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 .1استادیار تغذیه طیور ،گروه علوم دامی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند  -ایران

 .2دانشجوی کارشناسی ارشد پرورش و مدیریت تولید طیور ،گروه علوم دامی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند  -ایران
تاریخ وصول مقاله1394/12/03:

تاریخ پذیرش مقاله1395/08/12 :

چكيده
انرژی قابل متابولیسم پوسته انار و تفاله دانه انار جمعآوری شده از سه کارخانه بژا اسژتفاده از خژروسهژای بژالغ لگهژورن (سژن ۳5
هفتگی) در دو آزماد

در قالب طرح کامال تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار (دک قطعه در هر تکژرار) انژدازه گیژری شژد .نتژادج

نشان داد که مقدار ماده خشک ،پروتئین خام ،چربی خام ،الیاف خام و خاکستر پوسته انار به ترتیب برابژر ۱7/۳5 ،۱/55 ،۴/۱6 ،۹2/۳0
و  ۴/62درصد بود .میزان  TME ،AMEn ،AMEو  TMEnپوسته انار مورد استفاده نیز به ترتیب برابر 2۳66/۴2 ،2۳۱2/۱۱ ،2۳۳۱/5۳
و  2۳65/56کیلوکالری بر کیلوگرم بدست آمد .در تفاله دانه انار مورد استفاده نیز مقدار ماده خشک ،پروتئین خام ،چربی خژام ،الیژاف
خام و خاکستر به ترتیب برابر  ۳۳/7۴ ،۱0/27 ،۱۱/0۱ ،۹۱/۸5و  ۴/6۹درصد بود .میژزان  TME ،AMEn ،AMEو  TMEnتفالژه دانژه
انار مورد استفاده برابر  2۴6۹/۳6و  25۴7/7۸ ، 2۴67/52و  25۴6/۳2کیلوکالری بر کیلوگرم بود .مقدار  AMEnتفاله دانه انار و پوسژته
انار با استفاده از رابطه  AMEn = 2707.71 + 5.863EE− 1.606aNDFomبترتیژب برابژر  2۴۸0/5و  2۳۴۹/۸5بژرآورد شژد .بنژابرادن
میتوان از ادن رابطه برای تخمین میزان  AMEnتفاله هسته انار و پوسته انار براساس میزان چربی و  aNDFomآنها استفاده نمود.
كلیدواژهها :انرژی قابل متابولیسم ،پوسته انار ،تفاله انار ،خروس بالغ.

* نودسنده مسئول

Email: jhosseiniv@birjand.ac.ir

سید جواد حسینی واشان ،طاهره غزنوی

مقدمه
انرژی بی

البته تانن و آلکالویید در پوسته ردشه و سژاقه انژار نیژز بژه
از  ۴0درصد هزدنههژای پژرورش طیژور را بژه

مقاددر زداد وجود دارد ] . [۱5پوسته انار بژدلیل دارا بژودن

بازده مصرف

ترکیبژژژات ضداکسژژژیدانی ،ضژژژدمیکروبی ،ضژژژدالتهابی و

خود اختصاص میدهد .بنابرادن برای افزاد

انژژرژی و اسژژتفاده از مژژواد خژژوراکی و ضژژادعات بخژژ

ضدسرطانی نق

کشاورزی ،نیژاز بژه تعیژین مقژدار انژرژی قابژل متابولیسژم

مؤثر پوسته انژار شژامل اسژیدهای هیدروکسژی بنزوییژک،

موادخوراکی و مژواد قابژل اسژتفاده در تغذدژه دام و طیژور

(اسید گالیژک و اسژید ایدجیژک) ،اسژیدهای هیدروکسژی

است ] .[5استفاده از ضادعات کشاورزی و صژنادع غژذادی

سینامیک( ،اسید کافئیک ،اسیدکلروژنیک ،اسید کوماردژک)،

خطرات

اسیدهای کربوکسیلک سیکلیتول (اسید کونیک) فالون-۳-

زدست محیطی ناشی از دفژع آنهژا و باقیمانژدن در محژیط

و مشژژتقات گلیکوزدژژدی (کژژاتچین ،اپژژیکژژاتچین،

در تغذده طیور عالوه بر کاه
زدست ،موجب کاه

هزدنهها و کاه

اول ژ

مهمی در سالمتی دارنژد ] .[20ترکیبژات

استفاده از خوراکهای مورد استفاده

اپیگایکتچین-۳-گایت ،کویرستین ،کژامپفرول ،لوتئژولین،

عمژدهای از مژواد

روتژژین ،کژژامپفرول-۳-گلوکوزدژژد ،نژژاردجین) ،آنتوسژژیانین

خوراکی مورد استفاده در جیره طیور در رژدم غذادی انسان

(سژژژیانیددن ،پالرجنیژژژددن ،دلفینیژژژددن) ،ایجیتژژژاننهژژژا

نیز مورد استفاده قرار مژیگیرنژد ] .[۱۹اسژتفاده صژحیح از

(پونیکژژژالین ،پژژژونیکالجین ،کژژژوردالجین ،کاسژژژوردنین،

ضژژادعات کشژژاورزی و صژژنادع غژژذادی در تغذدژژه دام و

گایجیلدییکتون ،دوکالجین ،تالدمگرانددن ،گژرانتینA, ،

شناسادی منابع خوراکی جددد و ارزان قیمژت را مژیتژوان

 )Bو آلکالوییدها است ].[20

انسان در تغذده طیور میشود زدرا بخ

دکی از اولودتهای مهم صنعت دامپروری کشژور دانسژت.

