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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

بر نتایج، ابتکارات، مترتب ی و معنوی تمامی حقوق ماد

هایِ ناشیییی از ان ای ایژ پشوه ، اختراعات و نوآوری

باشد. نقل مطلب می دانشگاه محقق ماددیلی متعلق به 

با ذکر نای  از ایژ اثر، با رعایت مقّررات مربوطه و

ش و  ستاد راهنما و دان شگاه محقق اردبیلی، نای ا دان

مبالمانع است.

 

 

 رشته ارشد یکارشیناسیآموخته دان  عی منودیاین انب 

متغذیهمنشگگگرواددنند ه گرای م حهندسگگگ معیوامداح 

دانشگگاه محقق ممدشگگهزد یمزمحنهیطمیعل   دانشییکده

که در تاریخ  4093539469 دانش ویی به شیمارهماددیلی 

تأثیر  تحصیییلی خود تحت عنوان"   نامهپایاناز م60/0/44

و برخی  قابلیت هضممم مواد مغذیبر عملکرد، با و یا بدون آنزیم تانناز تفاله انار  پودرتغذیه 

شیییوی ای، متعهد می  دفاع نمودهمغانی نر  هایپارامترهای خونی بره

 که"

گونه مدرك را قبالً براي دریافت هیچ نامهپایان( ایژ 9

تحصییییلا یا به عنوان هرگونه فعالیت پشوهشیییی در 

ها و مؤسسات آموزشی و پشوهشی داخل و سایر دانشگاه

 ای.خارج از کشور ارائه ننموده

 نامه( مسییلولیت ّییّحت و سییقم تمامی مندریات پایان2

 گیری.تحصیلی خود را بر عهده می

حاّییل پشوه  ان ای شییده توسیی  ، نامهپایان( ایژ 9

 باشد.این انب می

( در مواردي كه از دسیییتاوردهاي علما و پشوهشیییا 4

ای، مطابق ضواب  و مقّررات دیگران اسیتفاده نموده

ّل امانتداری علمی، نای منبع  مربوطه و با رعایت ا

مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متژ و فهرست 

 ای.منابع ذكر نموده

چه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا ( چنان5

برداري اعم از نشر كتاب، ثبت اختراع هر گونه بهره

 را داشته باشم، از حوزه نامهپایانو ... از ایژ 

معاونت پشوهشییا و فّناوری دانشییگاه محقق اردبیلی، 

 م وزهاي الزی را اخذ نمایم.

 امهنپایانمستخرج از ایژ  مقاله ( در ّیورت ارائه6

ها و ها، سمینارها، گردهماییها، کنفرانسدر همای 

انواع م الت، نای دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار 

نای نویسندگان )دانش و و اساتید راهنما و مشاور( 

 ذکر نمایم.

( چنیانچه در هر مقطع زمانا، خال  موارد فوق ثابت 7



یمله ابطال مدرك از شیییود، عواقب ناشیییا از آن )

، طرح شییکایت توسیی  دانشییگاه و ...( را تحصیییلا

دانم پذیری و دانشگاه محقق اردبیلی را م از میما

با این انب مطابق ضیییواب  و مقّررات مربوطه رفتار 

 نماید.
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 امضا 
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 نام پدیدآور: و عنوان
و برخی  قابلیت هضم مواد مغذیبر عملکرد، با و یا بدون آنزیم تانناز تفاله انار  پودرتغذیه تأثیر 

 علی نوری/ مغانینر  هایپارامترهای خونی بره

 دکتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق : راهنما اناستاد 

 داردکتر سمیرا کرامتی جبه -دکتر بهمن نویدشاد ان مشاور:استاد

 62/2/99  دفاع: تاریخ

 ص.  014 ات: صفح تعداد

 گروه علوم دامی/ نامه:شماره پایان

 چکیده:

تفاله انار به تنهایی یا بررسمی اثرات اسمتفاده از سمطوخ مختل  اضمر با هدف حمطالعه  هدف: 

قابلیت هضم مواد عملکرد، های پرواری و بررسمی اثرات آن بر در جیره برههمراه با آنزیم تانناز 

 انجام شد. هاپارامترهای خونی برهو برخی  مغذی

 ±2راس بره نر مغانی با متوسط وزن  25جهت انجام پژوهش از تعداد  شمناسمی پژوهش:روش

 -9، در چهار تیمار و در قالب طرخ کاملا تصمادفی اسمتفاده شد. تیمارهای آزمایش شام : 93

تفاله درصممد پودر  5 جیره پایه + -9،  درصممد پودر تفاله انار 5/2 جیره پایه + -2، جیره پایه

گرم در کیلوگرم ماده خشمممی جیره  5/3درصمممد پودر تفاله انار +  5/2  جیره پایه + -4، انار

گرم در کیلوگرم ماده خشمممی  5/3درصمممد پودر تفاله انار +  5 جیره پایه + -5و  آنزیم تانناز

  ۰۶دهی و روز بود که شممام  دو هفته عادت 75طول دوره ازمایشممی  جیره آنزیم تانناز بودند.

