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 .1دانشجوی دکتری گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 .2استاد ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 .3دانشیار ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .4استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 .5دانشیار ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
تاریخ وصول مقاله1395/03/04:

تاریخ پذیرش مقاله1395/04/24 :

چكيده
در این تحقیق تأثیر تفاله دانة انار حاوی اسیدهای چرب بلند زنجیر به همراه ال– کارنیتین ،بر عملکرد و صفا

الشه با استتفاده از 32

رپس بزغاله نر مهابادی بررسی شد .جیرههای آزمایشی شامل .1 :جیره بدون تفاله دانة انار و ال-کارنیتین  .2جیره با  10درصتد تفالتة
دانة انار بدون ال-کارنیتین  .3جیره بدون تفالة دانة انار با  300قسمت در میلیون ال-کارنیتین در کیلوگر مادة شک و  .4جیره با 10
درصد تفالة دانة انار با  300قسمت در میلیون ال-کارنیتین در کیلوگر مادة شک بود .بزغالهها در انتهای آزمتایش ،کشتتار و صتفا

مربوط به الشه اندازهگیری شد .افزودن تفالة دانة انار همراه ال-کارنیتین به جیره ،چربی دور کلیه را کاهش داد ( .)p>0/05بزغالههتای
تغذیه شده با تفالة انار همراه با مکمل ال-کارنیتین قابلیت هضتم ظتاهری چربتی تا بتاالتری نستبت بته تیمارهتای دیگتر داشتتند

( .)p>0/05همچنین با استفاده از تفاله دانه انار در جیره ،هزینه وراک برای تولید هر کیلوگر الشته گتر کتاهش یافتت (.)p =0/05
نتاین این آزمایش نشان داد که جایگزینی بخشی از دانه غال

جیره با تفاله دانه انار همراه با افزودن ال-کارنیتین به جیره باعث کاهش

چربی کلیه شد .همچنین استفاده همزمان ال-کارنیتین و تفاله دانه انار با افزایش قابلیت هضتم ظتاهری چربتی تا  ،عملکترد عتددی
باالتری نیز نشان داد .با توجه به نتاین حاصل از این آزمایش ،تفاله دانه انار را میتوان به عنوان محاتول جتانبی ارزان قیمتت ،بتدون
تأثیر منفی بر عملکرد ،با کاهش چربی کلیوی به همراه مکمل ال-کارنیتین در جیرة بزغالههای پرواری استفاده کرد.
كلیدواژهها :ال-کارنیتین ،بازده الشه ،بزغاله پرواری ،تفاله دانه انار ،عملکرد ،قابلیت هضم.
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مقدمه

میدهد[ .]32در تحقیقی افزودن ال-کارنیتین به جیترههتای

در حدود  70درصد هزینههتای پترور

دا را هزینتههتای

و پودر پر ،افزایش وزن روزانه و راندمان

بر پایة دانة ذر

تغدیه به ود ا تااص میدهد .به همین علتت استتفاده از

وراک را در گوسالهها بهبود داد[ .]17مکمل ال-کتارنیتین

کتتاهش

با کاهش تجمع چربی در کبتد و تحریتک تروج گلتوکز

ضتتایعا

کشتتاورزی و صتتنایع غتتذایی موجتت

هزینتتههتتای پتترور

دا متتیشتتود .استتتفاده از ضتتایعا

کبتتدی ستتب

بهبتتود وضتتعیت گلتتوکز و کتتاهش وقتتوع

کشاورزی عرا

زیست محیعی ناشی از دفتع آنهتا را کته

یکی از مشکال

اساسی پیش روی جوامع بشتری استت را

در معالعة انجا گرفته بتا استتفاده از روغتن ستویا بته

کاهش دهد [ .]29یکی از این فرآوردههای فرعی کشاورزی،

همراه ال-کارنیتین در برههای پرواری ،مکمل ال-کتارنیتین

تفالة دانة انار است .گیاه انار متعلق به انوادة پونیکاسه ،یکی

تأثیری بر مار

وراک نداشت ،اما قابلیت هضم چربتی

از قدیمیترین میوههای وراکی محسوب میشود.

