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 چكيده

توليد و تركيب شير بر عملکرد  ،جيرهبه انار  تفالۀ ۀررسی تأثير افزودن سطوح مختلف عصاربا هدف باين پژوهش 

سال و ميانگين  5/3با ميانگين سنی آبستن،رأس بز ماده بالغ  36تعداد به همين منظور . انجام شدزهاي شيري مهابادي ب

يک جيره  طور تصادفی به چهار گروه مساوي تقسيم شدند.از يک گله انتخاب و بهكيلوگرم،  9/42 ± 12/4وزن زنده 

جيره، هر كيلوگرم ماده خشک  يليتر به ازاميلی 105و  70، 35انار در چهار سطح صفر،  تفالۀعصارۀ پايه تهيه شد و

 35ها )تيمارهاي آزمايشی( عبارت بودند از؛ جيره پايه بدون عصاره )شاهد(، جيره پايه حاوي جيره شد.به آن اضافه 

به ها ليتر عصاره. هر كدام از جيرهميلی 105ليتر عصاره و جيره پايه حاوي ميلی 70ليتر عصاره، جيره پايه حاوي ميلی

تركيبات توليد و ، تغييرات وزن بدنمصرف خوراك، ميزان . اده شدتخصيص د ها،از دامگروه  يکبه صورت تصادفی 

نتايج نشان داد، . گيري شداندازه اكسيدانآنتی فعاليت و هاي تخمير شکمبهفراسنجه ، الگوي اسيدهاي چرب شير،شير

ميزان توليد شير، و درصد چربی و الكتوز  ،اكتأثيري بر مصرف خوربه جيره، انار  تفالۀ ۀعصارسطوح مختلف افزودن 

، SFAرا افزايش و نسب اسيدهاي چرب  DHAو  PUFA ،C18:2شير نداشت، اما توليد پروتئين شير، اسيدهاي چرب 

C16:0 ،C18:n3 را كاهش داد  3به امگا 6امگا و نسبت(05/0>Pافز .) به جيره انار تفالۀ ۀسطوح مختلف عصارودن، 

(. P<05/0) دادكاهش را غلظت نيتروژن آمونياكی  فرار شکمبه نداشت، امااسيدهاي چرب مجموعو  pHتأثيري بر 

شيرابه شکمبه افزايش يافت  شير، خون ودر  اكسيدانآنتی  فعاليت ،انار در جيره تفالۀ ۀبا افزايش سطح عصار

(05/0>Pدر مجموع، افزودن سطوح افزايشی عصار .)افزايش ميزان پروتئين و سبب ري، بزهاي شي جيرهبه انار  تفالۀ ۀ

 تفالۀگيري عصارهتوان نتيجه گرفت كه؛ میشد. بنابراين،  اكسيدانو بهبود فعاليت آنتیكيفيت اسيدهاي چرب شير 

 باشد.تر و ايمن قابل توصيه میهزينه هاي آلی، به عنوان روشی كمبه جاي استفاده از حالل ،با آبانار 

  ، عملکرد توليد دام.صاره پوست انارشيري، جيره غذايی، عبز  :های کليدیواژه

 
 


