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  چکیده
غلظـت  ترکیبـات شـیر، افـزایش وزن روزانـه و     و راي بررسی تاثیر استفاده از تفاله دانه انار بر مصرف خـوراك، تولیـد     ب

، تولیـد  71 ± 5/12با میـانگین روزهـاي شـیردهی    ( راس بز شیرده آمیخته خراسان جنوبی    27،  هاي خون متابولیتبرخی  
 10بزهـا بـه مـدت     . مورد استفاده قرار گرفتنـد )سوم زایش ،رم کیلوگ28 ± 5/2 کیلوگرم، وزن 09/1 ± 13/0شیر روزانه   

هاي مربوط به مـصرف خـوراك، تولیـد    داده و در طول این مدت ندروز در دوره پیش آزمایش با جیره یکسانی تغذیه شد   
مایش به آوري شده در دوره پیش آزهاي جمع بزها بر اساس داده    ،پس از این دوره   . گیري شد شیر و ترکیبات شیر اندازه    

کـه   یآزمایـش هـاي  جیـره .  انفرادي قرار گرفتنـد   هاي جیره آزمایشی اختصاص یافته و در آغل       3طور تصادفی به یکی از      
بـه مـدت   صورت آزاد و به شکل کامال مخلوط ه  بتفاله دانه انار بودند) بر اساس ماده خشک( درصد  12 و   6صفر،  شامل  

شدند که حاوي انرژي قابل متابولیسم و پـروتئین خـام یکـسان     تنظیم  طوري  ها  جیره. در اختیار بزها قرار گرفت     روز   45
دانـه   تفالـه اسـتفاده از    نتایج نشان داد که. آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با داده هاي تکرار شده اجرا گردید     .بودند

بـا  میزان تولیـد شـیر    . نداشتهاآنمعنی داري بر مصرف ماده خشک بزها و همچنین میانگین افزایش وزن زنده   انار تاثیر 
 12 و 6 هـاي حـاوي  جیـره بزهاي تغذیه شده بـا    ).=055/0P( داشتتمایل به کاهش    افزایش مقدار تفاله دانه انار در جیره        

و   درصدي در غلظت چربی شیر نشان دادند اما تولید چربـی شـیر، غلظـت       15 و   8به ترتیب افزایش    تفاله دانه انار    درصد  
 الکتـوز در شـیر   غلظـت . هاي آزمایش قـرار نگرفـت  یر، و غلظت و تولید مواد جامد شیر تحت تاثیر جیره           ش پروتئینتولید  

بزهـائی کـه   بیشتر از  )=005/0P(  به طور معنی دارينددانه انار دریافت کرد   تفاله   درصد   12 و   6بزهائی که جیره حاوي     
تـري   ،اورهنیتـروژن   کلـسترول،   گلـوکز،  غلظـت بـر   معنـی داري تـاثیر دانه انار هیچگونه   .دبوجیره شاهد مصرف کردند     

تـوان تفالـه دانـه انـار را بعنـوان یـک منبـع        نتایج این تحقیـق نـشان داد کـه مـی    . هاي خون نداشت   و لیپوپروتئین  گلیسرید،
   .  خوراکی ارزان قیمت جایگزین بخشی از مواد خوراکی پر انرژي جیره بزها نمود

  
   هاي خونت، تولید و ترکیب شیر، متابولی آمیخته خراسان جنوبی بزتفاله دانه انار،: کلمات کلیدي
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Abstract  
Twenty- seven multiparous southern Khorasan cross-bred goats (DIM of 71 ± 12.5, average daily 
milk yield of 1.09 ± 0.13 kg and average BW of 28 ± 2.5 kg), were used to study the effects of 
feeding pomegranate seed pulp (PSP) on dry matter intake (DMI), milk yield and milk composition, 
average daily gain (ADG) and some blood metabolits. Goats in pre-trial period (10 d) were fed 
similar ration and during this period DMI, milk yield and composition were recorded. After this 
period and based on pre-trial records, the goats randomly were assigned.to one of three 
experimental diets and were housed in individual stall barns. Experimental diets that were included 
0, 6 and 12% of PSP (DM basis) that fed as totally mixed ration and ad-libitum for a 45-d period. 
The diets were formulated to be iso-nitrogenous and iso-caloric. Results showed that use of PSP did 
not affect DMI and ADG of goats. Milk production tends to (P< 0.05) decrease with increasing 
level of PSP in diet. Milk fat concentration of goats fed diets with 6 and 12% PSP, increased by 8 
and 15%, respectively but milk fat yield, milk protein concentration and yield and milk SNF 
concentration and yield of goats was not affected by diets. Milk lactose concentration in goats were 
fed with 6 and 12% PSP, increased significantly compared with control group. Feeding PSP did not 
any significant effect on blood glucose, cholesterol, urea N, triglyceride and lipoproteins. It was 
concluded that pomegranate seed pulp as a cheep feedstuff source can be replaced with part of 
energy rich feedstuffs in goats. 
. 
Key words: Pomegranate seed pulp, Southern Khorasan Cossbred Goat, Milk yield and 
composition, Blood metabolites 
  