و پروتئین ،افزایش وزن روزانه و ضتری

بیماریهای متابولیکی در اوایل شیردهیمیشود[.]7

تبتدیل را بهبتود

میزان تولید سالیانة انتار در ایتران حتدود  570000تتن

داد .همچنین استفاده توپ از روغتن ستویا و ال-کتارنیتین،

است که در حدود  50درصد آن در کار انههتای فترآوری

میزان تریگلیسرید ون برهها را کاهش داده بود [ .]13بتا

مختلفتتی ماتتل آب انتتار ،رب انتتار ،و

توجه به نقش ال-کارنیتین در متابولیسم چربی و پروتئین و

کنسانتره انار تبدیل متیشتود بته عتالوه ستاالنه در حتدود

سایر نقشهای آن در بدن و عد بررسی آثار متقابل آن بتا

 120000تن فرآوردههای فرعی نظیر پوستت و تفالته دانتة

تفاله دانه انار ،میتوان از این تحقیق در بهبود راندمان تولید

تولید شده که از آنها استفادة بهینه نشده و بهعنوان ضایعا

و بهبود کیفیت الشه بهره گرفت .همچنتین آثتار تغذیته ای

محسوب میشوند[ .]12تفالة دانة انار  6تا  19درصد روغن

تفالة دانة انار که منبع گیاهی شنا ته شدة حاوی استیدهای

دارد [ .]1گنجاندن ایتن توراک در جیترة بزهتای شتیری

چرب غیراشباع مزدوج است ،معالعة کمتی شتده و از ایتن

افزایش میزان

از ایتن

انتتار بتته محاتتوال

بدون ایجاد کاهش در میزان تولید شیر ،سب

نظر انجا تحقیق حاضر حائز اهمیت است .هتد

چربی شیر می شود[ .]22عالوه بر قیمتت پتایین و غلظتت

معالعه بررسی استفاده از تفالة دانة انار بهعنوان منبتع استید

باالی اسید لینولنیک مزدوج موجود در تفالة دانة انتار ،ایتن

چرب بلند زنجیر به همراه ال-کارنیتین بر عملکرد ،اجتزای

وراک حاوی ترکیبا

پلی فنولی است که عمتدتاً شتامل

الشه و قابلیت هضم ظاهری متواد مغتذی در بزغالتههتای

اسید االژیک و مشتقا

آن ،پونیکاالژین و پونیکالین بتوده

پرواری بود.

و اصیت آنتیاکسیدانی دارند [.]26
ال-کارنیتین برای انتقال اسیدهای چرب زنجیر بلنتد از

مواد و روشها

دیوارة سیتوزول به دا ل میتوکندری مورد نیاز استت و در

برای انجا این آزمایش از  32رپس بزغالة نر نژاد مهابتادی

نتیجه برای فعالیت پالمیتوئیل ترانستفراز Iضتروری استت.

چهتتار تتتا پتتنن ماهتته ،بتتا میتتانگین وزن  16/5کیلتتوگر در

ال-کارنیتین باعث افتزایش اکسیداستیون استیدهای چترب

ایستگاه علو دامی پردیس کشتاورزی کترج استتفاده شتد.

فرار و کاهش تجمع چربی در کبد و الشته متیشتود[.]16

بزغالهها به طتور تاتادفی در جایگتاههتای انفترادی قترار

مکمل ال-کارنیتین افزایش وزن روزانه را در گوستالههتای

گرفتند و آزادانه به آب و وراک دسترسی داشتند.

در حال چترا بهبتود و نیتتروژن اورهای پالستما را کتاهش
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جدول  .1مواد خوراكی و تركیب شیمیايی جیرههای آزمايشی ( درصد مادة خشک)
ترکیبا ( برحس

جیرهها

مادة شک)
شاهد

تفالة دانة انار

ال-کارنیتین

ال-کارنیتین  +تفالة دانة انار

14/60

14/60

14/60

14/60

15/40

15/40

15/40

15/40

جو

41/26

35/40

41/26

35/40

ذر

11/04

6/85

11/04

6/85

کنجالة کلزا

3/06

3/06

3/06

3/06

کنجالة سویا

3/74

3/74

3/74

3/74

7/64

7/64

7/64

7/64

یونجه
ذر

سیلو شده

سبوس گند
1

تفالة دانة انار

ال-کارنیتین(2قسمت در میلیون)
کربنا

کلسیم
3

مکمل معدنی -ویتامینی
بیکربنا

سدیم

نمک
ترکیبا

0

10/00

0

10/00

0

0

300

300

1/10

1/10

1/10

1/10

0/85

0/85

0/85

0/85

0/85

0/85

0/85

0/85

0/51

0/51

0/51

0/51

4

شیمیایی

انرژی قابلمتابولیسم(مگاکالری در کیلوگر )

