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تأثیر استفاده از روغن هسته انار در جیره بر قابلیت هضم مواد مغذی،
فراسنجههای تخمیر شکمبه و عملکرد برههای پرواری
2

علیرضا کرمپور ،* 1فرخ کفیلزاده

 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 .2استاد ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1394/12/17 :

تاریخ وصول مقاله1394/09/09:

چكيده
اثر استفاده از روغن هسته انار در جیره بر عملکرد رشد ،قابلیت هضم جیره و فراسنجههای تخمیر شکمبه با استفاده از  2۱رأس بره نر

پرواری نااد سنجابی سهماهه با میانگین وزن اولیه  27/5±2/6کیلوگرم در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تیمار و هفت تکژرار مطالعژه
شد .تیمارهای آزمادشی شامل جیره فاقد روغن هسته انار (شاهد) و جیره های حژاوی دو و چهژار درصژد روغژن هسژته انژار بودنژد.
مصرا خوراک و افزاد

وزن روزانه ،قابلیت هضم جیره و فراسنجههای تخمیر شکمبه بررسی شدند .خوراک مصرفی در گوسفندان

تغذدهشده با جیرههای حاوی روغن هسته انار بیشتر از گروه شاهد بود ( .)P<0/05تفاوت معنیداری در میانگین افژزاد

وزن روزانژه

گروهها مشاهده نشد .قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی در گوسفندان تغذدهشده با جیره حاوی چهار درصد روغن هسته انار بیشژتر
از ددگر گروهها بود ( .)P<0/05تفاوت معنیداری در غلظت اسیدهای چرب فرار بهجز اسید والردک مشاهده نشد ،امژا غلظژت اسژید
والردک در گروههای دردافت کننده روغن بهطور معنیداری کاه
نسبت مولی اسید پروپیونیک را افزاد

دافت ( .)P<0/05استفاده از سطح چهار درصد روغژن هسژته انژار

و نسبت استات به پروپیونات را کاه

داد ( .)P<0/05غلظت نیتروژن آمونیاکی نیز تحت ت ثیر

افزودن روغن به جیره قرار نگرفت .بر اساس نتادج ادن آزماد  ،روغن هسژته انژار پتانسژیل بهبژود قابلیژت هضژم و رانژدمان تخمیژر
شکمبهای جیره را در برههای پرواری دارد.
كلیدواژهها :بره پرواری ،روغن هسته انار ،رشد ،فراسنجههای شکمبه ،مصرا خوراک.

