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 عملکرد صفات الشه و  ،خون های بیوشیمیاییفراسنجهتغذیه سیلوی تفاله دانه انار بر 

 های پرواری تولیدی بزغاله
 

 3رینسحسن فتحیو محمد 2مسگران، محسن دانش2زادهرضا ولی*، 1سید جالل مدرسی

 کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد علوم دامی، دانشکدهگروه  استاد2 تخصصی و دانشجوی دکتری1

 کشاورزی، دانشگاه بیرجند علوم دامی، دانشکدهدانشیار گروه 3 

 3/3/94؛ تاريخ پذيرش: 22/12/93تاريخ دريافت: 
 1چکیده 

ه با و بدون اوره بر رشد، افزايش تغذيه تفاله دانه انار سیلو شدثیر أتاين مطالعه با هدف بررسی 
 پرواری بزهایخونی های فراسنجهبر کیفیت الشه و ثر ؤموزن روزانه، اجزاء مختلف الشه، صفات 

بر وزن نهايی و  معنی داری ثیرأتافزودن تفاله دانه انار نتايج نشان داد  انجام شد. آمیخته خراسان جنوبی
اما افزايش وزن روزانه و . (P˃1/0) سان جنوبی نداشتهای آمیخته خراافزايش وزن روزانه بزغاله
قرار گرفت. ثیر أتداری تحت ور معنیطهبط افزودن سیلوی تفاله دانه انار ضريب تبديل خوراک توس

ها، ران و پهلو در تیمارهای مختلف آزمايشی با اجزاء مختلف الشه شامل گردن، کمر، دندهچنین هم
دار آماری وزن الشه گرم و سرد در تیمارهای مختلف اختالف معنی .(P˃1/0)نبود يکديگر متفاوت 
يافت داری در تیمارهای حاوی سیلوی تفاله دانه انار کاهش طور معنیهب الشهنداشت اما افت 

(1/0>P) .وزن دار بود. نیز به لحاظ آماری معنی محوطه شکمی اطراف کلیه و هایچربی وزن
بر عالوهتیمارهای مختلف قرار نگرفت. ثیر أتها نیز تحت اف کلیهمختلف بدن و چربی اطرهای اندام
ساعت  4های با چگالی کم و زياد، غلظت انسولین قبل و گلیسريد، لیپوپروتئینمقدارگلوکز، تری اين

 قرار گرفتثیر أتداری تحت معنیطور هپس از تغذيه نیز توسط افزودن سیلوی تفاله دانه انار ب
(1/0>P). 

 

 بز پرواری، تفاله دانه انار، صفات الشه، عملکرد ی کلیدی:هاواژه

                                                           
 valizadeh@um.ac.ir :سئولنويسنده م*
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 مقدمه

های خوراکی محسوب ترين میوهاست و يکی از قديمی 2پونیکاسهمتعلق به خانواده  1گیاه انار

کننده اين میوه است  ترين کشورهای تولیدمهميکی از هزار تن انار  665. ايران با تولید سالیانه شودمی

(. میوه انار از سه بخش دانه، قسمت گوشتی داخلی و پوسته خارجی 2008ان، عباسی و همکار)

پرکاش و پرکاش، دهند )کل میوه را تشکیل می از درصد 20و  30، 50ترتیب بهتشکیل شده است که 

های انار از جمله کنسانتره، آب و رب انار منظور تولید فرآوردهبهيا و (. اين میوه به شکل تازه 2011

مقادير قابل  ،های انارگیرد. همراه با تولید صنعتی فرآوردهرخانجات صنعتی مورد استفاده قرار میدر کا

درصد چربی  3/19تا  6/6ماند. دانه انار حاوی باقی می محصول فرعیصورت بهتوجهی تفاله دانه انار 

 باشد. ( می2008عباسی و همکاران، درصد پروتئین ) 12تا  10و حدود 

توان در جیره غذايی نشخوارکنندگان از جمله بز طالعات انجام شده تفاله دانه انار را میبر اساس م

 گونه اثرات منفی بر عملکرد حیوان، مورد استفاده قرار دادهیچدرصد ماده خشک جیره بدون  20تا 

ای . اين تفاله يک مکمل طبیعی حاوی اسیده(2011؛ مدرسی و همکاران، 2009)میراندا و همکاران، 

اسید( انوئیکاکتادکاتری  13-، سیس11-، ترانس9-پونیسیک )سیساسیدچرب مزدوج است، از جمله 

دهد( سنتز درصد روغن دانه انار را تشکیل می 7لینولئیک حدود اسیدکه خود از اسید لینولئیک )

 (.2011پرکاش و پرکاش، )شود می

یژيک و مشتقات آن، پونیکاالیژين و پونیکالین تفاله دانه انار حاوی ترکیبات پلی فنولی چون اسید اال