 

  مقدمه
 قـدیمی   یکـی از ،2متعلق بـه خـانواده پونیکاسـه    1گیاه انار 

ایـران بـا    . د شـو  ترین میوه هاي خـوراکی محـسوب مـی        
 تن انار، از جمله مهمتـرین کـشور        665000سالیانه  تولید  
 شـود ی محـسوب مـ   در جهـان     این میوه تولید کننده   هاي  

 فـراورده صـنعتی   در تولیـد    ). 2008عباسی و همکـاران     (

                                                
1 - Punica granatum  
2 - Punicacea  

 مقـادیر قابـل   شـامل کنـسانتره، آب و رب انـار،       هاي انار   
 .مانـد   انار به صورت ضایعات باقی می      تفاله دانه توجهی  

ــاري  ــه ایــن منظــور در صــنعت مــصرف   عمــده ان ــه ب ک
تري هستند پایینیز و با کیفیت شود، شامل انارهاي ر    می

تازه داشته و نـسبت دانـه   مصرف براي   که مقبولیت کمی  
 100 تا 40 انار  تفاله دانه . استبه کل میوه در آنها بیشتر       

ــی      ــشکیل م ــوه را ت ــرم وزن می ــو گ ــرم در کیل ــد گ  ده
انار دانه   تفالهمقدار چربی    .)1386ی و همکاران    یصمدلو(
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   ١٢٥                      تاثیر تغذیه با جیره حاوي تفاله دانه انار بر مصرف خوراك، عملکرد و متابولیت هاي سرم خون بزهاي آمیخته خراسان جنوبی

مـاده  گرم در کیلو گـرم        193 تا   66در ارقام ایرانی  بین      
بـا توجـه بـه     .باشد می )2008عباسی و همکاران    (خشک  

فــرآورده مقــدار چربــی و پــروتئین ایــن  ارزش غــذائی و
 و بــا عنایــت بــه تولیــد بــاالي آن در ایــران امکــان یفرعـ 

 استفاده از آن در تغذیـه دام بـه عنـوان یـک منبـع غـذائی             
 اینکه در   دبا وجو . مناسب و مقرون به صرفه وجود دارد      

تفالـه دانـه     دامداران به شـکل سـنتی از         کشورمناطقی از   
کنند تحقیقـات انجـام شـده        انار در تغذیه دام استفاده می     

در تغذیـه   ایـن خـوراك     خصوص بررسی اسـتفاده از       در
  .باشد خصوصا بز، بسیار محدود می انواع دام ها

 در 1 وجود مقادیر باالي اسید پونیسیک   ،عالوه بر این  
و شــیر تولیــد  انــار و اثــرات احتمــالی آن بــردانــه تفالــه 
ــ ــن   آن اتترکیب ــرات اســتفاده از ای ــه بررســی اث ــاز ب ، نی

اسید  .می نماید محصول فرعی در تغذیه دام را دو چندان         
،  تـرانس – 11، سیس -9 مزدوجاسید لینولنیک   (پونیسیک

یک اسید چـرب غیراشـباع داراي سـه پیونـد           )  سیس -13
غلظـت آن در تفالـه دانـه ارقـام           اسـت کـه      مزدوجدوگانه  

 درصـد کـل چربـی تفالـه       80 تا   65مختلف انار ایران بین     
بــر اســاس ). 2008 عباســی و همکــاران(باشــد  دانــه مــی

ایزومرهــاي مطالعــات متعــدد مــشخص شــده اســت کــه  
اسید لینولئیـک     از جمله  مزدوج هاي چرب خاصی از اسید  

 چربـی  تولیدسبب کاهش     سیس -12،  ترانس -10 مزدوج
 ، بـومن و همکـاران  ؛2003لـور و هـربین    (شـوند مییر  ش

روغــن موجــود در دانــه انــار بــه دلیــل همچنــین،  .)2006
وجود ترکیبات فنلـی شـامل پونیکـالین، پونیکـاالژین هـا،            

 ویژگـی هـاي آنتـی    ،االژیـک اسـید  گالیک و به ویژه  اسید  
توانـد بـر غلظـت انـواع      ین طریق می بداکسیدانی داشته و 

و سایر فـاکتور هـاي بیوشـیمیائی خـون        لیپید هاي سرم    
از آنجـا کـه   ). 1386 رجبیان و همکـاران (تاثیر گذار باشد    

