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چکیده
زمینه مطالعاتی :تفاله دانه انار به عنوان یک منبع غذایی مناسب و مقرون به صرفه میتواند جایگزین بخشی از دانه
غالت جیره نشخوارکنندگان شود .هدف :این آزمایش به منظور بررسی تاثیر جایگزینی بخشی از دانه غالت جیره با تفاله
دانه انار سیلو شده (فاقد یا حاوی اوره) بر مصرف خوراک و عملکرد تولیدی بزهای آمیخته خراسان جنوبی انجام شد.
روش کار 21 :راس بز با میانگین تولید شیر روزانه  645/8 ± 0/15گرم و میانگین وزن  26 ± 2/5کیلوگرم بر اساس
دادههای جمعآوری شده در دوره پیش آزمایش به طور تصادفی به یکی از  3جیره آزمایشی شامل  -1جیره شاهد (فاقد
تفاله دانه انار) -2 ،جیره حاوی  10درصد تفاله دانه انار سیلو شدهی فاقد اوره و  -3جیره حاوی  10درصد تفاله دانه
انار سیلو شدهی حاوی اوره (بر اساس ماده خشک) اختصاص داده شدند .جیرهها به شکل کامال مخلوط و به صورت
انفرادی در اختیار بزها قرار گرفتند .نتایج :جایگزینی بخ شی از دانه غالت جیره با تفاله دانه انار سیلو شدهی فاقد اوره
باعث افزایش ( )P< 0/01مصرف خوراک شد اما تولید شیر را در مقایسه با جیره شاهد کاهش داد ( )P< 0/05هر چند
تاثیری بر تولید شیر تصحیح شده برای  4درصد چربی نداشت؛ لیکن جایگزینی دانه غالت با تفاله دانه انار سیلو شدهی
حاوی اوره تاثیری بر تولید شیر و تولید شیر تصحیح شده برای  4درصد چربی نداشت .جایگزینی بخشی از غالت جیره
با تفاله دانه انارسیلو شدهی فاقد اوره سبب کاهش تولید شیر و ضریب تبدیل غذایی بزها شد اما این جایگزینی با تفاله
انار سیلو شدهی حاوی اوره تاثیری بر عملکرد بزها در مقایسه با جیره شاهد نداشت .نتیجهگیری نهایی :بر اساس
نتایج این تحقیق تفاله انار سیلو شدهی حاوی اوره میتواند به عنوان یک منبع خوراکی ارزان قیمت جایگزین دانه غالت
جیره شود و هزینههای تولید را کاهش دهد.
واژگان کلیدی :تفاله دانه انار ،ظرفیت آنتی اکسیدانی ،بز آمیخته خراسان جنوبی ،تولید شیر
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مقدمه

دانه انار خشک را بررسی نمودند و نتیجه گرفتند این

تفاله دانه انار از جمله ضایعات کشاورزی و صنایع

جایگزینی تاثیری بر مصرف خوراک و افزایش وزن

غذایی کشورمان است که از حجم تولید باالیی

روزانه بزغالهها نداشت لیکن جایگزینی با  15درصد

برخوردار است .در تولید صنعتی فرآوردههای انار

تفاله دانه انار خشک ظرفیت آنتی اکسیدانی کل پالسما

شامل کنسانتره ،رب و آب انار مقادیر قابل توجهی تفاله

را به طور معنیداری افزایش داد .همچنین تغذیه برههای

دانه انار به صورت ضایعات باقی می ماند .با احتساب

پرواری با سیالژ فرآوردههای فرعی انار فعالیت آنتی

اینکه تفاله دانه انار  40تا  45درصد وزن میوه را

اکسیدانی گوشت را افزایش داد (کوتسامپاسی و

تشکیل میدهد تولید آن در کشور  120/000تن در سال

همکاران  .)2014در آزمایشات درون تنی فوق ارزش

برآورد شده است (بخشی زاده و همکاران .)1392

غذایی تفاله دانه انار خشک مورد بررسی قرار گرفته

مقدار چربی تفاله دانه انار در ارقام ایرانی بین  66تا

است در حالی که تفاله دانه انار در کارخانجات صنایع

 193گرم در کیلوگرم ماده خشک گزارش شده است

غذایی به صورت تر تولید میشود و خشک نمودن آن

(عباسی و همکاران  .)2008عالوه بر این ،تفاله دانه انار

(که باید با دستگاه خشک کن انجام شود) هزینه بر

حاوی ترکیبات پلی فنولی است که عمدتا شامل اسید

است .از آنجایی که با بررسیهای به عمل آمده تاکنون

االژیک و مشتقات آن ،پونیکاالژین و پونیکالین بوده و

تحقیقی در این زمینه در داخل و خارج کشور انجام

خاصیت آنتی اکسیدانی دارند (شبتای و همکاران 2008؛

نشده بود آزمایش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده

صادقی و همکاران  .)2009با وجود ارزش غذایی نسبتا

از تفاله دانه انار سیلو شده به عنوان یک منبع غذایی

باال و سطح انرژی قابل متابولیسم قابل مقایسه با دانه

مناسب و مقرون به صرفه برای جایگزینی با دانه غالت

غالت (به دلیل برخورداری از غلظت چربی نسبتا باال)