که شمممام  میزان  آزمایشمممی پارامترهای عملکردی دام پرواربنمدی بود. در طی دورهوزدوره ر

 آزمایش دوره 63و  93مصممرف خورا ، افزایش وزن و ضممریب تبدی  یذایی بود در روزهای 

انجام  دوره آزمایشبراین، تعیین قابلیت هضمممم مواد مغذی در انتهای گیری شمممد. علاوهاندازه

ای ههای خونی و فعالیت آنزیماثر تیمارهای آزمایشمی بر یلتت فراسنجهبرای بررسمی گرفت. 

آوری و مقدار دوره آزممایشمممی جم   63و  93هما در روزهمای همای خون برهکبمدی نمونمه

به همراه اوره  و HDL ،LDLگلیسمیرید، پروتیین ک ،  های گلوکز، کلسمترول، تریفراسمنجه

آلانین  و (ASTآسمممتارتات آمینوترانسمممفراز   ،(ALPآلکمالین فسمممفاتاز   همایمیزان آنزیم

های تجاری و با استفاده از دستگاه اتوآنالیزر تعیین شد. بوسیله کیت  (ALTآمینوترانسمفراز  

اکسممیدانی خون تعیین گردید آنالیز آماری آلدئید نیز به عنوان شمماخآ آنتیدییلتت مالون

 ( صورت گرفت.SAS  9/1های حاص  بوسیله نرم افزار آماری داده

تیمارهای آزمایشی ای، در ک  دوره آزمایشی و نیز رکوردهای دوره حاصله مطابق نتایج :هایافته

، مصمممرف در ک  دوره بر افزایش وزن، افزایش وزن روزانه، مصمممرف خورا  داریتمأثیر معنی

در مقاب ، دوره . نداشتندها خورا  روزانه، قابلیت هضم مواد مغذی و ضریب تبدی  یذایی بره

های مورد مطالعه را و مصرف خورا  روزانه دام ک  دوره مصرف خورا هر دوی برداری نمونه



 دوره در هامصرف خورا  و مصرف خورا  روزانه بره زانیاساس، م نیبر ا تحت تأثیر قرار داد

اثر  را نشممان داد. یبالاتر ریبا دوره اول مقاد سممهی( در مقایروزگ 63تا  93  بردارینمونه دوم

تغذیه سمممطوخ   (.>35/3P  دار بودمعنی ALTتفاله انار بر  فعالیت تغذیه سمممطوخ مختل  

های داری بر هیچ یی از فراسنجهه تأثیر معنیرمختل  تفاله انار و نیز افزودن آنزیم تانناز به جی

عنی دار بود های آزمایشمممی بر یلتت گلوکز خون مرخونی نداشمممت. در مقاب  اثر متقاب  تیما

 35/3P<برداری دارای تفاوت همای نمونهبراین، یلتمت گلوکز و اوره خون بین دوره(.  علماوه

(. سممطوخ مختل  پودر تفاله انار به تنهایی یا همراه با آنزیم تانناز اثر >35/3Pدار بودند  معنی

های پرواری آلدئید به عنوان شمماخآ آنتی اکسممیدانی خون برهداری بر یلتت مالون دیمعنی

اثرات متقمابم  تفمالمه و آنزیم بر فعمالیمت آلمانین فسمممفاتاز و آلانین افزون براین، نمداشمممت. 

ای هآمینوترانسمفراز و نیز فعالیت آلانین آمینوترانسمفراز و آسمتارتات آمینوترانسفراز بین دوره

بین تیمارهای های داخلی و خارجی به علاوه، وزن اندام (.>35/3P دار بود برداری معنینمونه

 دار نداشتند.آزمایشی تفاوت معنی

توان گفت که اسممتفاده از تفاله انار به تنهایی در کلی بر اسمماس نتایج میبه طور  گیری:نتیجه

توانمد راهکماری کماربردی در جهمت کاهش هزینه خورا ، بهبود عملکرد سمممطوخ پمایین می

از طریق کاهش دف  نیتروژن  محیطی زیسمممت هایآلودگی کاهش بههای پرواری بوده و بره

 .کند کمی نیز

 های خونیپرواری، تانناز، تفاله انار، عملکرد، فراسنجه بره های کلیدی:واژه

 
 





 مطالبفهرست 

 
 

مقدمه و هدف -9

..........................................................................................................................................91 

9-9-

 91.......................................................................................................................................................مقدمه.......................

 22..........................................................................................................هدف................................................................... -9-2

 29.......................................................................................................................مبانی و پیشینه تحقیق . -2
 29.........................................................................................................................................یکشاورز یمحصولات فرع-2-9

 25...................................................................................................................................................یتفاله محصولات بای-2-2

 26................................................................................................................ی.........تفاله محصولات بای ییارزش یذا -2-9

 27.............................................................................دام یهدر تغذ یمحصولات بای یجانب هایاستفاده از فرآورده-2-4

2-5- 
 22..................................................................................................................................................................................انار

گیاه -2-5-9

 22.............................................................................................................................................................شناسی

 21...........................................................................................................................................انار یمیاییش یباتترک-2-5-2

 99..................................................................................................................................................خواص دارویی انار-2-5-9

 92...................................................................................................................................................................تولید انار-2-5-4