اکسیدانی آنتیشوند و پتانسیل ترتیب استرهای اسید االیژيک و اسید گالیک محسوب میبهباشد که می

درصد تانن  5تا  4تفاله دانه انار حاوی  (.2009و صادقی و همکاران،  2011)سیرام و همکاران،  دارند

تواند سبب بروز مشکالتی نظیر کاهش قابلیت هضم ماده خشک و است و تغذيه آن در سطوح باال می

هايی که باعث کاهش سطح رو استفاده از روشاينکاهش مصرف خوراک در نشخوارکنندگان شود. از 

اين ترکیبات مضر در تفاله شود بايد مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. سیلو کردن تفاله دانه انار سبب 

(. 2011)پرکاش و پرکاش،  گرددفنلی و  نیز کل تانن تفاله دانه انار می کاهش میزان کل ترکیبات

گرم اوره به ازای هر کیلوگرم ماده خشک سیلوی تفاله دانه انار همزمان با کاهش کل  20افزودن 

نیز گرديده است  نوع بیترکیبات فنلی و کل تانن، سبب حفظ سطح اسید االیژيک و پونیکاالیژين 

                                                           
1- Punica Granatum L. 

2- Punicacea 



 و همکاران مدرسی سید جالل

 

79 

نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اسیدهای چرب اشباع در تفاله دانه انار  (.2011پرکاش و پرکاش، )

شود که با تغذيه تفاله دانه بینی میپیشتر است، از اين رو های حیوانی بسیار بیشدر مقايسه با چربی

عم و باعث ايجاد ط شودتر کننده بیشمصرفای دام لینولئیک در چربی داخل ماهیچهاسیدانار میزان 

های اسیدهای چرب . بنابراين با توجه به ويژگی(1998الفبوئر و همکاران، مطلوب در گوشت شود )

های پرواری رود که استفاده از سیلوی تفاله دانه انار در تغذيه بزغالهموجود در تفاله دانه انار، انتظار می

خونی مرتبط با های فراسنجهداری در غلظت آمیخته خراسان جنوبی سبب تغییرات مثبت معنی

 ها گردد.ها، صفات الشه و عملکرد تولیدی بزغالهمتابولیسم چربی

-تولید الشه با کیفیت همراه با درصد کم اسیدهای چرب شباع و مقادير باالی اسیدهای چرب امگا

شبتای و همکاران، در حال رشد است )حیوانات جديد در تغذيه  ترين اهداف مطالعاتيکی از مهم 3

تغذيه ثیر أتهای منحصر به فرد تفاله دانه انار و ترکیبات آن، در اين آزمايش (. با توجه به ويژگی2012

خونی، خصوصیات الشه و عملکرد های فراسنجهسیلوی تفاله دانه انار همراه و بدون اوره بر برخی 

 های پرواری آمیخته خراسان جنوبی مورد مطالعه قرار گرفت.تولیدی بزغاله
 

 هاروش مواد و
باا  از گله بزهای آمیخته خراسان جنوبی در مرکز تحقیقات بز کرکی سربیشه راس بزغاله  33تعداد 

کیلوگرم در قالب يک طرح کامال تصادفی به ساه   9/13±4/0ماه و میانگین وزن  5/5±5/0 میانگین سن

هاا در  بزغالاه . در طاول دوره آزماايش   نداختصاا  داده شاد   تکرار در هار تیماار   11با  تیمار غذايی

و ساازگاری  روز دوره  15روز که شامل  100. طول مدت آزمايش ندانفرادی نگهداری شد هایجايگاه

باا   پاذيری عادتها در طی دوره های آزمايشی بود. بزغالهها و ثبت دادهآوری نمونهجمعروز دوره  85

ط باه مصارف خاوراک    هاای مرباو  جیره يکسان )جیره پايه( تغذيه شادند و در طاول ايان مادت داده    

طور تصاادفی باه   بهآوری شده های جمعها براساس داده، بزغالهسازگاری گیری شد. پس از دورهاندازه

شاده  مخلوط  صورت آزاد و کاملههای آزمايشی بجیره آزمايشی اختصا  داده شدند. جیره 3يکی از 

دسترسای آزاد   1های لیسیدنیو بلوک ها قرار گرفت. بزها در طول دوره آزمايش به آبدر اختیار بزغاله

 . شدندهای آزمايشی تغذيه جیرهبعداز ظهر با  6صبح و  6های بزها دو بار در روز و درساعتداشتند. 

