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هاي خونی بزغالهاثر تغذیه با تفاله دانه انار بر متابولیت
.ا، 2زالیو ، ل.، 3رشیدي، م..،2گنج خانلو.، م.ح، 1فتحی نسري.، ع، 1*امامی

گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند دانشجوي دکتري و دانشیار - 1
پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)گروه علوم دامی استادیار و دانشیار -2

استادیار سازمان ملی استاندارد ایران-3
a.emami@birjand.ac.ir:پاسخگوي نویسندهآدرس پست الکترونیک *

چکیده
. بودهاي مهاباديبزغالهیخونيهاتیبر متابولدر جیره تفاله دانه انارسطوح مختلف استفاده از یبررسشیآزمانیهدف از انجام ا

. جیره مختلف تغذیه شدند4با یطرح کامال تصادفدر قالب) کیلوگرم5/16±8/1اولیهوزنمیانگین(يبزغاله نر مهابادراس 32
روز به 84بزغاله ها به مدت تفاله دانه انار بودند.درصد 15و 10، 5شاهد)، (0حاوي)بر حسب ماده خشک(یشیآزمايهارهیج

تفاله ریثأتحت تخون HDLوکلسترولگلوکز، تري گلیسرید، زانیمداد نشان جی. نتاهاي آزمایشی تغذیه شدندرهیصورت آزاد با ج
. )P>05/0(خون شدLDLمیزان کاهشباعث درصد تفاله دانه انار15اما تغذیه با جیره حاوي )P<05/0(قرار نگرفتدانه انار

، بزغاله، تفاله دانه انارگلوکز، متابولیت خونیهاي کلیدي: واژه
مقدمه
نهیو هزیدامهاينهادهمتیقشیو افزا،یاز طرفیدامنیپروتئنیبه تأمازیکشور و نتیروز افزون جمعشیافزا

پرورش دام نهیکاهش هزيمناسب براییدام به دنبال راهکارهاهیتغذنیباعث شده است که محققگریدام از طرف دهیتغذ
) و کیسیدپونیمزدوج (اسکینولنیچرب لدیاسيمناسب، غلظت باالمتیباال، قدیتوللیباشند. تفاله دانه انار به دل

و دامپروران را به نیاز محققياریتوجه بسرایاخيقویدانیاکسیآنتتیبا خاصیفنولیپلباتیدارا بودن ترکنیهمچن
افزودن تفاله دانه انار به جیره بزهاي پرواري کاهش هزینه تولید گوشت قرمز را به همراه داشته است خود جلب کرده است.

خون بزهاي LDLلوکز و ). همچنین استفاده از این ماده خوراکی در تغذیه بزهاي شیري سبب کاهش نسبی غلظت گ3(
). با توجه به این مطالب پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف تفاله دانه انار به 6شیرده شده است (

جیره بزغاله هاي مهابادي بر متابولیت هاي خونی طراحی و انجام شد.

مواد و روش ها
ماهه استفاده شد. بزغاله ها به طور تصـادفی در 5تا 4نژاد مهابادي رأس بزغاله نر32تعداد براي انجام این آزمایش از

روزه ي عادت دهـی، 14قرار گرفته و به طور آزاد به آب و خوراك دسترسی داشتند.  بعد از اتمام دوره هاي انفراديجایگاه
84ه دانه انـار بودنـد بـه مـدت درصد تفال15و 10، 5به طور تصادفی با یکی از جیره هاي آزمایش که داراي سطوح صفر، 

براي حداکثر رشد و تامین احتیاجات غذایی توصـیه شـده توسـط انجمـن ملـی ها بزغاله) 1(جدول جیرهروز تغذیه شدند. 
و 7: 00در دو نوبـت (در سـاعتروزانه و خوراك به صورت کامال مخلوط و در حد اشتها تنظیم گردید)7(تحقیقات آمریکا

ییایمیشـبـاتیو ترکيریـسه بار نمونـه گشیاز خوراك در طول دوره آزماگرفت. ها قرار تیار بزغاله) در اخ17: 00ساعت
در یخونيهاتیمتابولغلظت بر تفاله دانه اناراثر یبه منظور بررس).2شد (نییاستاندارد تعهايطبق روشیمواد خوراک