جیره بر مصرف خوراک ،تولید و ترکیبات شیر ،افزایش

که این خوراک فرعی دارد تحقیقات چندانی به ویژه از

وزن روزانه و برخی فراسنجههای خونی (گلوکز ،تری

نوع درون تنی در خصوص بررسی ارزش غذایی و

گلیسرید ،کلسترول ،اوره ،آلبومین ،پروتئین کل و

امکان جایگزینی غالت جیره با آن در کشور (و حتی

ظرفیت آنتی اکسیدانی کل) در بزهای شیرده آمیخته

خارج از کشور) انجام نشده است .مدرسی و همکاران

خراسان جنوبی اجرا شد.

( )2011تاثیر جایگزینی  6و  12درصد دانه غالت جیره
بزهای آمیخته خراسان جنوبی با تفاله دانه انار خشک

مواد و روش ها

را بررسی نمودند و نتیجه گرفتند که این جایگزینی

تفاله دانه انار مورد استفاده در این تحقیق از کارخانه

تاثیری بر مصرف خوراک ،تولید شیر و افزایش وزن

تولید کنسانتره انار شرکت انارین فردوس تهیه شد.

روزانه بزها نداشت .همچنین نتایج احمدی صنوبری و

تفاله دانه انار تر که حاوی  44درصد ماده خشک بود 6

همکاران ( )1391نشان داد که استفاده از تفاله دانه انار

ماه قبل از شروع آزمایش خریداری و به محل انجام

به میزان  7و  14درصد (بر اساس ماده خشک) در

آزمایش منتقل شد .تفالههای دانه انار در کیسه های

جیره گاوهای شیرده هلشتاین ،تاثیر معنیداری بر

نایلونی با قطر نیم و طول یک متر و با گنجایش 30

مصرف خوراک نداشت گرچه تولید شیر با افزایش

کیلوگرم تفاله ،سیلو شدند .بخشی از تفاله ها با افزودن

میزان تفاله دانه انار در جیره تمایل به کاهش نشان داد.

اوره (به میزان  20گرم به ازای کیلوگرم ماده خشک) و

امامی و همکاران ( )2015تاثیر جایگزینی  10 ،5و 15

بخش دیگر بدون افزودن اوره سیلو شدند .تعداد 21

درصد دانه غالت جیره بزغالههای نر مهابادی با تفاله

راس بز شیرده آمیخته خراسان جنوبی با میانگین

تاثیر جایگزینی بخشی از دانه غالت جیره با تفاله دانه انار سیلو شده بر مصرف خوراک و عملکرد تولیدي بزهاي آمیخته خراسان جنوبی
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روزهای شیردهی  ،50 ± 12/5تولید شیر روزانه 0/15

همچنین بخشی از این نمونه در دمای  -20درجه

 645/8 ±گرم و وزن  26 ± 2/5کیلوگرم که در نوبت

سانتیگراد نگهداری شد تا بعدا از نظر ترکیب شیمیایی

زایش  3قرار داشتند و از تولید شیر یکسانی برخوردار

(پروتئین خام ،عصاره اتری ،خاکستر ،کلسیم و فسفر بر

بودند از گله  200راسی ایستگاه بز کرکی خراسان

اساس روش  )1998( AOACو فیبر نامحلول در

جنوبی انتخاب شدند .بزها به مدت یک هفته در دوره

شوینده خنثی و اسیدی بر اساس روش ون سوست و

پیش آزمایش با جیره یکسانی (جیره شاهد) تغذیه شده

همکاران ( )1991آنالیز شود .بزها در طول دوره

و در طول این مدت دادههای مربوط به مصرف خوراک،

آزمایش ،روزانه یک نوبت در ساعت  9صبح شیردوشی

تولید و ترکیبات شیر اندازهگیری شد .پس از این دوره،

شدند و تولید شیر به صورت روزانه ثبت گردید .در هر

بزها بر اساس دادههای جمعآوری شده در دوره پیش

هفته ،یک بار و از هر بز یک نمونه شیر جمعآوری و

آزمایش به طور تصادفی به یکی از  3جیره آزمایشی

میزان پروتئین ،چربی ،الکتوز و مواد جامد بدون چربی

اختصاص داده شدند و در آغلهای انفرادی مربوطه (به

آن با استفاده از دستگاه میلکواسکن (مدل )FOSS-S50

ابعاد  6×6متر) قرار گرفتند .جیرههای آزمایشی که

تعیین شد .بزها در طول آزمایش هر دو هفته یکبار و

شامل -1 :شاهد (فاقد تفاله دانه انار) -2 ،جیره حاوی

قبل از خوراک دهی وعده صبح وزن کشی شدند.