 99.........................................................................................................................................................................تفاله انار-2-6

 94........................................................................................................................دام یهاستفاده از تفاله انار در تغذ-2-6-9
 97.................................................................................................................................ها .........................................تانن -2-7

 92.......................................................................................................................................هیدرولیز قاب  های تانن-2-7-9

 91....................................................................................................................................................متراکم های تانن-2-7-2

 43.........................................................................................................ها.......................تانن یمیاییش یاتخصوص-2-7-9
 49..............................................................................................................طبیعت ............... در هاتانن یگستردگ-2-7-4

 49................................................................................................................................................................... تانناز یمآنز-2-2

 ..............................................................................................................دام یهمطالعات مرتبط با تفاله انار در تغذ-2-1
45 

 45 ............................................................................................................... تفاله انار بر عملکرد دام یهاثرات تغذ-2-1-9
 42 ................................................................................ی ...................هضم مواد مغذ یتقابلاثرات تفاله انار بر -2-1-2

 42 ..........................................................................ی ......................................خون یاثرات تفاله انار بر پارامترها-2-1-9



 01 فهرست مطالب

 52.....................روش تحقیق....................................................................................................................-9
 52............................................................................................یش ........................................زمان و مکان انجام آزما -9-9
 52............................................................................................یه ................................................................مواد اول یهته-9-2

 مورد استفاده هایو دام یشنحوه انجام آزما -9-9

........................................................................................................59 

 59..............................................................................................................................................................یش دوره آزما -9-4
دهی  و نحوه خورا  یشیآزما یمارهایت -9-5

..............................................................................................................59 

یش آزما هایو ثبت داده برداری نمونه -9-6
..................................................................................................................55 

 میزان ماده خشی مصرفی -9-6-9

.................................................................................................................................55 

 وزن زنده یشافزا -9-6-2
..................................................................................................................................................56 

یی یذا ی تبد یبضر -9-6-9

............................................................................................................................................56 

 56............................................................................یمیایی ............ش تجزیهخورا  و  هاینمونه آوری جم  -9-6-4
 56...................................................................................................................................................... ماده خشی-9-6-4-9

 57............................................................................................................................................................خاکستر -2 -9-6-4

  57.................................................................................................................................................... خام ینپروتی -9-6-4-9

 ماده آلی -4 -9-6-4
...........................................................................................................................................................57 

تعیین میزان الیاف نامحلول در شوینده -5 -9-6-4

 52..........................................................................................خنثی

تعیین میزان الیاف نامحلول در شوینده  -6 -9-6-4
 63.......................................................................................اسیدی

 مدفوع آوریجم  -9-6-5

..................................................................................................................................................69 

 69...............................................................................................ی ................هضم ظاهر یتقابل یریگاندازه -9-6-5-9
 یخون هاینمونه یزو آنال بردارینمونه -9-6-6

..............................................................................................................62 

 69................................................................................................................لاشه یاتو ثبت خصوص بردارینمونه -9-6-7

 69................................................................................................................................. هاتجزیه و تحلی  آماری داده -9-7

 64..................................................نتایج و بحث ......................................................................................... -4
 64............................ی..........پروار های تانناز بر عملکرد بره یمهمراه آنر یا ییتفاله انار به تنها یهاثرات تغذ -4-9
 61..................ی پرواریهاههای خونی براثرات تغذیه تفاله انار به تنهایی یا همراه آنریم تانناز بر فراسنجه -4-2



 00 فهرست مطالب

 79........ ی پرواریهاههای کبدی براثرات تغذیه تفاله انار به تنهایی یا همراه آنریم تانناز بر فعالیت آنزیم -4-9

 76........ ی پرواریهاهبر قابلیت هضم مواد مغذیاثرات تغذیه تفاله انار به تنهایی یا همراه آنریم تانناز بر  -4-4

 72................ی پرواریهاههای داخلی براثرات تغذیه تفاله انار به تنهایی یا همراه آنریم تانناز بر وزن اندام -4-5

 71............. ی پرواریهاهبر خارجیهای اثرات تغذیه تفاله انار به تنهایی یا همراه آنریم تانناز بر وزن اندام -4-6

-نتیجه -5

 22......................................................................گیری.........................................................................

 29................................................................................................................................................. هاپیشنهاد-6

24.......................................................................................................................................................... مناب -7



 

 هانوشتکوتهعلایم و فهرست 

 

 نامه و رسالهپایان پارسا:
 

 

 



 هافهرست جدول

 
 54 .......................................................................... های آزمایشیمواد خوراکی تشکی  دهنده جیره -9-9جدول

  55 ........................................................................................................ترکیب شیمیایی جیره آزمایشی -2-9جدول

 65....... ...................................های پرواریای برهاثرات تغذیه تیمارهای آزمایشی بر عملکرد دوره -9-4جدول

 66.... ....................های پرواریاثرات تغذیه تیمارهای آزمایشی بر عملکرد ک  دوره پرورشی بره -2-4جدول

 72..... ...........................های پرواریهای خونی برهاثرات  تغذیه تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه -9-4جدول 

 74. ......................های پرواریهای کبدی برهت  تغذیه تیمارهای آزمایشی بر فعالیت آنزیماثرا -4-4جدول 