* نودسنده مسئول

Email: Alireza_karampour@yahoo.com

علیرضا كرمپور ،فرخ كفیلزاده

مقدمه
بهطورمعمول روغنها بهمنظژور افژزاد

مقادسه با اغلب روغنهای گیاهی ،مانند آفتژابگردان ،کلژزا،
تژراکم انژرژی بژه

سودا و پنبهدانه دارای نسژبت بژایتری از اسژیدهای چژرب

جیره غذادی دام ارژافه مژی شژوند .بژاادن حژال اسژتفاده از

غیراشبای است  ]۱۳به طوری که روغن هسژته انژار از ۹2/۸

روغنها در جیژره منژافع بژالقوه ددگژری ازجملژه افژزاد

درصد اسیدهای چژرب غیراشژبای و  7/2درصژد اسژیدهای

گردوغبژار

چرب اشبای تشکیلشده اسژت .همچنژین غلظژت اسژیدهای

جذب مواد مغذی محلژول در چربژی و کژاه

خوراک را نیز به همراه دارد  .]۱7استفاده از روغژنهژا در

چرب پالمیتیک ،استئاردک ،اولئیک ،لینولئیک و پونیسژیک در

جیره دام وداگی های مثبت گوشت را متناسب بژا تقارژای

روغن هسته واردتههای ادرانی انژار بژه ترتیژب ،2/۸۳ ،۳/۸۹

مصژژراکننژژدگان بهبژژود مژیبخشژژد و از اسژژیدوز شژژکمبه

 0/65 ،۸/56 ،۸/۴۸و  75/۱۱درصد از کل اسژیدهای چژرب

جلوگیری میکند  .]2۱همچنین افزودن چربی و روغن بژه

گزارش شده است  .]۱نسبت بایتر اسیدهای چرب غیراشبای

جیره نشخوارکنندگان بهرهوری انرژی را از طردژق تسژهیل

در ادن روغن ادژن مزدژت را دارد کژه در شژکمبه مژیتوانژد

استفاده مستقیم از اسیدهای چرب بلند زنجیژره در سژاخت

بهعنوان پی ساز سادر اسیدهای چژرب غیراشژبای مشژارکت

چربی بهجای استفاده از استات و گلوکز در ادن مسیر بهبود

نمادد و از ادن طردق در تنظیم سوختوساز بدن و عملکژرد

میبخشد  .]7بعضی از چربیها و روغنها ،بهوداه آنهژادی

غشای سلولی مشارکت کند  .]۱۹اسیدهای چرب غیراشژبای

کژژه دارای زنجیژژره متوسژژط و دژژا غنژژی از اسژژیدهای چژژرب

ممکن است بیوهیدروژناسیون شکمبه ای را تا حدی مهژار و

غیراشبای هستند ،دارای اثرات جانبی مثبژت زدسژتمحیطژی

از تبددل میکروبژی ادژن اسژیدهابه اسژیدهای چژرب اشژبای

دهنژد .]۱2

باقابلیت هضم کمتر مانند اسید استئاردک جلوگیری کند .]6

مطالعات زدادی جهت ارزدابی ت ثیر روغنها بر قابلیت هضم

تنظیم بیوهیدروژناسیون میکروبی ممکژن اسژت عملکژرد را

بوده و میتوانند انتشار گاز متان را نیژز کژاه

مواد مغژذی ،عملکژرد دام و ترکیژب بژدن نشژخوارکنندگان

افزاد

انجامشده است ولژی بژه دلیژل اسژتفاده از سژطوح مختلژو

دهد  ]۱۱و با افزاد

روغن ،منبژع روغژن ،جیژره پادژه و اثژر روغژن بژر فعالیژت

محتوی اسیدلینولئیک کناوگژه ( (CLAدر ادژن فژرآوردههژا،

میکروبی در شکمبه نتادج متفاوتی گزارش شده است .]۳

سبب بهبود کیفیت آنها شود  .]۴روغن هسته انژار سرشژار

و دا اسیدهای چرب اشبای گوشت و شیر را کژاه
نسبت اسژیدهای چژرب غیراشژبای و

انار دکی از قددمیتردن میوه هژای خژوراکی اسژت کژه

از ترکیبات استروییدی و پلیفنلی با خاصیت آنتژیاکسژیدانی

بهطورگستردهای در طب سنتی مورد استفاده قرار مژیگیژرد

قوی است که ممکن است بژا تژ ثیر بژر جمعیژت میکروبژی

 .]22تولید کل جهانی ادن میژوه  ۱/500/000تژن اسژت و

شکمبه قابلیت هضژم فیبژر را افژزاد

دهژد .ادژن ترکیبژات

ادران با بایتردن سطح زدر کشژت  ۴7درصژد ادژن میژوه را

میتوانند اثرات منفی مشتقات پراکسیداسیون و راددکالهژای

تولید میکند  .]۹ادژران بژا تولیژد سژاینه  ۸00هژزار تژن،

