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 چكيده

 32با استتفاده از  کارنیتین، بر عملکرد و صفا  الشه  –های چرب بلند زنجیر به همراه ال انار حاوی اسید ةتفاله داندر این تحقیق تأثیر 
 ةدرصتد تفالت   10جیره با  .2  کارنیتین-انار و ال ةجیره بدون تفاله دان .1 شامل: یآزمایش های . جیرهبررسی شدرپس بزغاله نر مهابادی 

 10جیره با  .4 شک و  ةکارنیتین در کیلوگر  ماد-قسمت در میلیون ال 300انار با  ةدان ةجیره بدون تفال .3  کارنیتین-انار بدون ال ةدان
و صتفا    کشتتار  ،در انتهای آزمتایش  ها . بزغالهبود شک  ةکارنیتین در کیلوگر  ماد-قسمت در میلیون ال 300انار با  ةدان ةتفال درصد

هتای   . بزغاله(p<05/0) کاهش دادرا چربی دور کلیه  ،کارنیتین به جیره-الهمراه  انار ةدان ةافزودن تفال .گیری شد مربوط به الشه اندازه
 تا  بتاالتری نستبت بته تیمارهتای دیگتر داشتتند        کارنیتین قابلیت هضتم ظتاهری چربتی    -ال تفالة انار همراه با مکمل تغذیه شده با

(05/0>p)    ( 05/0. همچنین با استفاده از تفاله دانه انار در جیره، هزینه  وراک برای تولید هر کیلوگر  الشته گتر  کتاهش یافتت =p.) 
باعث کاهش به جیره کارنیتین -الهمراه با افزودن نی بخشی از دانه غال  جیره با تفاله دانه انار نتاین این آزمایش نشان داد که جایگزی

چربتی  تا ، عملکترد عتددی     قابلیت هضتم ظتاهری    با افزایشکارنیتین و تفاله دانه انار -الاستفاده همزمان  . همچنینچربی کلیه شد
بتدون  قیمتت،  ارزان  محاتول جتانبی  توان به عنوان  میتفاله دانه انار را  آزمایش، حاصل از این نیبا توجه به نتاباالتری نیز نشان داد. 

 .استفاده کرد یپروار های بزغاله ةریدر جکارنیتین -با کاهش چربی کلیوی به همراه مکمل البر عملکرد،  یمنف ریتأث

 .قابلیت هضم ،دبزغاله پرواری، تفاله دانه انار، عملکر، کارنیتین، بازده الشه-ال ها: واژه كلید
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 مقدمه

