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 چکیده

تحقيق مذكور در بخش  انجام شد.هاي نژاد فراهاني هاي خوني در برهاين پژوهش با هدف بررسي اثر پوست پسته روي برخي از فراسنجه       

هاي آزمايشي در قالب طرح كامالَ تصادفي و گروه شاهدعنوان گروه سي بهأعلوم دامي دانشگاه اراك انجام شد. پانزده بره نر در سه گروه پنج ر

روز انجام شد. پوست پسته مرطوب در برابر نور خوشيد خشك شد و سپس آسياب گرديد. مقدار پوست پسته در گروه  90مدت انتخاب شدند و به

گونه هاي آزمايشي و شاهد هيچداد. نتايج نشان داد كه بين گروهدرصد جيره را تشكيل مي 25و  5/12ترتيب صفر، شاهد، تيمار يك و تيمار دو به

و آلكالين   LDL، HDL ،VLDL،BUNهاي خوني شامل گلوكز، آالنين آمينوترانسفراز، تري گليسيريد، كلسترول، ليتدار بين متابوتفاوت معني

هاي آزمايشي داري بين تيمار دو و ساير گروهاما در آنزيم آسپارتات آمينوترانسفراز، آلبومين و پروتئين كل تفاوت معني شود.فسفاتاز مشاهده نمي

داري داري كاهش يافت اما در تيمار يك اثر معنيطور معنيهميزان مصرف ماده خشك با افزايش پوست پسته در تيمار دو ب (.>01/0Pمشاهده شد )

داري در درصد، كاهش معني 25گيري كرد كه با افزايش سطح پوست پسته به توان نتيجهطوركلي ميبين گروه شاهد و تيمار يك مشاهده نشد. به

 شود.ده ميماده خشك مصرفي مشاه
 

 

  پوست پسته، فراسنجه خوني و بره نژاد فراهاني کلمات کلیدی:

 m-motlagh@araku.ac.ir :پست الكترونیكی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
 توليدكننده ترينبزرگ جهان، پسته توليد % 58 داشتن با ايران       

 گيريپوست طي در پسته . پوست)FAO ،2004باشد )مي دنيا پسته

 براي در ايرانشود. مي توليد برداشت از بعد مغز پسته، بالفاصله از

، 25 ،0 سطح چهار در را فراورده اين (1387) عامريفروغ بار اولين

 جايگزين يونجه اـب كرماني جيره گوسفنداندر درصد  100 و 75 ،50

 علوفههاي با خوراكي ماده اين نمودن همراه گزارشكرد و نمود

كمك  آن هضم قابليت مصرفو بهبود به يونجه خوشخوراكي مانند

 ( قابليت هضم بقاياي پسته به1386بنابه گزارش فضايلي ) .ميكند

درصد بود كه تفاوت  7/59درصد با يونجه،  30ميزان صورت مخلوط به

چنين ميزان درصد( نداشت. هم 9/62زيادي با يونجه )قابليت هضم 

درصد يونجه(  70درصد پوست پسته+ 30مصرف روزانه مخلوط )