 72.....................های پرواری.قابلیت هضم مواد مغذی در بره اثرات تغذیه تیمارهای آزمایشی بر -5-4جدول

 71...... ................ی.........های پرواری برههای داخلاثرات تغذیه تیمارهای آزمایشی بر وزن اندام -6-4جدول 

 23....... ......................های پرواریهای خارجی برهاثرات تغذیه تیمارهای آزمایشی بر وزن اندام -7-4جدول 

 

 



 هاشک فهرست 

 
 99.....................................................................................................................................اجزای مختل  انار -9-2شک 

 یدرولیزقاب  ه های ( و تاننینو گالوکاتچ ینمتراکم  کاتچ های تانن یمونومر یواحمدها -2-2شمممکم 

 43........ ...................................................................................................................................(یداس یجییو الا یی گال
 ................................................................................................................. تانناز یمواکنش معمول آنز -9-2شک  

44 
 



 هافهرست پیوست

 

 4......................................رساله ........................................................... یی یتال : اصالت و مالک یوستپ
 



 

محقدحهمزمهدفم-1

 

محقدحه-1-1

 مینأت مشک  داده شده است که نشان انسانی از گذشته تا به امروز جوام  در بررسی

 و سوجمعیت از یی  یروند افزایش با پیش روی بشر بوده است که مشکلاتی جمله از یذا

 جدی طور به مشکلات تامین یذا ح  شده تا باعث از دیگر سو خا  و آب هایمحدودیت

 فائو متحد مل  کشاورزی و بار و خوار سازمان خصوص، این در .قرار گیردمورد توجه 

است  مختل  عنوان داشته در جوام  هادولت وظای  مهمترین از را جوام  یذایی امنیت

 (.٩٨٣١ ر،صنا جبار 

آلودگی ناشی از فعالیت امروزه، فشار سیاسی و اجتماعی بسیاری برای کاهشعلاوه، هب

های صنعتی وجود دارد و تقریباً تمام کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، با اصلاخ 

های فرآوری خود، سعی در بازیافت بقایای محصولات صنعتی خود دارند. درنتیجه، برنامه

واد خام مبه عنوان زباله در نتر گرفته نشده، بلکه به عنوان  دیگر ،های صنای این پسماند

برای فرایندهای دیگر مطرخ هستند. بیشتر مواد جانبی از فرآوری محصولات تجاری، 

ها نیز دارای نشوند، که بسیاری از آفرآوری صنای  یذایی و صنای  فیبری حاص  می

ها دامرا در تواند رشد و شیردهی پتانسی  بالایی جهت استفاده در خورا  دام بوده و می



 

محصولات  .در نتیجه منجر به تولید مناب  خوراکی برای انسان نیز شودتقویت کرده و 

دهی روز به روز بر ارزش خورا شوند، در سیستم جانبی که به عنوان خورا  دام مطرخ می

هایی رقابتی با شود، چرا که جهت استفاده به عنوان خورا  دام در قیمتها افزوده میآن

این محصولات جانبی  (.2394سی و همکاران، اسامتتو ک مناب  دیگر در دسترس هستند

که دارای ارزش اقتصادی کمی به عنوان یذای خوراکی انسان هستند، به عنوان مناب  

ای از مواد مغذی و انرژی جیره، برای حمایت از تولید شیر بوده و در آینده نیز اهمیت عمده

از سویی دیگر، انتشار اکسید  (.2336 بامیدیس و رابینسون، این امر چشمگیرتر خواهد شد 

های عمده زیست محیطی در تغییرات آب و هوایی است، چرا که نیتروژن، یکی از نگرانی

استفاده . (IPCC، 9117  برابر دی اکسیدکربن است 993کنندگی آن پتانسی  گرم

از  نیتروژن تواند به طور مستقیم به انتشاردر شکمبه می خوراکی ناکارآمد از نیتروژن

فضولات نشخوارکنندگان منجر شود و در نتیجه کاهش عملکرد حیوانات و کمی به آلودگی 

بسیاری از محصولات جانبی  (.2396وزه نتو و همکاران، ج  محیط زیست را به دنبال دارد

توانند از دف  نیتروژن توسط دام به محیط صنای  که به عنوان خورا  دام مطرخ هستند می

نمایند. یکی از این محصولات جانبی، تفاله باقیمانده پس از آبگیری  زیست نیز جلوگیری

  (.2394سی و همکاران، اتسامتو ک انار است

درصد(،  ٨انار میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است که از سه بخش دانه  

 شوددرصد( تشکی  می 67های درونی  حدود پوسته و بافت درصد( و 93بخش آبدار  

 منصوری و همکاران،  تن در سال است 7×۵93تولید سالیانه انار در ایران  (.9112 والام، 

شود، به خصوص در صنعت آبمیوه این میوه به میزان زیادی در جهان مصرف می (.2399



 

 الدجایلی و  شودگیری، که در آن منجر به انباشت مقادیر زیادی از پوسته میوه می

حاص  از آبگیری انار به عنوان ضایعاتی مطرخ هستند که مواد باقیمانده (. 2392، اسماعی 