تفاله هسته انار حاصل از کارخانجات فرآوری دانه انار

با توجه به اهمیت ادن موضوی ،تعیین ارزش غژذادی مژواد

را میتوان در تغذده دام استفاده کرد .تفاله هسته انژار دارای

خوراکی جددد و ضادعات بخ هژای مختلژو کشژاورزی

درصد قابل توجهی پروتئین ،چربژی و الیژاف خژام اسژت.

بوداه تعیین میزان انرژی قابل متابولیسم آنها جهژت جیژره

علی رغم بای بودن الیاف خام در آن ،ولی محتوای بژایی

نودسی از اهمیت بایدی برخوردار است .در تولیژد صژنعتی

چربی خام به بهبود ارزش غذادی آن کمژک مژی نمادژد .از

فرآوردههای انار شامل کنسانتره ،آب انار ،رب و شربت انار

ددگر وداگی هژای تفالژه هسژته انژار ،بژای بژودن ترکیبژات

مقاددر قابل توجهی تفاله دانه انار ،به صورت ضادعات باقی

ضداکسیدانی و میزان اسید پونیسژیک مژیباشژد] .[۹میژزان

میماند که حاوی هسته دانه انار ،پردکارپ و مقدار انژدکی

انرژی قابل متابولیسم ظاهری ) (AMEتفاله هسژته انژار بژه

از  ۸۳2هزار تژن

روش تولیژژدگاز برابژژر  ۱220کیلوکژژالری و میژژزان انژژرژی

انار ،دکی از مهمتردن مناطق کشت انار در جهان بژه شژمار

خژژال

شژژیرواری آن برابژژر  ۸6۱کیلوکژژالری در کیلژژوگرم

میرود ].[۴

گزارش شده است ] .[2۴در پاوه

پوسته میباشد .ادران با تولید سالیانه بی

پوسته میوه انار دارای مقژاددر زدژادی تژانن اسژت ،کژه

ددگری میژزان انژرژی

قابل متابولیسم تفاله هسژته انژار بژه روش تولیژدگاز برابژر

عالوه بر خاصیت قابض بودن سبب رسوب پژروتئینهژای

2060کیلوکژژالری در کیلژژوگرم و میژژزان انژژرژی خژژال

موجود در ساختمان میکروارگانیسمها نیز میشژود .پوسژته

شیرواری آن برابر  ۱۱۱7کیلوکژالری در کیلژوگرم گژزارش

میوه انژار عژالوه بژر تژانن ترکیبژات آلکالوییژدی دارد کژه

شده است ].[25

مجموی آنها باعث افزاد

اثرات ضد میکروبی آن میشود.

با توجه به زمانبر بودن و مشکالت اندازه گیری انرژی
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قابل متابولیسمی بژه روش حیژوانی ( ،)In Vivoدر سژالیان
اخیر مژدل هژای پژی

مواد و روشها
در ادن تحقیق در هر آزماد

بینژی جهژت بژرازش انژرژی قابژل

از  ۱6قطعه خروس هاییدن

متابولیسمی تصحیح شده برای ازت مواد خوراکی براساس

 W-36در قالب  ۱6واحد آزمادشژی شژامل چهژار تیمژار و

ترکیب شیمیایی ماده خوراکی پیشژنهاد شژده اسژت ]۱6 ،۹

چهار تکرار در هر تیمار (هر خروس دک تکژرار) اسژتفاده

و .[22هر چند نتادج حاصل از آنها در دست بررسی است

شد .پرندگان در قف های انفرادی که در زدر آنهژا سژینی

و هر مدلی برای دک گروه از مواد خوراکی ارایه شده است

جمعآوری مدفوی تعبیه شده قرار داده شژدند .دمژا در طژی

ولی با ترکیبی از ادن مدل ها و انتخاب بهتردن مدل میتوان

دوره نگهداری بطور ثابت  22±2درجه سژانتیگژراد حفژظ

به نتادج باثباتتری دست دافت .هدف از ادن تحقیق ،اندازه

شد و برنامه نوری نیز بصورت روزانه  ۱۴ساعت روشنادی

گیری ترکیبات شیمیادی پوسته و تفالژه دانژه انژار و تعیژین

بود .دسترسی به آب در دوره آزمادشی بصژورت مژداوم و

انرژی قابل متابولیسم ظاهری ،حقیقی و تصحیح شده برای

در تمام ساعات شبانه روز بود.

ازت آن بژژا اسژژتفاده از خژژروسهژژای بژژالغ و انتخژژاب

به منظور انتخاب پرندگان دکنواخت ،دک هفته پرندگان

بینی  AMEnبراساس مدلهای رادج

با جیره پاده ذرت -سودا در حژد نگهژداری تغذدژه شژدند

مناسبتردن مدل پی

(جدول .)۱

موجود بود.

