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Introduction One of the important by-products is the pomegranate pulps which is pulp left after 

pomegranate juice. The presence of significant amounts of biologically active compounds such as 

phenolic acid, flavonoids, and tannins in pomegranate fruit ensures its high nutritional value. 

Pomegranate peel is a part of the fruit that has very high antioxidant properties and contains high 

amounts of polyphenols such as tannins. There have been numerous reports of the negative 

effects of tannins on consumer animals. One of the compounds that can bind to tannins and 

reduce their harmful effects is the tannase enzyme. So, this study aimed to investigate the effects 

of using different levels of pomegranate pulp without or in combination with tannase enzyme in 

the diet of fattening lambs on performance, nutrient digestibility, and some blood parameters.  

Materials and Methods After preparing pomegranate pulp, drying it, and preparing tannase 

enzyme, 25 male Moghani lambs with an average weight of 30±2 kg and the average age is about 

7 months, were used in four treatments in a completely randomized design. experimental 

treatments include 1- control, 2- 2.5% pomegranate pulp powder, 3- 5% pomegranate pulp 

powder, 4- 2.5% pomegranate pulp powder + 0.05 % dry matter of tannase enzyme 5- 5% 

pomegranate pulp powder + 0.05 % dry matter of tannase enzyme. During the experimental 

period, the performance parameters including feed intake, weight gain, and feed conversion ratio 

were measured. The concentration of blood parameters and the activity of liver enzymes 

containing ALP, ALT, and AST in the blood of lambs were determined. The Data obtained were 

analyzed using SAS (9/1) statistical software. 

Results and Discussion Experimental treatments had no effect on weight gain, feed intake of 

lambs. Next, the amount of feed consumption and daily feed consumption of lambs showed 

higher values in the second 30 days of the rearing period compared to the first 30 days of the 

rearing period. Nutrient digestibility was not affected. However, it can be seen that the 

digestibility of dry matter tended to be significant. The comparison between treatments indicated 
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higher digestibility of organic matter, NDF, ADF, and ash in the treatment of 2.5% pomegranate 

pomace. Fat in the treatment of 2.5% pomace with enzyme and digestibility of crude protein was 

higher in the treatment of 5% pomace with the enzyme. The comparison of different pomace 

levels showed that the use of high levels of pomegranate pomace (5%) increased blood glucose 

and the lowest blood urea concentration was obtained by feeding 5% pomace. The lowest 

concentrations of HDL and LDL in the blood also belonged to the control treatment. The use of 

tannase enzymes in the diet also increased the concentration of glucose parameters and decreased 

blood urea. The highest amount of glucose of the studied lambs were observed in the first thirty 

days of sampling. In the present study, the use of pomegranate pomace increased glucose in both 

rearing periods and decreased blood triglyceride levels in the second rearing period. Alanine 

phosphatase (ALP) enzyme activity was significant in the second period, the breeding period 

(P<0.05). The highest level of activity of this enzyme was observed in the blood of lambs fed 

with 2.5% of dung. The activity of alanine aminotransferase (ALT) and aspartate 

aminotransferase (AST) was not significant between sampling periods (P<0.05). Feeding 

different levels of pomegranate pomace powder with or without tannase enzyme had no 

significant effect on blood malondialdehyde concentration as an antioxidant index of the blood of 

fattening lambs. However, the comparison between the experimental treatments showed that the 

highest level of this index was found in the blood samples obtained from lambs fed with a diet 

containing 5% of pomegranate pomace powder + 0.05% of the dry matter of the tannase enzyme 

diet. 

Conclusion The inclusion of different levels of pomegranate pomace in the diet led to a 

significant difference in the activity of the alanine phosphatase enzyme among the experimental 

treatments (P<0.05) and increased blood glucose (P<0.05). None of the functional parameters, 

including weight gain, and feed consumption, were affected by the use of pomegranate pulp with 

or without tannase enzyme during the entire experimental period. However, the food conversion 

coefficient improved in the treatments containing pomegranate pomace with tannin enzyme. The 

highest amount of antioxidant index related to the diet containing 5% of pomegranate pomace 

powder + 0.05% of the diet's dry matter was tannase enzyme. Therefore, the level of 5% of 

pomegranate pomace along with the tannase enzyme increases animal health and improves 

animal growth performance. 

Keywords: Blood parameters, Fattening lamb, Growth performance, Pomegranate pulp, Tannase 
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-فراسنجهو برخی  رشد بر عملکرد آزتاننبا یا بدون آنزیم  تفاله انار پودر ایاثرات جیره

 مغانینر  هایخونی بره های

جبه دار یکرامت رایسمفرزاد میرزایی آقچه قشالق، علی نوری، بهمن نوید شاد، لیال کاویانی فیضی،   

 تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران  استاد -1

 کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی، اردبیل، ایران -2
 دانشیار دپارتمان علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران -3

 دانشجوی دکترا علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی -4
 یلیدانشگاه محقق اردب یدکترا علوم دام -5

 

 چکیده

و برخی بر عملکرد ز آم تاننآنزی بدونیا  باتفاله انار پودر سطوح مختلف  ایجیرهبا هدف بررسی اثرات  این پژوهش
میانگین و  کیلوگرم 33 ±5س بره نر مغانی با متوسط وزن أر 55 ازبدین منظور  انجام شد. ی پرواریهاپارامترهای خونی بره

 1 گروهشامل:  یتصادفی استفاده شد. تیمارهای آزمایش در قالب طرح کامالً تکرار 5 تیمار وپنج ، در ماهه 7سنی حدود 
درصد پودر  5)جیره حاوی  3درصد پودر تفاله انار(، تیمار  5/5جیره حاوی ) 5و آنزیم(، تیمار  )شاهد، جیره عاری از تفاله انار

)جیره  5( و تیمار زآتاننماده خشک جیره آنزیم  درصد 35/3د پودر تفاله انار + درص 5/5)جیره حاوی  4تفاله انار(، تیمار 
 14)شامل  آزمایش روز دوره 74 طولدر  .( بودزآتاننماده خشک جیره آنزیم  درصد 35/3درصد پودر تفاله انار +  5حاوی 

ضریب تبدیل  گیری واندازه ایش وزن، افزروزانه شامل میزان مصرف خوراکپارامترهای عملکردی دام  پذیری(روز عادت
دوره  03و  33در روزهای های کبدی های خونی و فعالیت آنزیمغلظت فراسنجه همچنین جهت تعیین، محاسبه شد. غذایی

آالنین فعالیت آنزیم  داردر جیره منجر به تفاوت معنیسطوح مختلف تفاله انار  گنجاندن شد. گیری انجامنمونه پرورشی
هیچ یک از  .کاهش اوره خون شد همچنین باعث .(P<35/3) شد در بین تیمارهای آزمایشی گلوکز خون شیافزا و فسفاتاز