دارای ارزش بسیاری بالایی هستند، چرا که دارای ترکیباتی هستند که  به عنوان آنتی 

، پراکاش پراکاش و  باشنداکسیدان عم  کرده، ضد التهاب و کنترل کننده سرطان می

دهد ینی از ترکیباتی نتیر این ضایعات که عمده آن را پوسته انار تشکی  می (.2399

-ها و الاجی تانن  شام  پونیکالاجین(، ترکیبات پروآنتوسیانین، پلیها، فلاونوئیدفنول

ساکاریدهای کمتلکس شده و مواد معدنی فراوانی نتیر پتاسیم، نیتروژن، کلسیم، منیزیم، 

  (.2393مارتوس و همکاران، - ویودا فسفر و سدیم هستند

میوه است که خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار بالایی داشته و حاوی  پوسته انار بخشی از

این خاصیت پوسته انار سبب (. 2336 لی و همکاران، ها است فنولمقادیر بالایی از پلی

ها در گاوهای شیری و بهبود محصولات دامی شده و منجر به پیشگیری از بسیاری بیماری

رمزی  خوراکی خوب در پرورش گاو شیری شود شناخته شدن تفاله انار به عنوان یی منب  

خاصیت آنتی اکسیدانی تفاله انار، همچنین در حفظ کیفیت یذا  (.2395و همکاران، 

 شودکنند، چرا که سبب جلوگیری از اکسیداسیون لیتید مینقش مهمی را ایفا می

در بسیاری از ر مقادیر بسیار زیادی محصولات جانبی انار د (.2392 اروکاینور و همکاران، 

های های انار و عصارهها، پوستهشوند و با توجه به مزایای مفید آننقاط جهان تولید می

م(.2334 آویرام و همکاران، ها مورد توجه قرار گرفته اند ها اخیراً در تغذیه دامآن

نشخوارکنندگان، دارای ظرفیت منحصر به فردی برای استفاده از مناب  فیبری به دلی  

این به این معنی است که یلات می توانند تا حد زیادی  وای بوده های شکمبهد باکتریوجو



 

بقایای حاص  از آبگیری (. 2399زارعی،  به وسیله این محصولات جانبی جایگزین شوند 

توان به صورت تازه به تغذیه نشخوارکنندگان رساند، اما با توجه به مستعد بودن انار را می

ها را نیز نگهداری نمود توان آنهای حفظ و نگهداری علوفه، میبا روش به فساد، معمولاً

 م(.9971 مکدونالد و همکاران، 

ممهدف-1-2

 های جانبی کشاورزیدرباره اثرات سودمند تغذیه فرآورده هاییبا توجه به وجود گزارش

این  از یبالای سطوخ به اینکه هبا توجدر تغذیه نشخوارکنندگان و  هاهمچون تفاله و بایی

طوری که در بسیاری از مطالعات جایگزینی این اقلام . بهشوندد مییتولها در کشور فرآورده

با اجزای اصلی جیره در راستای ارتقای سلامت دام، کاهش هزینه جیره و نیز کاهش اثرات 

 دها توصیه شده است. از دیگر سو، با توجه به محدوسوء زیست محیطی دف  این فرآورده

کننده بودن حضور برخی ترکیبات همچون تانن از نتر کاهش خوشخوراکی و برخی دیگر 

های مهار کننده این ترکیبات به صورت ای به بررسی استفاده از آنزیماثرات، تاکنون مطالعه

های نشخوارکننده نترداخته است. لذا مطالعه حاضر با هدف م با منب  تانن در جیره دامأتو

یا به همراه آنزیم تعدی  کننده اثرات سوء تغذیه سطوخ مختل  پودر تفاله انار به تنهایی 

های ها به جیره بر عملکرد، فراسنجههای پرواری و بررسی اثرات افزودن آنتانن در بره

 انجام گرفته است.  های پرواریخونی و برخی خصوصیات لاشه بره
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 محصولات فرعی کشاورزی-6-4

 کشاورزی، تولیدات توسعه در محدودیت سبب پایه مناب  از رویهبی برداریبهره

 در اما است شده دامی جمعیت نیازهای به علوفه نسبت مناب  محدودیت و مرات  تخریب

 در آنها از توانمی که شودمی حاص  کشاورزی بقایای از عتیمی حجم سالانه حال، عین

 هایمانده پس کلی، طور (. به9929 فر، زاهدی و  فضائلی نمود استفاده دام تغذیه

 زراعت، از حاص  اصلی محصول از که هستند موادی طبیعی شام  مناب  و کشاورزی

 حشرات پرورش و طیور، دام پرورش آبزیان، پرورش صیادی، و صید جنگ ، بایداری،

 گیاهی محصولات کنندهمصرف صنای  دیگر و یذایی صنای  همچنین ابریشم(، کرم  مانند

 یذایی، صنای  پیشرفت نیز و محصولات تنوع در گسترش با. مانندمی جای حیوانی بر و

 ناشناخته دامداران نتر از هاآن از که بسیاری نحوی به یافت افزایش نیز ماندهاپس تنوع

 علاوه .(9919باشد  فضائلی، می جدید اطلاعات به نیاز آنها از بهینه استفاده برای و بوده