مـاده يحـاومیلـی لیتـري5خال دار يگردن بزغاله ها، با ونوجکت های، از رگ وداجشیآزما84و 56، 28صفر، يروزها
قـه یدق15دور و بـه مـدت 3000بـا نـهیخـون هپارينمونـه هـاشـگاهیانجام شد. در آزمايریخون گنیضد انعقاد هپار

درجه -20دمايدریخونهايفراسنجهگیريزمان اندازهپالسما تايآنها جدا شود. نمونه هايشدند تا پالسماوژیفیسانتر
پـارس تیخون از کLDLوHDLکلسترول، د،یسریگليگلوکز، ترغلظت يریاندازه گبراي. شدندنگهداريگرادسانتی
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انجـام گرفـتMIXEDهیـروSAS9.1افـزاربدست آمده با استفاده از نرمهايدادهلیو تحلهیآزمون استفاده شد. تجز
.شدانجام %5در سطح یبا استفاده از آزمون توکزیها ننیانگیمسهمقای. )8(

اي آزمایشیهترکیب شیمیایی جیرهومواد خوراکی.1جدول
1جیره2ماده خوراکی

1234
60/1460/1460/1460/14یونجه

4/154/154/154/15سیالژ ذرت 
26/4150/3736/3552/30دانه جو

04/1180/994/678/6دانه ذرت
06/306/306/306/3کنجاله کلزا

کنجاله سویا 
سبوس گندم
3تفاله دانه انار

74/3
67/7
0

74/3
67/7
5

74/3
67/7

10

74/3
67/7

15
02/102/102/102/1کربنات کلسیم
485/085/085/085/0ویتامینی-مکمل معدنی

85/085/085/085/0بیکربنات سدیم
51/051/051/051/0نمک

ترکیبات شیمیایی 
61/260/259/259/2متابولیسم (مگاکالري در کیلو گرم) قابلانرژي

54/6954/6954/6954/69ماده خشک(درصد)
1414149/13پروتئین خام(درصد ماده خشک)

8/22/35/39/3اتري(درصد ماده خشک)عصاره
7/77/77/78/7خاکستر(درصد ماده خشک)

NDF(درصد ماده خشک)
کلسیم (درصد ماده خشک)
فسفر (درصد ماده خشک)

9/28
73/0
42/0

2/30
73/0
41/0

6/31
73/0
39/0

8/32
72/0
38/0

درصد تفاله دانه انار در هر کیلوگرم ماده خشک 15و 10، 5به ترتیب حاوي صفر، 4و 3، 2، 1جیره -1
بر حسب درصدي از ماده خشک-2
درصد عصاره 10/10درصد پروتئین خام ، 12/11در کیلوگرم انرژي قابل متابولیسم، 57/2مگاکالري در کیلوگرم انرژي خام، 96/3حاوي -3

درصد کلسیم، 008/0درصد خاکستر،8/2درصد فیبر نامحلول در شوینده اسیدي، 1/31درصد فیبر  نامحلول در شوینده خنثی، 1/43اتري، 
(بر اساس ماده خشک)درصد فسفر03/0
گرم یلیمD ،200نیتامیویالمللنیهزار واحد بA ،200نیتامیویالمللنیهزار واحد ب600يداراینیتامیمکمل ولوگرمیک-4
گرم منگنز ، یلیم2200،  میزیگرم منیلیم21000گرم فسفر ، 80، میگرم کلس195، دانیاکسیآنتگرمیلیمE ،2500نیتامیو

بود.ومیگرم سلنیلیم1/1و دیگرم یلیم120گرم کبالت ، یلیم100، يگرم رویلیم300گرم مس ، یلیم300،  آهنگرم یلیم3000

نتایج و بحث
آزمایشـی قـرار نگرفـت، امـا هـاي جیـرهتحت تأثیر HDLکه غلظت تري گلیسیرید، کلسترول و نتایج نشان داد

درصد تفاله دانه انار به طور معنی داري پائین تـر 15جیره حاوي خون در بزغاله هاي تغذیه شده با يپالسماLDLمیزان 
اسـتفاده از تفالـه دانـه انـار در جیـره ،. مشابه با نتایج آزمایش حاضـر)2جدول (شاهد بودتغذیه شده با جیره هاي از بزغاله

همراه داشته و اثري بر دیگر متابولیت هـاي خـونی نداشـته اسـت. را به خونLDLبزهاي شیري کاهش نسبی در غلظت
دربجـزهایپرکلسـترولمیهـايخرگـوشخـونسرملیپیدهايوضعیتبرنتایج حاصل از بررسی اثر تغذیه روغن دانه انار