بسیاري از این فاکتورهـا بـر تولیـد و سـالمت دام تـاثیر               
  . رسد گذارند بررسی این عوامل ضروري به نظر می

تـاثیر اسـتفاده از    بررسـی  تحقیقاین از اجراي   هدف  
 و تولیـد مـاده خـشک،    مـصرف   دانه انار بـر میـزان     تفاله  

                                                
1 - Punicic acid 

متابولیـت  برخـی   افـزایش وزن روزانـه و        ترکیبات شـیر،  
ــوکز،  (خــونهــاي  ــروژن تــري گلیــسرید، گل ، اياورهنیت

 آمیختـه    شـیرده  در بز هـاي    ) و لیپوپروتئین ها   کلسترول
   .بودخراسان جنوبی 

  
  مواد و روش ها

 با آمیخته خراسان جنوبیشیرده بز راس  27تعداد 
، تولید شیر روزانه 71 ± 5/12ردهی میانگین روزهاي شی

 کیلوگرم که در 28 ± 5/2 کیلوگرم و وزن 09/1 ± 13/0
 از گله ایستگاه بز کرکی خراسان  قرار داشتندسومزایش 
 روز در دوره 10بزها به مدت  .شدندانتخاب  جنوبی

پیش آزمایش با جیره یکسانی تغذیه شده و در طول این 
 وراك، تولید وهاي مربوط به مصرف خمدت داده

پس از این دوره، بزها بر . گیري شدترکیبات شیر اندازه
آوري شده در دوره پیش آزمایش هاي جمعاساس داده

 جیره آزمایشی اختصاص 3به طور تصادفی به یکی از 
 6×6به ابعاد (هاي انفرادي مربوطه و در آغلداده شدند 

 6، شامل صفرکه هاي آزمایشی جیره. قرار گرفتند) متر
تفاله دانه انار بودند ) بر اساس ماده خشک( درصد 12و 

 روز 45بصورت آزاد و به شکل کامال مخلوط به مدت 
) 1388اردیبهشت ماه سال از ابتداي فروردین تا اواسط (

اي تنظیم به گونهها جیره. در اختیار بزها قرار گرفت
شدند که حاوي انرژي قابل متابولیسم و پروتئین خام 

بزها در طول دوره آزمایش به ). 1جدول ( بودند یکسان
 250،  کلسیم گرم80اوي ح( لیسیدنی  معدنی هايبلوك
 گرم 0,5  گرم کلر،350  گرم فسفر،40 ، سدیمگرم

 1400آهن،   میلی گرم500  گرم منیزیم،  20 پتاسیم،
،  یدگرممیلی  100،  مسگرممیلی  200،  منگنزمیلی گرم

 میلی 100  کبالت ویلی گرم م80،  روي میلی گرم1700
مقدار  . داشتنددسترسی آزاد ) در کیلوگرم سلنیومگرم

هر . دتعیین شهر یک از بزها روزانه مصرفی خوراك 
نمونه هائی از خوراك مصرفی و همچنین باقی هفته 

، )بهدادآون  (درصد ماده خشک مانده خوراك اخذ و
  مدلGERHARDT دستگاه کلدال( خام پروتئین
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VAP50/OT(عصاره اتري ،)  دستگاه سوکسله
GERHARDT مدل SE416(، خاکستر)  کوره الکتریکی

LENTONمدل EF 11/88 (فسفر و، کلسیم  
آنها طبق  )XS2 مدل SECOMAMاسپکتروفتومتر (

.  تعیین شد)AOAC) 1990  پیشنهاديروش هاي
، 0070سه بار در روز و در ساعات هاي آزمایشی  جیره
  .  بزها رسیدبه تغذیه 1830  و1200

کارخانه تفاله دانه انار مورد استفاده در تحقیق از 
بزها .  تهیه شدتولید کنسانتره انار شرکت انارین فردوس

 در ساعاتنوبت دو روزانه  ،در طول دوره آزمایش
ثبت  روزانه  تولید شیر و شیردوشی شدند1730 و0530
صبح در هر هفته، دو روز متوالی نمونه هاي شیر . گردید

و میزان پروتئین، آوري جمعطور جداگانه ه و عصر ب
 میلکو اسکن دستگاه(مواد جامد چربی، الکتوز و 

FOSS-S50( هر دو هفته و در ساعت . آنها تعیین شد
  خوراك ساعت پس از مصرف وعده4( صبح 1100
میانگین وزن دو روز . ندشدبزها وزن کشی ) صبح

هفته  هر دو.. متوالی به عنوان وزن حیوان ثبت گردید
 اطراف  نمودنیکبار نمونه گیري خون پس از ضد عفونی