جدول  .1تركیب جیرههای آزمایشی مورد استفاده خروسهای آزمایشی
درصد تفاله دانه انار

درصد پوسته انار

مواد خوراکی (درصد)

شاهد

ذرت

6۴/25

57/0۱

کنجاله سودا

۱۱/27

۱۴/2۳

۱۴/5۴

سبوس گندم

2۱/2۹

۱5/۹0

۱۴/2۱

۱0/۱۱

سنگ آهک

۱/5۸

۱/۴2

۱/۳۳

۱/2۴

۱/5۱

پوسته انار

0/00

۱0/00

20/00

۳0/00

0/00

0/00

تفاله دانه انار

0/00

0/00

0/00

0/00

۱0/00

20/00

۳0/00

نمک

0/۴0

0/۴0

0/۳7

0/۴0

0/۴2

0/۴2

0/۴2

دی کلسیم فسفات )(DCP

۱/۱7

۱/00

۱/0۴

0/۹۸

۱/0۱

۱/00

۱/0۱

دیال متیونین

0/05

0/05

0/05

0/05

0/05

0/05

0/05

۱0/00

20/00

۳0/00

۱0/00

20/00

۳0/00

۴۸/5۱

۴۱/0۴

60/۴۳

57/26

۴۴/25

۱6/۳۳

۱۱/۴۱

۱۱/05

26/67

20/۱۴

۱۸/67

6/06

۱/5۱

۱/۳5
0/00

مواد مغذی (محاسبه شده)
انرژی قابل متابولیسم

2۸00

2۸00

2۸00

2۸00

2۸00

2۸00

2۸00

۱۴

۱۴

۱۴

۱۴

۱۴

۱۴

۱۴

کلسیم (درصد)

0/۹0

0/۹0

0/۹0

0/۹0

0/۹0

0/۹0

0/۹0

فسفر (درصد)

0/۴5

0/۴5

0/۴5

0/۴5

0/۴5

0/۴5

0/۴5

(کیلوکالری در کیلوگرم)
پروتئین خام (درصد)
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حاوی نسبت های مختلو تفاله هسته انار دژا پژودر پوسژته

برای عادت پذدری پرنژدگان ،در ابتژدا خژروسهژا بژه
مدت چهار روز بصورت آزاد ،جیرههای آزمادشی دردافژت
نمودند .پ

انار در جیره پاده ،معادله رگرسیونی انرژی قابل متابولیسم
در مقابل سژطوح مختلژو مژواد خژوراکی مژورد آزمژاد

از  2۴ساعت گرسنگی ،بژه مژدت  72سژاعت

روزانه  ۱00گرم خوراک دردافت نمودند و فضویت آنهژا
تا  2۴سژاعت پژ

از آخژردن تغذدژه (فاقژد فلژ

بدست آمد و از روی آن مدلها انرژی قابل متابولیسم پودر
پوسته انار دا تفاله هسته انار محاسبه شد.

و پژر)

جمعآوری شد ]. [26
در آزماد

رابطه )۴
] AMEn(Kcal/kg)=Eb – [(Eb – Et)/ Pتفاله هسته انار

اول از سطوح صژفر 20 ،۱0 ،و  ۳0درصژد

پوسته انار سه کارخانه مختلو و در آزماد

دا پوسته انار

دوم از سطوح

صفر 20 ،۱0 ،و  ۳0درصژد تفالژه دانژه انژار سژه کارخانژه

 AMEn ،Ebجیره پاده (کیلوکژالری بژر کیلژوگرم)ب : Et

مختلو (در سه نوبت برای هر کارخانه چهار سژطح بطژور

 AMEnجیره آزمادشی (کیلوکالری بر کیلوگرم)ب  ،Pدرصد

جداگانه) استفاده شد .روزی دو بژار مژدفوی جمژع آوری،

ماده خوراکی آزمادشی که در جیره پاده جادگزدن شده است.

توزدن و خشک و مجدد توزدن شد ].[7

از خروس های آزماد

قبل ،برای اندازهگیژری انررژی

از روابط  ۱و  2برای محاسژبه انژرژی قابژل متابولیسژم

قابل متابولیسم حقیقی ) (TMEاستفاده شد .تعژداد چهژار

ظژژاهری و ظژژاهری تصژژحیح شژژده بژژرای ازت در روش

خروس به عنوان تیمار شاهد ،به مدت  ۴۸سژاعت گرسژنه

جمعآوری کل فضویت استفاده شد.

نگه داشته شدند و در طی ادژن دوره فضژویت آنهژا ماننژد

رابطه )۱

دوره قبل جمعآوری شد ] .[26مقاددر  TMEو  TMEnهژر

AME (Kcal/kg)= [Fi×GEf)-(E×GEe) ]/ Fi

دک از جیره ها با روش زدر محاسبه شد سپ

رابطه )2

برای تعیژین

میزان  TMEو  TMEnتفاله هسته انار و پوسژته انژار ماننژد

AMEn(Kcal/kg) = [(Fi × GEf) – (E × GEe) – (NR
×K) ]/Fi
(NR = (Fi × Nf) – (E × Ne
رابطه )۳

روش محاسبه  AMEو  AMEnنمونههژا آزمادشژی کژه در
فوق تشردح گرددد عمل شد.

در روابط  2 ،۱و  ،Fi ،۳مقدار خوراک مصرفی (گژرم)ب

رابطه )5

 ،Eمقدار مدفوی (گرم)ب  ،GEfانرژی خام دک گرم خوراک

TME(kcal/kg)= AME+ EEL/Fi

(کیلوکژژالری)ب  ،GEeانژژرژی خژژام دژژک گژژرم مژژدفوی

رابطه )6

(کیلوکالری)ب  ،Nfدرصژد نیتژروژن خژوراکب  ،Neدرصژد

]TMEn(kcal/kg)= AMEn+ EEL+[(8.73×NR0)/Fi
در روابط  5و  ،EEL ،6مقژدار انژرژی دفعژی بژا منشژا

نیتروژن فضویت (گرم)ب  ۸/22 ، Kکیلوکالری به ازای هژر

داخلی بدن (انرژی متابولیکی مدفوی و درونزاد ادرار دفعی

گرم نیتروژن است.