 10درصد تفاله دانه انار سیلو شدهی فاقد اوره و -3

همچنین در طول آزمایش  3بار (روز قبل از شروع

جیره حاوی  10درصد تفاله دانه انار سیلو شدهی

آزمایش ،روز  30آزمایش و روز  60آزمایش)

حاوی  2درصد اوره (بر اساس ماده خشک) بودند به

خونگیری از ورید وداج برای تعیین غلظت متابولیتهای

صورت آزاد و به شکل کامال مخلوط به مدت  60روز

پالسما انجام گرفت .در هر بار خونگیری ،از هر بز

(از اواخر فروردین تا اواخر خرداد ماه  )1392در اختیار

مقدار  10میلیلیتر خون جمعآوری شد .خونگیری با

بزها قرار گرفتند .علت در نظر گرفتن این مدت برای

استفاده از سرنگهای هپارینه و  3ساعت پس از تغذیه

انجام آزمایش این بود که با افزایش روزهای شیردهی

بزها با جیره آزمایشی انجام پذیرفت .نمونههای خون

بزها به بیش از این مقدار ،تولید شیر آنها کاهش

بالفاصله در فالسک حاوی یخ قرار داده شده و سریعا

چشمگیری پیدا مینمود و ممکن بود سبب کاهش دقت

به آزمایشگاه منتقل شده ،در دور  3000در دقیقه و به

آزمایش شود .جیرهها به گونهای تنظیم شدند که حاوی

مدت  15دقیقه سانتریفیوژ شد و پالسمای آنها جدا

انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام یکسان بودند.

گردید .نمونههای پالسما تا زمان تعیین غلظت

برای این منظور با توجه به استفاده از اوره در سیلو

متابولیتها ،در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری

نمودن تفاله دانه انار در جیره  ،3به جیرههای  1و  2نیز

شدند .برای تعیین غلظت گلوکز ،تریگلیسرید ،کلسترول،

مقدار اوره معادلی افزوده شد (جدول  .)1بزها در طول

اوره ،آلبومین و پروتئین کل پالسما از کیتهای شرکت

دوره آزمایش به آب دسترسی آزاد داشتند .جیرههای

پارس آزمون و دستگاه اتوآناالیزر بیوشیمی (مدل

آزمایشی دو بار در روز و در ساعتهای  7:0و  17:0به

Gesan chem 200؛ ساخت ایتالیا) استفاده شد.

صورت کامال مخلوط در اختیار بزها قرار گرفت .به
منظور تعیین ماده خشک مصرفی روزانه بزها ،هر هفته
نمونهای از خوراک مصرفی و همچنین باقی مانده
خوراک جمع آوری و درصد ماده خشک آن تعیین شد.
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جدول  -1مواد خوراکی (درصد ماده خشک) و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی
جیره
1

1

2

2

ماده خوراکی
یونجه خشک

40/0

40/0

40/0

دانه جو آسیاب شده

14/4

9/4

9/4

دانه ذرت آسیاب شده

14/4

9/4

9/4

کنجاله سویا

3/6

3/6

3/6

مالس چغندر

4/2

4/2

4/2

سبوس گندم

20/8

20/8

21/0

0/6

0/6

0/6

کربنات کلسیم

0/9

0/9

0/9

نمک

0/3

0/3

0/3

آنزیمیت

0/6

0/6

0/6

0/17

0/17

0

مکمل معدنی -ویتامینی

2

اوره
تفاله دانه انار سیلویی

3

تفاله دانه انار سیلویی حاوی افزودنی اوره

0

10

0

0

0

10

ترکیب شیمیایی
94/3

ماده خشک (درصد)
4

94/3

94/2

انرژی قابل متابولیسم (مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک)

2/38

2/39

2/39

پروتئین خام (درصد ماده خشک)

13/7

13/6

13/6

عصاره اتری (درصد ماده خشک)

3/1

3/9

3/9

فیبر نامحلول در شوینده خنثی (درصد ماده خشک)

33/6

36/2

36/2

فیبر نامحلول در شوینده اسیدی (درصد ماده خشک)

21/8

23/9

23/9

کربوهیدرات غیر فیبری( 5درصد ماده خشک)

43/4

41/0

41/0

خاکستر (درصد ماده خشک)

9/8

9/4

9/9

کلسیم (درصد ماده خشک)

1/06

0/97

0/97

فسفر (درصد ماده خشک)