در . محل خونگیري، از طریق ورید وداج صورت گرفت
 میلی لیتر خون  10هر بار خونگیري، از هر بز میزان 

 و به 3000نمونه هاي خون در دور . شدجمع آوري 
. و سرم آنها جدا گردیدشده  دقیقه سانتریفیوژ 15مدت 

 درجه سانتیگراد تا زمان -25دماي ي سرم در نمونه ها
 براي تعیین.  نگهداري شدندآنالیز متابولیت هاانجام 

HDL جذب نوري تعیین و  سرم، از کیت پارس آزمون
  نانومتر با اسپکتروفتومتر546نمونه ها در طول موج 

)SECOMAM مدل XS2 (براي تعیین . استفاده شد
  LDLرول، گلوکز واوره، کلستنیتروژن تري گلیسرید، 

سرم، از کیت پارس آزمون و قرائت جذب نوري محلول 
 700 و 546، 546، 600، 546ها به ترتیب در طول موج 
) XS2 مدل  SECOMAM (نانومتر با اسپکتروفتومتر

در قالب طرح کامال تصادفی با داده  آزمایش .استفاده شد
 براي تجزیه و تحلیل هاي تکرار شونده اجرا گردید و

 SASنرم افزار آماري  MIXEDاده ها از رویه د
  :بودمدل آماري طرح به شرح ذیل  .استفاده شد )1993(
  

Yijk = µ+Ti+WJ+Ti*Wj+eijk  
: µ  میانگین کل  
Ti:  جیرهاثر   

Wj:  اثر زمان  
Ti*Wj:  و زمان جیرهاثر متقابل   

eijk :اثر خطاي آزمایشی   
اسـتفاده از   بـا   گیـري شـده     صفات اندازه مقایسه میانگین   

  شدآزمون چند دامنه دانکن انجام 

.    
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 و ترکیب شیمایی جیره هاي آزمایشی) درصد ماده خشک(  مواد خوراکی - 1جدول 

1جیره   

 ماده خوراکی 1 2 2
0/40  0/40  0/40  یونجه 
0/6  0/9  0/12  جو 

7/26  7/29  7/32  ذرت 
6/12  6/12  6/12  کنجاله سویا 

0/12  0/6 2ار انتفاله دانه 0   
9/0  9/0  9/0  بیکزبنات سدیم 
6/0  6/0  6/0 3مکمل معدنی ویتامینی   

6/0  6/0  6/0  دي کلسیم فسفات 

3/0  3/0  3/0  کربنات کلسیم 

3/0  3/0  3/0  نمک 
 ترکیب شیمیایی 

2/94  3/94  3/94  )درصد (ماده خشک 

0/13  9/12  9/12  )درصد ماده خشک (پروتئین خام 

2/3  5/2  2/2  )د ماده خشکدرص (عصاره اتري 

91/0  89/0  83/0  )درصد ماده خشک  (کلسیم 

50/0  52/0  53/0  )درصد ماده خشک  (فسفر 
  .است) بر اساس ماده خشک( درصد تفاله دانه انار 12 و 6 به ترتیب حاوي صفر، 3 و 2، 1جیره  1
 ). بر اساس ماده خشک(د فسفر   درص22/0 درصد کلسیم و 73/1 درصد عصاره اتري، 5/12 درصد پروتئین خام،  ٨۵/٨حاوي 2
 واحـد  E، 100 واحد بین المللی،  ویتامینD3 ،100000 واحد بین المللی،  ویتامین   A ، 400000ویتامین: هر کیلوگرم مکمل ویتامینی معدنی      ترکیب 3

 گـرم،   24/0 گـرم،  مـس   6/2 نگنـز  گـرم،  م 4/2 گـرم، روي 4/2گرم، آهـن  70 گرم،  سدیم20  گرم، منیزیم70  گرم،  فسفر 140بین المللی،  کلسیم 
  . گرم3   گرم و بتا هیدروکسی تولوئن1/0  گرم،   ید 1/0  گرم،  کبالت0001/0سلینیم 

  

  نتایج و بحث
تـاثیرمعنی داري بـر   در جیـره   انـار  تفاله دانـه ستفاده از  ا

میزان تولیـد   . )2جدول   (مصرف ماده خشک بزها نداشت    
ار در جیـره تمایـل بـه    شیر با افزایش مقدار تفاله دانـه انـ        

اما تولید شیر تصحیح شده بـر     ) =055/0P (داشتکاهش  
بین بزهـاي تغذیـه شـده بـا جیـره         درصد چربی    4مبناي  

 تفـاوت معنـی داري نداشـت کـه علـت آن            آزمایـشی هاي  
بزهاي تغذیه شده    )=006/0P( افزایش درصد چربی شیر   