 هتای  پترور  دا  را هزینته   هتای  درصد هزینه 70حدود در 

استتفاده از   دهد. به همین علتت  میتغدیه به  ود ا تااص 

ضتتایعا  کشتتاورزی و صتتنایع غتتذایی موجتت  کتتاهش    

استتتفاده از ضتتایعا   شتتود. متتیپتترور  دا   هتتای هزینتته

کته   راآنهتا   عرا  زیست محیعی ناشی از دفتع  کشاورزی 

 استت را یکی از مشکال  اساسی پیش روی جوامع بشتری  

، کشاورزی فرعی های وردهآیکی از این فر. [29] کاهش دهد

 یکی پونیکاسه، ة انواد به متعلق انار انار است. گیاه ةدان ةتفال

   .شود می محسوب  وراکی های میوه ترین قدیمی از

ن تت  570000انتار در ایتران حتدود     ةمیزان تولید سالیان

فترآوری   هتای  درصد آن در کار انه 50که در حدود  است

انتتار بتته محاتتوال  مختلفتتی ماتتل آب انتتار، رب انتتار، و 

در حتدود  عتالوه ستاالنه    شتود بته   متی کنسانتره انار تبدیل 

ة پوستت و تفالته دانت   نظیر فرعی  های فرآورده تن 120000

عنوان ضایعا   بهبهینه نشده و  ةکه از آنها استفاد تولید شده

درصد روغن  19تا  6انار  ةدان ة[. تفال12شوند] میمحسوب 

بزهتای شتیری    ة[. گنجاندن ایتن  توراک در جیتر   1]دارد 

سب  افزایش میزان ، میزان تولید شیر ایجاد کاهش دربدون 

و غلظتت   یین[. عالوه بر قیمتت پتا  22]شود میچربی شیر 

 انتار، ایتن   ةدان ةباالی اسید لینولنیک مزدوج موجود در تفال

 وراک حاوی ترکیبا  پلی فنولی است که عمتدتاً شتامل   

اسید االژیک و مشتقا  آن، پونیکاالژین و پونیکالین بتوده  

 [.26] دارند اکسیدانی و  اصیت آنتی

کارنیتین برای انتقال اسیدهای چرب زنجیر بلنتد از  -ال

سیتوزول به دا ل میتوکندری مورد نیاز استت و در   ةدیوار

ضتروری استت.    Iپالمیتوئیل ترانستفراز  نتیجه برای فعالیت

کارنیتین باعث افتزایش اکسیداستیون استیدهای چترب     -ال

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

 هتای  کارنیتین افزایش وزن روزانه را در گوستاله -مکمل ال

پالستما را کتاهش    ای در حال چترا بهبتود و نیتتروژن اوره   

 هتای  جیتره  بهکارنیتین -الودن در تحقیقی افز[. 32]دهد می

ذر  و پودر پر، افزایش وزن روزانه و راندمان  ةدان ةبر پای

کتارنیتین  -[. مکمل ال17بهبود داد]ها  را در گوساله  وراک

با کاهش تجمع چربی در کبتد و تحریتک  تروج گلتوکز     

بهبتتود وضتتعیت گلتتوکز و کتتاهش وقتتوع   ستتب کبتتدی 

 [. 7شود] مییهای متابولیکی در اوایل شیرده بیماری

انجا  گرفته بتا استتفاده از روغتن ستویا بته       ةدر معالع

کتارنیتین  -مکمل ال ،های پرواری کارنیتین در بره-همراه ال

ثیری بر مار   وراک نداشت، اما قابلیت هضم چربتی  أت

افزایش وزن روزانه و ضتری  تبتدیل را بهبتود     ،و پروتئین

 ،کتارنیتین -لروغتن ستویا و ا  از   پاستفاده توهمچنین . ددا

بتا   [.13] داده بودرا کاهش ها  برهگلیسرید  ون  میزان تری

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

آن بتا  متقابل  آثارآن در بدن و عد  بررسی  های سایر نقش

توان از این تحقیق در بهبود راندمان تولید  تفاله دانه انار، می

 ای تغذیته  آثتار همچنتین  . گرفتره و بهبود کیفیت الشه به

حاوی استیدهای   ةانار که منبع گیاهی شنا ته شد ةدان ةتفال

و از ایتن   شتده کمتی   ةمعالع ،چرب غیراشباع مزدوج است

هتد  از ایتن    .ز اهمیت استئنظر انجا  تحقیق حاضر حا

عنوان منبتع استید    انار به ةدان ةتفال استفاده ازبررسی  معالعه

اجتزای   عملکرد، برکارنیتین -ال همراه بهچرب بلند زنجیر 

هتای   الشه و قابلیت هضم ظاهری متواد مغتذی در بزغالته   

 بود. پرواری 

 

 ها مواد و روش

نر نژاد مهابتادی   ةرپس بزغال 32برای انجا  این آزمایش از 

کیلتتوگر  در  5/16بتتا میتتانگین وزن  ،ماهتته پتتننتتتا  چهتتار

اده شتد.  استتف ایستگاه علو  دامی پردیس کشتاورزی کترج   

انفترادی قترار    هتای  به طتور تاتادفی در جایگتاه    ها بزغاله

 به آب و  وراک دسترسی داشتند.  انهآزاد و ندگرفت
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 ) درصد مادة خشک( آزمايشی های مواد خوراكی و تركیب شیمیايی جیره .1جدول 