2/61

2/57

2/61

2/57

مادة شک(درصد)

69/92

69/92

69/92

69/92

پروتئین ا (درصد ماده شک)

14/00

14/00

14/00

14/00

دیوارة سلولی(درصد مادة شک)

28/90

28/90

31/70

31/70

کربوهیتتدرا هتتای غیتترفیبری(درصتتد متتادة

48/40

48/40

44/20

44/20

0/73

0/73

0/90

0/90

0/42

0/42

0/41

0/41

شک)
کلسیم(درصد مادة شک)
فسفر(درصد مادة شک)

 .1حاوی  3/96مگاکالری در کیلوگر انرژی ا  2/57 ،در کیلوگر انرژی قابل متابولیسم 11/12 ،درصد پروتئین ا ( 75درصد پروتئین تجزیهپذیر و
 23درصد پروتئین عبوری) 12/5 ،درصد عااره اتری 43/5 ،درصد فیبر نامحلول در شوینده نای 31/1 ،درصد فیبتر نتامحلول در شتوینده استیدی،
 26/9درصد کربوهیدرا

غیر فیبری 9/2 ،درصد اکستر 1/73 ،درصد کلسیم 0/22 ،درصد فسفر(بر اساس ماده شک)

 2کارنیکینگ(ال-کارنیتین  )%20وارداتی شرکت آرین رشدافزا محاول شرکت آلمانی سالمت دا لوهمن است.

 3کیلوگر مکمل ویتامینی دارای  600هزار واحد بینالمللی ویتامین  200 ،Aهتزار واحتد بتینالمللتی ویتتامین  200 ،Dمیلتیگتر ویتتامین 2500 ،E
میلیگر آنتیاکسیدان  195 ،گر کلسیم 80 ،گر فسفر 21000 ،میلیگر منیزیم 2200 ،میلیگر منگنز 3000 ،میلیگر آهن 300 ،میلیگر مس300 ،
میلیگر روی 100 ،میلیگر کبالت 120 ،میلیگر ید و  1/1میلیگر سلنیو بود.
 .4برای محاسبة انرژی قابل متابولیسم دانة انار نخست انرژی ا آن اندازهگیری شد( 3/96مگاکالری در کیلوگر متاده شتک) ،ستاس بتا توجته بته
قابلیت هضم مادة شک که به رو

situ

 inو

vitro

 inاندازهگیری شده بود( 81درصد) انرژی قابل هضم آن تعیین شد( 3/21مگاکتالری در کیلتوگر

مادة شتک) و بترای محاستبة انترژی قابتل متابولیستم آن از فرمتول  ]21[ ME= 0/8 DEاستتفاده شتد( 3/96مگاکتالری در کیلتوگر متاده شتک).
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بعد از اتما دورة  14روزة عاد دهی ،به طور تاادفی

با رعایت  14تا  16ساعت گرسنگی و قبل از تغذیه وعتدة

 84روز تغذیه شتدند.

صبح وزنکشی انجا شد .در پایان دورة پرواربندی ،دا هتا

جیرهها شامل :جیرة بدون تفالة دانة انار و ال-کارنیتین ،جیره

ذبح و وزن الشتههتا  45دقیقته پتس از کشتتار بته منظتور

با  10درصد تفالة دانة انار بتدون ال-کتارنیتین ،جیترة بتدون

اندازهگیری بازده الشه ثبتت شتد .تفکیتک الشته انجتا و

تفالة دانتة انتار بتا  300قستمت در میلیتون ال-کتارنیتین در

عالوه بر سعح مقعع راسته و ضخامت چربتی پشتتی ،وزن

کیلوگر مادة شک و جیرة با  10درصد تفالة دانتة انتار بتا

مختلف الشه و احشاء اندازهگیری شد [.]10

با یکی از جیرههای آزمایشی به مد

قععا

 300قسمت در میلیون ال-کارنیتین در کیلوگر مادة شک،

دادهها بر استاس طترح کتامالً تاتادفی بتا استتفاده از

بودند .تفالة دانة انار مورد استفاده در این تحقیق از کار انة

نر افزار  SASو رویه  MIXEDبرای رابعة  1تجزیه شدند.