پرندگان گرسنه) برحسب کیلوکژالریب  ،Fiمقژدار خژوراک

با استفاده از روابط  ۱و  AME،2و AMEnجیره پادژه و

مصژژرفی(گرم)ب  ،NR0مقژژدار ازت متژژابولیکی مژژدفوی و

جیرههای آزمادشی تعیژین شژد .بژرای تعیژین انژرژی قابژل

درونزاد دفع شده به گرم در پرندگان گرسنه.

متابولیسم تفاله هسته انار و پودر پوسژته انژار از اعژداد بژه

نمونههای مدفوی و خوراک جمع آوری شده در مراحل

دست آمده جیره پاده و جیرههای آزمادشی از رابطه شژماره

قبلی به آزمادشگاه منتقژل و مقژدار مژاده خشژک ،پژروتئین

 ۴استفاده شد .با رسم منحنی  AMEدا  AMEnجیژرههژای

خام ،چربی خام ،الیژاف خژام ،کلسژیم و فسژفر براسژاس
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روشهژژای متژژداول انژژدازه گیژژری شژژد] .[۱۱انژژرژی خژژام

در روابژژژط  ۱0 ،۹ ،۸ ،7و  ،EE ،۱۱چربژژژی خژژژامب

نمونه ها نیز با استفاده از بمب کالردمتری ( Parrمدل ۱266

 ،aNDFomالیژژاف محلژژول در شژژودنده خنثژژیب ،ADFom

ساخت کشور آمردکا) اندازه گیری شد ].[۱۱

الیاف محلول در شودنده اسژیدیب  ،CFالیژاف خژامب ،ASH

بینژی میژزان  AMEnنمونژههژای مژورد

خاکسژژژترب  ،CPپژژژروتئین خژژژامب  ،AMEnانژژژرژی قابژژژل

به منظور پی

آزماد  ،روابط پیشنهادی ( )7-۱۱زدر مورد بررسژی قژرار

متابولیسمی تصحیح شده برای ازتب  ،R2ضردب تبیژینب ،n

از جادگزدنی مقاددر ارزش غذادی پوسته انار و

تعداد نمونه مژورد اسژتفاده در بژرازش رابطژه مژذکورب P-

گرفت .پ

 ،Valueسطح معنیداری آماری.

تفاله انار در روابط مذکور ،رابطهای کژه بیشژتردن شژباهت
دادهای را با روش تعیین  AMEnبا استفاده از خروس بژالغ
داشت بعنوان مدل مناسب برای برآورد  AMEnتفاله هسته

نتایج و بحث

انار و پوسته انار پیشنهاد گرددد.

ماده خشک تفاله دانه انار از  ۹۱/07تا  ۹2/۱۳درصد متغیژر

الو) معادله وداه مواد خوراکی متراکم پروتئینی ]: [۱6

بود (جدول  .)2درصژد پژروتئین خژام نمونژههژا در دامنژه

رابطه )7

 ۱0/2۱تا  ۱۱/۸0متغیر بود درصد چربی خام تفالههای دانه

AMEn = 2707.71 + 5.863EE− 1.606aNDFom.
;(R2 = 0.81; RSD = 0.4847; P-value<0.0001
n = 199).
ب) معادله وداه مواد خوراکی متراکم انرژی زا ]: [۱6

انار نیز در محدوده  ۹/72تا  ۱0/۸۳درصد قرار داشژت .در
آن  ۱2درصد گزارش گرددد ] [25در حالیکژه در گژزارش

رابطه )۸

ددگری ،درصد پروتئین و چربژی خژام تفالژه دانژه انژار را

مطالعهای درصد پروتئین تفاله دانه انار  ۸/07و چربی خژام

AMEn = 4371.18 −2.648CP + 3.065EE− 12.693
ASH−5.226CF−2.514aNDFom + 2.440ADFom.
;(R2 = 0.81; RSD = 0.4689; P-value<0.0001
n = 375).

بترتیب  ۱2/26و  ۱0/۸2درصد گژزارش شژده اسژت ].[۱۳
ادن نشان می دهد درصد چربی و پژروتئین خژام نمونژههژا
تفاله دانه انار کمی متفاوت است هر چند روش آبگیری نیز

رابطه )۹

ممکن است بر کیفیت ادن دو بخژ

تژ ثیر بگژذارد .بنژابر

AMEn = 4205.23 + 3.058EE-13.035ASH −5.829CF
−2.831aNDFom + 1.671ADFom.
= (R2 = 0.81; RSD = 0.4771; P-value<0.0001; n
375).

مختلو انژار ادژران از  6/6درصژد تژا  ۱۹/۸درصژد تغییژر

ج) معادله وداه مواد خوراکی متراکم انرژی و پروتئینی

مینمادد ] . [۱0تفالههای دانژه انژار مژورد اسژتفاده در ادژن

گزارش ددگری ،درصد چربی خام تفاله دانه انار رقژمهژای

آزماد

]: [۱7

دارای درصد متوسطی چربی خژام دعنژی  ۹/72تژا

 ۱0/۸۳درصد بودنژد کژه بژای بژودن درصژد چربژی خژام

رابطه )۱0
AMEn = 4101.33 + 5.628EE −23.297ASH−
2.486aNDFom + 1.042ADFom.
;(R2 = 0.84; RSD = 0.4137; P-value<0.0001
n = 574).

