریفساد )

  (2007  ردی و همکاران) .ممکن است ناشی از وجود تانن و اسید فنولیک در پوست انار باشد

 نتیجه گیری . 5

درصد،  ۲.۰یا  ۱.۰دهد که مکمل غذایی فراورده فرعی انار در سطوح افزایشی نتایج مطالعه حاضر نشان می

بخشد، در حالی که مقدار ین و مقدار مواد معدنی اندک بهبود میارزش غذایی گوشت مرغ را با افزایش پروتئ

، پروفایل اسیدهای چرب غیر اشباع گوشت SFA ترعالوه بر نسبت پایین .دهدچربی و کلسترول را کاهش می

افزوده  PB گوشت سینه و ران از گروه PH تر و مقدارپایین TBARS .بهبود یافت PB در پاسخ به مکمل

قادر به کاهش اکسیداسیون چربی و رشد میکروبی در گوشت مرغ تحت  PB وشنی بود کهشده، نشانه ر

ها، می توان نتیجه گرفت که گنجاندن فرآورده فرعی انار برای براساس این یافته .سازی در یخچال استذخیره
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ت گوشت کیفیتواند یک روش امیدوار کننده برای بهبود تغذیه در سطوحی که برای عملکرد مضر نیستند، می

  .مرغ باشد

 