تولید کنستانترة انار شرکت ساوه تهیه شد .در این کار انته

جیره به عنوان اثر ثابت ،دا بته عنتوان اثتر تاتادفی و وزن

نخست میوة انتار پوستتگیتری شتده و ستاس محتویتا

اولیه در شروع آزمایش بهعنتوان متغیتر کمکتی وارد متدل

دا لی آن آبگیری متیشتود .تفالتة حاصتل از آبگیتری در

شدند.
()1

شککنهای وانی در دمای  60درجة سانتیگراد ،به مد

Y ijk = µ + Ti +goatj +eij

 48ساعت شک شد (سعوح تفالة دانة انار بتا توجته بته

که  ،Yمتغیر وابسته  ،µمیانگین کل  ،Tiاثر تیمار ، goatj

تحقیق انجا شده در بز آمیختتة راستان جنتوبی [ ،]20و

اثتتر تاتتادفی حیتتوان در آزمتتایش  ،eijعتتای آزمایشتتی

ال-کانیتین با توجه به توصیة شرکت سازنده انتخاب شتده

هستند.

است) .جیرة پایة بزغالتههتا بترای حتداکار رشتد و تتأمین
احتیاجا

نتايج و بحت

غذایی توصیه شده توسط انجمن ملی تحقیقتا

آمریکا تنظیم شد [( ]24جتدول ،)1و توراک بتهصتور

تفاو

کامالً مخلوط و در حد اشتها در دو نوبت (در ساعت7 :00

در کل دوره ،افزایش وزن روزانه ،مادة شتک ماترفی و
ضری

و ساعت )17 :00در ا تیار بزغالهها قرار داده شد.

معناداری بین وزن اولیه ،وزن نهتایی ،افتزایش وزن
تبدیل غذایی بزغاله های تغذیه شده بتا جیترههتای

مختلف مشاهده نشد (جتدول  .)2علتت عتد تفتاو

مقدار انرژی قابل متابولیسم و پتروتئین تا جیترههتا

در

یکسان بود .مادة شک مارفی و پسآ ور بزغالتههتا بته

عملکرد و بازده الشة بزغالهها در معالعه حاضر را میتتوان

طور روزانه ثبت شد .از وراک در طول دورة آزمایش سه

به یکسان بودن سعح انرژی و پروتئین جیرهها نستبت داد،

شتیمیایی متواد توراکی طبتق

مادة شک بین تیمارها مشابه بوده استت

بار نمونهگیری و ترکیبتا

همچنین مار

که میتواند دلیلی بر عد ا تال

رو های استاندارد تعیین شد .در هفت روز آ ر دوره ،از

در معالعه مشابه نیز گزار

بزغالهها نمونة مدفوع گرفته شده و نمونههای هر بزغاله در

اوزان باشد ،که این نتاین

شده است [.]8

نهایت با هم مخلوط شده و در نمونة نهایی قابلیتت هضتم

با استفاده از سه سعح تفالة دانته انار(صتفر ،شتش و 12

ظاهری مواد مغذی با استفاده از نشانگر اکستتر نتامحلول

درصد) در جیترة بزهتای شتیرده ،تغییتری در متاده شتک

دا لی استفاده شتد ،مقتادیر

شتده

در اسید( )AIAبهعنوان معر

مارفی و افزایش وزن بزها مشاهده نشد[ .]22گزار

است که استفاده از سعوح هفت و  14درصد تفالة دانتة انتار

قابلیت هضم ظاهری مواد مغتذی محاستبه شتد [ .]3بترای
تعیین تغییرا

تأثیری بر مار

وزن بدن بزغالهها ،هر چهار هفتته یتک بتار
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در این آزمایش افزودن الکارنتین به جیتره تأثیرتتأثیری