نمونهها ،باعث تا انرژی قابل متابولیسم ادن نمونهها نیژز در
دامنه قابل قبولی برای استفاده در جیره طیور باشژد .میژزان
پروتئین خام و چربژی خژام تفالژه دانژه انژار در پاوهشژی

رابطه )۱۱

بترتیب برابر  ۱5/5و  6درصد گزارش شده بود ].[۱5

AMEn = 4095.41 + 5.684EE −22.526ASH−
2.224aNDFom.
= (R2 = 0.83; RSD = 0.4171; P-value<0.0001; n
574).
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جدول  .۲تركیب شیمیائی و انرژی خام نمونهها پودر تفاله هسته انار (ارقام بر حسب وزن هوا خشک)
مواد مغذی و انرژی تفاله انار

نمونه ۱

نمونه 2

نمونه ۳

ماده خشک (درصد)

۹۱/07

۹2/6۳

۹2/۱۳

پروتئین خام (درصد)

۱0/2۱

۱۱/0۳

۱۱/۸0

عصاره اتری (درصد)

۹/72

۹/۹۴

۱0/۸۳

الیاف خام (درصد)

۳5/۹۴

۳۴/۱۸

۳۱/5۱

الیاف نامحلول در شودنده خنثی (درصد)

5۳/۴5

52/5۹

۴۹/۹۳

الیاف نامحلول در شودنده اسیدی (درصد)

۳6/۳۸

۳۴/۹۴

۳2/06

خاکستر (درصد)

۴/6۹

۴/۹۸

۴/0۹

کلسیم (درصد)

2/۱5

2/۴2

2/۳0

فسفر (درصد)

0/65

0/6۸

0/۸5

ارزش انرژی به کیلوکالری بر کیلوگرم
انرژی قابل متابولیسم ظاهری

2۳57/7

2۴2۱/62

25۸۱/00

انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت

2۳55/۸۳

2۴20/0۹

257۹/2

انرژی قابل متابولیسم حقیقی

2۴52/62

25۱2/۱۹

26۴2/۹۳

انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت

2۴5۱/۱2

25۱۱/۸۳

26۴۱/52

انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده
برای ازت محاسباتی برمبنای فرمولهای برآورد
برای مواد خوارکی پروتئینی

: AMEn

2۴۱۹/۱۹

2۴۴5/۹0

25۴0/۸0

][۱6

مواد خوراکی انرژیزا

][۱6

۱6۱۳/۹۱

۱6۸5/۱6

۱۹۳۱/57

مواد خوراکی انرژیزا

][۱6

۸۹0/۹2

۹62/72

۱2۸۸/77

برای مواد خوراکی انرژیزا و پروتئینی

][۱7

2۴02/۳۱

2۳6۸/6۱

267۸/۸0

برای مواد خوراکی انرژیزا و پروتئینی

][۱7

2605/2۸

2556/۴6

2۸۴۹/۹۳

تعیین شده درادن آزماد

درصد الیاف خام تفاله های دانه انژار  ۴۸/5۱تژا ۴۹/۹۴

قابل توجه است که شادد بژدلیل

درصد بود .در مطالعات پیشژین نیژز مقژدار فیبرخژام ۳2/۳

داشتن سطح مناسب چربژی و پژروتئین باشژد الیژاف خژام

درصد تعیین شد ] .[2مقدار  NDFنمونههای تفالژه انژار در

بایی ادن ماده خوراکی بر میزان انرژی قابژل متابولیسژم آن

مطالعات مختلو  6۸ ،۴۸و  77گزارش شده است ]۱۳ ،2و

نیز اثر میگذارد .در میان تفالژه مرکبژات ،بژایتردن درصژد

 .[25از مهمتردن وداگیهای ادن ماده خژوراکی بژای بژودن

فیبرخام ،متعلق به تفالژه دانژه انژار اسژت هژر چنژد میژزان

درصد الیاف خام باشد از طرف ددگر انرژی سوخت و ساز

فیبرخام تفاله دانار مشابه تفاله سیب و تفاله گوجژه فرنگژی
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است ولی درصد  NDFدر تفاله انار از سادردن بایتر اسژت

حدود  ۱220کیلوکالری در کیلوگرم برآورد نمود و گزارش

] .[2در مورد درصد ماده خشک و اجزای مواد مغذی تفاله

نمود چنانچه تفاله دانه انار سیلو شژود میژزان انژرژی قابژل

دانه گزارش شده است تفاله دانه انار دارای  ۹0/5۳درصژد

متابولیسمی آن به روش تولیژد گژاز بژه  ۱62۸مگژاژول در

ماده خشژک 7/7۸ ،درصژد پژروتئین خژام ۳2/۴۴ ،درصژد

کیلوگرم افزاد

می دابژد ] .[2۴در تحقیژق ددگژری میژزان

 27/76 ،NDFدرصد  ADFو  ۹/2۱درصد خاکستر هسژت

انرژی قابل متابولیسمی تفاله دانه انار برابژر  ۱6۳6مگژاژول

از

در کیلوگرم تعیین گرددد ] [۳ولی تحقیقات روی تفاله های

درصد پروتئین پادین تر و درصد الیاف بژایتری برخژوردار

چربی تفاله ،انرژی آن نیژز

] [۱که در مقادسه با نمونه مورد استفاده در ادن آزماد

ددگر نشان میدهد که با افزاد

میدابد مثال گزارش شژده اسژت کژه تفالژه گوجژه

بود .در آزمادشات ددگری نیز نتادج مشابه با ادژن آزمژاد

افزاد

گزارش شده است.