 که دهندمی تشکی  لیگنوسلولزی مواد را کشاورزی ماندهای پس اصلی بخش ،این بر

-ینی و فرآوری به نیاز که باشدمی ها پایین دام برای آنها استفاده قابلیت و یذایی ارزش

هستند  فضائلی،  بالایی زاییانرژی و یذایی ارزش دارای بالقوه که چند هر دارند، سازی

 تنوع که، باشدمی کنندهتبدی  دامی مناب  به نیاز ماندهاپس این تبدی  (. برای9922

 .دارد وجود کشور مناطق ایلب در بز و گوسفند ویژه به نشخوارکننده، هایدام از وسیعی

 کشممور در را وسممیعی تنوع و توجه قاب  حجم سممبزی و میوه ضممایعات و هادمانپس



 

 پراکنده ییره و یذایی صممنای  بار، تره هایمیدان مزارع، و هاباغ در که شممود می شممام 

 و نشمماسممته قندها، از عمدتا اما بوده پایین بسممیار هاآن خشممی ماده نسممبت هسممتند.

 با توانمی را مواد این .هستند مناسبی بسیار یذایی ارزش دارای که بوده آلی اسمیدهای

 نمود.  سیلو رطوبت اضافی، جذب جهت ها،کاه انواع از استفاده

 در یلات جای به تاحدودی تواندمی بالا نسممبتا زاییانرژی دلی  به مرکبات تفاله

 و خشممکرودی قاسمممی ؛9979 فضممائلی،  شممود مصممرف نشممخوارکنندگان یذایی جیره

 قاب  انرژی و درصممد 1 تا 6 حدود ها تفاله نوع این در خام پروتیین (.9925همکاران، 

 94 تا مرکبات تفاله مصرف مگاکالری در کیلوگرم متغیر اسمت. 7/2تا  9/2نیز متابولیسمم

 بهبود سبب رشمد حال در های بزیاله تغذیه در جو دانه جای به یذایی، جیره در درصمد

pH ناصریان،  و  قلیزاده است داشته شاهد جیره با پذیری مشابه گوارش و شمکمبه شمده

 تفاله با های شیرده میش در کنسمانتره یلات دانه درصمد 93 که آزمایشمی در (.2393

 شممیر ترکیبات و تولید عملکرد و خورا  مصممرف میزانشممد  جایگزین مرکبات خشممی

 (.9115همکاران،  و فیگروس (بود مشابه شاهد جیره به نسبت

 محصولات بایی تفاله-6-6

از جمله محصولات فرعی کشاورزی ضایعات بایداری و صنای  وابسته همچون تفاله 

 تولید عمده کشورهای جمله از ایراناست که قابلیت استفاده در تغذیه دام را دارند.  میوه

 محصول این سالانه انواع تولید که نحوی به رودمی شمار به جهان در مرکبات کننده

 بالا بسیار نیز ضایعات نسبت متاسفانه شود.می برآورد تن میلیون 5/9 از بالاتر درکشور



 

 مرکبات فرآوری صنای  از حاص  ماندپس نیز و ضایعات سهم که کرد برآورد توانمی بوده و

انسانی  استفاده مورد تازه صورت به عمدتا بایی هایمیوه .برسد میلیون تن یی از بیش

 هایکارخانه اخیر هایسال در شود.می مصرف آبمیوه تولید برای نیز آن از بخشی اما دارد

 ماندهایپس است. شده کشور احداث در هامیوه عصاره استحصال منتور به متعددی

 هاو دانه داخلی هایبخش خارجی، پوسته شام  مرکبات از عصاره استخراج از حاص 

 از باقیمانده تفاله .دهدمی اختصاص خود به را میوه از توجهی قاب  بخش که باشدمی

 تولیدشود. می شام  را میوه وزن از درصد 53 حدود در محصولات باییآبگیری  فرآیند

 را آن درصد 47 که رسد می تن میلیون 2به  نزدیی محصولات بایی خشی تفاله جهانی

 .(9914موسسه تحقیقات علوم دامی،   کندمی تولید آمریکا را درصد 21 و برزی 

 دارا و کاروتینوئیدها بتا و پکتین از بودن ینی مرکبات تفاله شاخآ های ویژگی از

 ترکیبات وجود باشد.می عضله پروتیین و بالا C ویتامین اکسیدانی،آنتی خاصیت بودن

 پکتین میزان. باشدمی محصولات این هایویژگی از دیگر نیز تازه مرکبات پوسته در فنولی

 تفاله در سلولی(  دیواره فیبری و بخش درصد 43 تا 92 قندی مواد درصد، 25 حدود

 بالا نسبتا زاییارزش انرژی دهنده نشان که است شده گزارش درصد 29 حدود مرکبات

تمام قسمت در محلول هایکربوهیدارت صورت به قندها.باشدمی فرعی محصول این در

 نزدیی و دارند وجود لیمو آب مانند اسیدی هایمیوه آب استثنای به مرکبات میوه های

 در که دهندمی تشکی  را فروت گریپ و پرتقال هایمیوه پوست خشی وزن درصد43 به

 93-53 حدود پکتینی مواد .هستند اصلی قندهای از ساکاروز و گلوکز، فروکتوز میان این

 شام  را مرکبات تفاله درصد از 93-23 حدود سلولز و همی درصد 23-43 سلولز درصد،



 