   ها جیره  ) برحس  مادة  شک(ترکیبا 

 انار ةدان ةیتین + تفالکارن-ال کارنیتین-ال تفالة دانة انار شاهد 

 60/14 60/14 60/14 60/14 یونجه

 40/15 40/15 40/15 40/15 ذر  سیلو شده  

 40/35 26/41 40/35 26/41 جو

 85/6 04/11 85/6 04/11 ذر 

 06/3 06/3 06/3 06/3 کلزا ةکنجال

 سویا   ةکنجال

 سبوس گند 

 1انار ةدان ةتفال

74/3 

64/7 

0 

74/3 

64/7 

00/10 

74/3 

64/7 

0 

74/3 

64/7 

00/10 

 300 300 0 0 )قسمت در میلیون(2کارنیتین-ال

 10/1 10/1 10/1 10/1 کربنا  کلسیم

 85/0 85/0 85/0 85/0 3ویتامینی -مکمل معدنی

 85/0 85/0 85/0 85/0 بیکربنا  سدیم

 51/0 51/0 51/0 51/0 نمک

     4ترکیبا  شیمیایی

 57/2 61/2 57/2 61/2 کیلوگر (   متابولیسم)مگاکالری در قابل انرژی

 92/69 92/69 92/69 92/69  شک)درصد( ةماد

 00/14 00/14 00/14 00/14 پروتئین  ا )درصد ماده  شک(

  شک( ة)درصد ماددیوارة سلولی

 ة)درصتتد متتاد فیبری هتتای غیتتر  کربوهیتتدرا 

  شک(

  شک( ةکلسیم)درصد ماد

  شک( ةفسفر)درصد ماد

90/28 

40/48 

73/0 

42/0 

90/28 

40/48 

73/0 

42/0 

70/31 

20/44 

90/0 

41/0 

70/31 

20/44 

90/0 

41/0 

پذیر و  درصد پروتئین تجزیه 75درصد پروتئین  ا ) 12/11در کیلوگر  انرژی قابل متابولیسم،  57/2مگاکالری در کیلوگر  انرژی  ا ،  96/3حاوی  .1
درصد فیبتر نتامحلول در شتوینده استیدی،      1/31فیبر  نامحلول در شوینده  نای، درصد  5/43درصد عااره اتری،  5/12درصد پروتئین عبوری(،  23
 درصد فسفر)بر اساس ماده  شک( 22/0درصد کلسیم،  73/1درصد  اکستر،  2/9درصد کربوهیدرا  غیر فیبری،  9/26
 .استن لوهمسالمت دا  %( وارداتی شرکت آرین رشدافزا محاول شرکت آلمانی 20کارنیتین -کارنیکینگ)ال 2
 E ،2500گتر  ویتتامین    میلتی  D ،200المللتی ویتتامین     هتزار واحتد بتین    A ،200المللی ویتامین  هزار واحد بین 600کیلوگر  مکمل ویتامینی دارای  3

 300 ،گر  مس میلی 300 ،گر  آهن میلی 3000 ،گر  منگنز میلی 2200  ،گر  منیزیم میلی 21000 ،گر  فسفر 80 ،گر  کلسیم 195اکسیدان ،  گر  آنتی میلی
 گر  سلنیو  بود. میلی 1/1گر  ید و  میلی 120 ،گر  کبالت میلی 100 ،گر  روی میلی

مگاکالری در کیلوگر  متاده  شتک(، ستاس بتا توجته بته        96/3شد) گیری انرژی  ا  آن اندازه نخستانار  ةانرژی قابل متابولیسم دان ةبرای محاسب .4
مگاکتالری در کیلتوگر     21/3درصد( انرژی قابل هضم آن تعیین شد) 81گیری شده بود) اندازه in vitroو  in situ  شک که به رو  ةقابلیت هضم ماد

مگاکتالری در کیلتوگر  متاده  شتک(.     96/3استتفاده شتد)   ME= 0/8 DE[21] انترژی قابتل متابولیستم آن از فرمتول      ة شتک( و بترای محاستب    ةماد
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به طور تاادفی  ،دهی عاد  ةروز 14 ةبعد از اتما  دور

