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تغذیه سیلوی تفاله دانه انار بر فراسنجههای بیوشیمیایی خون ،صفات الشه و عملکرد
تولیدی بزغالههای پرواری
سید جالل مدرسی* ،1رضا ولیزاده ،2محسن دانشمسگران 2و محمدحسن

فتحینسری3

1دانشجوی دکتری تخصصی و 2استاد گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
3دانشیار گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند
تاريخ دريافت93/12/22 :؛ تاريخ پذيرش94/3/3 :

چکیده
اين مطالعه با هدف بررسی تأثیر تغذيه تفاله دانه انار سیلو شده با و بدون اوره بر رشد ،افزايش
1

وزن روزانه ،اجزاء مختلف الشه ،صفات مؤثر بر کیفیت الشه و فراسنجههای خونی بزهای پرواری
آمیخته خراسان جنوبی انجام شد .نتايج نشان داد افزودن تفاله دانه انار تأثیر معنی داری بر وزن نهايی و
افزايش وزن روزانه بزغالههای آمیخته خراسان جنوبی نداشت ( .)P˃0/1اما افزايش وزن روزانه و
ضريب تبديل خوراک توسط افزودن سیلوی تفاله دانه انار بهطور معنیداری تحت تأثیر قرار گرفت.
همچنین اجزاء مختلف الشه شامل گردن ،کمر ،دندهها ،ران و پهلو در تیمارهای مختلف آزمايشی با
يکديگر متفاوت نبود ( .)P˃0/1وزن الشه گرم و سرد در تیمارهای مختلف اختالف معنیدار آماری

نداشت اما افت الشه بهطور معنیداری در تیمارهای حاوی سیلوی تفاله دانه انار کاهش يافت
( .)P>0/1وزن چربیهای اطراف کلیه و محوطه شکمی نیز به لحاظ آماری معنیدار بود .وزن
اندامهای مختلف بدن و چربی اطراف کلیهها نیز تحت تأثیر تیمارهای مختلف قرار نگرفت .عالوهبر
اين مقدارگلوکز ،تریگلیسريد ،لیپوپروتئینهای با چگالی کم و زياد ،غلظت انسولین قبل و  4ساعت
پس از تغذيه نیز توسط افزودن سیلوی تفاله دانه انار بهطور معنیداری تحت تأثیر قرار گرفت
(.)P>0/1
واژههای کلیدی :بز پرواری ،تفاله دانه انار ،صفات الشه ،عملکرد
*نويسنده مسئولvalizadeh@um.ac.ir :
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مقدمه
گیاه انار 1متعلق به خانواده پونیکاسه 2است و يکی از قديمیترين میوههای خوراکی محسوب
میشود .ايران با تولید سالیانه  665هزار تن انار يکی از مهمترين کشورهای تولید کننده اين میوه است
(عباسی و همکاران .)2008 ،میوه انار از سه بخش دانه ،قسمت گوشتی داخلی و پوسته خارجی
تشکیل شده است که بهترتیب  30 ،50و  20درصد از کل میوه را تشکیل میدهند (پرکاش و پرکاش،
 .)2011اين میوه به شکل تازه و يا بهمنظور تولید فرآوردههای انار از جمله کنسانتره ،آب و رب انار
در کارخانجات صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد .همراه با تولید صنعتی فرآوردههای انار ،مقادير قابل
توجهی تفاله دانه انار بهصورت محصول فرعی باقی میماند .دانه انار حاوی  6/6تا  19/3درصد چربی
و حدود  10تا  12درصد پروتئین (عباسی و همکاران )2008 ،میباشد.
بر اساس مطالعات انجام شده تفاله دانه انار را میتوان در جیره غذايی نشخوارکنندگان از جمله بز
تا  20درصد ماده خشک جیره بدون هیچگونه اثرات منفی بر عملکرد حیوان ،مورد استفاده قرار داد
(میراندا و همکاران2009 ،؛ مدرسی و همکاران .)2011 ،اين تفاله يک مکمل طبیعی حاوی اسیدهای
چرب مزدوج است ،از جمله اسیدپونیسیک (سیس ،9-ترانس ،11-سیس 13-اکتادکاتری انوئیکاسید)
که خود از اسید لینولئیک (اسیدلینولئیک حدود  7درصد روغن دانه انار را تشکیل میدهد) سنتز
میشود (پرکاش و پرکاش.)2011 ،
تفاله دانه انار حاوی ترکیبات پلی فنولی چون اسید االیژيک و مشتقات آن ،پونیکاالیژين و پونیکالین
میباشد که بهترتیب استرهای اسید االیژيک و اسید گالیک محسوب میشوند و پتانسیل آنتیاکسیدانی
دارند (سیرام و همکاران 2011 ،و صادقی و همکاران .)2009 ،تفاله دانه انار حاوی  4تا  5درصد تانن
است و تغذيه آن در سطوح باال میتواند سبب بروز مشکالتی نظیر کاهش قابلیت هضم ماده خشک و
کاهش مصرف خوراک در نشخوارکنندگان شود .از اينرو استفاده از روشهايی که باعث کاهش سطح
اين ترکیبات مضر در تفاله شود بايد مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد .سیلو کردن تفاله دانه انار سبب
کاهش میزان کل ترکیبات فنلی و نیز کل تانن تفاله دانه انار میگردد (پرکاش و پرکاش.)2011 ،
افزودن  20گرم اوره به ازای هر کیلوگرم ماده خشک سیلوی تفاله دانه انار همزمان با کاهش کل
ترکیبات فنلی و کل تانن ،سبب حفظ سطح اسید االیژيک و پونیکاالیژين نوع بی نیز گرديده است
1- Punica Granatum L.
2- Punicacea
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(پرکاش و پرکاش .)2011 ،نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اسیدهای چرب اشباع در تفاله دانه انار
در مقايسه با چربیهای حیوانی بسیار بیشتر است ،از اين رو پیشبینی میشود که با تغذيه تفاله دانه
انار میزان اسیدلینولئیک در چربی داخل ماهیچهای دام مصرفکننده بیشتر شود و باعث ايجاد طعم
مطلوب در گوشت شود (بوئر و همکاران ،الف .)1998بنابراين با توجه به ويژگیهای اسیدهای چرب
موجود در تفاله دانه انار ،انتظار میرود که استفاده از سیلوی تفاله دانه انار در تغذيه بزغالههای پرواری
آمیخته خراسان جنوبی سبب تغییرات مثبت معنیداری در غلظت فراسنجههای خونی مرتبط با
متابولیسم چربیها ،صفات الشه و عملکرد تولیدی بزغالهها گردد.
تولید الشه با کیفیت همراه با درصد کم اسیدهای چرب شباع و مقادير باالی اسیدهای چرب امگا-
 3يکی از مهمترين اهداف مطالعات جديد در تغذيه حیوانات در حال رشد است (شبتای و همکاران،
 .)2012با توجه به ويژگیهای منحصر به فرد تفاله دانه انار و ترکیبات آن ،در اين آزمايش تأثیر تغذيه
سیلوی تفاله دانه انار همراه و بدون اوره بر برخی فراسنجههای خونی ،خصوصیات الشه و عملکرد
تولیدی بزغالههای پرواری آمیخته خراسان جنوبی مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روشها
تعداد  33راس بزغاله از گله بزهای آمیخته خراسان جنوبی در مرکز تحقیقات بز کرکی سربیشه باا
میانگین سن  5/5±0/5ماه و میانگین وزن  13/9±0/4کیلوگرم در قالب يک طرح کامال تصادفی به ساه
تیمار غذايی با  11تکرار در هار تیماار اختصاا