آزاد را در شکمبه تعژددل کننژد و غلظژت لیپیژدهای سژرم و

بزرگتردن تولید کننده انار در دنیا و هندوستان نیژز دومژین

سادر متابولیت بیوشیمیادی خون را تغییر دهند .]2

کشور تولیژدکننژده آن اسژت .میژانگین روغژن موجژود در

در زمینه استفاده از روغن هسته انار و بقادژای میژوه آن

هسته انار  ۱7/۳۳درصد ماده خشک است کژه ادژن مقژدار

پ

روغن در مقادسه با دانههای مشابه مانند سژیاهدانژه بژا -۴0

صورت گرفته است که در ادن رابطه میتوان بژه مطالعژهای

 2۸/5درصدو روغن بزرک با  ۹ -2۸درصدقابلتوجه بژوده

اشاره کرد که در آن تفاله هسته انار ت ثیری بر مژاده خشژک

و ارزش اقتصادی خژوبی دارد  .]20روغژن هسژته انژار در

وزن روزانه نداشت ،اما غلظژت

از آبگیری در تغذده نشخوارکنندگان ،مطالعات انژدکی

مصرفی و میانگین افزاد
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چربی و ترکیب اسیدهای چرب شیر افژزاد
لذا هدا از انجام پاوه

دافژت .]۱5

سه گروه تقسیم و پ

از دک دوره آداپتاسیون  ۱۴روزه ،به

حارر ،بررسژی اثژر اسژتفاده از

مدت  ۸۴روز در جادگاه های انفرادی پروار شدند .در ادژن

روغن هسته انار در جیره بر قابلیت هضژم ،فراسژنجههژای

دوره داروهای رد انگل به دامها خورانده شد .جیژرههژای

تخمیر شکمبهای و عملکرد برههای پرواری بود.

آزماد

حاوی سه سطح صفر ،دو و چهژار درصژد روغژن

هسته انار و برای ت مین احتیاجات مواد مغذی توصیه شده
مواد و روشها

 ]۱6با در نظر گرفتن افزاد

روغن هسته انار از شرکت زدت کرمان تهیه شد .ادن روغن

و بهشکل پلژت تغذدژه شژدند (جژدول  .)۱در طژول دوره

بژژه روش فشژژاری سژژرد تهیژژه شژژده و ترکیژژب عمژژده آن

پروار آب و خوراک بهطور آزاد در اختیار برهها قرار گرفت

با  2۱رأس بره نژر

و خوراکدهی نیژز در دو نوبژت در سژاعتهژای  ۸ :00و

اسیدهای چرب غیراشبای است .آزماد

وزن روزانه  250گرم تنظژیم

نااد سنجابی سه ماهه با میانگین وزنی  27/5±2/6کیلوگرم،

 ۱۸:00انجام شد .وزنکشی برهها هر  ۱۴روز دکبار بعد از

در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تیمار و هفت تکرار ،در

 ۱۴ساعت گرسنگی انجام و مقژدار مصژرا خژوراک ،بژه

مزرعه آموزشی پردد

کشاورزی و منابع طبیعژی دانشژگاه

صورت روزانه اندازهگیری شد.

رازی در تابستان  ۱۳۹۳انجام شد .برهها بهطور تصادفی بژه
جدول  .1مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیرههای آزمایشی (درصد ماده خشک)

سطح روغن انار (درصد)
۴
2
0

مواد خوراکی
دونجه
جو
ذرت
کنجاله سودا
مالس چغندرقند
نمک
مکمل معدنی
مکمل ودتامینی
روغن هسته انار
ترکیب شیمیادی
ماده خشک
ماده آلی
الیاا نامحلول در شودنده خنثی
پروتئین خام
عصاره اتری
1انرژی قابل متابولیسم (مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک)
 1محاسبهشده بر اساس انجمن تحقیقات ملی آمردکا ]۱6
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۳5
26
2۱/۴
۹/۱
7
0/5
0/5
0/5
0

۳7
2۴
۱۹
۹/5
7
0/5
0/5
0/5
2

۴0/7
2۱
۱7
۹/۸
6
0/5
0/5
0/5
۴

۹۴/۹۴
۹2/۱
25/22
۱۴/70
2/5
2/6۱

۹۴/۸۸
۹۳/2
25/07
۱۴/7۱
۴/۴۱
2/65

۹۴/۹۳
۹۳/2
25/۴2
۱۴/75
6/۳6
2/6۸
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دوباره دما نُه درجه در دقیقه افزاد