0/55

0/48

0/48

 1جیره  2 ،1و  3به ترتیب حاوی صفر 10 ،درصد تفاله دانه انارسیلو شدهی فاقد اوره و  10درصد تفاله دانه انارسیلو شدهی حاوی اوره (بر اساس مااده
خشک) است.
 2ترکیب هر کیلوگرم مکمل معدنی -ویتامینی :ویتامین  400000 ،Aواحد بین المللی؛ ویتامین  100000 ،D3واحاد باین المللای؛ ویتاامین  100 ،Eواحاد باین
المللی؛ کلسیم 140 ،گرم؛ فسفر 70 ،گرم؛ منیزیم 20 ،گرم؛ سدیم 70 ،گرم؛ آهن 2/4 ،گارم؛ روی 2/4 ،گارم؛ منگناز 2/6 ،گارم؛ ماس 0/24 ،گارم؛ سالنیوم،
 0/0001گرم؛ کبالت 0/1 ،گرم؛ ید 0/1 ،گرم و بتا هیدروکسی تولوئن 3 ،گرم.
 3حاوی  3/96مگاکالری در کیلوگرم انرژی خام 2/57 ،مگاکالری در کیلوگرم انارژی قابال متابولیسام 8/85 ،درصاد پاروتئین خاام ( 77درصاد پاروتئین
تجزیه پذیر و  23درصد پروتئین عبوری) 12/5 ،درصد عصاره اتاری 43/5 ،درصاد فیبار ناامحلول در شاوینده خنثای 31/1 ،درصاد فیبار ناامحلول در
شوینده اسیدی 26/9 ،درصد کربوهیدرات غیر فیبری 9/2 ،درصد خاکستر 1/73 ،درصد کلسیم و  0/22درصد فسفر (بر اساس ماده خشک).
 4برای محاسبه انرژی قابل متابولیسم تفاله دانه انار ابتدا انرژی خام آن اندازهگیری شد ( 3/96مگاکالری در کیلاوگرم مااده خشاک) ،ساپس باا توجاه باه
قابلیت هضم ماده خشک که به روش  in situو  in vitroتعیین شده بود ( 81درصد) انرژی قابل هضم آن تعیین شد ( 3/21مگاکاالری در کیلاوگرم مااده
خشک) و برای محاسبه انرژی قابل متابولیسم آن از فرمول ( ME= 0.8 DEمکدونالد و همکاران )2010 ،استفاده شد ( 2/57مگاکالری در کیلاوگرم مااده
خشک).
 5از طریق فرمول ) %NFC=100- (%CP+ %EE+ %NDF+ %Ashمحاسبه شده است ).(NRC, 2001
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اندازهگیری ظرفیت کل آنتی اکسیدانی پالسما بر اساس

انتخاب سطح  10درصد (بر اساس ماده خشاک) بارای

آزمون  FRAPو با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

استفاده از تفاله دانه انار سیلویی در جیره با توجاه باه

(مدل Shimadzu, CL 770؛ ساخت ژاپن) صورت

آزمایشات قبلی و نیز تجربیات قبلی تیم تحقیق صاورت

پذیرفت (بنزی و استرین  .)1996در این روش ،عوامل

گرفت (احمدی صانوبری و همکااران  ،1391مدرسای و

آنتی اکسیدان موجود در نمونههای مورد مطالعه موجب

همکاران .)2011

احیای کمپلکس فریک تری پریدیل تریارین (TPTZ-

نتایج مدرسی و همکاران ( )2011نشاان داد اساتفاده از

 )Fe3+به فرم فرو ( )TPTZ- Fe2+میشوند که در

تفاله دانه انار خشک در سطح  6درصد در جیره بزهای

محیط اسیدی ،آبی رنگ است و حداکثر جذب نوری آن

شیرده سبب افزایش عددی مصرف خاوراک بزهاا شاد

در طول موج  593nmمیباشد.

ولی در سطح  12درصد جیره (بر اساس مااده خشاک)

آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با دادههای تکرار

در مقایسه باا جیاره فاقاد تفالاه داناه اناار تااثیری بار

شونده اجرا گردید و برای تجزیه و تحلیل دادهها از

مصرف خوراک نداشات .باا توجاه باه آزمایشااتی کاه

رویه  MIXEDنرم افزار آماری  )1993( SASاستفاده

تاکنون انجام شده است به نظر میرسد تفاله داناه اناار

شد .مدل آماری طرح به شرح ذیل بود:

با وجود دارا بودن تاانن ،بارای بزهاا از خوشاخوراکی

Yijk = µ+Ti+Wj+Ti*Wj+eijk
 : µمیانگین کل
 :Tiاثر جیره
 :WJاثر زمان
 :Ti*Wjاثر متقابل جیره و زمان
 :eijkاثر خطای آزمایشی
از دادههای بدست آمده از دوره پیش آزمایش به عنوان
کوواریت در مدل آماری استفاده شد .مقایسه میانگین
صفات اندازهگیری شده با استفاده از آزمون توکی
کرامر انجام شد.

باالیی برخوردار است .به نظر میرسد که تحمل بیشاتر
بز به تانن در مقایساه باا گااو و گوسافند کاه باه دلیال
سااطح باااالتر پاارولین در باازاق ایاان دام اساات (بهاتااا و
همکاران  )2007باعاث عادم تااثیر منفای خاوراکهاای
حاوی تانن بار مصارف خاوراک مایشاود .شااکری و
فضائلی ( )2005گزارش کردند که استفاده از فرآورده-
های فرعی خشک پسته در جیره بارههاای پارواری تاا
سطح  20درصد ماده خشک ،اثری بر مصرف خاوراک
نداشت ولی در سطح  30درصد باعث کااهش معنایدار
آن شد در حالی که در تغذیه بزهای رائینای اساتفاده از
این مقدار فرآوردههای فرعی خشک پسته بار مصارف