کاهش داشتند .همچنین در بترههتای تغذیته شتده بتا جیترة

شتده

حاوی نیتروژن غیرپروتئینی باال ،افزودن مکمل ال-کتارنیتین،

است افزودن مکمل ال-کارنیتین در گوستالههتای ا تته در

تأثیرتأثیری بر مادة شتک ماترفی نداشتت ،بتا ایتن حتال

دورة پروار اثری بتر متادة شتک ماترفی ،افتزایش وزن

میانگین افزایش وزن روزانه در تیمار حتاوی ال-کتارنیتین و

بر عملکرد بزغالهها نداشت .در همین رابعه گتزار

روزانه و ضتری

بدون نیتروژن غیرپروتئینی بهبود یافته بود [.]16 ،9 ،6

تبتدیل غتذایی نتدارد[ .]16همچنتین در

گوسالههای ا ته و گوسالههای مادة پرواری که بتا ستعوح

استفاده از تفالة دانة انار و ال-کارنیتین بر وزن الشه گر ،

مختلف ال-کتارنیتین تغذیته شتدند ،تأثیرتتأثیری مشتاهده

بتتتازده الشتتته و قستتتمتهتتتای دیگتتتر تتتتأثیر معنتتتاداری

نکردند ،که سعح پایینتر از مقدار مؤثر به رودة باریک بترای

نداشت(جدول ،)3اما بزغالته هتایی کته در جیترة تود ال-

جذب رسیده است[ ،]14اگرچه در گوسالههای تغذیته شتده

کارنیتین دریافت کردنتد ،دستت و پتای ستبکتتر و طحتال

تبدیل غذایی را هشت

بزرگتری داشتند .میزان چربی کلیه با تغذیه جیره حتاوی ال-

درصد افزایش داد[ .]6همچنین وقتتی میتزان ال-کتارنیتین از

کارنیتین و تفالة دانة انار کاهش یافتت( .)p>0/05مشتابه بتا

یافت ،رشتد گوستالههتا 24

نتاین حاصل از پژوهش حاضتر ،افتزودن دو درصتد روغتن

درصد بهبود یافته است[ .]32اما بتا یتک گتر در روز رشتد

سویا و سه درصد روغن کانوال به جیرة بزغالههتای پترواری

بهمیزان کمتی کتاهش پیتدا کترده ،و بتا دو گتر در روز 32

الشته نداشتت [ .]17،23ایتن

با پودر پر ،مکمل ال-کارنیتین ضری
صفر به  0/5گر در روز افزا

تأثیر چندانی بتر اوصتیا

کردند که افتزودن روغتن ستویا و

درصد افزایش مشاهده کردند[ .]32در آزمایش دو با برههتا،

محققین همچنین گزار

مادة شک مارفی ،افزایش وزن روزانه و رانتدمان غتذایی

کانوال به جیره ،باعث کاهش چربی کلیه ،و عد تغییر چربتی

با  50و  100میلیگتر در کیلتوگر ال-کتارنیتین تمایتل بته

احشایی و چربی قل

شده است که با نتاین آزمایش حاضتر

افزایش و  200میلیگر در کیلوگر ال-کتارنیتین تمایتل بته

همخوانی دارد.

جدول 2
جیرهها
صفا

مورد معالعه

تفالة دانة

شاهد

انار

ال-کارنیتین

ال-کارنیتین  +تفاله دانة
انار

عای استاندارد
میانگینها

وزن اولیه (کیلوگر )

16/49

16/53

16/55

16/52

0/27

وزن نهایی (کیلوگر )

26/84

26/22

27/20

27/46

0/88

افزایش وزن در کل دوره (کیلوگر )

10/31

9/68

10/68

10/94

0/88

افزایش وزن روزانه (گر در روز)

122/86

115/25

127/01

130/38

10/49

مادة شک مارفی(گر در روز)

904/47

822/81

904/38

879/77

30/51

7/49

7/52

7/27

7/22

0/53

ضری

تبدیل غذایی
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(غنتتی از

[ .]16اما در این معالعه چربی کلیه ،چربی دور قل  ،چربی

در گوستتفندان تغذیتته شتتده بتتا روغتتن ذر

لینولئیک اسید) متابولیسم چربی در بافت آدیاوز (مهار سنتز

دا لی کاهش و سعح مقعع عضله النگیسموس بتا تغذیتة

اسیدهای چرب و فعالیت آنزیمهای لیاوژنیک) تحت تتأثیر

تفالة انار و ال کارنیتین افزایش نشان داد .آنها بیتان کردنتد

قرار میگیرد[ .]31در جوجههتای گوشتتی ،جیترة غنتی از

که اگر کارنیتین اکسیداسیون اسیدهای چترب را بتهوستیلة

کتتاهش ذ یتتره چربتتی شتتکمی

انتقال از دیواره میتوکندری افتزایش دهتد بایتد بتا مکمتل

استتید لینولئیتتک ستتب
می شود[ .]28مشخ

الکارنیتین کاهش در ذ یرة چربی اتفا افتد.