 

                                                           
گرم آهن، میلی 500گرم منیزيم،  20 گرم پتاسیم، 5/0 گرم کلر، 350 گرم فسفر، 40 گرم سديم، 250گرم کلسیم،  80هر کیلوگرم حاوی  -1

 سلنیوم بود.گرم میلی 100گرم کبالت و میلی 80گرم روی، میلی 1700گرم يد، میلی 100گرم مس، میلی 200گرم منگنز، میلی 1400
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 .ماده خشک(از آزمایشی )درصد  هایجیره ترکیب مواد خوراکی و مغذی -1 جدول

 ماده خوراکی
 جیره آزمايشی

 جیره پايه
درصد  10جیره پايه با 

 یلوی تفاله دانه انارس
درصد سیلوی  10جیره پايه با 

 تفاله دانه انار حاوی اوره
 17 17 17 يونجه
 38 38 43 جو
 5/10 5/10 5/15 ذرت
 7 7 7 کنجاله سويا
 15 15 15 سبوس گندم

 - 10 - سیلوی تفاله دانه انار بدون افزودنی
 10 - - درصد اوره 1سیلوی تفاله دانه انار حاوی

 5/0 5/0 5/0 شیرينجوش 
 1 1 1 ويتامینی -مکمل معدنی

 5/0 5/0 5/0 دی کلسیم فسفات
 5/0 5/0 5/0 نمک

 ترکیب شیمیايی
 66/2 65/2 69/2 انریژی قابل متابولیسم )مگاکالری بر کیلوگرم(

 63/16 03/16 89/15 پروتئین خام
 32/86 85/85 02/90 ماده خشک

 65/28 66/28 38/25 فیبرنامحلول در شوينده خنثی
43/39 2/40 3/46 کربوهیدرات غیر فیبری  

 75/0 75/0 75/0 کلسیم
 57/0 57/0 60/0 فسفر

درصد پروتئین  85/8مگاکالری در کیلوگرم انریژی قابل متابولیسم،  57/2مگاکالری در کیلوگرم انریژی خام،  96/3حاوی 1

درصد فیبر نامحلول در  5/43درصد عصاره اتری،  5/12ری(، درصد پروتئین عبو 23پذير و تجزيهدرصد پروتئین  77خام )

درصد خاکستر،  2/9درصد کربوهیدرات غیر فیبری،  9/26درصد فیبر نامحلول در شوينده اسیدی،  1/31شوينده خنثی، 

 درصد فسفر )بر اساس ماده خشک(. 22/0درصد کلسیم و  73/1

 

نسانتره انار شرکت انارين فردوس تهیه شاد. در ايان   تفاله دانه انار مورد استفاده از کارخانه تولید ک
گردد. تفالاه حاصال   گیری میگیری شده و سپس محتويات داخلی آن آبپوستکارخانه ابتدا میوه انار 

گاراد،  درجاه ساانتی   95های وانی متعلق به شرکت فاردوس نااب در دماای    کنگیری در خشکاز آب
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مادت  به شده صورت آزاد و به شکل کامل مخلوطهب های آزمايشیساعت خشک شد.جیره 30مدت به

 روز در اختیار بزها قرار گرفت.   85
: 1و شامل جیره شماره  هبود انریژی قابل متابولیسم و پروتئین خام يکسان دارایهای آزمايشی جیره

ناه اناار باه    جیره پايه همراه با سایلوی تفالاه دا   :2، جیره شماره جیره پايه )بدون سیلوی تفاله دانه انار(

جیره پايه همراه با سیلوی تفاله دانه اناار   :3و جیره شماره  درصد )جايگزين شده با کنسانتره( 10میزان 

انجمان  ) بودناد درصاد )جاايگزين شاده باا کنساانتره(       10میازان  بهدرصد ماده خشک اوره  2حاوی 

و تاوزين خاوراک    آوریجماع با تاوزين خاوراک ريختاه شاده در هار روز و       .(2007، تحقیقات ملی
هايی از خاوراک مصارفی و   مانده، مقدار خوراک مصرفی هريک از بزها تعیین شد. هر هفته نمونهباقی

، خاکساتر  ،چربای خاام  ، پروتئین خام، و درصد ماده خشکآوری شد جمعمانده خوراک باقیچنین هم

. هار  گردياد تعیین  1یکشاورز رسمی دانانانجمن شیمی های پیشنهادیطبق روشها ، آنفسفر، کلسیم
عناوان وزن  باه میانگین وزن دو روز متاوالی  کشی شدند. وزنصبح بزها  11دو هفته يکبار و در ساعت 

های با چگاالی کام،   گلیسريد، لیپوپروتئینحیوان ثبت گرديد. برای تعیین غلظت کلسترول، گلوکز، تری
و قبل از وعده  آزمايش 85و  42روزهای در های خون نمونههای با چگالی زياد و انسولین لیپوپروتئین

گیری خاون پاس از ضادعفونی نماودن اطاراف محال       های خون گرفته شد. نمونهنمونهخوراک صبح 