داده شادند .در طاول دوره آزماايش بزغالاههاا در

جايگاههای انفرادی نگهداری شدند .طول مدت آزمايش  100روز که شامل  15روز دوره ساازگاری و
 85روز دوره جمعآوری نمونهها و ثبت دادههای آزمايشی بود .بزغالهها در طی دوره عادتپاذيری باا
جیره يکسان (جیره پايه) تغذيه شادند و در طاول ايان مادت دادههاای مرباوط باه مصارف خاوراک
اندازهگیری شد .پس از دوره سازگاری ،بزغالهها براساس دادههای جمعآوری شده بهطور تصاادفی باه
يکی از  3جیره آزمايشی اختصا

داده شدند .جیرههای آزمايشی بهصورت آزاد و کامل مخلوط شاده

در اختیار بزغالهها قرار گرفت .بزها در طول دوره آزمايش به آب و بلوکهای لیسیدنی 1دسترسای آزاد
داشتند .بزها دو بار در روز و درساعتهای  6صبح و  6بعداز ظهر با جیرههای آزمايشی تغذيه شدند.

 -1هر کیلوگرم حاوی  80گرم کلسیم 250 ،گرم سديم 40 ،گرم فسفر 350 ،گرم کلر 0/5 ،گرم پتاسیم 20 ،گرم منیزيم 500 ،میلیگرم آهن،
 1400میلیگرم منگنز 200 ،میلیگرم مس 100 ،میلیگرم يد 1700 ،میلیگرم روی 80 ،میلیگرم کبالت و  100میلیگرم سلنیوم بود.
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جدول  -1ترکیب مواد خوراکی و مغذی جیرههای آزمایشی (درصد از ماده خشک).
جیره آزمايشی
ماده خوراکی

جیره پايه با  10درصد

جیره پايه با  10درصد سیلوی

سیلوی تفاله دانه انار

تفاله دانه انار حاوی اوره

يونجه

17

17

17

جو

43

38

38

ذرت

15/5

10/5

10/5

کنجاله سويا

7

7

7

سبوس گندم

15

15

15

سیلوی تفاله دانه انار بدون افزودنی

-

10

-

سیلوی تفاله دانه انار حاوی 1درصد اوره

-

-

10

جوش شیرين

0/5

0/5

0/5

مکمل معدنی -ويتامینی

1

1

1

دی کلسیم فسفات

0/5

0/5

0/5

نمک

0/5

0/5

0/5

جیره پايه

ترکیب شیمیايی
انریژی قابل متابولیسم (مگاکالری بر کیلوگرم)

2/69

2/65

2/66

پروتئین خام

15/89

16/03

16/63

ماده خشک

90/02

85/85

86/32

فیبرنامحلول در شوينده خنثی

25/38

28/66

28/65

کربوهیدرات غیر فیبری

46/3

40/2

39/43

کلسیم

0/75

0/75

0/75

فسفر

0/60

0/57

0/57

1حاوی  3/96مگاکالری در کیلوگرم انریژی خام 2/57 ،مگاکالری در کیلوگرم انریژی قابل متابولیسم 8/85 ،درصد پروتئین
خام ( 77درصد پروتئین تجزيهپذير و  23درصد پروتئین عبوری) 12/5 ،درصد عصاره اتری 43/5 ،درصد فیبر نامحلول در
شوينده خنثی 31/1 ،درصد فیبر نامحلول در شوينده اسیدی 26/9 ،درصد کربوهیدرات غیر فیبری 9/2 ،درصد خاکستر،
 1/73درصد کلسیم و  0/22درصد فسفر (بر اساس ماده خشک).

تفاله دانه انار مورد استفاده از کارخانه تولید کنسانتره انار شرکت انارين فردوس تهیه شاد .در ايان
کارخانه ابتدا میوه انار پوستگیری شده و سپس محتويات داخلی آن آبگیری میگردد .تفالاه حاصال
از آبگیری در خشککنهای وانی متعلق به شرکت فاردوس نااب در دماای  95درجاه ساانتیگاراد،
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بهمدت  30ساعت خشک شد.جیرههای آزمايشی بهصورت آزاد و به شکل کامل مخلوط شده بهمادت
 85روز در اختیار بزها قرار گرفت.
جیرههای آزمايشی دارای انریژی قابل متابولیسم و پروتئین خام يکسان بوده و شامل جیره شماره :1
جیره پايه (بدون سیلوی تفاله دانه انار) ،جیره شماره  :2جیره پايه همراه با سایلوی تفالاه داناه اناار باه
