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در شرایط مدفوع بز هاي ساننشیمیایی ادرار و وویژگی هاي فیزیکبرخی اثر تغذیه هسته انار بر 
تنش اکسیداتیو القایی

ا.، س.،1غیاثی
عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند-1

s.e.ghiasi@birjand.ac.ir:پاسخگوي نویسندهآدرس پست الکترونیک *

چکیده
هاي سانن در 	بزدرویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی ادرار و مدفوع برخی براکسید شده روغن سویايوهسته اناراثربررسیبه منظور 

هاي تکرار کیلوگرم، در قالب طرح کامال تصادفی با نمونه برداري47±9راس بز شیري سانن با میانگین وزنی 18دوره انتقال، تعداد 
درصد، 4) جیره پایه و 2و1هاي آزمایشی شامل:	روز قبل از زایش مورد بررسی قرار گرفتند. تیمار21شده در زمان، در بازه زمانی 

خشک)، روغن خام اکسید شده سویا و هسته انار درصد (ماده8و 4) جیره پایه و به ترتیب 3روغن خام تازه یا اکسید شده سویا و 
افزایش یافت. 2کاهش و حجم ادرار در اثر تیمار 3داري در اثر تیمار بود. نتایج نشان داد که شاخص اسیدیته ادرار به طور معنی

به طور 3و2هاي در اثر تیمارخون داري نشان داد. غلظت کراتینین کاهش معنی2رطوبت و حجم گلوله مدفوع در اثر تیمار 
به عنوان شاخصی از دفع آب بدن در افزایش نسبت نیتروژن اوره اي به کراتینین در خون کاهش داشت.1داري نسبت به تیمار معنی

احتماال به دلیل طور کلی توسط هسته انار به شرایط عادي بازگشت. بهتمتمایل به معنی داري بود که ظاهرا این وضعی2اثر تیمار 
افزایش دفع آب و بدون آنتی اکسیدان،وغن اکسید شدهدر تیمار حاوي ربدن در شرایط تنش اکسیداتیوع ترکیبات زائد درتجم

شیمیایی مدفوع و ادرار به دلیل بهبود خصوصیات فیزیکوهسته انار در تیمار حاويو(افزایش حجم ادرار و خشک شده گلوله مدفوع) 
د.شو	نقش آنتی اکسیدانی مشاهده می

هسته انار، ادرار، مدفوع، تنش اکسیداتیو، بز ساننواژگان کلیدي: 
مقدمه

مدفوع همانند ویژگی هاي میکروبی آن یک از شاخصه هاي وضعیت فیزیولوژیکی و شیمیایی ادرار وخصوصیات فیزیکی
دستگاه گوارش و الگوي متابولیکی بدن دام محسوب می شود. استرس اکسیداتیو یک از حاالت متابولیکی و فیزیولوژیکی شایع در 

فرآیند متابولیسم سلولی حیوانات، پیوسته درثیر گذار است. أدام هاي شیري است که احتماال بر روي خصوصیات فیزیکی مدفوع ت
باشد. از این رو بر هم خوردن این تعادل باعث 	هاي آزاد می	ها متناسب با تولید رادیکال	اکسیدان	ظرفیت تولید درون زادي آنتی

هایی نظیر 	به گامه. در هنگام افزایش نرخ متابولیسم هوازي به دلیل ورود حیوان)12(	ایجاد استرس اکسیداتیو در حیوان می گردد
هاي آزاد ناشی از زنجیره انتقال الکترون 	تکامل بافتی قبل از زایمان و تولید شیر، نیاز به اکسیژن مولکولی و تولید رادیکال

هاي 	هاي چرب ضروري در چربی	هاي آزاد ناشی از پراکسیداسیون اسید	یابد. همچنین تولید رادیکال	میتوکندریایی افزایش می
. بنابراین استرس اکسیداتیو یکی از مهمترین )6(	تواند باعث تخریب سلول و اختالل در تولید و سالمت حیوان شودغشایی می