نتایج و بحث

ماده خشک آنها اثر منفی نداشات (ساید ماومن .)1382

استفاده از تفاله داناه اناار سایلو شادهی فاقاد اوره در

تفاوت در مصرف خوراک بزهای تغذیه شده باا جیاره-

جیره باعث افزایش مصرف مااده خشاک روزاناه بزهاا

های مختلف را میتوان با توجه به تئوری اکسیداسیون

شد (( )P>0/01جادول  .)2اساتفاده از تفالاه داناه اناار

سااوختهااای متااابولیکی در کبااد نیااز توجیااه نمااود .از

سیلو شدهی حاوی اوره نیز در مقایسه با جیاره شااهد

عوامل تاثیر گذار مهام بار کنتارل مصارف خاوراک در

سبب افزایش مصرف خوراک شد هر چند ایان افازایش

نشااخوارکنندگان میاازان اکسیداساایون سااوختهااای

به لحاظ آماری معنایدار نباود .علات افازودن اوره باه

متابولیکی در کبد است (آلان و همکااران )2005 ،و کباد

تفاله دانه انار سیلویی کاهش میزان تانن و در عین حال

از طریق عصب واگ کبدی نقش سیستم سخت افازاری

حفظ ترکیباات فناولی دارای خاصایت آنتای اکسایدانی

برای مراکز مصرف خوراک واقع در مغز را ایفا میکند.

موجود در آن بود (خسروی و فتحای  .)1391همچناین

افزایش اکسیداسیون سوختها در کبد منجار باه تولیاد
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 ATPبیشتر شده که خاود از طریاق تااثیر بار تحریاک

مدرسی و همکاران ( )2011نشان داد اساتفاده از تفالاه

عصب واگ کبدی کاهش مصرف خاوراک را باه دنباال

دانه انار خشک در سطح  6و  12درصد (بر اساس ماده

دارد .سوختهاای اصالی کاه در کباد نشاخوارکنندگان

خشک) در جیره بزهای شیرده تااثیری بار تولیاد شایر

اکسید مایشاوند شاامل اسایدهای چارب (از جیاره یاا

نداشت .نتایج احمدی صنوبری و همکااران ( )1391نیاز

ذخایر موبیلیزه شده بدن) ،پروپیوناات (حاصال تخمیار

نشان داد باا افازایش میازان تفالاه داناه اناار در جیاره

میکروباای در دسااتگاه گااوارش) ،الکتااات (تولیااد شااده

گاوهای شایرده هلشاتاین (از  7باه  14درصاد) ،تولیاد

توسط بافات ماهیچاه و دساتگاه گاوارش از گلاوکز) و

شیر تمایل به کاهش نشاان داد .کااهش تولیاد شایر در

اساایدهای آمینااه (از تجزیااه پااروتئین) هسااتند (آلاان و

بزهای تغذیه شده با تفاله دانه اناار سایلو شادهی فاقاد

بردفاورد  .)2006هاار چنااد در آزماایش حاضاار غلظاات

اوره در حالی رخ داد که مصرف خوراک در ایان گاروه

اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه بزهای تغذیه شاده باا

از بزها بیشتر از  2گروه دیگر بود و این دور از انتظاار

جیرههای مختلف اندازهگیری نشد اما احتمااال پاایینتار

بااود چاارا کااه معمااوال افاازایش مصاارف خااوراک در

بااودن سااطح کربوهیاادرات غیاار فیبااری در جیاارههااای

نشااخوارکنندگان بااا افاازایش تولیااد شاایر همااراه اساات

حاوی تفاله دانه انار (جیارههاای  2و  )3در مقایساه باا

(بردفااورد و آلاان  .)2004عاادم کاااهش تولیااد شاایر در

جیره  1سبب تولید پروپیونات کمتار در شاکمبه ،ساطح

بزهای تغذیه شده با تفاله دانه انار سیلو شدهی حااوی

پایینتر پروپیونات کبدی و لاذا اکسیداسایون کمتار آن

اوره میتواند به تاثیر اوره بر میزان تانن تفاله دانه انار

در کبد شده و از ایان طریاق تااثیر کمتاری بار کااهش

مربوط باشد چرا که تاثیر اوره بر کاهش میزان تاانن و

مصرف خوراک گذاشته است و سبب مصرف خاوراک

افزایش قابلیت هضم ماده خشک تفاله دانه انار سیلویی

بیشتر در این بزها شده است .البته این افزایش مصرف

در آزماااایش خساااروی و فتحااای ( )1391در شااارایط

فقط برای بزهای تغذیه شده با جیره حااوی تفالاه داناه

آزمایشگاهی به تایید رسیده است.

انار سیلو شده فاقد اوره معنیدار باود و بارای بزهاای

کمترین میزان تولیاد شایر و بااالترین میازان مصارف

تغذیه شده با جیره حاوی تفاله دانه اناار سایلو شادهی

ماده خشک در بزهای تغذیه شده با جیره حااوی تفالاه

حاوی اوره فقط به لحاظ عددی باالتر بود کاه علات آن

دانه انار سیلو شدهی فاقد اوره سبب شد بازده مصرف

را میتوان به خوشخوراکی کمتر تفاله دانه اناار در اثار

خوراک ایان گاروه از بزهاا کمتار ( )P<0/05از بزهاای

افزودن اوره به آن در مقایسه با تفاله دانه انار سیلویی

تغذیه شده با جیرههای  1و  3باشد.