میزان  10درصد (جايگزين شده با کنسانتره) و جیره شماره  :3جیره پايه همراه با سیلوی تفاله دانه اناار
حاوی  2درصد ماده خشک اوره بهمیازان  10درصاد (جاايگزين شاده باا کنساانتره) بودناد (انجمان
تحقیقات ملی .)2007 ،با تاوزين خاوراک ريختاه شاده در هار روز و جماعآوری و تاوزين خاوراک
باقیمانده ،مقدار خوراک مصرفی هريک از بزها تعیین شد .هر هفته نمونههايی از خاوراک مصارفی و
همچنین باقیمانده خوراک جمعآوری شد و درصد ماده خشک ،پروتئین خام ،چربای خاام ،خاکساتر،
کلسیم ،فسفر ،آنها طبق روشهای پیشنهادی انجمن شیمیدانان رسمی کشاورزی 1تعیین گردياد .هار
دو هفته يکبار و در ساعت  11صبح بزها وزنکشی شدند .میانگین وزن دو روز متاوالی باهعناوان وزن
حیوان ثبت گرديد .برای تعیین غلظت کلسترول ،گلوکز ،تریگلیسريد ،لیپوپروتئینهای با چگاالی کام،
لیپوپروتئینهای با چگالی زياد و انسولین نمونههای خون در روزهای  42و  85آزمايش و قبل از وعده
خوراک صبح نمونههای خون گرفته شد .نمونهگیری خاون پاس از ضادعفونی نماودن اطاراف محال
خونگیری ،از طريق وريد وداج صورت گرفت .در هر بار خونگیری ،از هار باز میازان  10میلایلیتار
خون جمعآوری شد .نمونههای خون در دور  3000در دقیقه بهمدت  15دقیقه سانتريفیویژ شده و سارم
آنها جدا گرديد .نمونههای سرم در دمای  -25درجه سانتیگاراد تاا زماان انجاام آناالیز فراسانجههاا
نگهداری شدند .برای تعیین لیپوپروتئینهای با چگالی زياد سرم ،از کیتهای اختصاصی پارس آزماون
استفاده شد و میزان جذب نوری نمونههاا در طاول ماوج  546ناانومتر باا اساتفاده از اساپکتروفتومتر
(سکومام ،2مدل ايکس اس  ،2آمريکا) اندازهگیری شد .بارای تعیاین تاریگلیساريد ،نیتارویژن اورهای،
کلسترول ،گلوکز و لیپوپروتئینهای با چگالی کم از کیتهای اختصاصی پارس آزماون اساتفاده شاد و
میزان جذب نوری نمونهها بهترتیب در طول موج  546 ،546 ،600 ،546و  700ناانومتر باا اساتفاده از
اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد .در پايان دوره تمام بزغالهها ،با رعايت يک دوره محدوديت  12سااعته
از دسترسی به خوراک ،وزنکشی و کشتار گرديدند .بالفاصله پس از ذبح وزن الشه اندازهگیاری شاد.
)1- Association of Official Agricultural Chemists (AOAC
2- SECOMAM, Model XS2
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الشهها بهمدت  24ساعت در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شد و سپس مجدداً وزنکشی شادند.
کاهش وزن پس از سرد کردن الشه از تفاوت بین وزن الشه گرم و وزن الشه سرد محاسبه و براسااس
درصدی از وزن الشه گرم بیان شد .پس از  24ساعت سرد کردن ،الشهها از وساط باه دو نایم تقسایم
شدند و چربیهای اطراف کلیهها و محوطه لگنی جدا و وزن شدند .نیمه سمت چپ هر الشه باه پانج
قسمت (ران ،شانه ،دندهها ،پهلو و گردن) تقسیم شده و هر قسمت جداگانه وزن کشی شده و براساس
درصد وزنی از کل نیم تنه تعیین شد .مقدار  pHماهیچهها طی سه بازه زماانی و مجازا در  24سااعت
پاس از کشااتار بااا اسااتفاده از  pHمتاار ساایار ( pHمتاار وی تاای وی ،ماادل بااالونی  ،735انگلسااتان)1
اندازهگیری شد .دادههای آزمايشی با استفاده از نرمافزار آماری  SASنسخه ويرايش شاده )2000( 9/2
بهصورت دادههای تکرار شده در طول زمان آنالیز شدند .مدل طرح آماری بهصورت زير بود:

که در آن  :µمیانگین کل؛  :Tiاثر تیمار؛  :WJاثر زمان؛  :TiWjاثر متقابل تیمار و زمان و  :eijkاثر خطاای
آزمايشی بود .مقايسه میانگین تیمارهای مختلف با استفاده از آزمون توکی -کرامر انجام شد.
نتايج و بحث
رشد و افزایش وزن :افزودن تفاله دانه اناار تاأثیر معنایداری بار وزن نهاايی و افازايش وزن روزاناه
بزغالهها نداشت (جدول  ،)2ولی افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل خوراک بهطور معنیداری تحات
تأثیر افزودن سیلوی تفاله دانه انار (تیمار  )2و سیلوی تفاله دانه انار حاوی اوره (تیمار  )3قارار گرفات
(جدول  .)2مطابق با نتايج مطالعه حاضر کرمی و همکاران ( )2013نیز نشان دادند کاه افازودن روغان
کانوال و روغن پالم در سطح  3درصد به جیره بزغالههای پرواری تأثیر معنیداری بر رشد و وزن الشه
نداشت .عدم مشاهده تأثیر معنیدار افزودن تفاله دانه انار در اين مطالعه و يا روغن کانوال و روغن پالم
(کرمی و همکاران )2013 ،بر وزن نهايی و افزايش وزن روزانه بزغالهها را میتوان بهدلیل يکسان بودن
ماده خشک مصرفی و همچنین برابری پروتئین خام و انریژی متابولیسمی در جیرهها دانسات .از نتاايج
حاصله میتوان گفت که استفاده از هر نوع روغن (اشباع يا غیراشباع) باهعناوان ياک منباع اناریژی در
تغذيه بزغالهها تأثیری بر نرخ رشد آنها ايجاد نمیکند (نجفی .)2012 ،نتايج ساير مطالعات نیاز نشاان
1-WTW pH metter, model baloni 735, UK
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میدهد که استفاده از هر نوع روغن اشباع يا غیراشباع بهعنوان يک منباع اناریژی در تغذياه بزغالاههاا،
تأثیری بر نرخ رشد آنها ايجاد نمیکند .مدرسی و همکاران ( )2011نشان دادند کاه اساتفاده از تفالاه
دانه انار در جیره بزهای شیری آمیخته خراسان جنوبی تأثیر معنیداری بر مصرف مااده خشاک روزاناه
نداشت .همچنین استفاده از تفاله دانه انار تأثیر معنیداری بر افزايش وزن روزاناه بزهاا در طاول دوره
آزمايش و بازده مصرف خوراک نداشت که با نتايج مطالعه حاضر مطابقت دارد .برخالف نتايج تحقیاق
حاضر ،در مطالعهای که دانه کامل تخم پنبه در چهار سطح صفر 16 ،8 ،يا  24درصاد جیاره در تغذياه
بزها استفاده شد (لوگین بو و همکاران )2000 ،افزايش سطح مصرف داناه کامال تخام پنباه در جیاره
موجب کاهش مصرف خوراک ولی افزايش وزن روزانه بزها گرديد .هرچند کاه در هار دو تحقیاق از
دانه کامل روغنی استفاده شده بود ولی احتماالً تفاوت در نوع مکمل چربی مورد استفاده دلیل اخاتالف
مشاهده شده بوده است .بر اساس آزماايش لاو و پوچیباا ( )1990افازايش اناریژی قابال متابولیسام و
پروتئین خام جیره بهترتیب موجب کاهش و افزايش مصرف خوراک در بزهای آلپاين گرديد .بناابراين
با توجه به يکسان بودن سطح انریژی و پروتئین جیرهها در آزماايش حاضار عادم تفااوت معنایدار در
میزان مصرف خوراک قابل توجیه است .در آزمايش ملاه و همکااران ( )2008کاه در آن تاأثیر روغان
سويا بر ترکیب شیر بزهای سانن در جیرههای حاوی علوفه زياد يا علوفه کم مورد بررسی قرار گرفات
نتايج مشابهی بهدست آمد .پاسخ بزها به استفاده از مکملهای روغن در جیره متفاوت است؛ باهعناوان
مثال هر چند که پاسخ به استفاده از روغن ماهی در جیره به خوبی مشخص نیست ولی مشخص شاده
است که با ساير مکملهای حاوی روغن تفاوت دارد .استفاده از روغن ماهی محافظت نشده در بز باه
شدت موجب کاهش مقدار مصرف مااده خشاک شاد (شایالرد و همکااران .)2003 ،از آنجاا کاه در
آزمايش حاضر تفاله دانه انار بهعنوان مکمل چربی جايگزين دانههای جاو و ذرت جیاره گردياد عادم
تأثیر جیره بر مصرف ماده خشک روزانه قابل پیشبینی بود.
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جدول  -2میانگین وزن اولیه ،وزن نهایی ،افزایش وزن روزانه ،میزان مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک در
بزغالههای آزمایشی
تیمار آزمايشی
متغییر