شده است که اسید لینولئیک و اسید

لینولئیک مزدوج میتوانند توزیتع چربتی در بتدن را تغییتر

در آزمایش روی بزهای دورة پرواری سعح مقعع عضله

دهند .گزار

شده است که اسید لینولئیک و اسید لینولئیک

با افزایش ال-کارنیتین افزایش و پوشش چربی بدن با مقادیر

مزدوج سب

کاهش توده چربی در بدن میشوند[ .]5سعح

کم کاهش و با مقدار باالی ال-کانیتین افتزایش یافتت [.]32

مقعع عضله راسته همبستگی مابتی با وزن زنتده دارد[،]27

ضخامت چربی دندة  ،12درصد گوشت بدون چربی ،چربتی

معنتاداری وجتود

کلیه و درجه تولید تحت تأثیرتأثیر ال-کارنیتین قرار نگرفتند.

بین میانگین سعح مقعع عضله راستته

نتاین مابت بهعلت همزمانی افزایش منبع استید چرب(تفالتة

چون بین وزن نهتایی بزغالتههتا تفتاو
نداشت ،عد تفاو

دانة انار) در جیره و ال کارنیتین مارفی است.

بزغالهها قابل انتظار بتود .نتیجتة تحقیتق حاضتر بتا نتتاین
استفاده از ال-کارنیتین بر روی گوسالههای ا ته همختوانی

تأثیر استفاده از ال-کارنیتین و تفالة دانة انار بتر اجتزای

داشت[ .]15اگرچه در این معالعه وزن کبد و کلیته ،تحتت

الشه (جدول  )4نشان داد درصد وزن گتردن ،راستته ،ران،

تأثیرتأثیر ال-کارنیتین قرار نگرفتت ،امتا در تحقیتق مشتابه

سردست و پهلو تحت تأثیر جیرههای آزمایشی قرار نگرفته

وزن آنها بهصور
بر ال

درجه دو افزایش یافتند [.]32

نتاین معالعة حاضر ،گزار

است .این یافتهها موافق با نتاین آزمایش استتفاده از ستعح
دو درصد روغن آفتتاب گتردان در جیترة بزغالته پترواری

شده استت کته

در گوساله های ا ته پرواری چربتی الشته ،چربتی پشتت،
باور

است[.]21

غیرمعناداری با افزایش ال-کارنتین افزایش یافتنتد

جدول 4
صفا

مورد معالعه

جیرهها

عای استاندارد میانگینها

شاهد

تفالة دانة انار

ال-کارنیتین

ال-کارنیتین  +تفالة دانة انار

گردن

10/61

10/78

10/85

10/38

0/62

راسته

25/71

24/30

25/97

26/91

1/31

ران

29/79

31/06

29/60

32/56

1/64

سردست

23/04

22/95

22/34

21/11

1/25

پهلو

10/69

10/88

11/22

10/42

0/70
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موافق با نتاین آزمایش حاضتر ،درمعالعتة انجتا شتده

ماده شک) مخاوصتاً ستعن پتایین تتانن متتراکم(0/11

روی بزغالههای مهابادی با دو درصد روغن متاهی ،روغتن

درصد ماده شک) در تفالة دانة انار باعث شده استت کته

الشتة تحتت

با این مادة وراکی تأثیری بر قابلیت

کردند که صتفا

پالم و روغن سویا گزار

جایگزینی دانة غال

تأثیر منبع روغن جیره قرار نگرفت[ .]23همچنین با افزودن

هضم مواد مغذی و و

سه درصد روغن کانوال و روغن پالم به جیتره بزغالتههتای

با عد تأثیر منفی تفالة دانة انار بر ماده شتک ماترفی و

پرواری تغییری در وزن اجزای الشه مشاهده نکردنتد[.]17

عملکرد قابل مشاهده است.