تواند تحت شرایط مختلف که می)10(	ها و مشکالت سیستم ایمنی در دوره انتقال است	عوامل توسعه التهاب، حساسیت به بیماري
بدون شک چالش بر انگیز ترین مرحله فیزیولوژیکی در دام ها دوره انتقال است. .تشدید شودتغذیه اي، محیطی و فیزیولوژیکی

ش منظور کاهبه 	چرب خاصهاي 	یا کاهش درصد چربی شیر در ابتداي شیردهی از طریق برخی اسیدو در جیره هاچربیتغذیه
چربی در جیره .محسوب می شوددر این دورهي مدیریتی در کنترل وقایع متابولیکی هاابزاراز تقاضاي انرژي در اوایل شیردهی

بدون که اگر)8(	استمشتقات پراکسید اسید هاي چرب حاويی،حرارتتیمار هاي بافرآوريبه دلیلمعموال ،شیريهاي 	دام
داتیو و تشدید استرس اکسیآزاد در بدن حیوان هاي 	د یک عامل معنی دار در افزایش رادیکالتواند مینگهدارنده به مصرف برس

بنابراین .)4(	قلمداد می شودهاي اکسید شده 	افزایش نرخ بازسازي دستگاه گوارش از عوارض تغذیه روغنوکاهش عملکرد.باشند
این اثرات منفی را با ها 	اکسیدان	چرا که آنتی،رسد	ضروري به نظر میها 	در تغذیه چربیها 	اکسیدان	توجه به همزمانی نقش آنتی

که از این 	باشد	ها می	عصاره هسته انار غنی از پلی فنولد. ننمایو نیز کاهش اکسیداسیون متعادل میها 	خنثی کردن پراکسید
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اکسیدانی هسته 	در مورد نقش آنتی. )9(	کند	بوتیالت هیدروکسی تولوئن برابري میآن باضد التهاب ویاکسیدان	میان اثرات آنتی
و مدفوعو خصوصیات فیزیکی مورفولوژي ثیر آن بر أهاي اکسید شده و ت	ور روغنانار بر کنترل عوارض استرس اکسیداتیو در حض

روغن سویاي اکسید اي 	مطالعه تاثیر تغذیهاین در دوره انتقال، اطالعات زیادي در دست نیست. لذا درویژگی هاي شیمیایی ادرار 
هاي شیري سانن در انتهاي دوره 	بزفیزیکی مدفوعخصوصیات طبیعی، براکسیدان	هسته انار به عنوان یک آنتیبه همراهشده 

خشکی مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها 
نسخه 1SRNSهاي شیري سانن در دوره خشکی با استفاده از نرم افزار	هاي متابولیکی بز	هاي آزمایشی بر اساس تأمین نیاز	جیره
درصد روغن سویاي خام تازه یا اکسید شده 4درصد کنسانتره داراي 43درصد علوفه و 57بر مبناي ماده خشک حاوي 1,9

هاي هوا از خالل روغن در دماي 	با عبور حباب)1(		AOCS: cd 12-57""). روغن سویاي خام بر اساس روش 1متوازن شد(جدول 
سید شد، به صورتی که ارزش عددي مشتقات پراکسید اسید چرب تولید شده از ساعت اک24درجه سانتیگراد به مدت 92

میلی اکی واالن گرم در کیلوگرم افزایش یافت. 066/7	±	045/0میلی اکی واالن گرم در کیلوگرم تا حد 373/1	±	037/0
) جیره پایه 2وغن خام تازه سویا، درصد ماده خشک جیره ر4) کنترل مجازي شامل جیره پایه و 1هاي آزمایشی با ترکیب: 	تیمار