 بسیار است ممکن مختل  مناطق تفاله مرکبات شیمیایی ترکیبات حال عین در. شوندمی

 .(9914باشند  موسسه تحقیقات علوم دامی،  متفاوت

 محصولات بایی تفاله یذایی ارزش -6-5

 قندی مواد بودن دارا دلی  به اما پایین نسبتا پروتیین حاویمحصولات بایی  تفاله

 این یذایی ارزش و کیفیت گرچه.دارند بالایی زاییانرژی نسبتا پایین، فیبر و بالا نسبتا

 پوست نسبت اصلی، محصول وکیفیت رقم و به نوع بسته نیز فرعی هایفرآورده از دسته

 لیمو تفاله به نسبت پرتقال مثال: تفاله عنوان به .باشد می متغیر فرآیند نحوه نیز و دانه و

 این کلی طور به اما .است کمتری فیبری بخش و قند ساکارز( بالاتر و پروتیین حاوی

 نمود. بندی یلات( دسته متراکم مواد و چغندر تفاله مانند موادی بین توانمی را هاتفاله

باشند می توجهی قاب  چربی دارای زیاد، هسته دارا بودن دلی  بعضاً به که تفاوت این با

 درصد 1 تا 6 حدود ها تفاله نوع این در خام پروتیین است(، بالا هسته در چربی  میزان

 بودن بالا باشد.می خشی ماده کیلوگرم در مگاکالری 7/2 تا 9/2 قاب  متابولیسم انرژی و

 باشد. اینمی محصولات بایی تفاله کردنخشی فرآیند در از آهی استفاده دلی  به کلسیم

 در نمود. مصرف هادام جیره در خوراکی دیگر مواد مانند و کرد خشی توانمی را ها تفاله

 همانند را هاآن توانمی بر باشد،هزینه یا و نداشته وجود کردنخشی امکان که صورتی

 قاب  متابولیسم انرژی و درصد 25 تا محصولات بایی تفاله پذیریگوارش .نمود سیلو علوفه

 بخشی جای به را آن توانمی رو این از است. شده گزارش گرم در کالری 2133 تا نیز آن

 آن زاییانرژی مناب  که تفاوت این با کرد مصرف نشخوارکنندگان کنسانتره در از یلات



 

 یلات زاییانرژی منب  که حالی در باشندمی هضم قاب  فیبر و های محلولکربوهیدرات

 . (9914 موسسه تحقیقات علوم دامی،  تاس نشاسته عمدتا

 دام تغذیه دربایی  محصولات های جانبیفرآوردهاز  استفاده-6-9

 پرواری گاوهای تغذیه در جو با مقایسه در محصولات بایی خشی تفاله پژوهشی طی

 جیره در محصولات بایی تفاله درصد 63 و صفر هاینسبت از قرار گرفت، بررسی مورد

 جیره به محصولات بایی تفاله با افزودن که داد نشان نتایج شد. ها استفادهدام یذایی

 نشان را داریمعنی پروار تفاوت دوره طی هادام لاشه بازده و روزانه وزن افزایش یذایی

در  6  جو با مقایسه در محصولات بایی تفاله پروتیین بودن پایین به توجه با بنابراین. نداد

 تواندمی محصولات بایی تفاله یذایی، جیره نیاز مورد پروتیین جبران صورت در (،93مقاب  

 موسسه تحقیقات علوم دامی،   شود جو جایگزین یذایی جیره در منب  انرژی عنوان به

9914).  

 تفاله خشی با شیرده هایشیم کنسانتره یلات دانه درصد 93 که آزمایش دیگری در

مصرف  میزان یذایی(، جیره خشی ماده ک  درصد 93 حدود شد  معادل جایگزین مرکبات

 زیاد مصرف. بود مشابه شاهد جیره به نسبت شیر ترکیبات و شیر تولید عملکرد و خورا 

 سبب است ممکن کنسانتره( درصد 93 از  بیش یذایی جیره در محصولات بایی تفاله

 کنسانتره پر و علوفه کم هایجیره که طوریهمان .شود یسزپاراکراتو متابولیکی بیماری

 به فرار، چرب اسیدهای از زیادی داشت. تولید میزان خواهند بر در را ایعارضه چنین نیز

 شودمی هاآن شدن و کراتینی شکمبه پرزهای اندازه شدن بزرگ سبب بوتیریی، اسید ویژه



 

 گاوهای یذایی جیره در محصولات بایی تفاله مصرف .سازد می محدود را جذب که عم 

 سبب است ممکن که چرا شودتوصیه نمی جیره خشی ماده ک  درصد 23 از بیش شیرده

 پرواری هایدام در جیره اما شود شیر تولید عملکرد کاهش و خورا  مصرف کاهش

 درصد 7تا  5 توان می نیز طیور جیره در. نمود مصرف بیشتر کمی و درصد 23 توانمی

 .نمود استفاده محصولات بایی خشی تفاله از

 انار -6-3

 شناسی گیاه-6-3-4

 و پیدازادان شاخه ای، ازگیاهان دولتهمتعلق به خانواده  گراناتوم پونیکا انار علمی نام