تغییرنکردن وزن قععا

الشه در برههتای تغذیته شتده بتا

روغن سویا و روغتن زرد نیتز گتزار

تحقیقا

شتده استت [،]11

وراکی نداشته باشد ،این تتأثیر

بسیار کمی در رابعه با تأثیر ال-کتارنیتین بتر

روی قابلیت هضم صور

گرفته است .در معالعته مشتابه

تغییرنکردن در اجزای الشة بزغاله ها در آزمایش حاضتر را

تجویز شش گر در روز ال-کتارنتین در گاوهتای ابتتدای

نیز میتوان به یکستان بتودن عملکترد و وزن کشتتار آنهتا

دورة شیردهی قابلیت هضم ظاهری در کل دستگاه گوار

نسبت داد [.]4

را بهبود داد [ .]19اما در معالعة دیگر قابلیت هضم ظاهری

تأثیر استفاده از ال-کارنیتین و تفالة دانة انار بر قابلیتت

پتتروتئین تتا  ،دیتتوارة ستتلولی ،دیتتوارة ستتلولی بتتدون

وراک در جدول  5نشان داده شده

عتی کتاهش یافتت.

هضم ظاهری ترکیبا

همیسلولز و مادة آلتی بتهصتور

است .قابلیت هضم ظاهری چربی ا بزغالتههتای تغذیته

همچنین مقدار انرژی موجتود در متدفوع باتور

شده با تفالة انار همراه با مکمل ال-کارنیتین به طور معنادار

افزایش یافت .که این امر منجر به کاهش انرژی قابل هضم

افزایش یافت .اگرچه در این تیمار قابلیتت هضتم ظتاهری

شده بود[.]19

ماده آلی مشابه با سایر تیمارها بود (.)p>0/05
در معالعه روی محاوال

عتی

در استفادة منابع مختلف روغتن همتراه بتا مکمتل ال-
کارنیتین ،قابلیت هضم ترکیبا

جانبی انار ،افتزودن چهتار

وراک تحت تتأثیر منتابع

درصد عاارة دانة انتار بته جیترة گاوهتای شتیری باعتث

دانه روغنی قرار نگرفت ،امتا تغذیته ال-کتارنیتین قابلیتت

افتتزایش قابلیتتت هضتتم متتاده شتتک و دیتتواره ستتلولی و

هضم ظاهری دیوارة سلولی را کاهش داد و قابلیتت هضتم

متعاقباً افزایش تولید شیر شده است[ .]30اما در معالعته ای

اسیدهای چرب را بهبود داد ،اما بر سایر بخشها بیتأثیر بود

روزانه  5یا  10گر عاتارة انتار تتأثیری بتر

[ .]13محققتتین نشتتان دادنتتد کتته تغذیتتة ال-کتتارنیتین در

قابلیت هضم ماده شک ،ماده آلی نشاسته نداشتته استت

گاوهای اوایل شیردهی قابلیت هضم استید هتای چترب را

اگرچه باعث کتاهش قابلیتت هضتم پتروتئین و چربتی در

بهبود و تمایل به بهبود قابلیت هضم متادة شتک و متاده

دیگر مار

گوسالة شیر وار شده است [ .]25وجود تفتاو
حاصل از تأثیر استفاده از محاوال

آلی داشتهاند[.]18

در نتتاین

هزینة وراک برای تولید هر کیلوگر افزایش وزن زنده

جتانبی انتار بتر متادة

شک مارفی و قابلیت هضم مواد مغذی در آزمایشهای
مختلف را میتوان تفاو
مقدار ماتر

در نتوع محاتول جتانبی انتار،

الشه (با توجه به افتزایش وزن زنتده و بتازده الشته) بترای

در حیتوان متورد آزمتایش

تیمارهای آزمایشی محاسبه شد (جتدول  .)6قیمتت پتایین

گفته شده میتوان بیتان کترد

باعث کاهش قیمتت

تفالته و تفتاو

نسبت داد .با توجه به معال

(باتوجه به ضری

تبدیل غذایی) و نیز تولید هتر کیلتوگر

تفالة دانة انار نسبت به دانههای غال

تما شده هر کیلوگر جیره شد (قیمت هر کیلوگر جیتره

که در آزمایش حاضر پایین بودن سعح تتانن( 2/95درصتد
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بر حس

 100درصد ماده شک برای جیترههتای  1تتا 4

ایجاد نکرد ،اما با توجه به قیمت پایین تفالة دانة انتار نستبت

بهترتی

 7098 ،6607 ،7044و  6661ریال محاسبه شد) و

میتوان با جایگزینی این مادة وراکی هزینه تولیتد

به غال

به دنبال استفاده از تفالة دانة انار در جیتره ،هزینتة توراک

را کاهش داد .همچنین از مشکال

برای تولید هر کیلوگر افزایش وزن زنده ( )p =0/08و هر

انباشت این فرآوردة جانبی کشتاورزی جلتوگیری کترد .ال-

کیلوگر الشه گر کاهش یافت (.)p =0/05

کارنیتین هم مکمل مؤثری بر بهبود عملکرد همراه تفاله انتار

با توجه به نتاین حاصل از این پژوهش اگرچه جایگزینی
دانه غال

زیستمحیعتی ناشتی از

در بزغالههای پرواری نشان نداد ،اگرچه قابلیت هضم چربی
ا را افزایش دادند.