آنزیم  بدونیا با پارامترهای عملکردی شامل افزایش وزن، مصرف خوراک در کل دوره آزمایشی تحت تأثیر مصرف تفاله انار 
بیشترین میزان شاخص  بهبود یافت.آز تاننآنزیم حاوی تفاله انار با  هاییی در تیمارغذا لیتبد بیضراما  .ز قرار نگرفتآتانن
بنابراین سطح . ز بودآماده خشک جیره آنزیم تانن درصد 35/3درصد پودر تفاله انار +  5 جیره حاویاکسیدانی مربوط به آنتی

 گردد.حیوان می شدر عملکردبهبود  و دام سبب افزایش سالمت آزدرصد تفاله انار در کنار آنزیم تانن 5

 های خونی، فراسنجهرشد ز، تفاله انار، عملکردآپرواری، تانن برهکلمات کلیدی: 

 مقدمه

 آب هایمحدودیت و جمعیت از یک سو روند افزایشی با مشکالتی پیش روی بشر بوده است که از جمله غذا تأمین امروزه

 ,Jabbar naserجدی مورد توجه قرار گیرد ) طورهب غذامشکالت تأمین  حل شده است تا باعث ی دیگر،خاک از سو و

یکی از این محصوالت جانبی، تفاله که عنوان خوراک دام مطرح هستند (. بسیاری از محصوالت جانبی صنایع به2010
درصد(، بخش  3که از سه بخش دانه )باقیمانده پس از آبگیری انار است. انار میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است 
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(. تولید سالیانه انار در ایران Walum,1998شود )درصد( تشکیل می 07های درونی )حدود پوسته و بافت درصد( و 33آبدار )
تولید سالیانه پوسته انار در  میزانو  بوده در سال هزار تن 173حدود  ساوهمیزان تولید انار  که تن در سال استهزار  هفتصد

این میوه به میزان زیادی در  .( Harvey, 2006-; Mueller .,2006et alFadavi) نصد هزار تن استاایران بیش از پ
 شود وه میگیری، که در آن منجر به انباشت مقادیر زیادی از پوسته میخصوص در صنعت آبمیوهشود، بهجهان مصرف می

)Dujaili and Smail.,2012-Al(  بسیار باالیی داشته و حاوی  اکسیدانیآنتیپوسته انار بخشی از میوه است که خاصیت
( گزارش  2016et alSadq ,.صادق و همکاران ). (2006et al Li ,.ها از جمله تانن است )فنولاز پلی فراوانیمقادیر 

و  عاری از ازت دار قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین خام، عصارهدرصد پوسته انار منجر به افزایش معنی 1نمودند تغذیه 
که از جمله  ها در تغذیه دام، این ترکیبات دارای اثرات منفی نیز هستنددر کنار اثرات مفیدی تاننشد.  هاعصاره اتری در بره

افت مصرف خوراک، کاهش بازدهی مواد خوراکی  ،مزگی و گس بودندلیل بدتوان به کاهش خوشخوراکی بهها میآن
(. Zare, 2015ها اشاره کرد )های جیره و در نتیجه کاهش رشد دام و نیز کاهش فعالیت آنزیمویژه پروتئینمصرفی دام به

. در (et al Makkar., 1989) است مؤثر و میزان گاز تولیدی شکمبه اکیر، قابلیت هضم مواد خوشکمبه خمیرتانن بر ت
پذیری اهش تجزیهدر نتیجه سبب ک ،های شکمبه به مواد غذایی مصرفی را کاهشمیکروب واقع این ترکیبات قابلیت اتصال

 (. 1989et al Makkar ,.) عملکرد دام را در پی داشت راک و افتکاهش مصرف خو خوراک در شکمبه

در همین  (.Harvey, 2006-Muellerهای مصرف کننده وجود دارد )ها بر دامگزارشات متعددی مبنی بر اثرات منفی تانن

داری بر درصد ماده خشک تأثیر معنی 53های پرواری تا سطح حاوی تانن در جیره برهفرعی های فرآوردهراستا استفاده از 

 and Padma., 2009) شوددار مصرف خوراک میدرصد موجب کاهش معنی 33اما سطح  ،مصرف خوراک ندارد

(Sreelatha. ز آتانن. باشدمی زآتانن ها را دارد، آنزیمهش اثرات سوء آنکاها و ی که قابلیت اتصال به تانناز جمله ترکیبات

در تانیک اسید و تسهیل آزاد شدن گالیک  ،های قابل هیدرولیز از طریق هیدرولیز اتصاالت استریاساساً در هیدرولیز تانن

های ایی اتصال تانن به مولکولتوان ،این فعالیت هیدرولتیک به دلیل به دام انداختن اتصاالت استریاسید و گلوکز نقش دارد. 

 افزایش(. 2005et al Mahapatra ,.کند )ها ممانعت میپروتئین را کاهش داده در نتیجه از به دام افتادن ماکرومولکول

 منفی اثرات کاهش و هضم قابلیت بهبود و افزایش هدف با پیچیده ساختار و باال مولکولی وزن با فنولی هیدرولیز ترکیبات

درصد از تانن را بدون اثرات  55در عصاره انار ز آگزارش شده تانن (. et alChamorro,. 2013گیرد )یم صورت هاآن

( آنزیم  2014et alRaghuwanshi ,.رافووانشی و همکاران ) منفی بر کیفیت و خصوصیات بیوشیمیایی تجزیه کرده است.

گیری کردند که با اضافه نمودن آنزیم را به جیره حاوی کاه گندم و قارچ سفید در گاوهای شیری اضافه نموده و نتیجهز آتانن

 هایفرآورده زا باالیی سطوح و انار توجه قابل تولید به توجّه باز میزان مصرف خوراک در گاوهای شیری افزایش یافت. آتانن

 تغذیه در هاآن تغذیه سودمند ثراتها و افرآورده این از مناسب استفاده عدمکشور و  در آن هسته و پوست به مربوط جانبی

 خوشخوراکی کاهش نظر از تانن همچون ترکیبات برخی حضور بودن محدودکننده به توجه با طرفی از ،نشخوارکنندگان

 هایدام جیره در تانن منبع با توأم صورت به ترکیبات این کننده مهار هایآنزیم از فادهاست بررسی جهت ایمطالعه انجام

آنزیم تعدیل  یا بدون با. لذا مطالعه حاضر با هدف تغذیه سطوح مختلف پودر تفاله انار رسدمی نظر به الزم نشخوارکننده
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های خونی و برخی ها به جیره بر عملکرد، فراسنجههای پرواری و بررسی اثرات افزودن آنکننده اثرات سوء تانن در بره

 .های پرواری انجام شدالشه بره خصوصیات

 هامواد و روش

 1331در بهار  دانشگاه محقق اردبیلیگروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی  واحد گوسفندداریاین آزمایش در 
شد. پس از انتقال به دانشکده  تهیه ساوه شهرستان واقع درایران  نارا خانهکار هسته( از و )شامل پوسته انار تفالهانجام شد. 