فرنگی با  ۱۸درصد پروتئین خام و  5/7۴درصد چربی خام

میزان خاکستر تفاله دانه انژار از  ۳/0۹تژا  ۴/۸۹درصژد

حژژژاوی  ۱75۴کیلوکژژژالری در کیلژژژوگرم انژژژرژی قابژژژل

متفاوت بود و میزان مواد معدنی مهژم آن دعنژی کلسژیم در

متابولیسمی است که در مقادسژه بژا تفالژه دانژه انژار مژورد

دامنه  2/۱5 -2/۴0درصد و فسژفر نیژز در دامنژه  0/65تژا

استفاده در ادن آزماد

بسیار پایینتر بوده و ادژن اخژتالف

 0/۸5درصد قرار داشت که نشان میدهژد از درصژد مژواد

بخاطر درصد چربژی پژایینتژر آن اسژت ] 5و .[7براسژاس

معدنی بژایدی بژوداه کلسژیم بژایدی برخژوردار اسژت .در

گزارشی ،انرژی متابولیسمی تفاله گوجه فرنگی بدلیل سطح

پاوهشی گزارش شد که میزان خاکستر تفاله دانه انار 6/۴2

بایی الیاف خام و چربی کم۱۸00 ،کیلوکالری در کیلژوگرم

درصد گزارش نمودند که مقداری بایتر از پاوه

است].[۱2

حاضژر

بود ] .[۳عوامل زدادی بر میزان ترکیب شیمیایی دژک گیژاه

دادههای مرتبط به آنالیز ترکیب شژیمیایی پژودر پوسژته

ت ثیر میگذارد که از آن جمله میتوان به تنوی گونهای انار،

انار در جدول  ۳ارایه شده است .محققین ددگر نیز درصژد

شرایط اقلیمی ،منطقه کشت ،کیفیت خاک مزرعه ،کودهژای

ماده خشک تفاله دانه انار را در حالت هژوا خشژک حژدود

شیمیایی مورد استفاده و ...اشاره نمود که حتی ممکن است

 ۹۱-۹۴درصد گزارش نمودند که با ادن دافتهها مشابه بژود

درصد اجزای ترکیب شیمیایی دک گونژه انژار از سژالی بژه

حاضر همخژوانی دارد

] ۱5و [2۴که با دافته های پاوه

سال ددگژر تغییژر نمادژد .بنژابرادن یزم اسژت در صژورت

هر چند پاوهشگر ددگری ،درصد ماده خشک پوسته تژازه

استفاده در حجم زداد از ادن مژاده خژوراکی حتمژا ترکیژب

انار را  ۳0/57و پوسژته تژازه تژانن زدادژی شژده را ۱7/6۳

شیمیایی آن را تعیین نمود .دکژی ددگژر از دیدژل اخژتالف

درصد ماده خشک گژزارش نمودنژد ] .[۱۴میژزان پژروتئین

غنی سازی است که در بعضی از ادن گزارشات ،تفالژه دانژه

خام پوسته انار مورد استفاده در دامنه  ۴/0۴تا  ۴/2۸درصژد

انار مورد استفاده غنی سازی شده و ادن باعث تغییر ترکیب

بود که ادن دافته مقداری بایتر از دافته های سژادر محققژین

شیمیایی آن گرددده است ] ۱۳و .[۱5

در ارتباط با درصد پروتئین خام کژه [۱5] ۳/6 ،[2۳] ۳/۳7

گزارشی در رابطه با انرژی قابل متابولیسم تفاله دانه انار

و  ۳/۹5درصد ] [۱۴برای پوسته انار گزارش شده بژود هژر

در طیور گزارش نشده است .میزان انرژی قابل متابولیسمی

چند مقدار  6/۴۳درصد پروتئین خام برای پوسته انار تژانن

تفاله دانه انژار را بژر مبنژای تولیژدگاز در نشژخوارکنندگان

زدادی شده نیز گزارش شده است ].[۱۴
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جدول .3تركیب شیمیائی و انرژی خام پودر پوسته انار (ارقام بر حسب وزن هوا خشک)
ترکیب شیمیادی

نمونه ۱

نمونه 2

نمونه ۳

ماده خشک (درصد)

۹۱/۱۸

۹2/05

۹۳/۴۱

پروتئین خام (درصد)

۴/0۴

۴/2۸

۴/۱۹

عصاره اتری (درصد)

۱/۳۸

۱/۴۳

۱/72

الیاف خام (درصد)

۱۹/2۱

۱7/۸5

۱5/۴۸

الیاف نامحلول در شودنده خنثی (درصد)

2۴/۴۹

22/۳6

20/۱۸

الیاف نامحلول در شودنده اسیدی (درصد)

۱۹/۹۸

۱۸/۱۱

۱6/۳2

خاکستر (درصد)

۴/62

۳/6۹

۳/۸۸

کلسیم (درصد)

۱/۱5

۱/02

0/۹۸

فسفر (درصد)

0/۴5

0/۳۸

0/۴2

ارزش انرژی به کیلوکالری در کیلوگرم
انرژی قابل متابولیسم ظاهری

22۱۹/۸۴

2۳52/۱2

2۴۴۳/2۱

انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت

220۱/0۹

2۳2۱/۱۹

2۴2۴/۱۳

انرژی قابل متابولیسم حقیقی

2250/۱۳

2۳6۹/۳۳

2۴۸2/6۹

انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت

22۴۹/56

2۳6۸/7۹

2۴۸۱/56

انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای
ازت محاسباتی برمبنای فرمولهای برآورد
برای مواد خوارکی