 با متر ٣ تا ۵هایی به ارتفاع است. به لحاظ ظاهری انار به شک  درختچه دانگاننهان رده

 شفاف و متناوب ساده، آن هاییابد. برگتاحدودی دارای خار رشد می و نامنتم هایشاخه

 قرمز چرمی، کاسبرگ ٣ الی ۴ های نیز دربرگیرندهگ  نر و ماده بوده هایبوده و دارای گ 

شود. حفظ می میوه بالای ها حتی بعد از میوه دادن دردار هستند که موقعیت آنوگوشت

 را تخمدان تحتانی مجموعاً  هستندکه متغیر با تعداد متعدد هایهمچنین دارای پرچم

محسوب  تحتانی میوه از نوع خاصی همچنین و است سته انار نوعی میوه آورند.می وجودبه

 هایقسمت و سایر میوه تشکی  در چون و است بذر زیادی وتعداد حجره چند دارای و شده

گرفت. بسته  نتر در هم کاذب میوه را آن توانمی دارند، دخالت تخمدان بر علاوه نیز گ 

بوده و این از خصوصیات مهم در شناسایی نوع انار است  مختل  رنگ پوست به رقم، 

  (.9921 میرجلیلی، 

 یکدیگر  از نازکی هایلایه به وسیله که اندیافته تشکی  حجره تعدادی از های انارمیوه
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Abstract 

Research Aim:  The aim of this study was to investigate the effects of 

using different levels of pomegranate pulp alone or in combination 

with tanninase enzyme in the diet of fattening lambs on performance, 

nutrient digestibility and some blood parameters. 
Research method:  For the study, 25 male Moghani lambs with an average 

weight of 30 ± 2 were used in four treatments in a completely 

randomized design. experimental treatments include: 1- control, 2- 

treatment of 2.5% pomegranate pulp powder, 3- treatment of 5% 

pomegranate pulp powder, 4- treatment of 2.5% pomegranate pulp 

powder + 0.5 g/kg dry matter of Tanninase enzyme diet And 5- 5% 

treatment of pomegranate pulp powder + 0.5 g/kg dry matter of 

tannase enzyme diet. The trial period was 75 days, which included two 

weeks of acclimatization and 60 days of fattening period. During the 

experimental period, livestock performance parameters including feed 

intake, weight gain and feed conversion ratio were measured on days 

30 and 60 of the period. In addition, the digestibility of nutrients was 

determined at the end of the experiment. To evaluate the effect of 

experimental treatments on the concentration of blood parameters and 

the activity of liver enzymes, blood samples of lambs were collected 

on days 30 and 60 of the experimental period and the concentration of 

glucose, cholesterol, triglyceride, total protein, HDL, LDL, urea and 

malone dealdehyde along with ALP, AST and ALT were determined 

by commercial kits using an autoanalyzer. Malondialdehyde 

concentration was also determined as an antioxidant index of blood. 

Statistical analysis of the data was performed by SAS statistical 

software (9.1). 
Findings:  According to the results treatments were not able to affect 

weight gain, daily weight gain, feed intake, daily feed intake, and 

nutrient digestibility and feed conversion ratio of lambs. In contrast, 

the sampling period of feed intake and daily feed intake affected the 

studied animals. The effect of feeding different levels of pomegranate 

pulp on alanine aminotransferase activity was significant (P<0.05). 

Accordingly, the amount of feed intake and daily feed intake of lambs 



 

in the second sampling period (30 to 60 days) showed higher values 

compared to the first period. Feeding different levels of pomegranate 

pulp and adding tanninase enzyme to the diet had no significant effect 

on blood parameters. In contrast, the interaction of experimental teams 

on blood glucose concentration was significant (P <0.05). In addition, 

blood glucose and urea concentrations were significantly different 

between sampling periods (P <0.05). Different levels of pomegranate 

pulp powder alone or in combination with the enzyme tannase had no 

significant effect on the concentration of malondialdehyde as an 

antioxidant indicator in the blood of fattening lambs. Comparison 

between experimental treatments showed that the highest amount of 

this index was in blood samples obtained from diets fed with diet 

containing 5% pomegranate pulp powder + 0.5 g / kg of dry matter of 

tannase enzyme diet. The lowest level of blood malondialdehyde 

belonged to the control group. . The effect of pomegranate pulp 

purification on the activity of alanine aminotransferase (ALT) was 

significant (P <0.05). The highest activity of this enzyme was observed 

in the blood of lambs fed with 5% pulp. In addition, the interactions of 

pulp and enzyme on alanine phosphatase and alanine aminotransferase 

activities as well as alanine aminotransferase and aspartate 

aminotransferase activities were significant between sampling 

periods. Moreover, internal and external organ weights did not differ 

significantly between experimental treatments. 
Conclusion:  In general, the results of this study showed that the use of 

pomegranate pulp at low levels can be a solution to reduce feed costs, 

improve the performance of fattening lambs and also help reduce 

environmental pollution. 

Keywords:  Blood parameters, Fattening lamb, Pomegranate pulp, 

Performance, Tannase. 
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