. دبو) 3 و 2جیره هاي (دانه انار تفاله با جیره هاي حاوي     
 سـبب    بزها، چربی در جیره   مکمل هاي    عموما استفاده از  

ملـه و   (شـده اسـت       شـیر  درصد چربی افزایش معنی دار    
مورد استفاده چربی نوع  این افزایش با   و )2008 همکاران

). 2007و 2003 چیلیـــارد و همکـــاران(نـــدارد ارتبـــاطی 
دراوایـل شـیردهی موجـب      استفاده از مکمل هاي چربـی       

 مـی  چربـی آن  غلظـت ید شیر و افزایش افزایش میزان تول  
شیردهی ایـن   دوره اواسط یا اواخر  حالی که در    در گردد

مـی شـوند امـا    مکمل ها سبب افزایش میزان تولید شـیر ن        
ملـه  (دارند را بدنبال  چربی شیر    قابل توجه غلظت  افزایش  

در آزمایشی که توسط مله و همکاران  .)2008و همکاران 
 4روغن سویا بـه میـزان       ه از    استفاد  انجام گرفت  )2008(
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سبب افـزایش میـزان تولیـد        درصد ماده خشک جیره نیز    
شیر و درصد چربی آن در بزهاي سانن در دومـین مـاه             

عالوه بـر ایـن در آزمایـشی دیگـر تغذیـه        . آبستنی گردید 
  وتولیـد ین بـا مکمـل چربـی موجـب افـزایش         ابزهاي آلپـ  

 ایـن   .)2005برنارد و همکـاران     ( چربی شیر گردید     غلظت
 احتمـاال  ، چربـی آن غلظـت  افزایش در میزان تولید شیر و    

افزایش میـزان اسـیدهاي چربـی اسـت کـه بـراي            به دلیل 
در . سنتز چربی در اختیار غـدد پـستانی قـرار مـی گیـرد           

ــز هــا    روز اول پــس از 70در حــدودا مطالعــه حاضــر ب
 میـزان   در مـورد  بدست آمده   زایمان قرار داشتند و نتایج      

 با مطالعاتی کـه تـا کنـون         درصد چربی آن     وتولید شیر   
چیلیـارد و همکـاران     (در این زمینه صورت گرفتـه اسـت         

بـا افـزایش   کـه  اي ه گونـه بـ  مطابقـت دارد ) 2007 و2003
بـه بـاال بـودن    بـا توجـه   و  انار در جیـره     تفاله دانه   مقدار  

، درصـد چربـی شـیر افـزایش         این خـوراك  درصد چربی   
مطالعـات برنـارد     خالف   بر  حاضر در مطالعه . یافته است 

میزان تولیـد  ) 2008(و مله و همکاران ) 2005(و همکاران  
از آنجا که میزان افـزایش      . دادشیر تمایل به کاهش نشان      

استفاده از مکمل هاي چربی بـستگی   هنگام  در تولید شیر    
ــسانتره   ــه کن ــه ب ــسبت علوف ــه ن ــره دارد  درب ــه و ( جی مل

در آزمـایش   یر تولیـد شـ   تمایل به کاهش  ) 2008همکاران  
 بــه هنــسبت علوفــاخــتالف در احتمــاال بــه دلیــل حاضــر، 
مقایسه بـا سـایر     هاي این آزمایش در     جیره در   کنسانتره

 دیگري، اسـتفاده  در مطالعه    .آزمایشات مشابه بوده است   
 بـه   هـا از روغن آفتابگردان و دانه کامل کتان در تغذیه بز         

 ،ه ماده خـشک جیـر     درصد 84/1و   81/0  به ترتیب  میزان
 کاهش تولید شیر گردید   ف آزمایشات قبلی موجب     الخبر  

زان تولیـد شـیر در       بطوري که می   )2008لونا و همکاران    (
 60 تحت تاثیر قرار نگرفـت ولـی از روز      آزمایش ماه اول 

که طول دوره   از آنجا  . به آهستگی کاهش نشان داد     90تا  
، مطابق  روز بود45نزدیک به  حاضر  آزمایش  در تحقیق     

تولید شیر بزهائی کـه   ) 2008(مایش لونا و همکاران     آزبا  
 لـی و داشت تمایل به کاهش  دانه انار دریافت کردند،     تفاله  

،  خـوراك احتماال در صورت افزایش مدت استفاده از ایـن       

در  . معنـی دار خواهـد بـود        شیر تاثیر آن بر کاهش تولید    
 میزان چربی، پـروتئین و ) 2008(آزمایش لونا و همکاران  