برای اندازه گیری قابلیت هضم مواد مغژذی از نشژانگر

دافت تا به  2۳0درجه

خاکستر نامحلول در اسید استفاده شد  .]25در اواخر دوره

رسید و مدت پنج دقیقه دما ثابت نگهداشته شد .برای تعیین

پروار ،در سه روز متوالی و در سه نوبت به فواصژل شژ

اسیدهای چرب فرار از استاندارد داخلی (-۴متیل والردژک
آمردکا) استفاده شد.برای تعیین

ساعت،به طور مستقیم از ناحیه رکتژوم مژدفوی جمژع آوری

اسید ،شرکت سیگما ،لود

شد .نمونهها بالفاصله به فردزر با دمای منفی چهژار درجژه

اسیدهای چرب فرار از روش توصیهشده  ]۱۸استفاده شد.

سانتیگراد انتقال داده شژد .در پادژان نمونژههژا مخلژوط و

دادههای مربوط به قابلیت هضم با استفاده از نژرمافژزار

دکنمونه از هر دام تا زمان اندازهگیری در دمای  -20درجژه

آماری ( SASنسخه  )۹/۱روده  GLMبرای مدل  ۱تجزدژه

سانتیگراد نگهداری شد.

و میانگینها به کمک آزمژون چنددامنژهای دانکژن مقادسژه

بهمنظور بررسی غلظت اسیدهای چرب فرار و نیتروژن

شدند .فراسنجه هژای تخمیژر شژکمبه بژا اسژتفاده از روش

آمونیاکی شکمبه در سه روز پادان دوره پروار هرروز دکژی

اندازهگیریهای تکرارشونده و روده  Mixedبژرای مژدل 2

از نوبتهای صفر ،دو و چهار ساعت پ از خژوراکدهژی

تجزده و میانگینها با اسژتفاده از آزمژون حژداقل میژانگین

با استفاده از دستگاه وکیوم و لوله معدی از شکمبه هژر دام،

مربعات مقادسه شدند .]2۳

 ۱50میلیلیتر مادع شکمبه تهیه (پ
اولیه مادع شکمبه بهمنظور کاه

از دور ردخژتن نمونژه

()۱

در ادژژن رابطژژه Yij ،مقژژدار هژژر مشژژاهده µ ،میژژانگین

اثر بزاق) و بالفاصله pH

آن بژژا دسژژتگاه  pHمتژژر قابژژلحمژژل ( Testoمژژدل )2۳0
اندازه گیری و سپ
صاا شد .سپ

Yij = μ + Ti + eij

مشاهدات Ti ،اثژر تیمژار آزمادشژی و  eijخطژای آزمژاد
میباشند.

مادع شکمبه با پارچه چهار یده کنفژی
دک میلیلیتر اسیدسژولفوردک  50درصژد

Yijk = μ + di + sj + tk + eijk

()2

به دک نمونه  50میلیلیتری مادع شکمبه ارافه و نمونه هژا

در ادژژن رابطژژه Yijk ،مقژژدار هژژر مشژژاهده µ ،میژژانگین

در فردژزر بژا دمژای  -20درجژژه

مشاهدات di ،اثر تیمار آزمادشی sj ،اثر تکرار tk ،اثر دوره و

تژا زمژان انجژام آزمژاد

 eijkخطای آزماد

سانتیگراد نگهداری شد .نیتروژن آمونیاکی مادع شکمبه بژه
روش تیتراسیون با اسیدسولفوردک  0/۱نرمال اندازه گیژری

نتایج و بحث

شد .]۸

نتادج عملکژرد رشژد در جژدول  2نشژان دادهشژده اسژت.