لیتار  میلای  10گیری، از هار باز میازان    گیری، از طريق وريد وداج صورت گرفت. در هر بار خونخون
دقیقه سانتريفیویژ شده و سارم   15مدت بهدر دقیقه  3000های خون در دور آوری شد. نمونهخون جمع

هاا  فراسانجه گاراد تاا زماان انجاام آناالیز      درجه سانتی -25های سرم در دمای نمونه .ها جدا گرديدآن
 پارس آزماون  های اختصاصیسرم، از کیت با چگالی زيادهای لیپوپروتئیننگهداری شدند. برای تعیین 

 اساپکتروفتومتر  اساتفاده از  ناانومتر باا   546طاول ماوج   هاا در  جذب نوری نمونهمیزان و استفاده شد 

ای، گلیساريد، نیتارویژن اوره  بارای تعیاین تاری   گیری شد. اندازه ، آمريکا(2ايکس اس  مدل ،2سکومام)
های اختصاصی پارس آزماون اساتفاده شاد و    های با چگالی کم از کیتلیپوپروتئین کلسترول، گلوکز و

ناانومتر باا اساتفاده از     700و  546، 546، 600، 546یب در طول موج ترتبهها میزان جذب نوری نمونه

 سااعته   12 محدوديت ، با رعايت يک دورههادر پايان دوره تمام بزغاله گیری شد.اندازهاسپکتروفتومتر 
شاد.   گیاری اندازهبالفاصله پس از ذبح وزن الشه  کشتار گرديدند.کشی و وزناز دسترسی به خوراک، 

                                                           
1- Association of Official Agricultural Chemists (AOAC) 

2- SECOMAM, Model XS2 
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کشی شادند.  وزنگراد نگهداری شد و سپس مجدداً درجه سانتی 4ساعت در دمای  24مدت بهها الشه

کاهش وزن پس از سرد کردن الشه از تفاوت بین وزن الشه گرم و وزن الشه سرد محاسبه و براسااس  
ها از وساط باه دو نایم تقسایم     ساعت سرد کردن، الشه 24پس از  .درصدی از وزن الشه گرم بیان شد

. نیمه سمت چپ هر الشه باه پانج   ندها و محوطه لگنی جدا و وزن شدهای اطراف کلیهربیو چ ندشد

و براساس  کشی شده ها، پهلو و گردن( تقسیم شده و هر قسمت جداگانه وزنقسمت )ران، شانه، دنده

سااعت   24 درمجازا  طی سه بازه زماانی و  ها ماهیچه pHدرصد وزنی از کل نیم تنه تعیین شد. مقدار 

 (1، انگلسااتان735وی تاای وی، ماادل بااالونی متاار  pH) ساایار متاار pHاز کشااتار بااا اسااتفاده از  پاس 
 (2000) 2/9نسخه ويرايش شاده    SASافزار آماریاز نرمبا استفاده های آزمايشی دادهگیری شد. اندازه

 : بود صورت زيرهبآماری مدل طرح  .ندشدآنالیز های تکرار شده در طول زمان داده صورتهب

  
 

: اثر خطاای  ijke و: اثر متقابل تیمار و زمان jWiT ؛: اثر زمانJW ؛: اثر تیمارiT ؛میانگین کل :µکه در آن 

 .شدانجام کرامر  -توکیزمون آتیمارهای مختلف با استفاده از ه میانگین مقايس .آزمايشی بود

 

 نتايج و بحث

 بار وزن نهاايی و افازايش وزن روزاناه    داری معنای ثیر أتا افزودن تفاله دانه اناار   افزایش وزن:رشد و 

داری تحات  طور معنیهولی افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل خوراک ب(، 2جدول ) نداشتها بزغاله

( قارار گرفات   3( و سیلوی تفاله دانه انار حاوی اوره )تیمار 2افزودن سیلوی تفاله دانه انار )تیمار ثیر أت

نیز نشان دادند کاه افازودن روغان     (2013) ه حاضر کرمی و همکارانمطابق با نتايج مطالع(. 2جدول )

داری بر رشد و وزن الشه معنیثیر أتهای پرواری درصد به جیره بزغاله 3کانوال و روغن پالم در سطح 

مطالعه و يا روغن کانوال و روغن پالم در اين  دار افزودن تفاله دانه انارمعنیثیر أتنداشت. عدم مشاهده 

دلیل يکسان بودن بهتوان می راها ( بر وزن نهايی و افزايش وزن روزانه بزغاله2013و همکاران،  کرمی)

نتاايج   از ها دانسات. چنین برابری پروتئین خام و انریژی متابولیسمی در جیرهماده خشک مصرفی و هم

منباع اناریژی در    عناوان ياک  باه استفاده از هر نوع روغن )اشباع يا غیراشباع(  توان گفت کهحاصله می