هــايخرگـوشتغذیــهمزبـور آزمــایشدر. )1(داشـتمطابقـتحاضــرمطالعـهدرآمــدهبدسـتنتــایجبـا،LDLمـورد
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تـريکلسـترول،میـزانبـرداريمعنـیتغییـرهیچگونهاناردانهروغندرصد2و1حاويهايجیرهباهایپرکلسترولمی
1درصد روغن دانه پـیچ انـاري5/0گزارش شده است که در زمان استفاده از .نداشتخونسرمLDLوHDL،گلیسرید

-10سـیس، -8است (ایزومري از اسید پونیسیک با سه پیوند دوگانه مزدوج در موقعیت هـاي 2که غنی از اسید جاکاریک
و کلسـترول سـرم خـون در مقایسـه بـا گـروه HDLهفته در تغذیه موش صحرایی، سطح 7سیس) به مدت -12ترانس، 

هـا نسـبت بـه خون این مـوشگلیسریدداري در سطح گلوکز و تريداري متفاوت بوده ولی تفاوت معنیشاهد به طور معنی
فوق بـا مطالعـه حاضـر ات. دالیل احتمالی تفاوت در اختالفات مشاهده شده در آزمایش)5(جیره شاهد مشاهده نشده است

اي، تفـاوت تواند بیانگر تفاوت نشخوارکنندگان در پاسخ به اسید پونیسیک جیره به دلیل وقوع بیوهیدروژناسیون شکمبهمی
پونیسیک و یا تفاوت در مقدار و مدت زمان دریافت اسید پونیسیک باشد. چنین اختالفاتی، که حاصـل در ایزومرهاي اسید

که فعالیـت ه شده استتفاوت در منشا ایزومرهاي اسید پونیسیک است، قبال نیز گزارش شده است. در این رابطه نشان داد
.)4(د پونیسیک روغن هسته انار استژنیک به مراتب بیشتر از اسیاسید پونیسیک حاصل از منداب ترانس

فراسنجه هاي خونی بزغالهتفاله دانه انار بر تغذیه با اثر -2جدول 
1SEMP valueجیره)میلی گرم بر دسی لیتر(فراسنجه

1234
90/6230/6062/5915/5805/243/0گلوکز

76/6687/6503/6628/6426/156/0کلسترول
79/3714/3920/3822/3910/175/0گلیسریدتري 

HDL60/3222/3138/3206/3324/175/0
LDL26/61a25/72ab25/26ab21/84b17/104/0

درصد تفاله دانه انار در هر کیلوگرم ماده خشک جیره15و 10، 5به ترتیب حاوي صفر، 4و 3، 2، 1جیره -1

کلیگیرينتیجه
بر يریتفاله دانه انار تأثبا يمهابادهايبزغالهداد جایگزینی بخشی از غالت جیرهنشان شیآزمانیحاصل از اجینتا

کاهش داد.يداریخون را به طور معنيپالسماLDLنداشت اما غلظت آنها یخونيهاتیمتابول
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Effect of pomegranate seed pulp on blood metabolites of goat kids
A. Emami1*, M. H. Fathi Nasri1 , M. Ganjkhanlou2, A. zali2 and L. Rashidi3

1 Department of Animal Science, University of Birjand
2 Department of Animal Science, University of Tehran
3 Institute of Standard and Industrial Research of Iran

* Corresponding E-mail address: a.emami@birjand.ac.ir

The objective of this study was to investigate the effect of different levels of pomegranate seed
pulp (PSP) on Mahabadi goat kid blood metabolites. Thirty-two male kids (BW= 16.5 ± 2.8 kg) were
used in a completely randomized design with four treatments. Experimental diets included 0
(Control), 5, 10 or 15% of PSP (dry matter basis). Goat kids were fed ad libitum with a barley grain
based diet for 84 d. The results of this experiment showed that blood plasma glucose, triglyceride,
cholesterol and HDL were not significantly affected by diets (P > 0.05) but feeding  diet containing
15% PSP decreased plasma blood LDL (P<0.05). The results of this study indicated that
supplementation of goat kid diet with PSP did not affect blood metabolites but decreased plasma
blood LDL.

Keywords: Blood metabolite; Glucose; Goat kid; Pomegranate seed pulp
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