تحت تـاثیر  ر طول آزمایش مواد جامد بدون چربی شیر د     
  .جیره قرار نگرفت

بـه   (مـزدوج  چـرب  هايایزومرهاي خاصـی از اسـید     
 )ســیس -12، تـرانس  -10 مــزدوج اســید لینولئیـک  ویـژه 
ایـن  . دنـ  دار کاهش سـنتز چربـی شـیر    بالقوه اي در  تاثیر  

اسید هاي چرب که به شکل طبیعی توسـط بـاکتري هـاي        
شوند با اثر بر میـزان هـضم باکتریـایی          می شکمبه تولید 

در شکمبه و همچنـین کـاهش بیـان ژن در غـدد پـستانی               
لـور و هـربین   . گردند موجب کاهش سنتز چربی شیر می   

اسید لینولئیـک    تزریق ایزومر خالص  نشان دادند   ) 2003(
 ســیس بــه شــیردان گاوهــاي  -12، تــرانس -10 مــزدوج

 ش چربـی آن   هلشتاین، موجب کاهش تولیـد شـیر و کـاه         
د ولـی بـر میـزان پـروتئین و الکتـوز شـیر تـاثیري                یگرد

ــتاند ــه .ش ــاران    در مطالع ــوك و همک ــري ل ) 2008(دیگ
، تـرانس  -10 مـزدوج اسـید لینولئیـک     ایزومر پوشش دار    

 گـرم در روز در جیـره   60 و 30 سیس را به میـزان      -12
ین مورد استفاده قرار دادند و مشاهده نمودند        ابزهاي آلپ 

 18 و 5بـه میـزان    آنهـا بـه ترتیـب     چربی شیر   که درصد   
بـر اسـاس   . کاهش یافت جیره شاهد    در مقایسه با  درصد  

هاي  از آنجا که ایزومرهاي خاصی از اسید       واین یافته ها    
ات منفـی بـر میـزان تولیـد چربـی شـیر         اثر  مزدوج چرب

اســید یکــی از اهــداف ایــن مطالعــه بررســی اثــر  دارنــد، 
چربـی شـیر   غلظت   بره اناردانتفاله  موجود در   پونیسیک  

، سـیس  -9 مـزدوج اسـید لینولنیـک      (اسید پونیسیک . بود
چربـی  کـل   درصد 75نزدیک به )  سیس-13،  ترانس –11

). 2004آراو و همکاران    (دهد    دانه انار را تشکیل می     تفاله
مختلـف دانـه    ارقـام   تفاله  چربی  میزان اسید پونیسیک در     

اسـت  شـده   ارش   درصد گـز   80 تا   65هاي انار ایران بین     
در مطالعه حاضر تغذیه بز ها ). 2008عباسی و همکاران  (

درصد چربـی شـیر     سبب کاهش   دانه انار، نه تنها     تفاله  با  
آن را افـزایش    ) =006/0P ( بلکه به طور معنـی داري      شدن

ــاال . داد ــابراین احتم ــسیک در  بن بخــش عمــده اســید پونی
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 جمـزدو اسـید لینولئیـک     مقدار  شکمبه اشباع شده است و      
حاصل از بیوهیدروژناسیون آن     سیس   -12،  ترانس -10
کـه  نبـوده  در حـدي    اسـت    که وارد خون شده    شکمبه   در

    .بگذاردبتواند اثرات نامطلوبی بر سنتز چربی شیر 
استفاده از مکمل هاي چربی در جیره گاوهاي شیري     

نـودا و همکـاران،     (و گوسفند   ) 2003چیلیارد و همکاران    (
پروتئین شیر می گـردد     هش مقدار   اغلب موجب کا  ) 2004

ولی مطالعات انجام شده در بز نشان می دهد که استفاده           
از این مکمل ها تـاثیري بـر میـزان پـروتئین شـیر نـدارد                 

ــارد و( ــاران چیلی ــاران  ).  2003 همک ــودا و همک ) 2006ن
 10 و 5نشان دادنـد اسـتفاده از کنجالـه کتـان بـه میـزان           

بـا جیـره شـاهد،      درصد مـاده خـشک جیـره در مقایـسه           
در مطالعـه   . تاثیري بر میزان پروتئین شیر بزهـا نداشـت        

لعـات انجـام شـده در بـز،     احاضر نیز مطابق با سـایر مط  
افزایش مقدار چربی جیره در پی افزودن تفاله دانـه انـار،            
. تغییر معنی داري در درصد پـروتئین شـیر ایجـاد نکـرد            

  درصـد 12رصد الکتوز شیر بزهائی کـه جیـره حـاوي           د
تغذیـه  ند در مقایسه با بزهـاي       دریافت کرد دانه انار   تفاله  
) =005/0P (بـه طــور معنــی داري  بــا جیـره شــاهد  شـده 