 899كه يونجه خشك به تنهايي گرم بود درحالي 984توسط گوسفند 

درصد  20ميزان گرم در روز بود. مصرف بقاياي پسته در بز رائييني به

جيره غذايي اثر منفي بر خوراک مصرفي، رشد حيوان و توليد كرک 

 خوراک عنوانهب تواندمي پسته (. پوسته1382نداشت )سيدمومن، 

؛ 2009همكاران،  و Behgarشود ) نشخواركنندگان استفاده تغذيه در

 جيره در متوسط سطح در پسته پوست از ( استفاده1387زاده، قلي

 عملكرد و مغذي مواد هضم قابليت خوراک، مصرف بر نشخواركنندگان

و  Shakeri؛ 1385 زاده،قلي؛ 1385منفي ندارد )بهلولي،  تأثير حيوان

Dayanii، 2007.) در محصوالت هاتانن مثل ثانويه تركيبات از برخي اما 

 تواندمي حيوان جيره در آن باالي هايغلظت كه دارند وجود فرعي

و  McSweeneyكند ) ايجاد حيوان سالمت وضعيت بر را منفي اثرات

درصد  20( نشان داد كه افزودن 2016) Shakeri (.2001همكاران، 

 هاي كرماني نداشت.ضايعات پسته تأثير منفي بر رشد و عملكرد بره

درصد گزارش شد كه اين  67/10ميزان تانن پوست پسته        

اي شده و استفاده ارزش تغذيهسطوح باال ممكن است سبب كاهش 

ها محدود نمايد كامل و سطح باالي آن را در جيره غذايي دام

(Makkar ،2004استفاده .) اثرات جيره در تانن متوسط سطوح از 

  (.1999و همكاران،  Aertsاست ) داشته عملكرد حيوان بر سودمندي

Shakeri و Fazaeli (2005نيز ) فرعي فراورده دادند مصرف نشان 

 اثر پرواري برههاي جيره خشك مادهد درص 20 سطح تا پسته خشك

با توجه به  .نداشتها آن روزانه وزن افزايش بر مقدار معنيداري

گونه پژوهشي در خصوص هايي كه صورت گرفت تاكنون هيچبررسي

هاي خون در نژادهاي گوسفند اثر تغذيه پوسته پسته روي فراسنجه

، بنابراين اين پژوهش با هدف بررسي اثر تغذيه ايراني انجام نشده است

صورت  هاي نر نژاد فراهانيهاي خوني در برهپوسته پسته بر فراسنجه

 گرفته است.

 هامواد و روش
آزمايش به مدت چهار ماه در ايستگاه آموزشي پژوهشي  اين       

گروه علوم دامي دانشگاه اراک واقع در شهرستان اراک به طول 

رأسي تقسيم شدند.  5هاي نر نژاد فراهاني به سه گروه انجاميد. بره

ها در پذيري برهروزه براي تطابق 15قبل از شروع آزمايش يك دورة 

محيطي منطقه عادت كنند. جيرة به شرايط  هانظر گرفته شد تا بره

پايه براي هر سه گروه يكسان در نظر گرفته شد و در گروه شاهد 

درصد پوست پسته و  5/12پوسته پسته افزوده نشد اما در تيمار اول 

درصد پوست پسته پوست پسته به جيره افزوده شد.  25در تيمار دوم 

ه از مؤسسه زائر آمده است. پوست پست 1تركيب جيره در جدول 

شهرستان قم در فصل تابستان تهيه شد و پس از انتقال به ايستگاه 

تحقيقاتي در شرايط مناسب خشك شد و ضايعات مربوط به خار و 

 هاي درخت پسته از پوست پسته جدا گرديد و خاشاک و برگ

وسيله مانده پوست رنگارنگ پسته بود. پس از اين مرحله بهباقي

صورت پودر در جيره وست پسته آسياب شد و بهدستگاه آسياب پ

تا  1393ها مورد استفاده قرار گرفت. اين آزمايش از شهريورماه بره

ليتر خون به ميلي 10ميزان  طول انجاميد. از هر برهبه 1393آذر ماه 

هاي خون هاي خالءدار از سياهرگ جاگوالر گرفته شد. لولهوسيلة لوله

شده آوري هاي جمعسازي سرم، نمونهراي جدابه آزمايشگاه منتقل و ب

 ها بهنمونه سرم سانتريفيوژ گرديد. سپس rpm 3500و  دقيقه 5 مدتبه

حيوان  شماره كه استريلي هايميكروتيوپ در و آوريجمع سمپلر كمك

ها ثبت شده بود، ريخته و تا زمان برداري روي آنو تاريخ نمونه

 شد. فريز گرادسانتي درجه -20 در دمايخوني  هايفراسنجه گيرياندازه

(، ALTآمينوترانسفراز )غلظت سرمي گلوكز، پروتئين كل، آالنين

، ALK) ،)HDL(، آلكالين فسفاتاز ASTترانسفراز )آمينوآسپارتات

LDL، BUN، روش دستگاه اسپكتروفتومتر  با گليسيريدو تري كلسترول

استفاده از دستگاه اتوآنااليزر آزمون ساخت ايران و با پارس هايكيت با و

 گيري شد. ساخت ژاپن اندازه (،717Auto Analyzer Hitachi) هيتاچي

 UFFDAافزاري ها با استفاده از برنامة نرم( بره1جيرة غذايي )جدول 

شد. غذاي نوشته شد و هر ماه در بخش آسياب ايستگاه ساخته مي

ها در ابتدا صبح وزن شده و در دو مصرفي روزانه براي هر يك از بره

علوفة جيره  گرفت.ها قرار مياختيار آن وعدة صبح و بعد از ظهر در

كن به كه شامل يونجة خشك و كاه گندم بود توسط علوفه خرد

 گرفت.ها قرار ميمتري تبديل شده و در اختيار قوچسانتي 5 تا 3 قطعات

هاي گيريهاي حاصل از اين آزمايش با استفاده از اندازهداده       

 شده در واحد زمان در قالب طرح پايه كامالً تصادفي و با به تكرار

 آناليز شدند.  SAS v 9.1 افزاردر نرم Mixedكارگيري رويه 
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 هابرهايي ذجيره غ: 1جدول 