فاقد اوره مربوط دانست.
استفاده از تفاله داناه اناار سایلو شادهی فاقاد اوره در
جیره باعث کاهش معنی دار تولید شایر شاد ()P<0/05
اما تولید شیر تصحیح شده بر مبناای  4درصاد چربای
بین بزهای تغذیه شده با جیرههای مختلف تفاوت معنی
داری نداشت که علت آن باالتر بودن درصد چربی شیر
بزهای تغذیه شده با تفاله دانه اناار سایلو شادهی فاقاد
اوره نسبت به جیره شاهد و جیاره حااوی تفالاه داناار
انار سایلو شادهی حااوی اوره باود (جادول  .)2نتاایج

99

تاثیر جایگزینی بخشی از دانه غالت جیره با تفاله دانه انار سیلو شده بر مصرف خوراک و عملکرد تولیدي بزهاي آمیخته خراسان جنوبی
جدول  -2مصرف خوراک ،تولید و ترکیبات شیر و بازده مصرف خوراک بزهای تغذیه شده با جیرههای آزمایشی
جیره1
1

2

3

اشتباه

سطح معنی-

معیار

داری

مصرف ماده خشک (گرم درروز)

b1392/9

a1565/2

b1466/8

30/94

0/0001

تولید شیر (گرم در روز)

a681/5

b609/7

a673/2

19/37

0/04

تولید شیر تصحیح شده بر اساس  %4چربی( 2گارم در
روز)

643/4

612/6

644/3

26/62

0/68

چربی (درصد)

b3/26

a4/44

b3/68

0/185

0/03

چربی (گرم در روز)

23/09

29/11

24/84

2/478

0/30

الکتوز (درصد)

4/32

4/36

4/39

0/049

0/60

الکتوز (گرم در روز)

28/36

28/63

28/89

0/293

0/45

پروتئین (درصد)

3/90

3/88

3/80

0/092

0/67

پروتئین (گرم در روز)

25/21

24/94

24/57

0/787

0/84

مواد جامد بدون چربی (درصد)

13/01

13/70

13/37

0/251

0/20

مواد جامد بدون چربی (گرم در روز)

85/18

87/60

86/90

2/104

0/73

بازده مصرف خوراک3

a0/49

b0/41

a0/44

0/018

0/04

افزایش وزن روزانه (گرم)

43/33

51/33

60/10

14/42

0/94

 1جیره  2 ،1و  3به ترتیب حاوی صفر 10 ،درصد تفاله دانه انارسیلو شدهی فاقد اوره و  10درصد تفاله دانه انارسایلو شادهی حااوی اوره (بار
اساس ماده خشک) است.
]2مقدارچربی تولیدی × ]+[15شیر تولیدی × = [ 0/4تولید شیر تصحیح شده بر اساس  %4چربی
 3بازده مصرف خوراک حاصل تقسیم میانگین تولید شیر تصحیح شده براساس  4درصد چربی (گرم در روز) بر میانگین مصرف مااده خشاک
(گرم در روز) است.
حروف غیر مشابه در هر ردیف نشانه معنیدار بودن اختالف بین میانگینها است.

در تحقیق حاضر درصد چربی شیر بزها در اثار تغذیاه

جیره  2بوده و همین امر سبب پاایینتار باودن درصاد

با تفاله دانه انار سیلو شدهی فاقد اوره (جیره  )2بااالتر

چربی شیر آنها در مقایسه با بزهای تغذیه شده باا ایان

( )P<0/04از بزهای تغذیه شده با سایر جیرهها بود .از

جیره گردید .در آزماایش مدرسای و همکااران ()2011

آنجایی که تفاله داناه اناار ماورد اساتفاده در آزماایش

نیز استفاده از تفاله دانه اناار خشاک در جیاره بزهاای

حاوی  12/5درصد روغن بود و از طرفی بزهای تغذیاه

شیرده سبب افزایش معنیدار درصد چربی شایر بزهاا

شده با جیره  2باالترین مصرف ماده خشک را داشاتند

در مقایسااه بااا جیااره شاااهد شااد .آزمااایش احماادی

مصرف بیشتر روغن توسط بزهای تغذیه شده باا ایان

صنوبری و همکاران ( )1391نیز نشاان داد اساتفاده از

جیره سبب افزایش درصد چربی شیر آنها شاده اسات.

تفاله دانه انار خشک در جیره گاوهای شیرده هلشاتاین

گرچه بزهای تغذیه شده با جیره  3نیز با تفاله دانه اناار

منجر به افزایش معنیدار درصد چربی شیر در مقایسه

تغذیه شدند لیکن به دلیال مصارف مااده خشاک کمتار،

با جیره شاهد گردید که مطابق با نتایج تحقیاق حاضار

مصرف روغن توسط آنها کمتر از بزهای تغذیه شده با

بود .درصد چربی شیر عالوه بر تاثیرپاذیری از میازان
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چربی یا روغن جیره تحت تاثیر غلظت اساتات تولیادی

شیر دارند .این محققین اشااره ماینمایناد در محادوده

در شکمبه قرار دارد اما در آزمایش حاضر و نیز سایر

فیزیولوژیکی غلظت گلوکز پالسما ( 1/11تا  5/55میلای

آزمایشاااتی کااه در آنهااا از تفالااه دانااه انااار در جیااره

مااول باار لیتاار) ،عماادهی ( 46تااا  86درصااد) گاااالکتوز

نشااخوارکنندگان اسااتفاده شااده اساات غلظاات اسااتات

موجاود در الکتاوز از مناابع کربنای غیار گلاوکز یعنای

شکمبهای تعیین نشاده اسات .ساایر ترکیباات شایر باه

اسیدهای آمینه و گلیسرول سنتز از نو میشود.