تغذیه شتدند.  روز  84به مد  ی آزمایش های جیرهبا یکی از 

کارنیتین، جیره -انار و ال ةدان ةبدون تفال ةجیر ها شامل: جیره

بتدون   ةکتارنیتین، جیتر  -انار بتدون ال  ةدان ةدرصد تفال 10با 

کتارنیتین در  -قستمت در میلیتون ال   300انتار بتا    ةدانت  ةتفال

انتار بتا    ةدانت  ةدرصد تفال 10با  ةیر شک و ج ةکیلوگر  ماد

 شک،  ةکارنیتین در کیلوگر  ماد-قسمت در میلیون ال 300

 ةانار مورد استفاده در این تحقیق از کار ان ةدان ةتفال. بودند

انار شرکت ساوه تهیه شد. در این کار انته   ةانترتتولید کنس

شتده و ستاس محتویتا      گیتری  انتار پوستت   ةمیو نخست

حاصتل از آبگیتری در    ة. تفالت شتود  متی یری دا لی آن آبگ

گراد، به مد   سانتی ةدرج 60وانی در دمای  های کن  شک

انار بتا توجته بته     ةدان ة)سعوح تفال ساعت  شک شد 48

و ، [20 راستان جنتوبی ]   ةتحقیق انجا  شده در بز آمیختت 

شرکت سازنده انتخاب شتده   ةکانیتین با توجه به توصی-ال

مین أبترای حتداکار رشتد و تت     هتا  لته بزغا ةپای ةاست(. جیر

توسط انجمن ملی تحقیقتا    احتیاجا  غذایی توصیه شده

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

 7: 00)در ساعت مخلوط و در حد اشتها در دو نوبت کامالً

 داده شد.قرار  ها ( در ا تیار بزغاله17: 00و ساعت

 هتا  تئین  تا  جیتره  مقدار انرژی قابل متابولیسم و پترو 

بته   هتا  بزغالته  آ ور  شک مارفی و پس ةیکسان بود. ماد

آزمایش سه  ة. از  وراک در طول دورشدطور روزانه ثبت 

و ترکیبتا  شتیمیایی متواد  توراکی طبتق       گیری بار نمونه

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

هر بزغاله در  های مدفوع گرفته شده و نمونه ةنمون ها بزغاله

نهایی قابلیتت هضتم    ةنهایت با هم مخلوط شده و در نمون

ظاهری مواد مغذی با استفاده از نشانگر  اکستتر نتامحلول   

مقتادیر   ،عنوان معر  دا لی استفاده شتد  ( بهAIAدر اسید)

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

هفتته یتک بتار     هارچ، هر ها تعیین تغییرا  وزن بدن بزغاله

 ةساعت گرسنگی و قبل از تغذیه وعتد  16تا  14با رعایت 

هتا   پرواربندی، دا  ةکشی انجا  شد. در پایان دور صبح وزن

دقیقته پتس از کشتتار بته منظتور       45هتا   ذبح و وزن الشته 

. تفکیتک الشته انجتا  و    شتد گیری بازده الشه ثبتت   اندازه

شتتی، وزن  عالوه بر سعح مقعع راسته و ضخامت چربتی پ 

 . [10] گیری شد احشاء اندازه قععا  مختلف الشه و

بتا استتفاده از    بر استاس طترح کتامالً تاتادفی    ها  داده

 .ندشدتجزیه  1برای رابعة  MIXEDو رویه  SASافزار  نر 

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

متدل  عنتوان متغیتر کمکتی وارد     در شروع آزمایش بهاولیه 

  شدند.

(1    ) Y ijk = µ + Ti +goatj +eij  

 ،goatj اثر تیمار   ،Ti، میانگین کل  µ، متغیر وابسته   Yکه 

  عتتای آزمایشتتی ،eij  اثتتر تاتتادفی حیتتوان در آزمتتایش

 هستند.

 

 نتايج و بحت

بین وزن اولیه، وزن نهتایی، افتزایش وزن    معناداریتفاو  

 شتک ماترفی و    ةاددر کل دوره، افزایش وزن روزانه، م

 هتای  تغذیه شده بتا جیتره   های ضری  تبدیل غذایی بزغاله

علتت عتد  تفتاو  در    (. 2مشاهده نشد )جتدول  مختلف 

تتوان   میدر معالعه حاضر را  ها بزغاله ةعملکرد و بازده الش

، نستبت داد  ها به یکسان بودن سعح انرژی و پروتئین جیره

بوده استت   همچنین مار  مادة  شک بین تیمارها مشابه

تواند دلیلی بر عد  ا تال  اوزان باشد، که این نتاین  که می

 [. 8] در معالعه مشابه نیز گزار  شده است

 12و  شتش ، صتفر دانته انار)  ةسه سعح تفال با استفاده از

متاده  شتک    تغییتری در  ،بزهتای شتیرده   ةدرصد( در جیتر 

 شتده [. گزار  22]مشاهده نشدمارفی و افزایش وزن بزها 

انتار   ةدانت  ةدرصد تفال 14و  هفتکه استفاده از سعوح  است

 [.2]ندارد  شک گاوهای شیری ةتأثیری بر مار  ماد
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کارنتین به جیتره تأثیرتتأثیری    در این آزمایش افزودن ال