دستگاه علوفه . سپس با استفاده از شدبه مدت دو هفته خشک  ودر سالنی مسقف و به دور از تابش نور آفتاب پهن شده 
مقدار ماده خشک،  ری شد.داآسیاب شده و پودر حاصل شده تا زمان استفاده در محلی تاریک و خنک نگه کن ثابت،خرد

و  درصد بود 05/4و  35/17، 55/1، 10/4، 33/35پروتئین خام، چربی خام، الیاف خام و خاکستر پوسته انار به ترتیب برابر 
( واقع در Kikkomanمورد استفاده از شرکت صنایع غذایی کیکومان )ز آتاننآنزیم  تفاله انار جایگزین تفاله چغندر شد.

در این  بود. درصد 35 با خلوص(  U/g, EC 3.1.20 500حاوی تانن آسیل هیدروالز ) این آنزیمداری شد. کشور ژاپن خری
در  و شدهکیلوگرم خریداری  33±5ماهه با متوسط وزن بدن  7با میانگین سنی حدود  رأس بره نر مغانی 55آزمایش تعداد 

 1ها پس از بره ،برای انجام آزمایش .اره نگهداری شدند خاکمتر با بستری از پوشال و  4×5ابعاد  باانفرادی  هایجایگاه
و سپس هر ه تکرار تقسیم شد 5با  وهگر 5صورت تصادفی به سپس بر اساس وزن اولیه و به ،کشیساعت گرسنگی وزن

ز دوره رو 14 که شاملروز  74های آزمایشی اختصاص داده شدند. مدت زمان آزمایش طور تصادفی به یکی از جیرهگروه به
ها علیه بیماری آنتروتوکسمی واکسینه شده و های آزمایشی بود. قبل از شروع دوره پرورشی برهبه جیره هابره پذیریعادت

 های داخلی و خارجی دریافت کردند.داروی ضد انگل نیکلوزاماید و لورامیزول به فاصله زمانی دو هفته جهت کنترل انگل
)جیره  3درصد پودر تفاله انار(، تیمار  5/5جیره حاوی ) 5و آنزیم(، تیمار  ره عاری از تفاله انار)شاهد، جی 1 گروهتیمارها شامل 

( آزتاننماده خشک جیره آنزیم  درصد 35/3درصد پودر تفاله انار +  5/5)جیره حاوی  4درصد پودر تفاله انار(، تیمار  5حاوی 
جیره های آزمایشی به ( بودند. زآتاننماده خشک جیره آنزیم  درصد 35/3درصد پودر تفاله انار +  5)جیره حاوی  5و تیمار 

یش کیلوگرم و افزا 33و براساس احتیاجات غذایی بره با وزن اولیه حدود  1/0 نسخهگوسفندی با  CNCPSوسیله نرم افزار 
خاکستر  ،ماده خشکان میز و محاسبه ایی جیره پایهیدهنده و ترکیب شیمتشکیل یاجزا. گرم تنظیم شد 553وزن روزانه 

ها در دو دهی به دامخوراک (.AOAC, 2000) ارائه شده است 1در جدول  AOAC از روش ماده آلیپروتئین خام، ، خام
شد که باقیمانده خوراک بعد از ظهر انجام شد، خوراک مصرفی روزانه طوری تنظیم می 5صبح و  3وعده غذایی و در ساعت 

حیوانات  واک بر اساس اشتها تنظیم درصد خوراک داده شده به دام در هر روز باشد و میزان مصرف خور 13در آخور حدود 
 داشتند. به آبآزاد دسترسی 

 های آزمایشیاقالم و ترکیب شیمیایی جیره -1جدول

Table 1- Ingredients and chemical composition of experimental diets 

  
Experimental 

diets 
 ترکیب مواد خوراکی  

Ingredients 
5 4 3 2 Control 

  یونجه 45 45 45 45 45
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Alfalfa 

30 31 30 31 33 
  جوآسیاب شده
Barley 

3 3 3 3 3 
  کنجاله سویا
Soybean meal 

4 4 4 9 10 
  ذرت آسیاب شده
Corn 

8 9 8 3.5 3 
  سبوس گندم
Wheat bran 

3 3.5 3 4 4 
  پودر چربی
Fat powder 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
 سدیم بیکربنات

Sodium bicarbonate 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
 کلسیم کربنات
Calcium carbonate 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
 مکمل معدنی
Vitamin-mineral 

supplement1 

 نمک 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Salt 

5 2.5 5 2.5 - 
 پودر تفاله انار
Pomegranate 

pomace powder 

0. 05 0. 05 - - - 

آزآنزیم تانن  
tannase enzyme 
 Chemical 
Composition 

231.19 230.23 231.19 230.23 229.83 
 ابل متابولیسمقنرژی ا

Metabolisable 

energy (Mcal/day) 

93.68 91.88 91.58 91.54 
92.28 

 ماده خشک
Dry matter 

91.6 92.2 91.3 92.1 
92.5 

 ماده آلی
Organic matter 

15.14 15.12 15.5 14.87 
15.43 

 پروتئین خام
Crude protein 

8.79 9.6 8.75 9.35 
8.75 

 عصاره اتری
Ether extract 

33.1 35 33.8 36.05 
31.1 

الیاف نامحلول در شوینده 
 خنثی

Nutrient detergent 

fibre 
 ندهینامحلول در شو افیال 19.00 19.6 22.2 20.95 21.75
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یاسید  

Acid detergent fibre 

7.7 

6.8 

7.6 

6.8 

7.7 

6.8 

7.6 

6.8 

7.5 

 

6.8 

 خاکستر خام

Crude ash 

 چربی خام
Crude fat 

954 920 954 920 
885 

 کلسیم
Ca g/day 

320 331 320 331 
332 

 فسفر
P g/day 

 1: ومیگرم، سلن یلیم 33333گرم، فسفر:  یلیم 03333: میگرم، سد یلیم 13333: میزیمنگرم،  یلیم E: 100نیتامیواحد، و   D3:100000نیتامیواحد، و A:  500000نیتامی: ویحاو1

 گرم یلیم 133: دیگرم،  یلیم 133گرم، کبالت:  یلیم 3333: یگرم، رو یلیم 113333: میگرم، کلس یلیم 333گرم. مس:  یلیم 33گرم، آهن:  یلیم 533گرم، منگنز:  یلیم

1Contains: Vitamin A: 500,000 U, Vitamin D3: 100,000 U, Vitamin E: 100 mg, Magnesium: 19,000 mg, Sodium: 60,000 mg, 

Phosphorus: 90,000 mg, Selenium: 1 mg, manganese: 2000 mg, iron: 3000 mg, copper: 300 mg, calcium: 180,000 mg, zinc: 3000 

mg, cobalt: 100 mg, iodine: 100 mg. 