لحاظ درصد و مقدار تولید تحت تاثیر اساتفاده از تفالاه

تااری گلیساایرید و کلسااترول :یامااازاکی و همکاااران

دانه انار در جیره قرار نگرفت که مطابق با نتاایج ساایر

( )2006نشان دادند که تغذیه موشهاا باا جیاره حااوی

آزمایشاتی است که در آنها از تفاله دانه اناار در تغذیاه

 0/12و  1/2درصد روغن دانه انار موجب افزایش معنی

بزهای شیرده (مدرسی و همکاران  )2011و یا گاوهاای

دار تری آسیل گلیسرولها و فسفولیپیدهای سرم خون

شیرده (احمادی صانوبری و همکااران  )1391اساتفاده

گردید ،درحالی که اثر معنیداری بر کل کلسترول سرم

شده است .افزایش وزن روزاناه بزهاا نیاز تحات تااثیر

خون نداشت .در آزمایش حاضر نیز گرچه تغذیه بزهاا

جیرههای آزمایش قرار نگرفت.

بااا تفالااه دانااه انااار ساابب افاازایش عااددی سااطح تااری

فراسنجههای خونی که در این آزمایش ماورد بررسای

گلیسیرید و کلسترول پالسما شد اما ایان تفااوت معنای

قرار گرفتند شاامل گلاوکز ،تاری گلیسارید ،کلساترول،

دار نبود .همچنین افزایش نسبت استات باه پروپیوناات

اوره ،آلبومین و پروتئین کل بود (جدول .)3

در شکمبه از عوامل موثر بر افزایش ساطح کلساترول

گلوکز :گرچه در بحث مربوط به مصارف مااده خشاک

خاون مایباشاد )نظیفای و همکااران  (1382بناابراین

باالتر باودن مصارف خاوراک بزهاای تغذیاه شاده باا

یکسان بودن درصد علوفه در هر سه جیره آزمایشای،

جیرههای حاوی تفاله دانه انار به سطح پایینتار میازان

که احتماال منجر باه یکساان باودن نسابت اساتات باه

پروپیونات کبدی آنها ارتباط داده شاد عادم تفااوت در

پروپیونات در بزهای تغذیه شده با جیرههاای مختلاف

غلظت گلوکز خون آنها در مقایسه با بزهای تغذیه شده

گردیده است ،دلیل احتمالی عدم معنیدار بودن اختالف

با جیره شاهد احتماال به دلیال تولیاد گلاوکز در کباد از

سطح کلسترول خون بزها میباشد.

منابع دیگر غیر از پروپیونات نظیر اسیدهای آمینه بوده

اوره ،آلبومین و پاروتئین کال :غلظات اوره ،آلباومین و

است .بر ایان اسااس شااید بتاوان کااهش تولیاد شایر

پروتئین کل پالسمای بزهای تغذیه شاده باا جیارههاای

بزهای تغذیه شده با جیرههاای حااوی تفالاه اناار (باه

مختلف اختالف معنایداری نداشات .غلظات اوره خاون

ویژه جیاره  )2در مقایساه باا جیاره شااهد را باه ایان

رابطه مستقیمی با مصرف پروتئین جیره ،قابلیت تجزیه

موضوع مرتبط دانست یعنی اسایدهای آمیناه باه جاای

پذیری شکمبهای پروتئین و غلظت آمونیااک در شاکمبه

اینکه صرف تولید شایر شاده باشاند باه گلاوکز تبادیل

دارد (برودریااک و کالیتااون  .)1977گرچااه تاااننهااای

شدهاند .ورود اسیدهای آمینه به پستان نقش مهمای در

متراکم قادرند در شکمبه باا پاروتئینهاا باناد شاوند و

تولیااد شاایر دارد و ایاان نقااش را از طریااق مشااارکت

سبب کاهش تجزیهپذیری آنها گردند (هااگرمن و بااتلر

اسیدهای آمینه در سنتز از نو گاالکتوز در غاده پساتان

 )1981اما از آنجایی که بخش عمده تانن تفاله دانه اناار

و تولید الکتوز شیر ایفا مینمایند .طباق یافتاههاای بای

از نااوع قاباال هیاادرولیز ماایباشااد (خسااروی و فتحاای

کویاات و همکاااران ( )2005اساایدهای آمینااه از طریااق

 )1391که نمیتواند سبب کاهش تجزیه پذیری شاکمبه-

مشااارکت در ساانتز از نااو گاااالکتوز در غااده پسااتان و

ای پروتئین شود غلظت یکسان نیتاروژن اورهای خاون

تولید الکتوز شیر نقاش مهمای در تعیاین میازان تولیاد

بزهای تغذیه شده با جیرههای مختلف قابل انتظار باود.
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یکسان بودن سطح پروتئین خام جیارههاای آزمایشای

نداد .نتایج آزمایش برون تنی خسروی و فتحی ()1391

ساابب عاادم تفاااوت در غلظاات آلبااومین و پااروتئین کاال

نشان داد سیلو نمودن تفاله دانه اناار تااثیری بار حفاظ

پالسمای بزهای تغذیه شده با جیرههاای مختلاف شاده

ترکیبااات فنااولی دارای خاصاایت آنتاای اکساایدانی آن

است.