ها نداشت. در همین رابعه گتزار  شتده    بر عملکرد بزغاله

ا تته در   هتای  کارنیتین در گوستاله -افزودن مکمل الاست 

 شتک ماترفی، افتزایش وزن     ةبتر متاد  اثری  وارپر ةدور

[. همچنتین در  16]نتدارد روزانه و ضتری  تبتدیل غتذایی    

که بتا ستعوح    پرواری ةماد های ا ته و گوساله های گوساله

ی مشتاهده  تتأثیر کتارنیتین تغذیته شتدند، تأثیر   -مختلف ال

تر از مقدار مؤثر به رودة باریک بترای   ، که سعح پاییننکردند

تغذیته شتده    های در گوساله اگرچه ،[14]تجذب رسیده اس

 هشتکارنیتین ضری  تبدیل غذایی را -مکمل ال ،با پودر پر

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

 24 هتا  گر  در روز افزا  یافت، رشتد گوستاله   5/0صفر به 

گتر  در روز رشتد    یتک بتا   اما[. 32]ه استدرصد بهبود یافت

 32گتر  در روز   دوبتا   پیتدا کترده، و  ی کتاهش  میزان کمت  به

، هتا  [. در آزمایش دو  با بره32]مشاهده کردنددرصد افزایش 

 شک مارفی، افزایش وزن روزانه و رانتدمان غتذایی    ةماد

 تمایتل بته   کتارنیتین -در کیلتوگر  ال  گتر   میلی 100و  50با 

تمایتل بته   کتارنیتین  -در کیلوگر  ال گر  میلی 200افزایش و 

 ةبتا جیتر  هتای تغذیته شتده     در بتره همچنین . داشتند کاهش

 ،کتارنیتین -مکمل ال افزودن ،نیتروژن غیرپروتئینی باالحاوی 

 نداشتت، بتا ایتن حتال     شتک ماترفی    ةی بر مادتأثیرتأثیر

کتارنیتین و  -میانگین افزایش وزن روزانه در تیمار حتاوی ال 

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

کارنیتین بر وزن الشه گر ، -انار و ال ةدان ةاستفاده از تفال

 معنتتتاداریتتتتأثیر هتتتای دیگتتتر  و قستتتمت بتتتازده الشتتته

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

تتر و طحتال    کارنیتین دریافت کردنتد، دستت و پتای ستبک    

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

مشتابه بتا   . (p<05/0ین و تفالة دانة انار کاهش یافتت) کارنیت

درصتد روغتن    دوافتزودن   نتاین حاصل از پژوهش حاضتر، 

پترواری   هتای  بزغاله ةدرصد روغن کانوال به جیر سهسویا و 

[. ایتن  17،23]نداشتت  تأثیر چندانی بتر  اوصتیا  الشته    

محققین همچنین گزار  کردند که افتزودن روغتن ستویا و    

باعث کاهش چربی کلیه، و عد  تغییر چربتی   ،رهکانوال به جی

احشایی و چربی قل  شده است که با نتاین آزمایش حاضتر  

 .  همخوانی دارد

 

 2جدول 

 صفا  مورد معالعه

   ها جیره 
 استاندارد  عای

 شاهد ها میانگین
 ةدانتفالة 

 انار
 کارنیتین-ال

  ةکارنیتین + تفاله دان-ال

 انار

 27/0 52/16 55/16 53/16 49/16  (وزن اولیه )کیلوگر

 88/0 46/27 20/27 22/26 84/26 وزن نهایی )کیلوگر (

 88/0 94/10 68/10 68/9 31/10 افزایش وزن در کل دوره )کیلوگر (

 49/10 38/130 01/127 25/115 86/122 افزایش وزن روزانه )گر  در روز(

 51/30 77/879 38/904 81/822 47/904 مادة  شک مارفی)گر  در روز(

 53/0 22/7 27/7 52/7 49/7 ضری  تبدیل غذایی
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)غنتتی از  در گوستتفندان تغذیتته شتتده بتتا روغتتن ذر 