و پس از محاسبه میزان ماده  شدمانده آن در روز بعد توزین و ثبت دام به صورت روزانه و باقی ارائه شده به مقدار خوراک
مانده در صبح روز بعد، میزان ماده خشک مصرف خشک، بر اساس اختالف وزن بین خوراک ارائه شده به دام و خوراک باقی

 533دقت  با binazir1500 kgمدل انفردی با استفاده از باسکول  صورت های هر گروه بهروزانه محاسبه شد. وزن بدن بره
ها در ابتدا و انتهای هر دوره و میزان افزایش وزن با استفاده از اختالف وزن بره شدبار اندازه گیری هر دو هفته یک ،گرم
تقسیم خوراک مصرفی  ضریب تبدیل غذایی با .کشی قبل از توزیع خوراک وعده صبح انجام شدکشی مشخص شد. وزنوزن

آوری و ای جمعصورت دورهبهبره های خوراک مربوط به هر ونهای محاسبه شد. نمبر میزان افزایش وزن بدن به صورت دوره
پروتئین ، خاکستر خام ،ماده خشکشامل سپس در انتهای دوره با یکدیگر مخلوط، آسیاب شده و آنالیز ترکیبات شیمیایی 

اف نامحلول در شوینده همچنین برای تعیین الی ( انجام شد.5333) AOACای هر تیمار به روش هنمونه ماده آلیخام، 
جهت تعیین قابلیت هضم  .استفاده گردید (1331) سوست و همکاران خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی از روش ون

صورت روزانه در طول هر دوره نمونه بهز خوراک مصرفی و مدفوع هر دام گیری اهای آزمایشی نمونهمواد مغذی جیره
گرفت. قابلیت هضم مواد مغذی و ماده خشک با استفاده از روش مارکر داخلی خاکستر نامحلول در اسید برداری انجام می

(AIA) تعیین شد (1377)ون کولن و یانگ های خوراک و مدفوع به روش در نمونه غلظت مواد مغذی .حاسبه گردیدم. 
  محاسبه گردید: زیروسیله معادله  هت هضم ظاهری برای هر ماده مغذی بمقادیر قابلی

 

سیاهرگ از  ساعت پس از وعده غذایی صبح 3دوره پرورشی  03و  33های خون به ترتیب در روزهای آوری نمونهبرای جمع

 نیهپار یحاو یکیجداگانه  در دو لوله هخون گرفته شد گیری انجام شد.خونلیتر میلی 13هر بره با استفاده سرنگ  وداج

 خی یحاو فالسکخون در  یهانمونه .شد ختهیسرم رجداسازی  یبرا نیبدون هپار یگریسما و دالست آوردن پبد یبرا

گیری اندازه و های خونیبرای تعیین پارامترجداسازی سرم جهت های خون نمونهاز . شد انتقال داده گاهیشبه آزما شکخ

پس  .دقیقه سانتریفیوژ شدند 53، به مدت 3533ها با دور برای جداسازی پالسما نمونه ستفاده شد.ا مالون دی آلدئیدغلظت 
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های مورد انتقال و تا زمان آنالیز فراسنجه لیترمیلی 5های های سرم و پالسما به درون میکروتیوباز انجام سانتریفیوژ نمونه

و کلسترول  HDL ،LDLپارامترهای خونی شامل گلوکز، کلسترول )گراد نگهداری شدند. سانتیدرجه -53مطالعه در دمای 

با (  ALT ،AST , ALPهای کبدی )آنزیم(، BUNای خون )(، نیتروژن اورهTP، پروتئین کل )هاتری گلیسیرید ،کل(

و گیری شد اندازه (Hitachi, Ltd. Tokyo, Japan) اتوآناالیزرآزمون و توسط دستگاه  های تجاری پارساستفاده از کیت

 RANDOX Laboratories) های تجاری رندوکسمطابق دستورالعمل کیت های سرم در نمونهمالون دی آلدئید غلظت 

Ltd. Ardmore, Diamond Road, Crumlin, Co. Antrim, United Kingdom) .تعیین شد 

 هاتحلیل آماری داده و تجزیه

-های اندازه. آنالیز مربوط به دادهشدند( آنالیز 1/3) SASنرم افزار آماری های حاصله از این مطالعه با استفاده از داده

 های آماری زیر انجام شد:به ترتیب مطابق مدلتصادفی  ˝در قالب طرح کامال GLMگیری شده با رویه 

Yij = µ+ Ti + eij 

مایشی بود. مقایسات میانگین با سطح : خطای آزjie: اثر تیمار، iT ها،میانگین داده: µ: متغیر وابسته، ijYکه در آن، 
 درصد و با استفاده از روش مقایسات میانگین توکی انجام شد. 5احتمال 

 و بحث نتایج

آورده شده است. مطابق  3و  5ی پرواری در جدول هاهای برز بر عملکرد دورهآیم تانننزآ بدونیا  بااثرات تغذیه تفاله انار 
ها و ضریب تبدیل غذایی بره مصرف خوراک، روزانه قادر به اثرگذاری بر افزایش وزن جدول تیمارهای آزمایشیاین دو 
روز اول و  33به ترتیب در  میبا آنزتفاله انار  درصد 5و  5/5 سطح داری دریبه صورت غیرمعن ضریب تبدیل غذایی نبودند.

ترهای عملکردی شامل افزایش وزن، شود هیچ یک از پارامهمانطور که در جدول مشاهده می کاهش یافت.دوم دوره 
ز قرار آآنزیم تانن بدونیا با مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی در کل دوره آزمایشی تحت تأثیر مصرف تفاله انار 

به عنوان منبعی از تانن  ،هایی چون تفاله انار در جیره عالوه بر اینکه دارای ماهیت فیبری استاستفاده از تفاله .نگرفت
توانند به دلیل افت خوشخوراکی جیره موجب کاهش مصرف خوراک و در نتیجه عملکرد پایین دام شوند شده و میشناخته 

(., 2003et alHervas در مطالعه حاضر نیز علی .) در سی روز اولیه دوره رغم کاهش نسبی مصرف خوراک، افزایش وزن
  .(<35/3P) دار نبودمعنیاین تفاوت  ه ولیآنزیم باال بود باتفاله انار  درصد 5/5در سطح  ،دوره و کلپرورش 