اسیدهای چرب فرارشکمبه با اسژتفاده از دسژتگاه گژاز

خوراک مصرفی روزانه در گروههادی که روغن هسژته انژار

کروماتوگرافی (مدل  ،Phillips PU۴۴۱0سژاخت آمردکژا)

دردافژژت کردنژژد ،بیشژژتر از گژژروه شژژاهد بژژود (.)P< 0/05

دارای ستون کژاپیالری ( ۱0 PEGطژول دومتژرو قطژر ۴5

افزاد

میلیمتر) اندازهگیری شد .دمای محل تزردق (اناکتور) 2۳0

خوشژژخوراکی جیژژره باشژژد .در خصژژوص اثژژر افژژزودن

دمادی مورداستفاده ستون ،از  ۱۳5درجه شژروی شژد و بژه

روغژژنهژژای غیراشژژبای بژژه جیژژره بژژر مصژژرا خژژوراک در

تا رسژیدن

نشخوارکنندگان نتادج متفاوتی گزارش شده است کژه ادژن

دما به  ۱۸0درجه سانتی گراد ،هر دقیقژه ،پژنج درجژه دمژا
افزاد

مصرا خوراک ممکن است ناشی از بهبود کیفیژت

پلژژت در اثژژر افژژزودن روغژژن هسژژته انژژار و افژژزاد

و دمای آشکارساز (نوی دتکتور  2۳0 )FIDدرجه و برنامژه
مدت پنج دقیقه در ادن دما نگهداشته شد .سپ

میباشند.

تفاوت ها به نوی روغن ،سطح مورداستفاده ،ترکیب جیره و

داده شدو  ۱5دقیقژه در ادژن دمژا نگژهداشژته شژد.
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نسبت علوفه بژه کنسژانتره نسژبت داده شژده انژد  .]۱۱در

وجود دارد که اگر نسبت علوفه به کنسانتره بژین جیژرههژا

حارر ،سطح علوفه در جیره گروههژای دو و سژه

دکسان باشد ،نتادج متفاوتی به دست آدد .با افژزاد

طژول

بایتر از گژروه شژاهد بژود ،ولژی میژزان مصژرا خژوراک

دوره ،میزان خوراک مصژرفی روزانژه نیژز افژزاد

دافژت،

بهمراتب در ادن دو گروه بیشتر بود .به نظژر مژیرسژد اثژر

بهطوریکه در ماه سوم دوره پروار میزان خژوراک مصژرفی

خوشخوراکی جیره به سبب افزودن روغژن ،دلیژل اصژلی

بیشتر و تفاوت معنیداری با ماه اول داشت (.)P<0/05

آزماد

در مصرا خژوراک باشژد .بنژابرادن ،ادژن احتمژال

افزاد

جدول  .۲اثر افزودن سطوح مختلف روغن هسته انار در جیره بر عملکرد برههای پرواری

0

سطح روغن

دوره

(درصد)

(ماه)

SEM

اول

دوم

سوم

۱5۸5a ۱5۸۱a ۱526b

۱2۹۹b

۱657a

۱7۳۳a

25/۸۴

وزن اولیه(کیلوگرم)

27/6۱ 27/5۳ 27/۴6

-

-

-

0/57

وزن نهادی(کیلوگرم)

۴7/77 ۴۸/۸6 ۴7/00

خژژژژوراک مصژژژژرفی
(گرم/روز)

وزن(گرم/روز)

افزاد

رردب تبددل

2

۴

P-value

تیمار

دوره

>0/000۱ 0/02
0/۹۳

تیمار ×
دوره
0/۳7
-

-

۴7/55

0/6۳

>0/000۱ 0/۱0

0/۱۴

2۳۳

257

2۴0

2۱0c

25۱b

26۹a

۴/57

>0/000۱ 0/0۹

0/50

6/55

6/۱5

6/60

6/2۱

6/6۴

6/5۴

0/0۹

c

۳2/72

b

۳۹/76

a

0/2۱

0/۳۳

0/۹۳

 :a-cتفاوت ارقام با حروا متفاوت در هر رددو معنیدار است(.)P>0/05

نموده است  .]۱۱بهبود افزاد

تفاوت معنیداری در میانگین وزن اولیژه و وزن نهژادی
بین تیمارهای مختلو آزمادشی مشاهده نشد.اما با افژزاد
طول دوره وزن نهادی بژه طژور معنژی داری افژزاد