درصد ماده خشک جیره روغن خام اکسید شده سویا و 4)جیره پایه، 3درصد ماده خشک جیره روغن خام اکسید شده سویا و 4و 
(جایگزین با سبوس گندم) مورد استفاده قرار گرفتند.	درصد ماده خشک جیره ، هسته انار آسیاب شده8

کیلوگرم، پس از همزمان سازي فحلی 47±9شکم زایش با میانگین وزنی 5تا 3راس بز شیري سانن 18در این آزمایش ، تعداد 
یید قرار گرفت. مورد تأسونوگرافی با به صورت طبیعی تلقیح شدند و آبستنی آنها 2تزریق عضالنی متوالی پروستاگلندین2با 
از هفته قبل3آبستنی، در قالب طرح کامال تصادفی در بازه زمانی اي دوره	هاي بهداشتی و تغذیه	ها پس از اعمال مراقبت	دام
با دسترسی آزادانه به هاي متابولیکی انفرادي 	ها در قفس	ها مورد بررسی قرار گرفتند. دام	براي مقایسه اثر تیمارتا زایمان یشزا

به براي بررسی شاخص هاي متابولیکی ادرار هاي مدفوع و 	هفته سازش پذیري، نمونه2نگهداري شدند. پس از آب و خوراك، 
نگهداري شد. نمونه برداري خون از - C°20به صورت متوالی جمع آوري شده و تا زمان انجام آزمایشات در فریزر مدت یک هفته

قبل روز قبل از زایش پیش بینی شده) و یک هفته21سیاهرگ گردنی به صورت تکرار شده در زمان، در مقاطع ابتداي آزمایش(
نیتروژن اوره ساعت محدودیت غذایی صورت گرفت. 16هاي متابولیکی پس از اعمال 		از زایش به منظور تعیین سطوح فراسنجه

هاي مورفولوژیکی مرتبط با 	با دستگاه اتوآناالیزر مورد آنالیز قرار گرفت. فراسنجهوBiosystemهاي 	توسط کیتاي، کراتینین 
) 1یا 0(	هاي هیبرید یا دوتایی در مدفوع	)، وجود یا عدم وجود گلوله5تا 0(مقیاس کیفی 	مدفوعمدفوع نظیر ریزش مو در مخزن 

واره مدفوع با استفاده از کولیس به صورت نمونه برداري 	ابعاد بیضیو )6تا 0و عدم تراکم ظاهري گلوله مدفوع (مقیاس کیفی 
واره محاسبه 	براي یک بیضی=14/3(v	4×	2ab(	/3تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. حجم گلوله مدفوع از طریق فرمول هندسی 

قفس متابولیکی هاي بزرگ و کوچک گلوله مدفوع در نظر گرفته شد. حجم ادرار جمع آوري شده در	به ترتیب قطرbو aشد که 
ساعته با استفاده از استوانه مدرج اندازه گیري گردید. اسیدیته ادرار جمع آوري شده در مخزن و ادرار تازه 12هاي زمانی 	در بازه

، اندازه گیري شد. مقایسه میانگین تیمارها بر اساس ارزیابی میانگین مترpHبا استفاده از 		جمع آوري شده با تحریک مجراي ادرار
+ yijk =μ + τi + tk+ δij+( τ×t) ikهاي مکرر در طول زمان در قالب طرح کامال تصادفی با مدل آماري 	ندازه گیريا εijk

میانگین و سایر اجزاء مدل به μام، ijkمشاهده yijkدر مدل فوق انجام شد.	SASنرم افزار آماري GLMو با استفاده از رویه 
و خطاي تصادفی یا iو تیمار k، اثرات متقابل زمان iدر تیمار j	، کوواریانس بین اندازه گیريkمان ، اثر زiترتیب شامل اثر تیمار 

اي و باینومیال از رویه 	هاي کیفی رتبه	بود. جهت آزمون فراسنجهkدر زمان iدر هر تیمارjهاي 	واریانس بین اندازه گیري
Logistic نرم افزارSAS به روش تفاوت نسبتODDS استفاده شد، به این مفهوم که در یک مقایسه دوتایی تیمار با نسبت