 دوره پرورشروز اول  33میانگین و خطای استاندار میانگین شاخص های عملکردی بره ها در  -2جدول

Table 2- Average and standard error of the average performance indicators of lambs in the first 30 days of the 

breeding period 

 1تیمار

Treatment1 

1  2 3 4 5 SEM P-

value 
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(افزایش وزن )کیلوگرم  

weight gain (kg) 

4.33 5.14 5.04 7.65 4.59 1.06 0.22 

 مصرف خوراک 

feed intake (kg) 

42.71 43.35 43.13 43.98 41.97 0.51 0.11 

 افزایش وزن روزانه )گرم(

Daily weight 

gain (g) 

144.33 171.33 168 255 153 35.56 0.22 

 مصرف خوراک روزانه 

 )کیلوگرم( 

Daily feed intake 

(kg) 

1.42 1.44 1.43 1.46 1.4 0.01 0.11 

 ضریب تبدیل غذایی

Feed conversion 

ratio 

11.03 10.53 9.28 7.14 9.61 1.80 0.59 

 درصد تفاله انار با آنزیم. 5: تیمار 5درصد تفاله انار با آنزیم و  5/5تیمار  :4درصد تفاله انار،  5: تیمار 3ر، درصد تفاله انا 5/5: تیمار 5: تیمار شاهد، 11
11- Control, 2- 2.5% pomegranate pulp powder, 3- 5% pomegranate pulp powder, 4- 2.5% pomegranate pulp powder + 0.05% dry 

matter of tannase enzyme 5- 5% pomegranate pulp powder + 0.05% dry matter of tannase enzyme. 

 

سی روز دوم دوره پرورش نیز کاهش نسبی مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی مشاهده  در 3جدول  مطابق
با  شد،ا آنزیم مشاهده درصد تفاله انار ب 5افزایش وزن در تیمار حاوی  و با این تفاوت که بیشترین سطح مصرف خوراک شد

در سی روز اول و دوم دوره پرورش بیشترین ضریب تبدیل همچنین و  (<35/3P) دار نبودها معنیاین حال این تفاوت
ای طی مطالعه ضریب تبدیل غذایی بهبود یافت. 5و در تیمار  (5و  1)تیمار شد های بدون آنزیم مشاهده در تیمار ییغذا

درصد تانن تغییری بین تیمارها  5/1( نشان داد که مصرف خوراک تا سطح  2003al etHervas ,.هرواس و همکاران )
گرم در کیلوگرم ماده  53های تانن بیش از غلظتدار مصرف خوراک شد. جب کاهش معنینداشت اما مقادیر باالتر تانن مو

تر مصرف خوراک را تحت تأثیر قرار ندهد های پایینر منفی باشد و غلظتتواند بر مصرف خوراک دارای تأثیخشک جیره می
(Barry, 1985) ،دانستند وص تانن متراکم تفاله دانه انار دلیل این امر را میزان پایین تانن و به خص(., et al Emami

( افزایش مصرف ماده خشک در نتیجه تغذیه عصاره تغلیظ شده انار  2008et alShabtay ,.شاباتای و همکاران ). (2015
وری مصرف انرژی ها بر خوشخوراکی و بهرهعدم تأثیر منفی تانن را گزارش نمودند. دلیل این افزایش مصرف ماده خشک

( افزودن تفاله دانه انار به  2015et alModaresi ,.مدرسی و همکاران )ها گزارش شده است. در مطالعه مشابهی توسط دام
دار ها بود. این محققین دلیل عدم تفاوت معنیدام دار بر افزایش وزن روزانه و وزن نهایی اینفاقد تأثیر معنی هاجیره بزغاله

مایشی را مشابه بودن ماده خشک مصرفی و سطح مساوی پروتئین خام و وزن نهایی و افزایش وزن روزانه تیمارهای آز
با توجه به اینکه عنوان شده قسمت عمده تانن تفاله انار ط به تیمارهای آزمایشی دانستند. های مربوانرژی متابولیسمی جیره
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(  et alBroderick., 1991تظار نبوده )از نوع قابل هیدرولیز است لذا تقابل میان تانن قابل هیدرولیز و پروتئین جیره قابل ان
شوند در نتیجه تغذیه تفاله انار سبب اختالل در عملکرد دام نمی ،ها قابلیت مهار آنزیم پروتئاز را نداشتهو این نوع تانن

(Zare, 2015.) 

 روز دوم دوره پرورش 33نگین شاخص های عملکردی بره ها در میانگین و خطای استاندار میا -3جدول

Table 3- Average and standard error of the average performance indicators of lambs in the second 30 days of the 

breeding period 
 تیمار1

Treatment1 

1 2 3 4 5 SEM P-

value 

افزایش وزن 

 )کیلوگرم(

weight gain 

(kg) 

4.74 5.21 3.29 4.41 5.78 0.66 0.13 

 مصرف خوراک 

feed intake 

(kg) 

50.04 50.05 49.39 51.31 50.46 0.76 0.51 

افزایش وزن روزانه 

 )گرم(

Daily weight 

gain (g) 

158 173.67 109.83 147 192.67 22.20 0.13 

مصرف خوراک 

 روزانه 

 )کیلوگرم( 

Daily feed 

intake (kg) 

1.67 1.66 1.64 1.71 1.66 0.02 0.52 

ییضریب تبدیل غذا  

Feed 

conversion 

ratio 

10.82 10.35 9.76 12.62 8.84 1.33 0.37 

 زیم.درصد تفاله انار با آن 5: تیمار 5درصد تفاله انار با آنزیم و  5/5تیمار  :4درصد تفاله انار،  5: تیمار 3درصد تفاله انار،  5/5: تیمار 5تیمار شاهد،  -1 1
1 1-Control, 2- 2.5% pomegranate pulp powder, 3- 5% pomegranate pulp powder, 4- 2.5% pomegranate pulp powder + 0.05% dry 

matter of tannase enzyme 5- 5% pomegranate pulp powder + 0.05% dry matter of tannase enzyme. 