جیره
پايه

جیره پايه با 10

جیره پايه با 10

اشتباه معیار

سطح

درصد سیلوی

درصد سیلوی تفاله

میانگین

معنیداری

تفاله دانه انار

دانه انار حاوی اوره

وزن اولیه (کیلوگرم)

13/70

14/43

13/56

0/430

0/321

وزن نهايی (کیلوگرم)

26/01

27/19

27/16

0/407

0/08

افزايش وزن روزانه (گرم در روز)

123/1

127/6

136/1

5 /6

0/266

میزان مصرف خوراک (گرم در روز)

755/2

758/5

798/3

35/5

0/638

ضريب تبديل خوراک

6/13

5/94

5/87

0/389

0/973

اجزاء الشه :اجزاء مختلف الشه شامل گردن ،کمر ،دندهها ،ران و پهلو در تیمارهای مختلف آزمايشای
با يکديگر متفاوت نبود ( .)P˃0/1در آزمايشی ديگر مقدار گوشت گاردن ،ساینه و کمار تحات تاأثیر
تیمارهای آزمايشی قرار نگرفت (کرمی و همکاران .)2013 ،ساقیر و همکاران ( )2012نیز مشابه با اين
تحقیق نشان دادند افزودن روغن سويا و آفتابگردان به جیره بزغالههای پرواری اجزاء مختلاف الشاه
را تحت تأثیر قرار نداد .کاسترو و همکاران ( )2005گزارش کردند که تغذيه نمکهای کلسیمی روغان
پالم تأثیر معنیداری بر خصوصیات الشه برههای پرواری نداشت .در مطالعاه ديگاری افازودن روغان
آفتابگردان به جیره غذايی بزغالهها تأثیر معنیداری بر خصوصیات الشه و کیفیت گوشت و همچناین
نرخ رشد نداشت (مارينوو و همکاران .)2001 ،در مطالعه کرمای و همکااران ( )2013چربای اطاراف
کلیه در بزهای تغذيه شده با روغن پالم بهطور معنیداری بیشتر بود ولی تأثیری بر ساير ذخاير چربای
بدن نداشت .در آزمايش اخیر ،اختالف بین میزان کل چربی ذخیره شده ناچیز بود .سااقیر و همکااران
( )2012نشان دادند که استفاده از روغن سويا و آفتابگردان در جیره بزغالههای پرواری چربی اطراف
کلیهها و چربی محوطه شکمی را بهطور معنیداری کاهش داد.
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جدول  -3وزن و خصوصیات الشه و قسمتهای مختلف آن.
تیمارهای آزمايشی
صفات کیفیت الشه