)مهار سنتز  لینولئیک اسید( متابولیسم چربی در بافت آدیاوز

لیاوژنیک( تحت تتأثیر   های اسیدهای چرب و فعالیت آنزیم

از  غنتی  ةگوشتتی، جیتر   هتای  [. در جوجه31]گیرد میقرار 

استتید لینولئیتتک ستتب  کتتاهش ذ یتتره چربتتی شتتکمی    

[. مشخ  شده است که اسید لینولئیک و اسید 28]شود می

توانند توزیتع چربتی در بتدن را تغییتر      میلینولئیک مزدوج 

اسید لینولئیک و اسید لینولئیک  گزار  شده است کهدهند. 

[. سعح 5]شوند می بدنمزدوج سب  کاهش توده چربی در 

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

وجتود   اداریتفتاو  معنت   هتا  چون بین وزن نهتایی بزغالته  

نداشت، عد  تفاو  بین میانگین سعح مقعع عضله راستته  

بتا نتتاین   تحقیتق حاضتر    ةقابل انتظار بتود. نتیجت   ها بزغاله

ا ته همختوانی   های کارنیتین بر روی گوساله-استفاده از ال

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

نگرفتت، امتا در تحقیتق مشتابه      قرار کارنیتین-التأثیرتأثیر 

   [.32] ندصور  درجه دو افزایش یافت هبوزن آنها 

، گزار  شده استت کته   حاضر ةمعالعنتاین بر  ال  

چربتی الشته، چربتی پشتت،      پرواریا ته  های در گوساله

 کارنتین افزایش یافتنتد -یش البا افزا اداریباور  غیرمعن

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

بتا تغذیتة   و سعح مقعع عضله النگیسموس  کاهش دا لی

. آنها بیتان کردنتد   نشان داد افزایشکارنیتین  تفالة انار و ال

 ةوستیل  هکه اگر کارنیتین اکسیداسیون اسیدهای چترب را بت  

توکندری افتزایش دهتد بایتد بتا مکمتل      انتقال از دیواره می

 .چربی اتفا  افتد ةکارنیتین کاهش در ذ یر ال

سعح مقعع عضله  روی بزهای دورة پرواریدر آزمایش 

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

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

وشت بدون چربی، چربتی  ، درصد گ12 ةضخامت چربی دند

کارنیتین قرار نگرفتند. -ال تأثیرکلیه و درجه تولید تحت تأثیر

علت همزمانی افزایش منبع استید چرب)تفالتة    نتاین مابت به

 دانة انار( در جیره و ال کارنیتین مارفی است.

انار بتر اجتزای    ةدان ةکارنیتین و تفال-تأثیر استفاده از ال

رصد وزن گتردن، راستته، ران،   د ( نشان داد4)جدول الشه 

آزمایشی قرار نگرفته  های سردست و پهلو تحت تأثیر جیره

ستعح   از استتفاده آزمایش موافق با نتاین  ها است. این یافته

بزغالته پترواری    ةدرصد روغن آفتتاب گتردان در جیتر    دو

 [. 21]است

 

  4جدول 

 صفا  مورد معالعه
 ها جیره

 ها میانگین استاندارد  عای
 کارنیتین + تفالة دانة انار-ال کارنیتین-ال تفالة دانة انار دشاه

 62/0 38/10 85/10 78/10 61/10   گردن

 31/1 91/26 97/25 30/24 71/25  راسته

 64/1 56/32 60/29 06/31 79/29 ران

 25/1 11/21 34/22 95/22 04/23  سردست

 70/0 42/10 22/11 88/10 69/10 پهلو



 خانلو رضا میرزايی الموتی، مهدی گنج افجانی، حمید امانلو، ابوالفضل زالی، حمید كبریاامیر 

 

 1396تابستان   2شماره   19دوره 

344 

انجتا  شتده    درمعالعتة ن آزمایش حاضتر،  موافق با نتای

درصد روغن متاهی، روغتن    دومهابادی با  های بزغاله روی

تحتت   ةپالم و روغن سویا گزار  کردند که صتفا  الشت  

با افزودن  [. همچنین23تأثیر منبع روغن جیره قرار نگرفت]