 

هاي متقارن با استفاده از مدل ها،در اين تحقيق براي آناليز داده       

( مورد بررسي 3AR( و اوتورگرسيو )2UNساختار )(، بي1CSتركيبي )

ترين ساختار با استفاده از قرار گرفتند و براي آناليز هر صفت مناسب

( و معيار اطالع 4AICهاي برازش شامل معيار اطالع آكايك )معيار

  انتخاب شدند. SAS v 9.1افزار ( حاصل از نرم5BICبيزي سوارز )

ميزان مصرف ماده خشك براي تيمارهاي هاي حاصل از دادهچنين هم

كارگيري رويه با استفاده از طرح پايه كامالً تصادفي و با بهمختلف 

GLM 9.1افزار در نرم SAS v تيمارها با آزمون  و ميانگين آناليز شدند

 دانكن با هم مقايسه شدند. 
 

 نتایج 
در ( كه 2نتايج آزمايش نشان داد )جدول مصرف ماده خشک:        

داري طور معنيهبود مصرف خوراک ب پسته پوست %25 حاوي كه 2 تيمار

مصرفي  (>0001/0P)و تيمار يك كاهش يافت  شاهدنسبت به گروه 

 در بزها شده بود. 
 

 های آزمايشيميزان مصرف ماده خشک در بين گروه: 2جدول 

 P-value 2تيمار  1تيمار  شاهدگروه  

ماده خشك مصرفي 

 روز()كيلوگرم در 
*a70/1 a68/1 b29/1 0001/0 

 .باشدها ميدار بين گروهدهنده تفاوت معني*حروف غيرمشابه نشان

هاي خوني شامل نتايج مربوط به متابوليت: خوني هایفراسنجه       

هاي نيتروژن اوره در خون، آلبومين، پروتئين تام، گلوكز، و آنزيم

ارائه شده  4در جدول هاي ليپيدي و فراسنجه 3كبدي در جدول 

هاي آزمايشي بين گروهشود طوركه در جداول مشاهده مياست. همان

هاي خوني شامل دار بين متابوليتگونه تفاوت معنيو شاهد هيچ

 ،LDL، HDLگليسيريد، كلسترول، آمينوترانسفراز، تري گلوكز، آالنين

VLDL،BUN  .آسپارتات اما آنزيم  و آلكالين فسفاتاز مشاهده نشد

داري هاي معنيآمينوترانسفراز، آلبومين و پروتئين كل داراي تفاوت

با گذشت  (.>01/0Pهاي آزمايشي بودند )بين تيمار دو و ساير گروه

، (>0001/0P)ها ازجمله گلوكز زمان در بين برخي از متابوليت

(، تري گليسيريد >08/0P(، آلبومين )>004/0P)آلكالين فسفاتاز 

(005/0P<كلسترول ،) (002/0P< ،) HDL(0001/0P< ،)LDL  

(0008/0P< ،)VLDL (0008/0P< ) و پروتئين كل(0001/0P< )

طور هها در تيمار دو بداري ديده شد و ميزان آنتفاوت معني

با گذشت  BUN (0002/0P<)ميزان  داري افزايش يافت. امامعني

هاي كبدي شامل آالنين زمان كاهش يافت. اثر زمان بر آنزيم

دار نشد. اثر متقابل معنيآمينوترانسفراز و آسپارتات آمينوترانسفراز 

 دار نبود.زمان در تيمار در تمام صفات مدنظر در اين پژوهش معني

 
 

 های مورد آزمايشهای كبدی و فاكتورهای پروتئيني موجود در خون برهآنزيم :3 جدول

P-Value 
SEM 

  تيمار

  شاهد 1 2 تيمار زمان زمان ×تيمار

 گلوكز 25/64 15/64 63/65 016/4 62/0 0001/0 88/0
98/0 70/0 57/0 30/3 5/24 43/19 30/22 ALT 

43/0 26/0 029/0 13/5 38/136 64/125 58/125 AST 

15/0 004/0 29/0 17/65 15/452 75/296 25/358 ALK 

 آلبومين 92/3 94/3 22/3 18/0 02/0 08/0 8/0
 پروتئين كل 7/6 42/7 31/7 17/0 05/0 001/0 23/0