وزن روزانژه در مطالعژاتی

که در آنها از مکمژل روغژن بژا جیژرههژای پادژه دکسژان

دافژت

مورداستفاده قژرار گرفتژه ،گژزارش شژده اسژت  .]۱0بژین

وزن

ماههای مختلو دوره پروار تفاوت معنژیداری در میژانگین

روزانه و رردب تبددل بین گروهها مشاهده نشد،هرچند در

وزن روزانه مشاهده شد ( ،)P<0/05بژه طژوری کژه

( .)P>0/05تفژژاوت معنژژیداری در میژژانگین افژژزاد
برههای دردافژتکننژده روغژن تمادژل بژه افژزاد

افزاد

کمتردن افژزاد

داشژت

( .)P>0/0۹علژژت رونژژد افزادشژژی در بهبژژود وزن روزانژژه

مربژوط بژه مژاه اول و بیشژتردن افژزاد

مربوط به ماه سوم دوره پروار بود.

احتمایً ناشی از ت ثیر روغن بر خوشخوراکی جیره و بهتبع

قابلیت هضژم مژاده خشژک و مژاده آلژی در بژرههژای

مصرا خوراک باشد .ولژی بژه نظژر مژیرسژد

تغذده شده با جیره حاوی چهار درصژد روغژن هسژته انژار

نسبت علوفه در جیره گژروههژای دو و سژه ،تژ ثیر

بیشتر از ددگر تیمارها بود (( )P<0/05جژدول  .)۳اگرچژه

مثبت روغن در معنیدار شدن تفاوتها را تا حدودی خنثی

اسیدهای چرب می تواننژد بژا تژ ثیر بژر فعالیژت میکروبژی

آن افزاد
افزاد
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قابلیژت هضژم شژوند ،امژا اسژیدهای

درصدی روغن هسته انار کژه قابلیژت هضژم زدژادی دارد،

شکمبه سبب کاه

چرب جردان دافته به روده باردک می تواند قابلیت هضم را

ممکن است دکی از دیدل احتمالی افزاد

قابلیژت هضژم

تحت ت ثیر قرار دهژد ] .[۱۹رژردب هضژمی روغژنهژای

باشد.

گیاهی حدود  0/۹5است  ،]۱۹بنژا بژر ادژن افژزودن چهژار
جدول  .3اثر افزودن سطوح مختلف روغن هسته انار در جیره برقابلیت هضم درون تنی (گرم در كیلوگرم)

سطح روغن
(درصد)

قابلیت هضم

SEM

0

2

۴

p-value

ماده خشک

7۱۱ b

7۱0 b

775 a

۱۱/7۳

0/0۱7

ماده آلی

7۳۹ b

7۳0 b

7۹۸ a

۱2/06

0/026

 :a-cتفاوت ارقام با حروا متفاوت در هر رددو معنیدار است (.)P>0/05

عدم تفاوت معنی دار در قابلیت هضژم مژاده خشژک و

میزان اسید والردک در مادع شکمبه برههادی که با جیرههای

ماده آلی بین گروه شاهد و برههژای تغذدژه شژده بژا جیژره

حاوی روغن هسته انار تغذده شژدند ،بژه طژور معنژیداری

حاوی دو درصد روغن هسته انار می تواند ناشی از نسژبت

کمتر از برههای گروه شاهد بود (.)P>0/05

کمتر اسژیدهای چژرب جردژان دافتژه بژه روده باردژک در

افژژژزودن چربژژژی مژژژیتوانژژژد هضژژژم شژژژکمبهای

مقادسه با برههای تغذده شده با جیره حژاوی چهژار درصژد

در

کربوهیدرات های ساختمانی را کاه
هضم با کاه

روغن هسته انار باشد.