 

در سطوح مختلف با یا بدون آنزیم تحت تأثیر قرار  رتغذیه تفاله انابا  دهد کهمینشان  4در جدول  قابلیت هضم مواد مغذی
داری داشت. مقایسه بین تیماری حاکی از شود که قابلیت هضم ماده خشک تمایل به معنیبا این حال مشاهده می نگرفت.
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درصد تفاله با  5/5بود. چربی در تیمار  درصد تفاله انار 5/5و خاکستر در تیمار  NDF ،ADFقابلیت هضم باالتر ماده آلی، 
درصد تفاله با آنزیم باالتر بود. عدم تأثیر تیمارهای آزمایشی بر قابلیت هضم  5آنزیم و قابلیت هضم پروتئین خام در تیمار 

سطوح پایین و متوسط است و ( 2015et al Emami ,.مواد مغذی مطالعه حاضر در توافق با مطالعه امامی و همکاران )
در  .بخشددرصد ماده خشک( در جیره بازدهی تولید در نشخوارکنندگان را بدون افزایش مصرف خوراک بهبود می 5-4تانن )

ها و عملکرد دام را از طریق اثرات تواند مصرف خوراک و قابلیت هضم پروتئین و کربوهیدراتحالیکه مقادیر باالی تانن می
دار تغذیه تفاله انار بر قابلیت هضم شخوراکی و هضم مواد مغذی کاهش دهد و این محققین نیز عدم تأثیر معنیمنفی بر خو

( افزایش  2012et alShabtay ,.را گزارش نمودند. بر خالف نتایج این مطالعه، شاباتای و همکاران ) مواد مغذی در بزغاله
درصد عصاره تغلیظ شده پوسته انار را گزارش  4درگاوهای تغذیه شده با  NDFلیت هضم ماده خشک و دار در قابمعنی

تواند با تفاوت در نوع خصوصیات و نمودند. تفاوت در نتایج مطالعات مختلف در ارتباط با اثرات تفاله انار بر قابلیت هضم می
دار تفاله انار رسد علت عدم تأثیر معنی(. به نظر می2015et al Emami ,.نوع دام مصرف کننده این فرآورده مرتبط باشد )

 بر قابلیت هضم مواد مغذی مطالعه حاضر نیز محتوی پایین تانن به ویژه تانن متراکم این فرآورده باشد. 

 واریهای پرقابلیت هضم مواد مغذی در بره اثرات تغذیه تیمارهای آزمایشی بر -4جدول

Table4- Feeding effects of experimental treatments on digestibility of nutrients in fattening lambs 

P-Value SEM 5 4 3 2 1 1تیمار 

0.05 1.35 
 ماده خشک 72.17 72.67 68.04 74.95 72.17

Dry matter 

0.86 1.42 
 ماده آلی 73.62 74.04 71.96 73.47 73.45

Organic matter 

0.14 1.64 
 خام چربی 67.43 67.82 63.54 69.70 65.10

Crude fat 

0.45 1.32 
 پروتئین 50.72 53 53.44 52.12 56.29

 protein 

0.91 1.75 
75.49 75.45 74.30 76.58 74.88 

الیاف نامحلول در 
 شوینده خنثی

Nutrient 

detergent fibre 

0.18 2.1 
56.43 52.45 53.72 58.83 51.87 

 ندهینامحلول در شو افیال
 اسیدی

Acid detergent 

fibre 

0.21 1.40 
 خاکستر 55.58 58.02 54.47 57.31 53.63

ash  

 درصد تفاله انار با آنزیم.  5: تیمار 5درصد تفاله انار با آنزیم و  5/5: تیمار 4درصد تفاله انار،  5: تیمار 3درصد تفاله انار،  5/5: تیمار 5: تیمار شاهد،  11

11- Control, 2- 2.5% pomegranate pulp powder, 3- 5% pomegranate pulp powder, 4- 2.5% pomegranate pulp powder + 0.05 % 

dry matter of tannase enzyme 5- 5% pomegranate pulp powder + 0.05 % dry matter of tannase enzyme. 
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داری بر هیچ یک ه تأثیر معنیربه جیز آنلف تفاله انار و نیز افزودن آنزیم تانتغذیه سطوح مخت 0و  5 ولاجداطالعات مطابق 
با این طور معنی داری افزایش یافت. روز اول دوره آزمایش به 33اما میزان گلوکز خون در های خونی نداشت. از فراسنجه

درصد( موجب افزایش گلوکز خون شد  5نار )وجود، مقایسه سطوح مختلف تفاله نشان داد که استفاده از سطوح باالی تفاله ا
خون نیز متعلق به تیمار  LDL و HDLهای کمترین غلظت درصد تفاله حاصل شد. 5ا تغذیه خون ب اورهو کمترین غلظت 

های گلوکز و کاهش اوره خون شد. باالترین هجنفراس در جیره نیز موجب افزایش غلظت زآنتانشاهد بود. استفاده از آنزیم 
حاضر استفاده از تفاله انار در مطالعه  برداری مشاهده شد.اول نمونه سی روزهای مورد مطالعه در مقدار گلوکز خون بره

شچوویاک و شد. در دوره دوم پرورش گلیسیرید خون و کاهش سطح تری در هر دو دوره پرورش افزایش گلوکز موجب
-. عالوه( 2017et alSzczechowiak,.) افزایش گلوکز را به بهبود پروپیونات در شکمبه مرتبط دانستند )5317( همکاران

گلیسیرید خون به بهبود در فعالیت آنزیم لیپوپروتئین لیپاز که بر اکسیداسیون چربی مؤثر است بر این کاهش در غلظت تری
گلیسیرید را به سطح اسیدهای چرب غیراستریفیه خون و کاهش تری تغییر د. افزایش فعالیت این آنزیم باعثنسبت داده ش

 ه استشدافزایش نسبت استات به پروپیونات در شکمبه عنوان  ،. از عوامل مؤثر بر افزایش سطح کلسترول خوندنبال دارد

(., 2016et alGhasemi ) .یکسان بودن سطح علوفه  ،دار کلسترول بین تیمارهای آزمایشیدر نتیجه عدم تفاوت معنی
-سطح کلسترول خون برهدار در معنیکه موجب برابری نسبت استات به پروپیونات و عدم تفاوت  است های آزمایشیجیره

تانن متراکم در شکمبه  ( 2016et alGhasemi ,.)های این مطالعه قاسمی و همکاران ه است. در توافق با یافتهشدهای 
در شکمبه در  پروتئینپذیری زان تجزیهکاهش می را دارند. تانن متراکم سببهای جیره قابلیت تشکیل کمپلکس با پروتئین

رسد به دلیل اینکه (. به نظر میand Robbins Hagerman ., 1987ای خون شوند )کاهش آمونیاک و نیتروژن اورهنتیجه 
( قابلیت پایینی در تشکیل  2012and Fathi NasriKhosravi ,.های تفاله انار از نوع قابل هیدرولیز است )عمده تانن

و  داری بر غلظت پروتئین، آلبومینتأثیر معنی کمپلکس با پروتئین جیره و در نتیجه کاهش تجزیه پروتئین دارند. در نتیجه
-کاهش در نرخ تجزیه رانیز دلیل این کاهش (  2019et alSallam ,.م و همکاران )سال .ای خون نداشتنتیروژن اوره