گلـوکز   کـه دلیـل آن مـشخص نیـست زیـرا             یافتافزایش  
 ،هوچین و همکاران   (استپیش ساز الکتوز شیر     که  خون  
دانـه  تفالـه   حـاوي   هـاي   در خون بزهائی که جیره    ) 1939
 )>05/0P (بودند، به طـور معنـی داري      دریافت کرده   انار  

   .پایین تر بودشاهد جیره تغذیه شده با نسبت به بزهاي 
  

  
  هاي آزمایشیمیانگین مصرف خوراك، افزایش وزن روزانه، تولید و ترکیب شیر بزهاي تغذیه شده با جیره – 2جدول  

  1جیره
 SEM 3 2 1 سطح معنی دار

 عنوان

NS2 25/14 3/1722   9/1737  9/1724  گرم در روز(مصرف ماده خشک(  

)گرم در روز(تولید شیر  9/1056 5/987 5/983 60/22 055/0  

NS 08/26 5/1054 1065 5/1137  گرم در روز( درصد چربی 4تولید شیر تصحیح شده بر مبناي(  

006/0 12/0 a8/4 a7/4 b1/4  درصد(چربی شیر(  

NS 77/1 7/47 9/46 2/43  ر روزگرم د(چربی شیر(  

NS 04/0 6/3 7/3 8/3  درصد(پروتئین شیر(  

NS 21/1 1/36 2/36 5/39 گرم در روز( پروتئین شیر(  

005/0 03/0 a3/4 ab2/4 b1/4  درصد(الکتوز شیر(  

NS 81/1 7/42 3/41 4/45  گرم در روز(الکتوز شیر(  

NS 11/0 6/9 6/9 7/9  درصد(شیر مواد جامد بدون چربی(  

NS 37/3 0/95 0/93 7/102  گرم در روز(شیر مواد جامد بدون چربی(  

NS 57/13 2/96 9/73 1/106  گرم(افزایش وزن روزانه در طول آزمایش(  

NS 00/1 7/26 0/29 8/26  کیلوگرم(وزن در ابتداي آزمایش(  

NS 55/0 4/31 2/31 6/31  کیلوگرم(وزن در انتهاي آزمایش(  

NS 17/0  6/0 7/0 7/0 وراكبازده مصرف خ  
 .است) بر اساس ماده خشک( درصد تفاله دانه انار 12 و 6 به ترتیب حاوي صفر، 3 و 2، 1جیره  1
2 NS :دار نیستمعنی.  

  .باشدها میدار بودن میانگینحروف غیر مشابه در هر ردیف نشانه معنی
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متابولیت هاي خونی که در این تحقیق مورد بررسـی      
لیپـوپروتئین  لیـسرید،   قرار گرفتند شـامل گلـوکز، تـري گ        

 بـود و نیتروژن اوره    کلسترول  ،  هاي با چگالی کم و زیاد     
مطالعاتی کـه در آنهـا تـاثیر اسـتفاده از تفالـه        ). 3جدول  (

دانه انار بر متابولیـت هـاي خـون دام هـا بررسـی شـده                
رجبیان و همکـاران     تحقیقنتایج  .. دود می باشد  عبسیار م 

خون خرگـوش    سرم   لیپیدهايوضعیت   روي   بر )1386( 
بـا نتـایج بدسـت آمـده در مطالعـه      هایپرکلسترولمی  هاي  

تغذیـه خرگـوش   مزبور در آزمایش   . حاضر مطابقت دارد  
 درصـد   2 و   1 حـاوي    هايبا جیره هایپرکلسترولمی  ي  ها

میـزان   بـر روغن دانه انـار هیچگونـه تغییـر معنـی داري             
 و لیپوپروتئین هاي با چگالی کم       ترول، تري گلیسرید  کلس

  3که در جدول شماره     انگونه   هم .ایجاد نکرد خون   و زیاد 
سـرم   LDL-C و   مشخص اسـت، میـزان تـري گلیـسرید        

تفاوت معنی بزهاي تغذیه شده با جیره هاي مختلف  خون  
 خـون در    LDL-C بـا ایـن وجـود میـزان          ،شتدداداري ن 

انار دریافت کـرده    تفاله دانه   بزهائی که جیره هاي حاوي      
بزهاي تغذیه شـده بـا      بت به   نس) 3 و   2جیره هاي   (بودند  

 میـزان   ).=055/0P( داشـت مایل بـه کـاهش      تجیره شاهد   
 جیـره بزهاي تغذیه شـده بـا      سرم خون    اياورهنیتروژن  

ــز  ي مختلــفهــا ــ نی امــا  دادتفــاوت معنــی داري نــشان ن
تفالـه  فاقـد   سرم خون بزهائی که جیـره        اياورهنیتروژن  