دهد .ادن کژاه

تولیژد اسژیدهای چژرب فژرار و همچنژین

نتژژادج مربژژوط بژژه اس ژیدهای چژژرب فژژرار و نیتژژروژن

نسبت کمتر استات به پروپیونات همراه است  .]5از طرا

آمونیاکی در جدول  ۴نشژان دادهشژده اسژت .غلظژت کژل

ددگر ،اثر روغن های گیاهی و ترکیبات حاصل از آنهژا بژر

اسیدهای چرب فرار مادع شکمبه و درصد مولی اسژیدهای

تولید اسیدهای چرب فرار ممکژن اسژت ،بسژیار متفژاوت

چرب فرار بهجز اسید والردک تحت تژ ثیر افژزودن روغژن

باشد .]2۴

هسژژته انژژار بژژه جیژژره قژژرار نگرفژژت .نسژژبت مژژولی اسژژید

غلظت اسژیدهای چژرب فژرار اسژتات ،پروپیونژات +

پروپیونیک  +ادزوبوتیردک در برههای دردافتکننژده چهژار

ادزوبژژوتیرات ،بژژوتیرات و کژژل اسژژیدهای چژژرب فژژرار

و نسژژبت اسژید اسژژتیک بژژه اسژژید

از

درصژد روغژژن افژژزاد

(میلیمول/لیتر) در زمان هژای دو و چهژار سژاعت پژ

دافت ( )P>0/05که احتمایً ناشی از اثژر

مصرا خوراک بیشتر و تفاوت معنیداری نسبت بژه زمژان

روغن بیشتر در ادن جیره در مقادسژه بژا جیژره حژاوی دو

قبل از مصرا خژوراک داشژتند ( .)P>0/05غلظژت ادژزو

درصد روغن و شاهد باشژد ،بژهنحژویکژه میکژروبهژای

از مصژرا خژوراک

پروپیونیک کاه

والردک اسید در زمان دو ساعت پژ
بهطور معنیداری افزاد

تجزدهکننده سلولز تحت تژ ثیر بیشژتری قرارگرفتژه باشژند.

دوره   18شماره   3پاییز 1395
496

دافت (.)P>0/05

تأثیر استفاده از روغن هسته انار در جیره بر قابلیت هضم مواد مغذی ،فراسنجههای تخمیر شکمبه و عملکرد برههای پرواری