 . به نسبت دادندپذیری پروتئین در شکم

داری بر غلظت اثر معنی زآنتانآنزیم  بدونیا  بامختلف پودر تفاله انار  اثرات تغذیه سطوح 0و  5ول اجد با اطالعات مطابق
سه بین تیمارهای آزمایشی نشان یمقااما های پرواری نداشت. اکسیدانی خون برهبه عنوان شاخص آنتیخون آلدئید مالون دی

درصد پودر تفاله  5شده با جیره حاوی  های تغذیهدست آمده از برهههای خون بنمونهر اد که بیشترین میزان این شاخص دد
دی آلدئید به عنوان متابولیت پراکسیداسیون لیپیدها در بدن بوده مالونز بود. آماده خشک جیره آنزیم تانن درصد 35/3انار + 

اد را های آزهای غشای ایجاد شده توسط رادیکالو برای ارزیابی آسیب اکسیداتیو غشا مورد استفاده قرار گرفته و آسیب
( عدم وجود 2015et al Emami ,.(. همانند مطالعه حاضر امامی و همکاران ) 2008et alIbrahim ,.کنند )منعکس می
همچنین بیان داشتند افزایش  در نتیجه تغذیه تفاله انار را گزراش نمودند. ،آلدئید پالسمادار در محتوای مالون دیتفاوت معنی

 آلدئید شد. درصد موجب کاهش مالون دی 15سطح تفاله تا 

 روز اول دوره پرورش 33در  های پرواریبره های خونیتغذیه تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه اثرات -5جدول 

Table 5- Effects of experimental treatments feeding on the blood parameters of fattening lambs in the first 30 days of 

the breeding period 
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 تیمار1

Treatment1 

SEM P-

Value 

1 2 3 4 5 

 

لیترگرم بر دسیگلوکز)میلی  

 Glucose 

3.35 0.09 78.2ab 72.8b 81.8b 78.4ab 86.6a 

 لیتر(گرم بر دسی)میلی گلیسیریدتری

Triglyceride 

(mg/dl) 

5.01 0.15 31.6 30.4 24.4 32.4 43.4 

 لیتر(گرم بر دسی)میلی کلسترول

Cholesterol 

(mg/dl) 

4.86 0.36 69.8 75.4 66 77 78.2 

 کلسترول

لیتر(گرم بر دسی)میلی    

HDL -Cholesterol(mg/dl) 

1.88 0.38 18.2 22 16.8 20.2 19 

 کلسترول

لیتر(گرم بر دسی)میلی   

LDL-Cholesterol(mg/dl) 

3.85 0.70 45.28 47.32 44.32 50.32 50.52 

 (تریلیدس بر گرم) پروتئین کل

protein(mg/dl) 

0.23 0.98 7.68 7.52 7.54 7.56 7.5 

 (تریلیدس بر گرمیلی)ماوره

Urea(mg/dl) 

2.52 0.04 34.2 38.2 42 33 31.4 

 مالون دی آلدئید

 لیتر()نانومول بر میلی

Malondialdehyde(Nmol/ml) 

0.20 0.48 1.24 1.36 1.58 1.56 1.74 

 درصد تفاله انار با آنزیم.  5: تیمار 5درصد تفاله انار با آنزیم و  5/5: تیمار 4درصد تفاله انار،  5: تیمار 3درصد تفاله انار،  5/5: تیمار 5: تیمار شاهد،  11
11- Control, 2- 2.5% pomegranate pulp powder, 3- 5% pomegranate pulp powder, 4- 2.5% pomegranate pulp powder + 0.05 % dry 

matter of tannase enzyme 5- 5% pomegranate pulp powder + 0.05 % dry matter of tannase enzyme. 

باشند یدار م یمشترک دارای اختالف معن ریهای هر ستون با حروف غ نیانگیم  
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  ; 2000et alGil ,.های مختلف انار مرتبط باشد )ع فنولی در قسمتاکسیدانی باال ممکن است با ترکیبات متنوفعالیت آنتی
.,2010and Naveena Devatkal)های آزاد را فنولی با عمل به عنوان پراکسیل شکننده زنجیر که رادیکال. ترکیبات پلی

باید خاطر نشان کرد که (. 2009and Padma Sreelatha ,.کنند )لیپیدها ممانعت می اندازد از پراکسیداسیونبه دام می
-این مطالعات افزایش ظرفیت آنتی(.  2003et alGuo .,) خاصیت آنتی اکسیدانی پوسته انار نسبت به دانه باالتر است

ها و ها، فنل، استرونEالتهابی، ویتامینهای قدرتمند، ترکیبات ضداکسیداندلیل وجود آنتیرا به فاله اناراکسیدانی مربوط به ت
 های طبیعی دانستند.استروژن

 روز دوم دوره پرورش 33در  های پرواریبره های خونیاثرات  تغذیه تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه -6جدول 

Table 6- Effects of experimental treatments feeding on the blood parameters of fattening lambs in the second 30 

days of the breeding period 
 

Treatment1 P-Value SEM 1 2 3 4 5 

لیتر(گرم بر دسیگلوکز)میلی  

Glucose (mg/dl) 

0.73 3.42 70.8 73.6 73.75 76.6 76.6 

 لیتر(گرم بر دسی)میلی گلیسیریدتری

Triglyceride(mg/dl) 

0.98 4.06 31.4 29.6 31 30 28.2 

لیتر(گرم بر دسی)میلی کلسترول  

Cholesterol(mg/dl) 

0.25 6.74 61 79.6 76.25 80.4 79.4 

لیتر(گرم بر دسی)میلی کلسترول   

HDL-Cholesterol(mg/dl) 

0.66 2.35 14.8 19.2 17 18.4 19 

لیتر(گرم بر دسی)میلی کلسترول  

LDL-Cholesterol(mg/dl) 

0.16 4.90 39.92 54.48 53.05 56 54.76 

 (تریلیدس بر گرم) پروتئین کل

Total protein(mg/dl) 

0.78 0.19 7.46 7.62 7.6 7.6 7.82 

 (تریلیدس بر گرمیلی)ماوره

Urea(mg/dl) 

0.75 2.37 27 26.4 23 26.8 25.4 

 مالون دی آلدئید

 یتر(ل)نانومول بر میلی

Malondialdehyde(Nmol/ml) 

0.34 0.12 1.3 1.52 1.47 1.22 1.46 

 درصد تفاله انار با آنزیم.  5: تیمار 5درصد تفاله انار با آنزیم و  5/5: تیمار 4درصد تفاله انار،  5: تیمار 3درصد تفاله انار،  5/5: تیمار 5: تیمار شاهد، 11



 

15 
 

11- Control, 2- 2.5% pomegranate pulp powder, 3- 5% pomegranate pulp powder, 4- 2.5% pomegranate pulp powder + 0.05 % dry 

matter of tannase enzyme 5- 5% pomegranate pulp powder + 0.05 % dry matter of tannase enzyme. 