نتايج ساير مطالعات نیاز نشاان   (. 2012نجفی، کند )ها ايجاد نمیبر نرخ رشد آنثیری أتها تغذيه بزغاله

                                                           
1-WTW pH metter, model baloni 735, UK 
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هاا،  عنوان يک منباع اناریژی در تغذياه بزغالاه    به اشباع يا غیراشباعدهد که استفاده از هر نوع روغن می

اساتفاده از تفالاه   ( نشان دادند کاه  2011ران )مدرسی و همکا کند.ها ايجاد نمیبر نرخ رشد آنثیری أت

داری بر مصرف مااده خشاک روزاناه    معنیثیر أت بزهای شیری آمیخته خراسان جنوبی دانه انار در جیره

داری بر افزايش وزن روزاناه بزهاا در طاول دوره    معنیثیر أتچنین استفاده از تفاله دانه انار نداشت. هم

برخالف نتايج تحقیاق   که با نتايج مطالعه حاضر مطابقت دارد. شتآزمايش و بازده مصرف خوراک ندا

درصاد جیاره در تغذياه     24يا  16، 8ای که دانه کامل تخم پنبه در چهار سطح صفر، در مطالعهحاضر، 

( افزايش سطح مصرف داناه کامال تخام پنباه در جیاره      2000لوگین بو و همکاران، بزها استفاده شد )

گرديد. هرچند کاه در هار دو تحقیاق از    بزها  افزايش وزن روزانه لیموجب کاهش مصرف خوراک و

دلیل اخاتالف   مکمل چربی مورد استفاده تفاوت در نوع احتماالً ولی بوددانه کامل روغنی استفاده شده 

( افازايش اناریژی قابال متابولیسام و     1990بر اساس آزماايش لاو و پوچیباا )    .بوده استمشاهده شده 

های آلپاين گرديد. بناابراين  ترتیب موجب کاهش و افزايش مصرف خوراک در بزهبپروتئین خام جیره 

دار در ها در آزماايش حاضار عادم تفااوت معنای     با توجه به يکسان بودن سطح انریژی و پروتئین جیره

روغان  ثیر أتا ( کاه در آن  2008در آزمايش ملاه و همکااران )   میزان مصرف خوراک قابل توجیه است.

های حاوی علوفه زياد يا علوفه کم مورد بررسی قرار گرفات  های سانن در جیرهشیر بزسويا بر ترکیب 

عناوان  باه های روغن در جیره متفاوت است؛ دست آمد. پاسخ بزها به استفاده از مکملهنتايج مشابهی ب

جیره به خوبی مشخص نیست ولی مشخص شاده   مثال هر چند که پاسخ به استفاده از روغن ماهی در

های حاوی روغن تفاوت دارد. استفاده از روغن ماهی محافظت نشده در بز باه  ساير مکمل که بااست 

(. از آنجاا کاه در   2003شایالرد و همکااران،   ) شاد شدت موجب کاهش مقدار مصرف مااده خشاک   

های جاو و ذرت جیاره گردياد عادم     عنوان مکمل چربی جايگزين دانهبهآزمايش حاضر تفاله دانه انار 

 بینی بود.پیشیره بر مصرف ماده خشک روزانه قابل جثیر أت
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میانگین وزن اولیه، وزن نهایی، افزایش وزن روزانه، میزان مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک در  -2 جدول

 آزمایشی هایبزغاله

 متغییر

 تیمار آزمايشی

اشتباه معیار 

 میانگین

سطح 

 داریمعنی
جیره 

 پايه

 10جیره پايه با 

سیلوی درصد 

 تفاله دانه انار

 10جیره پايه با 

درصد سیلوی تفاله 

 دانه انار حاوی اوره

 321/0 430/0 56/13 43/14 70/13 وزن اولیه )کیلوگرم(

 08/0 407/0 16/27 19/27 01/26 وزن نهايی )کیلوگرم(

 266/0 6/5 1/136 6/127 1/123 افزايش وزن روزانه )گرم در روز(

 638/0 5/35 3/798 5/758 2/755 )گرم در روز(میزان مصرف خوراک 

 973/0 389/0 87/5 94/5 13/6 ضريب تبديل خوراک

در تیمارهای مختلف آزمايشای   ها، ران و پهلوشامل گردن، کمر، دنده اجزاء مختلف الشه: اجزاء الشه

ثیر أتا ت کمار تحا   در آزمايشی ديگر مقدار گوشت گاردن، ساینه و  . (P˃1/0) با يکديگر متفاوت نبود
( نیز مشابه با اين 2012ساقیر و همکاران )(. 2013کرمی و همکاران، تیمارهای آزمايشی قرار نگرفت )