جیره
پايه

جیره پايه با 10

جیره پايه با 10

اشتباه معیار

سطح

درصد سیلوی

درصد سیلوی تفاله

میانگین

معنیداری

تفاله دانه انار

دانه انار حاوی اوره

وزن الشه گرم (کیلوگرم)

9/34

10/30

9/54

0/300

0/073

وزن الشه سرد (کیلوگرم)

8/82

9/74

9/08

0/296

0/091

افت الشه (کیلوگرم)

5/53

5/46

4/98

0/654

0/813

وزن پوست (کیلوگرم)

2/93

3/18

2/97

0/074

0/052

وزن سر (کیلوگرم)

1/53

1/74

1/62

0/091

0/284

0/99

0/060

0/856

وزن دست و پا (کیلوگرم)
وزن کلیهها (کیلوگرم)

0/96
b

b

0/075

0/0003

0/042

0/10

0/10

0/10

0/03

1

وزن کبد (کیلوگرم)

0/55

0/54

0/54

0/036

0/979

وزن ششها (کیلوگرم)

0/49

0/49

0/49

0/003

0/437

وزن چربیهای اطراف کلیهها (کیلوگرم)

0/03a

0/02b

0/02b

0/003

0/007

وزن چربیهای محوطه لگنی (کیلوگرم)

a

b

b

0/07

0/005

b

0/028

وزن قلب (کیلوگرم)

pH

0/074

1/01

0/12

a

5/7

0/074

a

0/08

b

5/6

5/6

>0/0001
0/024

صفات مؤثر در کیفیت الشه :وزن الشه گرم و سرد در تیمارهای مختلاف اخاتالف معنایدار آمااری
نداشتند اما افت الشه بهطور معنی داری در تیمارهاای حااوی سایلوی تفالاه داناه اناار کااهش يافات
( ،P>0/1جدول  .)3وزن چربیهای محوطه شکمی نیز به لحاظ آمااری معنایدار باود ( .)P>0/1وزن
اندامهای مختلف بدن و چربی اطراف کلیهها نیز تحت تأثیر تیمارهای مختلف قرار نگرفت .عاالوهبار
اين  pHنیز در اثر افزودن سیلوی تفاله دانه انار تغییری نکرد ( .)P˃0/1کرمای و همکااران ( )2013از
جیرههايی حاوی  3درصد روغن کانوال و يا  3درصد روغن پاالم در تغذياه بزغالاههاای نار پارواری
استفاده کردند .نتايج مطالعه اخیر نشان داد که گنجاندن روغن کانوال موجب کاهش وزن چربی اطاراف
کلیاههااا شاد .در مطالعااه ديگاری مااارينوو و همکااران ( )2001گاازارش کردناد کااه افازودن روغاان
آفتابگردان به جیره غذايی بزغالهها تأثیر معنیداری بر خصوصیات الشه و کیفیت گوشت و همچناین
نرخ رشد نداشت .همچنین تغذيه بزغالههای پرواری با جیرههای حاوی روغن آفتابگردان تأثیری بار
ترکیب الشه و يا کیفیت گوشت آنها نداشت (کرمای و همکااران .)2013 ،دوتاا و همکااران ()2008
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گزارش کردند روغن پالم هیچ تأثیری بر مقدار چربی اطراف کلیه و محوطه بطنی بزغالههاای پارواری
نداشت.
جدول  -4اجزاء الشه (بر اساس درصد وزنی از کل نیم تنه سرد).