غذیه شـده   بزهاي ت  انار دریافت کرده بودند نسبت به        دانه
 .)=055/0P(شـت  تمایـل بـه افـزایش دا     با دو جیره دیگـر      

نشان دادند که تغذیـه مـوش   ) 2006 (یامازاکی و همکاران 
  درصـد روغـن دانـه انـار       2/1 و   12/0با جیره حـاوي     ها  

موجــب افــزایش معنــی دار تــري آســیل گلیــسرول هــا و 
ی نـ فسفولیپید هاي سرم خون گردید، درحالی کـه اثـر مع      

در آزمـایش   . کلسترول سـرم خـون نداشـت      داري بر کل    
 و کلـسترول حاضر نیز تفـاوت معنـی داري  در  سـطح    

HDL-C افـزایش  . مـشاهده نـشد  بزهـا   بین ، سرم خون

موثر بـر  نسبت استات به پروپیونات در شکمبه از عوامل        
ــی   ــسترول خــون م ــطح کل ــزایش س ــد  اف ــی و (باش نظیف

ه در   علوفـ  بودن درصد یکسان  بنابراین  ). 1382 ،همکاران
یکسان بـودن  منجر به احتماال ، که  یهر سه جیره آزمایش   

بزهاي تغذیه شده با جیره نسبت استات به پروپیونات در     
گردیده است، دلیل احتمـالی عـدم معنـی دار          هاي مختلف   

 .می باشـد بزها بودن اختالف سطح کلسترول سرم خون       
) 2009 (میراندا و همکاران   جدید که توسط     هدر یک مطالع  

 درصد روغـن دانـه      5/0استفاده از   در زمان    گرفت   انجام
 ایزومـري از  (اسـت    جاکاریـک  اسید   که غنی از  اناري   پیچ

 در مـــزدوجبــا ســـه پیونــد دوگانــه    اســید پونیــسیک   
 بـه   )12سـیس    -12ترانس،   -10سیس،   -8هاي   موقعیت

 و  HDL، سـطح     هفته در تغذیـه مـوش صـحرائی        7مدت  
 بـه طـور   اهدگروه شـ در مقایسه با     کلسترول سرم خون  

سـطح   در  معنی داريتفاوتولی معنی داري متفاوت بود     
 نسبت به جیـره   این موش ها خون گلوکز و تري گلیسرید   

تفاوت در اختالفـات   دالئل احتمالی  .مشاهده نگردید شاهد  
 تواند  حاضر می ه با مطالع   فوق مشاهده شده در آزمایش   

ــانگر ــخ   بی ــدگان در پاس ــشخوار کنن ــاوت ن ــید   تف ــه اس ب
ن شـکمبه  وهیدروژناسـی بیو جیره به دلیل وقوع  سیکپونی

 و یا تفـاوت در  اسید پونیسیکاي، تفاوت در ایزومر هاي      
چنـین  . ک باشـد  یمدت زمان دریافت اسید پونیـس      مقدار و 

ي اسـید   اختالفاتی، که حاصل تفاوت در منشا ایزومر هـا        
کوبــا و . اســت، قــبال نیــز گــزارش شــده اســت پونیـسیک 
نیـسیک  دادند که فعالیـت اسـید پو      نشان  ) 2002 (همکاران

بـه مراتـب بیـشتر از اسـید     منداب ترانس ژنیک حاصل از   
  .باشد پونیسیک روغن هسته انار می

 
 
  

  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


   ١٣١                      تاثیر تغذیه با جیره حاوي تفاله دانه انار بر مصرف خوراك، عملکرد و متابولیت هاي سرم خون بزهاي آمیخته خراسان جنوبی

  )میلی گرم در دسی لیتر(هاي آزمایشی متابولیت هاي خون بزهاي تغذیه شده با جیره  -3جدول 
    1جیره

1 2 3 
 

SEM  
  

  
  سطح معنی دار

3/71 گلوکز a 9/64 b 7/66 ab 76/1  047/0  

0/94 تري گلیسیرید  7/68  6/61  20/10  NS2 

LDL-C 0/20  2/17  1/17  95/0  057/0  

HDL-C 2/28  1/29  2/28  38/2  NS 
3/77 کلسترول  9/77  6/79  17/4  NS 
6/22 اياورهنیتروژن   1/20  9/20  79/0  055/0  

  .است) بر اساس ماده خشک(انه انار  درصد تفاله د12 و 6 به ترتیب حاوي صفر، 3 و 2، 1جیره  1       
2 NS :دار نیستمعنی.  

  .باشدها میدار بودن میانگینحروف غیر مشابه در هر ردیف نشانه معنی
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