های پرواری اجزاء مختلاف الشاه   گردان به جیره بزغالهتحقیق نشان دادند افزودن روغن سويا و آفتاب
های کلسیمی روغان  ذيه نمک( گزارش کردند که تغ2005کاسترو و همکاران )قرار نداد. ثیر أترا تحت 

های پرواری نداشت. در مطالعاه ديگاری افازودن روغان     داری بر خصوصیات الشه برهمعنیثیر أتپالم 

چناین  داری بر خصوصیات الشه و کیفیت گوشت و هممعنیثیر أتها گردان به جیره غذايی بزغالهآفتاب
 اطاراف  ( چربای 2013ی و همکااران ) . در مطالعه کرما (2001)مارينوو و همکاران،  نرخ رشد نداشت

بر ساير ذخاير چربای  ثیری أتتر بود ولی داری بیشطور معنیبهکلیه در بزهای تغذيه شده با روغن پالم 

اختالف بین میزان کل چربی ذخیره شده ناچیز بود. سااقیر و همکااران    در آزمايش اخیر،بدن نداشت. 

های پرواری چربی اطراف گردان در جیره بزغالهو آفتاب( نشان دادند که استفاده از روغن سويا 2012)

 داری کاهش داد.طور معنیهها و چربی محوطه شکمی را بکلیه
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 .های مختلف آنوزن و خصوصیات الشه و قسمت -3 جدول

 صفات کیفیت الشه

 تیمارهای آزمايشی
اشتباه معیار 
 میانگین

سطح 
 داریمعنی

جیره 
 پايه

 10جیره پايه با 
درصد سیلوی 
 تفاله دانه انار

 10جیره پايه با 
درصد سیلوی تفاله 
 دانه انار حاوی اوره

 073/0 300/0 54/9 30/10 34/9 وزن الشه گرم )کیلوگرم(
 091/0 296/0 08/9 74/9 82/8 وزن الشه سرد )کیلوگرم(
 813/0 654/0 98/4 46/5 53/5 افت الشه )کیلوگرم(
 052/0 074/0 97/2 18/3 93/2 وزن پوست )کیلوگرم(
 284/0 091/0 62/1 74/1 53/1 وزن سر )کیلوگرم(

 856/0 060/0 99/0 01/1 96/0 وزن دست و پا )کیلوگرم(
 b074/0 b074/0 a075/0 0003/0 042/0 ها )کیلوگرم(وزن کلیه

 1 03/0 10/0 10/0 10/0 وزن قلب )کیلوگرم(
 979/0 036/0 54/0 54/0 55/0 وزن کبد )کیلوگرم(

 437/0 003/0 49/0 49/0 49/0 ها )کیلوگرم(وزن شش
 a03/0 b02/0 b02/0 003/0 007/0 ها )کیلوگرم(های اطراف کلیهوزن چربی
 <a12/0 b08/0 b07/0 005/0 0001/0 های محوطه لگنی )کیلوگرم(وزن چربی

pH a7/5 b6/5 b6/5 028/0 024/0 

مااری  آدار گرم و سرد در تیمارهای مختلاف اخاتالف معنای    وزن الشهصفات مؤثر در کیفیت الشه: 

داری در تیمارهاای حااوی سایلوی تفالاه داناه اناار کااهش يافات         طور معنیهاما افت الشه ب ندنداشت

(1/0>P 3، جدول)دار باود  های محوطه شکمی نیز به لحاظ آمااری معنای  . وزن چربی(1/0>P) وزن .

بار  عاالوه تیمارهای مختلف قرار نگرفت. ثیر أتها نیز تحت های مختلف بدن و چربی اطراف کلیهاندام

( از 2013کرمای و همکااران )   .(P˃1/0)نیز در اثر افزودن سیلوی تفاله دانه انار تغییری نکرد  pHاين 

هاای نار پارواری    زغالاه درصد روغن پاالم در تغذياه ب   3درصد روغن کانوال و يا  3هايی حاوی جیره

نشان داد که گنجاندن روغن کانوال موجب کاهش وزن چربی اطاراف  اخیر استفاده کردند. نتايج مطالعه 

( گاازارش کردناد کااه افازودن روغاان   2001هااا شاد. در مطالعااه ديگاری مااارينوو و همکااران )   کلیاه 

چناین  ه و کیفیت گوشت و همداری بر خصوصیات الشمعنیثیر أتها گردان به جیره غذايی بزغالهآفتاب

بار  ثیری  أتگردان های حاوی روغن آفتابجیرههای پرواری با بزغاله چنین تغذيههمنرخ رشد نداشت. 