نداشت اما افزودن اوره به تفاله سیلویی به طور موثری

ظرفیت کل آنتی اکسیدانی :با توجه باه وجاود ترکیباات

غلظت ایان ترکیباات را افازایش داد .لایکن در آزماایش

آنتی اکسیدانی در بخاشهاای مختلاف میاوه اناار و از

حاضر تغذیه با تفاله دانه انار سیلو شدهی حااوی اوره

جمله تفالاه داناه آن (سایرام و همکااران  )2006انتظاار

نیز نتوانست ظرفیت آنتای اکسایدانی پالساما را بهباود

میرفت ظرفیت آنتی اکسیدانی پالسمای بزهاای تغذیاه

بخشد .تحقیقات بیشتری در زمینه امکان انتقال ترکیبات

شده با جیرههای  2و  3باالتر از بزهای تغذیه شاده باا

آنتی اکسیدانی موجود در تفاله دانه انار به خون و شیر

جیره  1باشد اما نتاایج آزماایش حاضار ایان را نشاان

نشخوارکنندگان مورد نیاز است.

جدول  -3غلظت برخی فراسنجه های خونی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل بزهای تغذیه شده با جیره های آزمایشی
جیره1
اشتباه معیار

سطح معنی داری

1

2

3

0/96

گلوکز (میلی گرم در دسی لیتر)

45/8

46/6

46/5

2/13

تری گلیسرید (میلی گرم در دسی لیتر)

29/1

33/51

34/7

1/64

0/09

کلسترول (میلی گرم در دسی لیتر)

62/4

74/1

78/0

5/69

0/18

اوره (میلی گرم در دسی لیتر)

58/5

62/9

63/3

2/62

0/44

آلبومین (گرم در دسی لیتر)

3/6

3/5

3/4

0/07

0/15

پروتئین کل (گرم در دسی لیتر)

7/4

7/2

7/6

0/16

0/21

ظرفیت آنتی اکسیدانی کل (میلی مول در لیتر)

363/3

328/1

370/8

33/65

0/65

 1جیره  2 ،1و  3به ترتیب جیره شاهد (فاقد دانه انار) ،حاوی  10درصد تفاله دانه انار سیلو شده و حاوی  10درصد تفاله دانه انار سیلو شده باا
افزودن اوره (بر اساس ماده خشک) میباشد.

نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد جاایگزینی بخشای
از دانه غالت جیره بزها با تفاله دانه انار سایلو شادهی
حاوی افزودنی اوره تااثیری بار تولیاد شایر و ترکیاب
شیر آنهاا نداشات و باا توجاه باه قیمات پاایینتار ایان
خوراک فرعی نسبت به دانه غاالت اساتفاده از آن مای-
تواند سبب کاهش هزینه تولید شود.
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Abstract
BACKGROUND: Pomegranate seed pulp (PSP) as a valuable and low cost feed may be used as a
cereal grain replacement in ruminant diet. OBJECTIVES: This experiment was carried out to

evaluate the effect of replacing some of cereal grains of diet with ensiled PSP (with or without added
urea) on dry matter intake and production performance of south Khorasan crossbred goats.
METHODS: A total of 21 goats with average daily milk yield of 645.8 ± 0.15 kg and average body
weight of 26 ± 2.5 kg were randomly assigned to one of three experimental diets based on collected
records at pre-experiment period. Experimental diets were included: 1- control (without PSP), 2containing 10% of ensiled PSP without urea, and 3- containing 10% of ensiled PSP with urea (DM
basis), were fed individually as totally mixed ration to goats. RESULTS: Replacing some of cereal
grains of diet with ensiled PSP without urea increased (P< 0.01) feed intake and decreased (P< 0.05)
milk production, compared to control diet, but 4% fat corrected milk (FCM) production was not
affected. However, replacing some of cereal grains of diet with ensiled PSP with urea had no effect
on milk and 4% FCM production compared to control. The results of this study showed that
replacing some part of diet’s grains by ensiled PSP without urea reduced the milk yield and feed
conversion of goats but this replacing using ensiled PSP with urea did not affect the goat's
performance. CONCLUSIONS: Ensiled PSP with urea can be used as a cost effective by-product for
replacing of some part of diet’s grain and thereby reducing the production costs.
Keywords: Pomegranate seed pulp, Antioxidant capacity, South Khorasan crossbred goat, Milk
yield