: AMEn

2۳۹5/۳۱

2۴۳2/۴5

2۴۸۴/۴6

پروتئینی ][۱6

مواد خوراکی انرژیزا

][۱6

2676/۱6

2۸60/7۱

2۹5۹/۳۳

مواد خوراکی انرژیزا

][۱6

2۱66/02

2۳۹7/۱0

25۳۳/67

برای مواد خوراکی انرژیزا و

پروتئینی ][۱7

25۸۸/۴۴

2۸۴۸/۱۴

2۸70/2۹

برای مواد خوراکی انرژیزا و

پروتئینی ][۱7

270۱/۹۴

2۹5۴/۸7

2۹62/۴5

درصد چربی خام نمونه های پوست انار مورد آزمژاد

درصد بود .در مطالعات پیشین مقاددر بسیار متفاوتی بژرای

در دامنه  ۱/۳۸تژا  ۱/72درصژد بژود .بژر مبنژای مطالعژات

درصد فیبرخام پوست انار از  ۱۹/5۴ ،[۱۴] ۱2/6۱درصد ]

پیشین درصد چربی خژام نمونژههژای پوسژت انژار بسژیار

 [2۳گزارش گرددده است .همچنژین مقژدار  NDFپوسژت

متفاوت است بطوری که محققین گزارش نمودند که درصد

انار  ۱۸/2و  ۱7/۸۳درصدتعیین گرددده اسژت ] ۱۴و [2۴

چربی خام نمونه تازه پودر پوسژت انژار حژدود ،[۱5] 2/۴

کژژه بژژا دافتژژههژژای ادژژن مطالعژژه همخژژوانی دارد .میژژزان

 [25] 0/7و  0/6۱درصد گزارش گرددد .شژادد دلیژل ادژن

کربوهیدرات غیر فیبری پوسته انار برابر  50/۱۱درصد بود.

اختالفات نیز به منبع انار مورد استفاده بستگی داشته باشژد.

محققی ] [2۳گزارش نمود پوسته انار دارای  5/76درصژد

میزان فیبرخام پودر پوسته انژار در دامنژه  ۱5/۴۸تژا ۱۹/2۱

پروتئین ۳/5۹ ،درصد چربی 5/5 ،درصژد خاکسژتر۱۹/5۴ ،
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محاسبه شده برای پوسته انار تانن زدادی شژده برابژر 2۸۴0

الیاف و  65/6۱درصد کربوهیدرات غیرفیبری است.
در مطالعهای میزان  NDFتفاله دانه انار  6۸درصد و در

کیلوکالری در کیلژوگرم بژود .ادژن مقژاددر بسژیار بژایتر از

مطالعه ددگری  60/5درصد گژزارش کردنژد ] 2و  [۴دلیژل

مقاددر اندازهگیری شده در ادن آزماد

بوده ] [۱۴که شادد

ادن اختالفات به مرحله بلو گیاه ،گونژه دژا واردتژه مژورد

ادن تفاوت بخاطر استفاده از دک ضردب ثابت قددمی باشد

استفاده ،روش خشک کردن ،محیط رشد گیژاه ] [22و نژوی

که در آزمادشی مورد استفاده قرار گرفت ] [۱۴ولی مقژاددر
محاسباتی در آزماد

خاک بستگی دارد.

حاضر بژه دو روش حیژوان زنژده و

درصد خاکستر پودر پوسته انار در دامنه  ۴/62تژا ۴/6۹

محاسباتی با اسژتفاده از راوبژط جددژد بژرازش گرددژد .از

درصد بود و درصد کلسیم پوسته در دامنه  0/۹۸تا  ۱/۱5و

مهمتردن وداگیهای ادن ماده خژوراکی بژای بژودن درصژد

فسژژفر در دامنژژه  0/۴2تژژا  0/۴5درصژژد قژژرار داشژژت .در

کربوهیدراتهای غیر فیبری و الیاف خام است .الیاف خژام

پاوهشی مقدار کلسیم موجود در پوسته انژار برابژر  675و

بایی ادن ماده خوراکی بر میزان انرژی قابژل متابولیسژم آن

فسفر برابر  ۳۳/۹6میلیگرم در کیلوگرم گزارش شژد ].[۱۴

نیز اثر می گذارد .پوسته انار به لحژاب ترکیبژات فنولیژک و

در سادر تحقیقات مقدار خاکستر و عناصژر معژدنی پوسژته

تانن نیز غنی است .بای بودن تانن آن نیز میتوانژد دکژی از

گزارش نشده است.

دیدل محدوددت استفاده از آن در تغذده طیژور باشژد ولژی

انرژی قابل متابولیسم ظاهری و تصژحیح شژده بژرای

اخیراً از آن در جیره طیور مورد استفاده قرار گرفته اسژت ]

ازت تفالژژه دانژژه انژژار مژژورد اسژژتفاده برابژژر  20۴۳/2۱و

میزان تانن پوسته و تفاله

 [6زدرا راهکارهای مناسبی کاه

میژزان تژانن هیژدرولیز شژده ادژن مژواد

 202۴/۱۳و انرژی قابل متابولیسم حقیقی و تصژحیح شژده

انار بوداه کژاه

بژژرای ازت برابژژر  20۸2/6۹و  20۸۱/56کیلوکژژالری بژژر

خوراکی پیشنهاد شده است که بژا کژاه

کیلوگرم بدست آمد .در مطالعات پیشین مقاددر دقیق انرژی

تاننی آن میتوان در جیره استفاده نمود ]. [۱۳

میژزان ترکیبژات

قابل متابولیسم پودر پوسته انار تعیین و گزارش نشده است

تحلیل معادیت برازش نشان می دهد معادله پیشنهادی

هر چند محققین ددگری،مقدار انرژی قابل هضژم پوسژته ]

برای  [۱6] AMEnودژاه خژوراکهژای پروتئینژه بهتژردن

در مقژژدار 0/۸2

برازش را برای تفاله دانه انار و پودر پوسته انار داشت زدرا

ضرب نمودند و مقدار انرژی قابل متابولیسم پوسته انژار را

به لحاب مقاددر  AMEnتعیین شده به روش خژروسهژای

برآورد نمودند.