دوره   18شماره   3پاییز 1395
497

علیرضا كرمپور ،فرخ كفیلزاده

کمتردن غلظت اسید والردک مربوط بژه زمژان قبژل از

اسید در زمان صفر بیشتر و تفاوت معنیداری با زمان چهار

مصرا خوراک و بیشتردن غلظت آن در زمان چهار ساعت

ساعت پ

از مصرا خوراک داشت .نسبت مولی اسژتات

بعد از مصرا خوراک مشاهده شد ( .)P>0/05غلظت کل

به پروپیونات در زمان های مختلو پژ

اسیدهای چرب فرار (میلی مول/لیتر) در زمان های مختلژو

تفاوت معنیدار با هم داشتند (.)P>0/05

پ

از مصرا خژوراک نسژبت بژه زمژان قبژل از مصژرا

خوراک بهطور معنیداری افزاد

از خژوراک دهژی،

غلظت نیتروژن آمونیاکی (میلژیگرم/دسژیلیتژر) تحژت

دافت (.)P>0/05

ت ثیر تیمارهای آزمادشی قرار نگرفت .عدم تغییژر در میژزان

افژژژزودن چربژژژی مژژژیتوانژژژد هضژژژم شژژژکمبهای

نیتروژن آمونیاکی می تواند حاکی از عژدم تژ ثیر اسژتفاده از

در

روغن هسته انار در جیره برمتابولیسم نیتژروژن در شژکمبه

تولیژد اسژیدهای چژرب فژرار و همچنژین

از

کربوهیدرات های ساختمانی را کاه
هضم با کاه

دهد .ادن کژاه

باشد .غلظت نیتروژن آمونیاکی در زمان دو ساعت پژ

نسبت کمتر استات به پروپیونات همراه است  .]5از طرا

خوراک دهی ،بیشتر و تفاوت معنژیداری بژا غلظژت آن در

ددگر ،اثر روغن های گیاهی و ترکیبات حاصل از آنهژا بژر

زمانهای صفر و چهار ساعت پ

از خوراکدهژی داشژت

تولید اسیدهای چرب فرار ممکژن اسژت ،بسژیار متفژاوت

( .)P>0/05غلظت پادینتر نیتروژن آمونیاکی در زمان چهار
ساعت پ

باشد .]2۴

از مصرا خوراک را میتوان به اثژر روغژن در

غلظت اسژیدهای چژرب فژرار اسژتات ،پروپیونژات +

تنظیم جذب و آزاد شژدن آمونیژاک در شژکمبه نسژبت داد

ادزوبژژوتیرات ،بژژوتیرات و کژژل اسژژیدهای چژژرب فژژرار

 .]۱۴ادن اثر ممکن است شرادط شکمبه را بژرای فعالیژت

از

میکروب ها جهت استفاده بهتر از آمونیاک و تبددل نیتروژن

(میلی مول/لیتر) در زمان هژای دو و چهژار سژاعت پژ

به پروتئین میکروبی بهبود بخشد.

مصرا خوراک بیشتر و تفاوت معنیداری نسبت بژه زمژان
قبل از مصرا خژوراک داشژتند ( .)P>0/05غلظژت ادژزو
والردک اسید در زمان دو ساعت پژ
به طور معنی داری افزاد

نتيجهگيري

از مصژرا خژوراک

بررسی اثر استفاده از روغن هسته انار در جیره بژر قابلیژت

دافت ( .)P>0/05کمتردن غلظت

هضم ،فراسنجههژای تخمیژر شژکمبه و عملکژرد بژرههژای

اسید والردک مربوط به زمژان قبژل از مصژرا خژوراک و

پرواری نشان میدهد که علی رغم عدم ت ثیر روغژن هسژته

بیشتردن غلظت آن در زمان چهار سژاعت بعژد از مصژرا

انار بر عملکرد بژرههژای پژرواری ،ادژن روغژن بژهواسژطه

خوراک مشژاهده شژد ( .)P>0/05غلظژت کژل اسژیدهای
چرب فرار (میلیمول/لیتر) در زمژانهژای مختلژو پژ

محتوی اسیدهای چرب غیراشبای ،پتانسژیل بهبژود قابلیژت

از

هضم و رانژدمان تخمیژر شژکمبهای جیژره را در بژرههژای

مصرا خوراک نسبت بژه زمژان قبژل از مصژرا خژوراک
بهطور معنیداری افزاد

پرواری داراست.

دافت (.)P>0/05

نسبت مولی (درصد) اسژتات در زمژان صژفر بیشژتر و
تفژژاوت معنژژیداری بژژا زمژژان دو سژژاعت پ ژ

منابع

از مصژژرا

.۱

بصژژیری ش ،شژژهیدی ا ،فرهژژوش ر و کدخژژدادی ر

خوراک داشت ،درحالی که نسبت مولی پروپیونات درزمژان

( )۱۳۹۱تعیژژین خژژواص فیزدکوشژژیمیادی وحرارتژژی

از مصژژرا خژژوراک بیشژژتر و تفژژاوت

روغن استخراجشده از هسژته انژار منطقژهی سژبزوار.

دو سژژاعت پژژ

معنی داری با زمان صفر داشت .اما نسبت مولی ادزووالردک

نوآوری در علوم و فناوری غذادی.۹۸-۱07 :)۴(۴ .
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 فراسنجههای تخمیر شکمبه و عملکرد برههای پرواری،تأثیر استفاده از روغن هسته انار در جیره بر قابلیت هضم مواد مغذی

Dugan MER and Franco D (2014) Effect of
supplementing

different

oils:
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