 هتای  درصد روغن کانوال و روغن پالم به جیتره بزغالته   سه

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

تغذیته شتده بتا     هتای  وزن قععا  الشه در بره نکردنتغییر

 [،11] روغن سویا و روغتن زرد نیتز گتزار  شتده استت     

در آزمایش حاضتر را   ها بزغاله ةدر اجزای الش نکردنتغییر

توان به یکستان بتودن عملکترد و وزن کشتتار آنهتا       مینیز 

 [.4] نسبت داد

کارنیتین و تفالة دانة انار بر قابلیتت  -از التأثیر استفاده 

نشان داده شده  5جدول ترکیبا   وراک در هضم ظاهری 

هتای تغذیته     ا  بزغالته قابلیت هضم ظاهری چربی  .است

 به طور معنادارکارنیتین -ال شده با تفالة انار همراه با مکمل

قابلیتت هضتم ظتاهری    افزایش یافت. اگرچه در این تیمار 

 (. p<05/0) مشابه با سایر تیمارها بود ماده آلی

 چهتار افتزودن  در معالعه روی محاوال  جانبی انار، 

گاوهتای شتیری باعتث     ةانتار بته جیتر    ةدان ةدرصد عاار

افتتزایش قابلیتتت هضتتم متتاده  شتتک و دیتتواره ستتلولی و 

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

انتار تتأثیری بتر     ة  عاتار گر 10یا  5زانه ومار  ردیگر 

  قابلیت هضم ماده  شک، ماده آلی نشاسته نداشتته استت  

باعث کتاهش قابلیتت هضتم پتروتئین و چربتی در       اگرچه

[. وجود تفتاو  در نتتاین   25] شیر وار شده است ةگوسال

 ةحاصل از تأثیر استفاده از محاوال  جتانبی انتار بتر متاد    

 های مایش شک مارفی و قابلیت هضم مواد مغذی در آز

، توان تفاو  در نتوع محاتول جتانبی انتار     میمختلف را 

و تفتاو  در حیتوان متورد آزمتایش     مقدار ماتر  تفالته   

توان بیتان کترد    می گفته شدهنسبت داد. با توجه به معال  

درصتد   95/2که در آزمایش حاضر پایین بودن سعح تتانن) 

 11/0ستعن پتایین تتانن متتراکم)     صتاً ماده  شک( مخاو

ده  شک( در تفالة دانة انار باعث شده استت کته   درصد ما

 وراکی تأثیری بر قابلیت  ةغال  با این ماد ةجایگزینی دان

هضم مواد مغذی و  و   وراکی نداشته باشد، این تتأثیر  

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

 عملکرد قابل مشاهده است. 