ODDS.باالتر، تمایل بیشتري به کسب رتبه پائین تر در فراسنجه مورد نظر داشت
نتایج و بحث

1 Small Ruminant Nutrition System
١EstroPLAN® (cloprostenol sodium) Parnell life library
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هند.برخی فراسنجه هاي مرتبط با میزان دفع آب از طریق ادرار و خصوصیات فیزیکی مدفوع را نشان می د2و 1جداول شماره 
و 2هاي 	نسبت به تیمار3داري را نشان داد، اما این میزان در اثر تیمار 	افزایش غیر معنی2درصد ماده خشک مدفوع در اثر تیمار 

) نسبت >01/0P(		داري	به طور معنی2به ترتیب با کاهش و افزایش غیر معنی داري روبرو شد. حجم گلوله مدفوع نیز در تیمار 1
از این لحاظ مشابه بودند. عدم تراکم ظاهري به عنوان یک 3و 1هاي 	کاهش یافت، در حالی که تیمار3و 1هاي 	به تیمار

همچنین این ).>05/0P(	داري کاهش یافت	به طور معنی1نسبت به تیمار 2فراسنجه کیفی از تورم گلوله مدفوع در اثر تیمار 
3) در حالی که افزایش این فراسنجه در اثر تیمار P=06/0(	نشان دادتمایل به کاهش 1نسبت به تیمار 3میزان در اثر تیمار 

ها که نشان دهنده ماندگاري 	هاي به هم چسبیده و دو تایی در مدفوع دام	). وجود گلوله2(جدول 	معنی دار نبود2نسبت به تیمار 
نشان داد، در صورتی که 3و 1هاي 	ه تیمارداري نسبت ب	افزایش معنی2باشد، در اثر تیمار 	و فشردگی بیشتر مدفوع در روده می

قرار نگرفت.داز لحاظ آماري مورد تأیی1نسبت به تیمار 3کاهش این فراسنجه در اثر تیمار 
هاي کمی 	اثر تیمارهاي آزمایشی بر قابلیت هضم مواد مغذي، مصرف اختیاري خوراك، حجم و اسیدیته ادرار ، فراسنجه- 1جدول 

هفته قبل از زایش).1(	هفته پس از اعمال تیمار2تغییرات وزنی و نیتروژن آمونیاکی شکمبه، مرتبط با مدفوع، 
میانگین7تیمار 

داري	معنیخطاي استاندارد2123فراسنجه
>a695/8a698/8c611/7183/001/0Pادرار تازه5شاخص اسیدیته

>a281/9a299/9c981/8054/001/0Pساعت)12(	شاخص اسیدیته ادرار تجمعی

>6a44/706b77/1169a76/87150/10205/0Pحجم ادرار

P=490/23097/27466/23447/117/0اي خون به کراتینین	نسبت نیتروژن اوره

P=1273/19988/20210/18407/047/0اي خون	نیتروژن اوره

>1a843/0ab799/0b769/0019/005/0Pکراتینین 

P=23/4078/5584/4490/824/0درصد ماده خشک مدفوع

>4a554/6b006/5a181/6006/101/0Pحجم گلوله مدفوع
. میلی لیتر در روز5pH .6سانتی متر مکعب. 4باشند. 	ها با حروف التین غیر مشترك در هر ردیف داراي اختالف معنی دار می	میانگین2
: روغن اکسید شده و هسته انار آسیاب شده 3: روغن اکسید شده و تیمار 2کنترل مجازي)، تیمار (	: روغن تازه1تیمار 7

مقایسات دوتایی یک طرفه 1ODDSهاي 	نسبت- 2جدول
هاي کیفی مرتبط با 	اثر تیمارهاي آزمایشی بر فراسنجه