بالغ و مدل برازش بیشتردن همخوانی و شباهت در دافتهها

رابطه )۱2

مشاهده شد .هر چند محققینی ] [22بیان داشتند که هر چژه

 [۱۴را بژژا رابطژژه ( )۱2محاسژژبه و سژژپ

)DE (Mcal/Kg DM) = 0.0504 CP(%) + 0.077 EE(%
)+ 0.02 CF(%) + 0.00037 NFE2(%) + 0.011NFE (%
– 0.152
در ادن معادله  :EEچربی خامب  :CFالیاف خژامب :ASH

تعداد فراسنجه مؤثر در معادله برازش  AMEnافزاد
دقت معادله برازش افزاد

میدابد ولی در ادن مطالعه ،هژر

چند معادلژه  [۱6] AMEnودژاه خژوراکهژای پروتئینژه از

خاکسترب  :CPپروتئین خامب  :NFEعصاره فاقد ازت

تعداد فراسنجه مؤثر کمتری برخوردار بود ولی بدلیل وجود

مقدار انرژی قابل سوخت و ساز محاسژبه شژده بژرای
پوسته تازه در ادن آزماد

دابژد

دو فراسنجه اصلی موجژود در ادژن منژابع خژوراکی دعنژی

برای پوسته انژار خژام برابژر بژا

الیژاف خژژام و چربژی خژژام ،بهتژردن بژژرازش را نشژژان داد.

 2500کیلوکالری در کیلوگرم و انرژی قابل سوخت وسژاز

محققین گزارش نمودند که معادله پیشنهادی بژرای AMEn
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] [۱6وداه خوراکهای انرژیزا و پروتئینه بهتژردن قژدرت
برازش را برای پی

.۴

بینی انژرژی قابژل متابولیسژم طژاهری

بژژی نژژام ( )۱۳۹۱آمارنامژژه کشژژاورزی ،وزارت جهژژاد
کشاورزی .دفتر فناوری و اطالعات ،تهران ،ادران.

تصژژحیح شژژده بژژرای نیتژژروژن دارد] . [۹براسژژاس مقژژاددر

.5

محاسبه شده و برازش های انجژام شژده و مقژاددر ضژردب

پوررضا ج ،صادقی ق ی و مهری م ( .)۱۳۸5تغذدژهی
مژژر ( .ت ژ لیو :اسژژکات ،م.ل،.م .س .نشژژیم ،و ر .ح،.

تبیین ،بهتردن مدل بژرآورد بژرای  AMEnمژدل رابطژه ()7

دانگ) انتشارات ارکان دان

تعیین گرددد.
.6

بنابر دافتههای ادن پاوه  ،تفاله دانه انار و پوسته انار بژه

اصفهان( .چاپ دوم).

رحیمی ش ،رضوانی م ر ،دادپسند م و ضژمیری م ج

لحاب درصد چربی و پروتئین منبع غژذادی بژالقوه بژا ارزشژی

( )۱۳۹۳اثر افزودن عصارهی پوسته انژار بژه جیژرهی

هستند و امکان استفاده در تغذده طیور را دارند .مقدار AMEn

دارای چربژژی بژژر گژژوارشپژژذدری مژژواد غژژذادی،

تفاله دانه انار و پوسژته انژار بژا اسژتفاده از رابطژه = AMEn

فلورمیکروبی روده و عملکرد جوجژههژای گوشژتی.

 2707.71 + 5.863EE− 1.606aNDFomبترتیژژب برابژژر

پادان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

 2۴۸0/5و  2۳۴۹/۸5برآورد شژد .بنژابرادن مژی تژوان از ادژن

.7

رضادی پور و ،بلداجی ف ا ،دستار ب ،دعقوب فر ا و

رابطه برای تخمین میزان  AMEnتفاله هسته انار و پوسته انار

قیصری ی ی ( .)۱۳۸۸تعیژین قابلیژت هضژم ظژاهری

براساس میزان چربی و  aNDFomآنها استفاده نمود.

مواد مغذی و میزان انرژی قابل متابولیسم جیره هژای
حاوی سطوح مختلو تفاله گوجه فرنگژی در جوجژه

منابع
.۱

های گوشتی .مجله علوم کشاورزی و منژابع طبیعژی،

ابراهیمی ب ،تقژی زاده ا ،مهمژان نژواز ی ،پلنگژی وا

۹0-۱02 :)۱( ۱6

( )۱۳۸۹بررسی روند تجزده پذدری ماده خشک تفاله

.۸

انار با استفاده از روش کیسه هژای نژادلونی .پنجمژین
هماد

مسژژگران م ( )۱۳۹0تعیژژین انژژرژی قابژژل متابولیسژژم،

ملی اددههای نو در کشژاورزی .دانشژگاه آزاد

کیفیت پژروتئین و ترکیژب شژیمیادی پژودر خژون در
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.2
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افشار حمیدی ب و رازقژی م ا ( )۱۳۸۹تعیژین انژرژی
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