 (2008) (. دوتاا و همکااران  2013نداشت )کرمای و همکااران،   ها آنترکیب الشه و يا کیفیت گوشت 
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هاای پارواری   کلیه و محوطه بطنی بزغالهبر مقدار چربی اطراف ثیری أتگزارش کردند روغن پالم هیچ 

 نداشت.
 .اجزاء الشه )بر اساس درصد وزنی از کل نیم تنه سرد( -4جدول 

 اجزاء الشه

 تیمارهای آزمايشی
اشتباه معیار 

 میانگین

سطح 

 جیره پايه داریمعنی
درصد  10جیره پايه با 

 سیلوی تفاله دانه انار

درصد سیلوی  10جیره پايه با 

 ه انار حاوی اورهتفاله دان

 a31/9 b39/7 ab67/8 404/0 0073/0 گردن

 998/0 444/1 98/31 96/31 06/31 ران

 873/0 816/0 79/21 27/21 01/22 هادنده

 662/0 351/2 78/26 92/28 98/25 شانه

 797/0 608/0 78/9 31/10 84/10 پهلو
      ای اخاتالف معنای داری مای باشاند     در هر سطر، اعداد با حاروف غیار مشاابه باه لحااظ آمااری دار

(1/0P<.) 
 .لیتر(دسیگرم بر های آمیخته خراسان جنوبی )میلیخونی بزغالههای فراسنجهترکیب  -5 جدول

 خونیهای فراسنجه

 تیمارهای آزمايشی
اشتباه 
معیار 
 میانگین

سطح 
 داریمعنی

جیره 
 پايه

 10جیره پايه با 
درصد سیلوی 
 تفاله دانه انار

 10ه با جیره پاي
درصد سیلوی تفاله 
 دانه انار حاوی اوره

 <a00/96 b73/63 b09/62 380/2 0001/0 لیتر(دسیگرم بر )میلی گلیسريدتری

 753/0 390/1 64/77 09/78 64/76 لیتر(دسیگرم بر )میلی کلسترولکل 
  های با چگالی پايینلیپوپروتئین
 لیتر(دسیگرم بر )میلی

a36/21 b91/14 b00/15 793/0 0001/0> 

  های با چگالی بااللیپوپروتئین
 لیتر(دسیبر گرم میلی)

b73/28 a36/32 a55/32 017/1 006/0 

 <a73/70 b55/64 b09/65 860/0 0001/0 لیتر(دسیگرم بر )میلی گلوکز

 09/0 8/0 9/17 8/16 1/18 لیتر(دسیگرم بر )میلیای اورهنیترویژن 
  تغذيهغلظت انسولین قبل از 

 لیتر(میلیالمللی در بین)واحد 
a35/0 b22/0 b20/0 125/0 0001/0> 

ساعت پس از  4غلظت انسولین 
 لیتر(میلیالمللی در بین)واحد  تغذيه

a01/1 b51/0 b50/0 07/0 0001/0> 

           در هر سطر، اعداد با حاروف غیار مشاابه باه لحااظ آمااری دارای اخاتالف معنای داری مای باشاند

(1/0P<.) 
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هاا  خاون دام هاای  فراسنجهاستفاده از تفاله دانه انار بر ثیر أتها مطالعاتی که در آنهای خونی: فراسنجه

باشد. با اين وجود نتايج مطالعات انجام شده در حیوانات ديگار باا نتاايج    بررسی شده بسیار معدود می

درصاد   2و  1ای حااوی  ها های باا جیاره  دست آمده در مطالعه حاضر مطابقت دارد. تغذيه خرگوشهب

های با چگاالی  گلیسريد و لیپوپروتئینداری بر میزان کلسترول، تریگونه تغییر معنیروغن دانه انار هیچ

افزودن روغن ماهی  دهد(. مطالعات نشان می1995کم و زياد خون ايجاد نکرد )استورلین و همکاران، 

های با چگاالی بااال در خاون    لیپوپروتئین های پرواری باعث کاهش غلظت کل کلسترول وبه جیره بره

غلظات انساولین    .(2001)پونامپاالن و همکااران،   نداشتثیری أتها شد اما بر غلظت انسولین خون آن

جیره قارار دارد. غلظات انساولین پاس از تغذياه      ثیر أتطور قابل توجهی تحت هپالسما بعد از تغذيه ب

تار از  حاوی تفالاه داناه اناار کام    های ای تغذيه شده با جیرههبزغالهبرای افزايش اما اين  يافتافزايش 

غشااء فسافولیپیدی   . انسولین قاادر اسات باا    (P<01/0) يه شدندغذهايی بود که با جیره شاهد تبزغاله

بنابراين بر اساس نتايج مطالعه حاضر  .(2006يامازاکی و همکاران، )عضالت اسکلتی پیوند برقرار کند 

تار از تیماار شااهد    در تیمارهای حاوی تفاله دانه انار بایش  انسولین با عضالت دکه پیونتوان گفت می

تر اسیدهای چرب غیراشباع در غشاء فسفولیپیدی عضاله باعاث   که الحاق بیش دادتحقیقات نشان  .بود