مدفوع
فراسنجه/ رتبه بندي 

423تیمار3ها	تیمار

1319/0348/0عدم تراکم ظاهري 
05/0P<06/0=5Pگلوله مدفوع

a2>ab3>b12-088/1
-88/0=P

1350/6680/0هیبرید هاي 	گلوله
05/0P<52/0=Pموجود در مدفوع

a3>a1>b22-107/0
-01/0P<

1588/4407/3ریزش مو در مخزن 
>01/0P<05/0Pمیزان موي (	مدفوع

743/0-2همراه مدفوع)
a1>b3>b2-58/0=P
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وجود مو در مخزن مدفوع قفس متابولیکی به عنوان شاخصی از 
داري نسبت به 	به طور معنی3و 2هاي 	ریزش مو، در اثر تیمار

اثر تیمار افزایش داشت، در حالی که مقدار این فراسنجه در 1تیمار 
داري نشان داد. از آنجا 	کاهش عددي غیر معنی2نسبت به تیمار 3

هاي آمینه 	که ریزش مو معموال نمادي از کمبود مواد معدنی و اسید
هاي خود ایمنی القا 	ضروري، پروفیل هورمونی نا مطلوب و یا واکنش

)، افزایش ریزش مو با توجه به 31(	باشد	شده توسط استرس می
یر کاهش معنی دار قابلیت هضم مواد مغذي و استرس شواهدي نظ

اکسیداتیو احتمالی ناشی از ترکیبات حاصل از پر اکسیداسیون 
شاخص دور از انتظار نبود.2هاي چرب موجود در تیمار 	اسید

نسبت به 3ر تیمار در اثداريمعنیساعته به طور 12) تازه جمع آوري شده و نیز شاخص اسیدیته ادرار تجمعی pH(اسیدیته ادرار
ادرار pHدر این فراسنجه مشاهده نشد. کاهش 2و 1هاي بین تیمارداريمعنی)، اما تفاوت >01/0P(کاهش یافت2و 1هاي تیمار

شیري هاي جهت پیشگیري از بروز تب شیر و کتوزیس تحت کلینیکی در داماي تغذیههاي در دوره انتقال یکی از استراتژي
شود. از طرفی میدنبالها رفایاسیدياستفاده از آنیونی و هاي که از طریق کاهش نسبت کاتیون به آنیون جیره توسط نمک)3(است

. از این رو توانایی )2(ادراري استهاي کنترل سنگهاي ادرار با در نظر گرفتن دامنه طبیعی نوسانات آن یکی از ابزارpHکاهش 
باشد.مذکور میهاي نشان دهنده پتانسیل مثبت هسته انار در اجراي استراتژي2و 1هاي ادرار نسبت به تیمارpHدر کاهش 3یمار ت

افزایش یافت، در حالی که تفاوت 3و 1هاي 	) نسبت به تیمار>05/0P(	داري	به طور معنی2همچنین حجم ادرار در اثر تیمار 
افزایش 3و 1هاي 	نسبت به تیمار2اي خون در تیمار 	نیتروژن اورهمشاهده نشد.3و 1هاي 	داري از این لحاظ بین تیمار	معنی

). همچنین نسبت 1(جدول 	داري را نشان داد	کاهش غیر معنی2و1هاي 	نسبت به تیمار3یافت در صورتی که در اثر تیمار 
ها 	گرایش دام،2با افزایش غیر معنی داري در اثر تیمار )7(	اي به کراتینین خون به عنوان شاخصی از دفع آب بدن	نیتروژن اوره

ها، دي 	ها، آلکنال	ها از قبیل آلکانال	به از دست دادن آب بدن در اثر مسمومیت احتمالی ناشی از مشتقات پراکسیداسیون چربی
اي خون، حجم باالي دفع ادرار، 	اوره). شواهدي نظیر باال رفتن نسبی نیتروژن P=17/0(	یید نمودأرا ت)11ها (	ها و آلکانون	آلدهید