کتارنیتین بتر   -تأثیر ال تحقیقا  بسیار کمی در رابعه با

مشتابه  روی قابلیت هضم صور  گرفته است. در معالعته  

کتارنتین در گاوهتای ابتتدای    -گر  در روز ال ششتجویز 

شیردهی قابلیت هضم ظاهری در کل دستگاه گوار   ةدور

قابلیت هضم ظاهری  دیگر ة[. اما در معالع19] را بهبود داد

ولی بتتدون ستتل ةستتلولی، دیتتوار رةپتتروتئین  تتا ، دیتتوا 

صتور   عتی کتاهش یافتت.      آلتی بته   ةسلولز و ماد همی

مقدار انرژی موجتود در متدفوع باتور   عتی     همچنین 

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

 [. 19]ه بودشد

-در استفادة منابع مختلف روغتن همتراه بتا مکمتل ال    

بع ترکیبا   وراک تحت تتأثیر منتا   قابلیت هضم کارنیتین،

قابلیتت  کتارنیتین  -دانه روغنی قرار نگرفت، امتا تغذیته ال  

 قابلیتت هضتم  دیوارة سلولی را کاهش داد و  هضم ظاهری

ها بیتأثیر بود  های چرب را بهبود داد، اما بر سایر بخش اسید

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

هتای چترب را    استید قابلیت هضم گاوهای اوایل شیردهی 

متادة  شتک و متاده     قابلیت هضمبهبود و تمایل به بهبود 

 .[18]اند آلی داشته

 زنده وزن افزایش کیلوگر  هر تولید برای  وراک هزینة

 کیلتوگر   و نیز تولید هتر  غذایی( تبدیل ضری  به )باتوجه

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

(. قیمتت پتایین   6شد )جتدول   محاسبه آزمایشی تیمارهای

های غال  باعث کاهش قیمتت   تفالة دانة انار نسبت به دانه

تما  شده هر کیلوگر  جیره شد )قیمت هر کیلوگر  جیتره  
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 4تتا   1هتای   درصد ماده  شک برای جیتره  100بر حس  

ریال محاسبه شد( و  6661و  7098، 6607، 7044ترتی   به

ره، هزینتة  توراک   به دنبال استفاده از تفالة دانة انار در جیت 

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

 (.p= 05/0کیلوگر  الشه گر  کاهش یافت )

اگرچه جایگزینی نتاین حاصل از این پژوهش با توجه به 

دانه غال  با تفالة دانة انار از نظر عملکردی تغییر معنتاداری  

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

توان با جایگزینی این مادة  وراکی هزینه تولیتد   به غال  می

محیعتی ناشتی از    را کاهش داد. همچنین از مشکال  زیست

-انباشت این فرآوردة جانبی کشتاورزی جلتوگیری کترد. ال   

کارنیتین هم مکمل مؤثری بر بهبود عملکرد همراه تفاله انتار  

داد، اگرچه قابلیت هضم چربی های پرواری نشان ن در بزغاله

  ا  را افزایش دادند.  

 

 1مهابادی های كارنیتین بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی بزغاله-و ال تفالة دانة اناراستفاده از تأثیر. 5جدول 

 صفا  مورد معالعه

   جیره 
 استاندارد  عای

 ها میانگین

 

 معناداریسعح 
 کارنیتین-ال تفالة دانة انار شاهد

 کارنیتین +-ال

 تفالة دانة انار

 22/0 30/1 91/77 65/75 63/79 63/78    شک ةماد

 13/0 25/1 25/74 65/71 26/70 16/70  آلی ةماد

 16/0 56/1 72/70 20/68 22/67 33/65 پروتئین  ا 

 a33/68 ab41/75 ab87/72 b96/78 88/2 05/0  چربی  ا 

 91/0 57/2 29/46 51/44 35/45 75/43 سلولی ةدیوار

a-b است دار امعن ،حروف غیرمشابه در هر ردیف: تفاوت ارقام با(۰۵/۰>p.) 

 

 )ريال( به ازای هر كیلوگرم افزايش وزن زنده و الشه گرم 1خوراک ةبر هزين تفالة دانة اناراستفاده از  تأثیر .6جدول 

 صفا  مورد معالعه

   هاجیره 
 استاندارد  عای

 میانگین ها

سعح 

 شاهد اداریمعن
تفالة دانة 

 انار
 کارنیتین-ال

تفالة کارنیتین + -ال

 دانة انار

ازای هتتر  هزینتته  تتوراک بتته

 کیلوگر  افزایش وزن زنده 
52763 49684 51605 48092 2045 08/0 

ازای هتتر  هزینتته  تتوراک بتته

   2کیلوگر  الشه گر 
a132502 ab125750 ab128628 b116360 5609 05/0 

، دانه ذرت 8۰۰۰، دانه جو: 14۰۰، سیالژ ذرت 62۰۰یلوگرم از مواد خوراکی )ریال( به صورت زیر در نظر گرفته شده است: یونجه قیمت هر ک .1

-، بی2۵۰۰۰ویتامینی-، مکمل معدنی12۰۰، کربنات کلسیم 4۰۰۰ تفالة دانة انار، 38۰۰، سبوس گندم 11۵۰۰، کنجاله کلزا 168۰۰، کنجاله سویا 88۰۰

 .18۰۰۰۰ کارنیتین-ال، 4۰۰، نمک 18۰۰۰ کربنات سدیم

 گزارش شده است. 3وزن الشه در جدول  .2

:a-b  ادارمعن ،حروف غیر مشابه در هر ردیفتفاوت ارقام با ( ۰۵/۰است>p.) 
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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. 
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