 

ورده شده آ 1و  7های پرواری در جدول برههای کبدی بر فعالیت آنزیمز آتانناثرات تغذیه پودر تفاله انار با یا بدون آنزیم 
دار بود معنیدر سی روز دوم دوره پرورش  (ALPآالنین فسفاتاز )تفاله انار بر فعالیت آنزیم مطابق جدول اثر  است.

(35/3>P.) درصد تفاله مشاهده شد. فعالیت  5/5های تغذیه شده با سطح بیشترین میزان فعالیت این آنزیم در خون بره
  .(P<35/3)بود ندار برداری معنیهای نمونه( نیز بین دورهASTو آسپارتات آمینوترانسفراز ) (ALTن آمینوترانسفراز )آالنی

 روز اول دوره پرورش 33در  های پرواریبره های کبدیاثرات  تغذیه تیمارهای آزمایشی بر فعالیت آنزیم -7جدول 

Table 7- Effects of experimental treatments feeding on the blood hepatic enzymes of fattening lambs in the first 30 

days of the breeding period 
 تیمار1

Treatment1 

1 2 3 4 5 SEM P-Value 

 آالنین فسفاتاز

المللی بر لیتر()واحد بین   

ALP (IU/L) 

116.8 108.8 114.4 100.8 94.4 6.77 0.14 

 آالنین آمینوترانسفراز

المللی بر لیتر()واحد بین  

ALT(IU/L) 

16 16.4 19.6 15.6 24.4 2.31 0.07 

 آسپارتات آمینوترانسفراز

 المللی بر لیتر()واحد بین

AST(IU/L) 

67.2 70.6 66.2 64.8 76 4.84 0.50 

 درصد تفاله انار با آنزیم.   5: تیمار 5تفاله انار با آنزیم و  درصد 5/5: تیمار 4درصد تفاله انار،  5: تیمار 3درصد تفاله انار،  5/5: تیمار 5: تیمار شاهد، 11
11- Control, 2- 2.5% pomegranate pulp powder, 3- 5% pomegranate pulp powder, 4- 2.5% pomegranate pulp powder + 0.05 % dry 

matter of tannase enzyme 5- 5% pomegranate pulp powder + 0.05 % dry matter of tannase enzyme. 

 

 Getachewگتاچیو و همکاران ) (Mousa, 2011موسی ) ،( 2006et al Ruiz-Yanez ,.رویز و همکاران )-مطالعات یانز

.,2008et al ) شاکری و همکارانو (., 2012et alShakeri ) های کبدی بز و گوسفندانعدم تأثیر منبع تانن بر آنزیم 
( آنزیمی است که در کبد ساخته شده و عمل انتقال گروه آمین بین ALTآالنین آمینو ترانسفراز ) را گزارش نمودند. وگوساله

مقدار این آنزیم در  ابولیسم پروتئین در گاوهای شیری کاربرد وکند و در ارزیابی متگری میال آالنین و گلوتامات را میانجی
زمان افزایش پروتئین مصرفی و کاتابولیسم بافتی پروتئین، در زمان آسیب یا مشکالت کبدی و نیز در زمان توازن منفی 

توان نتیجه گرفت که در اثر مصرف منبع می طالعهاین م اساسبر  (. 1995et alZurek ,.یابد )انرژی در خون افزایش می
در سی روز دوم دوره  ALPاما فعالیت کبد افزایش نیافته است،  AST و ALTتانن قابل هیدرولیز از تفاله انار میزان فعالیت 
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ان بوچیونی و همکار باشد.های کبدی در سرم در اثر صدمه به سلول ALPافزایش  ممکن استافزایش یافت که  پرورش
مانند کبد داشته  هاییاندام سمیبر متابول یاثرات مخرب تواندیم نیاعالم کردند که تانن متراکم در روده جذب نشده، بنابرا

توسط  تجزیه هیدرولیز امکان های قابل(. این نویسندگان همچنین عنوان کردند که تانن et alBuccioni,.2015)باشد 
-های کبدی در خون در نتیجه عدم توانایی کبد در سمیتهای باالی آنزیمهای شکمبه را دارند؛ بدین ترتیب غلظتمیکروب

 زدایی این ترکیبات است.

 رورشروز دوم دوره پ 33در  های پرواریبره های کبدیاثرات  تغذیه تیمارهای آزمایشی بر فعالیت آنزیم -8جدول 

Table 8- Effects of experimental treatments feeding on the blood hepatic enzymes of fattening lambs in the first 30 

days of the breeding period in the second 30 days of the breeding period 
 

Treatment1 1 2 3 4 5 SEM P-Value 

 آالنین فسفاتاز

لمللی بر لیتر(ا)واحد بین   

ALP (IU/L) 

140.80ab 87.20b 171.00ab 370.00a 88.80b 66.24 0.039 

 آالنین آمینوترانسفراز

المللی بر لیتر()واحد بین  

ALT(IU/L) 

18.8 19 24 16.6 24.4 2.37 0.11 

 آسپارتات آمینوترانسفراز

 المللی بر لیتر()واحد بین

AST(IU/L) 

78.4 81 91.75 95.2 93.4 6.66 0.29 

 درصد تفاله انار با آنزیم.   5: تیمار 5درصد تفاله انار با آنزیم و  5/5: تیمار 4درصد تفاله انار،  5: تیمار 3درصد تفاله انار،  5/5: تیمار 5: تیمار شاهد، 11
11- Control, 2- 2.5% pomegranate pulp powder, 3- 5% pomegranate pulp powder, 4- 2.5% pomegranate pulp powder + 0.05 % dry 

matter of tannase enzyme 5- 5% pomegranate pulp powder + 0.05 % dry matter of tannase enzyme. 
 باشند یدار م یمشترک دارای اختالف معن ریهای هر ستون با حروف غ نیانگیم

 گیرینتیجه
بر اغلب پارامترهای مورد مطالعه از جمله عملکرد، برخی  زآنراه آنزیم تانهم به آسیاب شده تفاله انار ایتغذیه جیره

. نداشتاثری های پرواری اکسیدانی خون و خصوصیات الشه برههای خونی، قابلیت هضم مواد مغذی، شاخص آنتیفراسنجه
رفیت آنتی اکسیدانی افزایش ظتواند منجر به ابع تانن میز به جیره حاوی منآبراین، مشاهده شد که افزودن آنزیم تاننعالوه

کلی بر اساس طور به شود.آز تانن میتفاله انار با آنز یحاو هایماریدر تو افزایش گلوکز خون  ییغذا لیتبد بیضربهبود  و
-میحیوان  رشد آز سبب افزایش سالمت دام و بهبود عملکردتفاله انار در کنار آنزیم تانن توان گفت که استفاده ازنتایج می

  .شود
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