 و غلظات ايان هورماون در پالساما کااهش يافات       هبهبود فعالیت انسولین و ظرفیت اتصال آن گرديد

ای سارم خاون بزهاای    میازان نیتارویژن اوره  . (1998بو بوئر و همکاران،  2005کاران، )کاسترو و هم

اساتفاده از داناه کامال تخام پنباه در      داری نشان نداد. های مختلف نیز تفاوت معنیتغذيه شده با جیره

ای سارم خاون بزهاا    درصد جیره موجب افازايش ساطح نیتارویژن اوره    24يا  16، 8چهار سطح صفر، 

ها با جیره ( نشان دادند که تغذيه موش2006(. يامازاکی و همکاران )2001رينوا و همکاران، امگرديد )

داری بار کال کلساترول سارم خاون نداشات. در       درصد روغن دانه انار اثار معنای   2/1و  12/0حاوی 

سرم خون، بین بزهاا مشااهده نشاد. افازايش      داری در سطح کلسترولآزمايش حاضر نیز تفاوت معنی

عباسای  باشد )بر افزايش سطح کلسترول خون میثر ؤماستات به پروپیونات در شکمبه از عوامل نسبت 

باه  منجار (. بنابراين يکسان بودن درصد علوفه در هر سه جیره آزمايشی، که احتمااال  2008و همکاران، 

 ،هاای مختلاف گردياده اسات    يکسان بودن نسبت استات به پروپیونات در بزهای تغذيه شده با جیاره 

 باشاد. در مطالعاه  دار بودن اختالف سطح کلسترول سرم خاون بزهاا   دلیل احتمالی عدم معنی تواندمی
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اسات )ايزوماری از    2که غنای از اساید جاکارياک    1درصد روغن دانه پیچ اناری 5/0استفاده از  ديگری

مادت  به( سیس -12ترانس،  -10سیس،  -8های موقعیتاسیدپونیسیک با سه پیوند دوگانه مزدوج در 

و کلساترول  های با چگالی زياد لیپوپروتئین سطحدر  دارتفاوت معنی هفته در تغذيه موش صحرايی، 7

گلیساريد  داری در سطح گلوکز و تریولی تفاوت معنیايجاد نمود  سرم خون در مقايسه با گروه شاهد

)میرانادا و همکااران،    جیره شاهد مشاهده نگرديدهای تغذيه شده با موشها نسبت به خون اين موش

دلیال  بهتفاوت نشخوارکنندگان در پاسخ به اسید پونیسیک جیره  دلیلبهتواند می اختالفات اين. (2009

ای، تفاوت در ايزومرهای اسید پونیسیک و يا تفاوت در مقدار و مادت  وقوع بیوهیدرویژناسیون شکمبه

ل تفااوت در منشاا ايزومرهاای اساید     زمان دريافت اسید پونیسیک باشد. چنین اختالفااتی، کاه حاصا   

اشااره   (2002کوبا و همکاران )توان به مطالعه از جمله مینیز گزارش شده است.  پونیسیک است، قبالً

تار از اساید   باه مراتاب بایش   تراريختاه  نشان دادند فعالیت اسید پونیسایک حاصال از مناداب    کرد که 

ثیر أتا خونی بزها های فراسنجهتفاله دانه انار بر  افزودن اوره به سیلوی پونیسیک روغن هسته انار است.

اوره باه جیاره    نیز گزارش کردند که افازودن  (2011مدرسی و همکاران )موافق با اين تحقیق . نداشت

 داری نداشت.معنیثیر أتها خونی آنهای فراسنجهبر  پايه بزها

 

 گیرینتیجه

هاای در حاال رشاد آمیختاه     اوره به جیره بزغالهافزودن بدون يا و با افزودن سیلوی تفاله دانه انار 

طور هقرار نداد اما خصوصیات و کیفیت الشه بثیر أترا تحت ها آنخراسان جنوبی رشد و افزايش وزن 

هاا  بار وزن نهاايی و افازايش وزن روزاناه بزغالاه     ثیری أتافزودن تفاله دانه انار داری بهبود يافت. معنی

ولای میازان    قرار گرفات ثیر أتها تحت ونی مرتبط با متابولیسم چربیخهای فراسنجهبرخی از نداشت. 

 داری نشاان ناداد.  های مختلف نیز تفااوت معنای  ای سرم خون بزهای تغذيه شده با جیرهنیترویژن اوره

صاورت  باه خصوصایات و کیفیات الشاه را    برخی توان گفت افزودن سیلوی تفاله دانه انار بنابراين می

 قرار داد. ثیرأتداری تحت معنی

 

 

                                                           
1  - Jacaranda  

2  - Jacaric acid 
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Abstract1 

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. 
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