تیمارهای آزمايشی
اجزاء الشه

اشتباه معیار

سطح

میانگین

معنیداری
0/0073

جیره پايه با  10درصد

جیره پايه با  10درصد سیلوی

سیلوی تفاله دانه انار

تفاله دانه انار حاوی اوره

گردن

9/31a

7/39b

8/67ab

0/404

ران

31/06

31/96

31/98

1/444

0/998

دندهها

22/01

21/27

21/79

0/816

0/873

شانه

25/98

28/92

26/78

2/351

0/662

پهلو

10/84

10/31

9/78

0/608

0/797

جیره پايه

در هر سطر ،اعداد با حاروف غیار مشاابه باه لحااظ آمااری دارای اخاتالف معنای داری مای باشاند
(.)P<0/1
جدول  -5ترکیب فراسنجههای خونی بزغالههای آمیخته خراسان جنوبی (میلیگرم بر دسیلیتر).
تیمارهای آزمايشی
جیره پايه با 10
جیره پايه با 10
درصد سیلوی درصد سیلوی تفاله
تفاله دانه انار دانه انار حاوی اوره
62/09b
63/73b
77/64
78/09

اشتباه
معیار
میانگین

سطح
معنیداری

2/380
1/390

>0/0001
0/753

21/36a

14/91b

15/00b

0/793

>0/0001

28/73b

32/36a

32/55a

1/017

0/006

70/73a
18/1

64/55b
16/8

65/09b
17/9

0/860
0/8

>0/0001
0/09

0/35a

0/22b

0/20b

0/125

>0/0001

1/10a

0/51b

0/50b

0/07

>0/0001

فراسنجههای خونی

جیره
پايه

تریگلیسريد (میلیگرم بر دسیلیتر)
کل کلسترول (میلیگرم بر دسیلیتر)
لیپوپروتئینهای با چگالی پايین
(میلیگرم بر دسیلیتر)
لیپوپروتئینهای با چگالی باال
(میلیگرم بر دسیلیتر)
گلوکز (میلیگرم بر دسیلیتر)
نیترویژن اورهای (میلیگرم بر دسیلیتر)
غلظت انسولین قبل از تغذيه
(واحد بینالمللی در میلیلیتر)
غلظت انسولین  4ساعت پس از
تغذيه (واحد بینالمللی در میلیلیتر)