دهد که 	یید قرار میأاین فرضیه را مورد ت2اي به کراتینین خون در اثر تیمار 	خشکی و تراکم مدفوع و نسبت باالتر نیتروژن اوره
ي حفظ احتماالً تخریب اکسیداتیو عضالنی منجر به باال رفتن اوره موجود در خون شده که به تبع آن دفع کلیوي اوره برا

دهد که میزان دفع اوره عامل کلیدي تعیین کننده دفع 	نشان می)5(	یابد. مطالعات فینفلد و دانوویچ	هموستازي بدن افزایش می
هاي بدن 	نیز افزایش نرخ تخریب اکسیداتیو و باز سازي بافت)4(	آب از طریق افزایش حجم ادرار است. مطالعات دیبنر و همکاران

هاي سمی زائد و افزایش دفع کلیوي آنها به همراه آب 	هاي چرب را عامل تولید متابولیت	کسیداسیون اسیددر نتیجه مشتقات پرا
کند. در این 	) را توجیه می1(جدول 2معرفی می نماید که نتایج به دست آمده از هر دو مطالعه باالتر بودن حجم ادرار در تیمار 

افزایش جذب آب از دستگاه گوارش و افزایش ماندگاري مدفوع در روده به منظور رود سیستم هموستاز بدن با 		شرایط انتظار می
هاي دوتایی و پیوسته در مدفوع در اثر تیمار 	جذب آب بیشتر، آب از دست رفته را جبران نماید. تراکم، خشکی و پیدایش گلوله

در نتیجه 3هاي مذکور در اثر تیمار 	ود فراسنجهنهاد می گردد، بهبر را تقویت می کند. بنابراین پیش) این ساز و کا2(جدول 	2
و یا بهبود ظرفیت آنتی 	هاي چرب غیر اشباع قبل از جذب در دستگاه گوارش	ممانعت احتمالی هسته انار از اکسیداسیون اسید

باشد.	هاي چرب غیر اشباع در بدن	اکسیدانی حیوان به صورت سیستمیک و جلوگیري از اکسیداسیون اسید

گیرينتیجه
خصوصیات کمی و کیفی ادرار و مدفوع در شرایط استرس اکسیداتیو ناشی از بازه پیرامون زایش و تغذیه روغن اکسید شده قرار 

می گیرد و این وضعیت با استفاده از هسته انار به عنوان یک ترکیب گیاهی داري خاصیت آنتی اکسیدانی بهبود می یابد. 
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Effect of Feeding Pomegranate Seed on the physicochemical properties of urine and
feces of Saanen Goats under induced oxidative stress
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Abstract
The study was carried out to investigate the effects of feeding pomegranate seed (PS) and oxidized soybean oil
(OSO), on the physicochemical properties of urine and feces of Saanen Goats under induced oxidative stress.
Eighteen Saanen dairy goat with initial body weight of 47 ± 9 kg, were assigned to three dietary treatments in a
completely randomized design with repeated measurements for 21 days before anticipated caving. Experimental
treatments including: 1 and 2) base diet and 4% fresh soybean oil (FSO) or OSO (DM basis) respectively, and 3)
base diet plus 4% and 8% OSO and PS respectively (OSO-PS). Urinary pH was significantly decreased by OSO-
PS VS. Other treatments. Urinary volume was increased and the feces bolus Volume and humidity significantly
reduced by OSO VS. Others. Blood creatinine concentration were significantly decreased by OSO and OSO-PS
VS. FSO, and the proportion of Blood urea nitrogen insignificantly increased by OSO VS. OSO-PS and FSO.
Generally, the oxidative stress statues that stimulated by OSO lead the feces to dryness and smaller bolus and
increased the urine volume but PS improved the physicochemical properties of urine and feces.

Key words: Pomegranate seed, Urine, Feces, Oxidative stress, Saanen goat
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