با تفالة دانة انار از نظر عملکردی تغییر معنتاداری

1

جدول  .5تأثیر استفاده ازتفالة دانة انار و ال-كارنیتین بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی بزغالههای مهابادی
جیره
صفا

مورد معالعه

شاهد

تفالة دانة انار

ال-کارنیتین

ال-کارنیتین +
تفالة دانة انار

عای استاندارد

سعح معناداری

میانگین ها

مادة شک

78/63

79/63

75/65

77/91

1/30

0/22

مادة آلی

70/16

70/26

71/65

74/25

1/25

0/13

پروتئین ا

65/33

67/22

68/20

70/72

1/56

0/16

چربی ا

a

b

78/96

2/88

0/05

دیوارة سلولی

43/75

46/29

2/57

0/91

68/33

b

ab

75/41a
45/35

72/87

44/51

 :a-bتفاوت ارقام با حروف غیرمشابه در هر ردیف ،معنادار است (.)p>۰/۰۵

جدول  .6تأثیر استفاده از تفالة دانة انار بر هزينة خوراک( 1ريال) به ازای هر كیلوگرم افزايش وزن زنده و الشه گرم
جیرهها
صفا

مورد معالعه

هزینتته تتوراک بتتهازای هتتر
کیلوگر افزایش وزن زنده
هزینتته تتوراک بتتهازای هتتر
کیلوگر الشه گر

2

عای استاندارد

سعح

میانگین ها

معناداری

52763

49684

51605

48092

2045

0/08

132502a

125750ab

128628ab

116360b

5609

0/05

شاهد

تفالة دانة
انار

ال-کارنیتین

ال-کارنیتین  +تفالة
دانة انار

 .1قیمت هر کیلوگرم از مواد خوراکی (ریال) به صورت زیر در نظر گرفته شده است :یونجه  ،62۰۰سیالژ ذرت  ،14۰۰دانه جو ،8۰۰۰ :دانه ذرت
 ،88۰۰کنجاله سویا  ،168۰۰کنجاله کلزا  ،11۵۰۰سبوس گندم  ،38۰۰تفالة دانة انار  ،4۰۰۰کربنات کلسیم  ،12۰۰مکمل معدنی-ویتامینی ،2۵۰۰۰بی-
کربنات سدیم  ،18۰۰۰نمک  ،4۰۰ال-کارنیتین .18۰۰۰۰
 .2وزن الشه در جدول  3گزارش شده است.
 :a-bتفاوت ارقام با حروف غیر مشابه در هر ردیف ،معنادار است (.)p>۰/۰۵
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the effects of Pomegranate Seed Pulp (PSP) containing long-chain
fatty acids with L-carnitine (LC) on performance and carcass traits of 32 Mahabadi male kids.
Experimental diets were (1) diet without PSP and LC, (2) diet with 10% PSP kg/DMI and without LC, (3)
diet without PSP and with 300 ppm LC kg/DMI, and (4) diet with 10% PSP and 300 ppm LC kg/DMI.
Kids were slaughtered at the end of study and carcass characteristics were measured. Addition of PSP and
LC in diet decreased kidney fat (p<0.05). The kids fed with PSP and LC supplement had higher fat
digestibility than other treatments (p<0.05). Furthermore, the use of PSP in the diet decreased the feed
cost per kg of hot carcass (p=0.05). The results of this study indicated that replacing a part of dietary
cereal grains with PSP and LC supplement decreased kidney fat. Also, the simultaneous use of LC and
PSP increased apparent digestibility of fat, and showed numerically higher performance. According to the
results of this study, the PSP can be used as an economical byproduct without negative effects on
performance, and along with LC in the diet of kids it will reduce kidney fat as well.
Keywords: carcass efficiency, digestibility, fattening kids, L-carnitine, performance, pomegranate seed
pulp.

Email: Akbari.amir1@gmail.com