96/00a
76/64

 در هر سطر ،اعداد با حاروف غیار مشاابه باه لحااظ آمااری دارای اخاتالف معنای داری مای باشاند
(.)P<0/1
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فراسنجههای خونی :مطالعاتی که در آنها تأثیر استفاده از تفاله دانه انار بر فراسنجههاای خاون دامهاا
بررسی شده بسیار معدود میباشد .با اين وجود نتايج مطالعات انجام شده در حیوانات ديگار باا نتاايج
بهدست آمده در مطالعه حاضر مطابقت دارد .تغذيه خرگوشهای باا جیارههاای حااوی  1و  2درصاد
روغن دانه انار هیچگونه تغییر معنیداری بر میزان کلسترول ،تریگلیسريد و لیپوپروتئینهای با چگاالی
کم و زياد خون ايجاد نکرد (استورلین و همکاران .)1995 ،مطالعات نشان میدهد افزودن روغن ماهی
به جیره برههای پرواری باعث کاهش غلظت کل کلسترول و لیپوپروتئینهای با چگاالی بااال در خاون
آنها شد اما بر غلظت انسولین خون تأثیری نداشت (پونامپاالن و همکااران .)2001 ،غلظات انساولین
پالسما بعد از تغذيه بهطور قابل توجهی تحت تأثیر جیره قارار دارد .غلظات انساولین پاس از تغذياه
افزايش يافت اما اين افزايش برای بزغالههای تغذيه شده با جیرههای حاوی تفالاه داناه اناار کامتار از
بزغالههايی بود که با جیره شاهد تغذيه شدند ( .)P>0/01انسولین قاادر اسات باا غشااء فسافولیپیدی
عضالت اسکلتی پیوند برقرار کند (يامازاکی و همکاران .)2006 ،بنابراين بر اساس نتايج مطالعه حاضر
میتوان گفت که پیوند انسولین با عضالت در تیمارهای حاوی تفاله دانه انار بایشتار از تیماار شااهد
بود .تحقیقات نشان داد که الحاق بیشتر اسیدهای چرب غیراشباع در غشاء فسفولیپیدی عضاله باعاث
بهبود فعالیت انسولین و ظرفیت اتصال آن گرديده و غلظات ايان هورماون در پالساما کااهش يافات
(کاسترو و همکاران 2005 ،و بوئر و همکاران ،ب .)1998میازان نیتارویژن اورهای سارم خاون بزهاای
تغذيه شده با جیرههای مختلف نیز تفاوت معنیداری نشان نداد .اساتفاده از داناه کامال تخام پنباه در
چهار سطح صفر 16 ،8 ،يا  24درصد جیره موجب افازايش ساطح نیتارویژن اورهای سارم خاون بزهاا
گرديد (مارينوا و همکاران .)2001 ،يامازاکی و همکاران ( )2006نشان دادند که تغذيه موشها با جیره
حاوی  0/12و  1/2درصد روغن دانه انار اثار معنایداری بار کال کلساترول سارم خاون نداشات .در
آزمايش حاضر نیز تفاوت معنیداری در سطح کلسترول سرم خون ،بین بزهاا مشااهده نشاد .افازايش
نسبت استات به پروپیونات در شکمبه از عوامل مؤثر بر افزايش سطح کلسترول خون میباشد (عباسای
و همکاران .)2008 ،بنابراين يکسان بودن درصد علوفه در هر سه جیره آزمايشی ،که احتمااال منجارباه
يکسان بودن نسبت استات به پروپیونات در بزهای تغذيه شده با جیارههاای مختلاف گردياده اسات،
میتواند دلیل احتمالی عدم معنیدار بودن اختالف سطح کلسترول سرم خاون بزهاا باشاد .در مطالعاه
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ديگری استفاده از  0/5درصد روغن دانه پیچ اناری 1که غنای از اساید جاکارياک 2اسات (ايزوماری از
اسیدپونیسیک با سه پیوند دوگانه مزدوج در موقعیتهای  -8سیس -10 ،ترانس -12 ،سیس) بهمادت
 7هفته در تغذيه موش صحرايی ،تفاوت معنیدار در سطح لیپوپروتئینهای با چگالی زياد و کلساترول
سرم خون در مقايسه با گروه شاهد ايجاد نمود ولی تفاوت معنیداری در سطح گلوکز و تریگلیساريد
خون اين موشها نسبت به موشهای تغذيه شده با جیره شاهد مشاهده نگرديد (میرانادا و همکااران،
 .)2009اين اختالفات میتواند بهدلیل تفاوت نشخوارکنندگان در پاسخ به اسید پونیسیک جیره بهدلیال
وقوع بیوهیدرویژناسیون شکمبهای ،تفاوت در ايزومرهای اسید پونیسیک و يا تفاوت در مقدار و مادت
زمان دريافت اسید پونیسیک باشد .چنین اختالفااتی ،کاه حاصال تفااوت در منشاا ايزومرهاای اساید
پونیسیک است ،قبالً نیز گزارش شده است .از جمله میتوان به مطالعه کوبا و همکاران ( )2002اشااره
کرد که نشان دادند فعالیت اسید پونیسایک حاصال از مناداب تراريختاه باه مراتاب بایشتار از اساید
پونیسیک روغن هسته انار است .افزودن اوره به سیلوی تفاله دانه انار بر فراسنجههای خونی بزها تاأثیر
نداشت .موافق با اين تحقیق مدرسی و همکاران ( )2011نیز گزارش کردند که افازودن اوره باه جیاره
پايه بزها بر فراسنجههای خونی آنها تأثیر معنیداری نداشت.
نتیجهگیری
افزودن سیلوی تفاله دانه انار با و يا بدون افزودن اوره به جیره بزغالههاای در حاال رشاد آمیختاه
خراسان جنوبی رشد و افزايش وزن آنها را تحت تأثیر قرار نداد اما خصوصیات و کیفیت الشه بهطور
معنیداری بهبود يافت .افزودن تفاله دانه انار تأثیری بار وزن نهاايی و افازايش وزن روزاناه بزغالاههاا
نداشت .برخی از فراسنجههای خونی مرتبط با متابولیسم چربیها تحت تأثیر قرار گرفات ولای میازان
نیترویژن اورهای سرم خون بزهای تغذيه شده با جیرههای مختلف نیز تفااوت معنایداری نشاان ناداد.
بنابراين میتوان گفت افزودن سیلوی تفاله دانه انار برخی خصوصایات و کیفیات الشاه را باهصاورت
معنیداری تحت تأثیر قرار داد.

1- Jacaranda
2- Jacaric acid
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Abstract
Effects of feeding pomegranate seed pulp (PSP) on dry matter intake,
performance, and carcass characteristics, carcass components and blood
metabolites were examined in this study. During a pretrial period, 33 southern
Khorasan (Iran) cross-bred kids were fed a similar diet and dry matter intake,
performance, Growth and carcass characteristics, carcass components and blood
metabolites were recorded. Male kids were fed diets containing 10% PSP
supplements without and with 2g/kg urea for 85 days. The kids had an initial live
weight of 13.9 ± 0.4 kg and were fed a mixed ration ad libitum (2/6 Mcal/kg ME
and 16% crude protein). There was no difference in dry matter intake, performance
due to diet. The PSP dietary supplementation no affected hot carcasses, cold
carcasses, quality meat and components carcasses consist of neck. The PSP diet
reduced (P<0.05) kidney fat and abdominal fat weight. The feeding PSP reduced
(P<0.05) TG, LDL, glucose and insulin concentration in the blood but HDL
concentration in the blood plasma at PSP fed kids were higher (P < 0.05) than
control.
1
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