07/0 0002/0 74/0 4/0 67/13 33/13 75/13 BUN 

                                                           
1  Compound Symmetry 
2  Unstructured Model  

3  Autoregressive 
4  Akaike Information Criteria 
5  Swarz Baysian Information Criteria 

 2تيمار  1 تيمار شاهد مواد خوراكي
 5/0 75/0 1 )كيلوگرم( ونجه خشكي

 5/0 5/0 5/0 كاه گندم )كيلوگرم(

 1 1 1 )كيلوگرم( دانه جو

 100 100 100 كنجاله سويا )گرم(

 5/0 5/0 5/0 )كيلوگرم( سبوس گندم

 5/0 25/0 0 پوست پسته )كيلوگرم(

 5 5 5 نمك )گرم(
 10 10 10 واد معدني )گرم(م -ويتامين مكمل

 5 5 5 دي كلسيم فسفات )گرم(
 5/13 7/13 9/13 پروتئين خام

 20/2 25/2 30/2 انرژي قابل متابوليسم
 6/0 6/0 6/0 كلسيم
 4/0 4/0 4/0 پتاسيم
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 های مورد آزمايشهای چربي موجود در خون برهفراسنجه: 4جدول 

P-Value 
SEM 

  تيمار

  شاهد 1 2 تيمار زمان زمان ×تيمار

 تري گليسيريد 20/18 90/15 90/17 14/1 ./33 005/0 4/0

 كلسترول 53 12/49 2/49 58/4 79/0 0002/0 99/0

52/0 0001/0 74/0 63/2 63/29 9/26 1/29 HDL 

33/0 0008/0 9/0 86/1 29/17 15/18 17 LDL 

96/0 006/0 33/0 23/0 58/3 18/3 64/3 VLDL 

 بحث
 %25 حاوي كه 2 در تيمار ،نتايج آزمايش نشان دادكه طوريهمان       

 شاهدداري نسبت به گروه طور معنيهبود مصرف خوراک ب پسته پوست

 و Shakeriكه با نتايج  (>0001/0P)و تيمار يك كاهش يافت 

Fazaeli (2007 و )Shakeri (2016 كه افت مصرف ماده خشك در )

 30ها خواني داشت، آنحال رشد را گزارش كردند هم هاي دربره

 هاي پرواري پسماند پسته اضافه نموده بودند. درصد به جيره بره

نيز منطبق  (2013) و همكاران Hosseini Ghaffariبا مطالعه  چنينهم

بود. اين محققين سي درصد پسماند پسته به جيره بزهاي سانن افزوده 

بودند كه اين مقدار سبب كاهش مقدار ماده خشك مصرفي در بزها 

گونه افت ( هيچ2011و همكاران ) Norouzianالبته نتايج  شده بود.

مصرف ماده خشك در اوايل دوره شيردهي را در گاوهاي شيري با 

و  Rezaeeniaدرصد پسماند پسته نشان ندادند. نتايج  30افزودن 

پسماند  %15كه زماني (2009) و همكاران Bohluliو  (2012) همكاران

پسته به جيره گاوهاي شيري اضافه نمودند نشان داد كه در مصرف 

شود كه با نتايج پژوهش داري ايجاد نميماده خشك هيچ اثر معني

خواني ندارد. شايد اين اختالف در نتايج به نوع فرآوري حاضر هم

( از پسماند 2009و همكاران ) Bohluliپسته مرتبط شود. مثالً  پسماند

ده استفاده نمودند. از طرف ديگر احتماالَ تركيب پسماند يا سيالژ ش

چه به همراه ساير مواد خوراكي بر ميزان اشتها مؤثر باشد. مثالً چنان

خوراكي تغير هاي مختلف به حيوان خورانده شود ميزان خوشكنجاله

و همكاران  Hosseini Ghaffariكه عنوان نمونه زمانيخواهد كرد. به

اتيلن گليكول به بزهاي سانن همراه پليند پسته را به( پسما2013)

داري ميزان مصرف ماده خشك افزايش طور معنيهتغذيه نمودند ب

گليكول ممكن است  اتيلنگونه استنباط كردند كه پليها اينيافت آن

اثرات منفي تركيبات فنوليك پسماند را كاهش دهد. البته مطالعات 

كه گوسفند و بز ن داده بودند كه هنگاميقبلي نيز اين موضوع را نشا

كنند افزودن پلي اتيلن گليكول هاي غني از تانن مصرف مياز جيره

شود كه در نهايت سبب افزايش سبب افزايش مصرف ماده خشك مي

؛ 2002و همكاران، Villalbaشود )دامي ميتوليد محصوالت 

Silanikove  ،1994و همكاران) . 

       Norouzian و Ghiasi (2012گزارش كردند زماني ) درصد  30كه

هاي پرواري تحت تأثير در جيره پسماند پسته استفاده شد عملكرد بره

( به جيره 2012و همكاران ) Shakeriقرار نگرفت. از طرف ديگر 

صورت سيالژ افزودند هپسماند پسته ب %18هاي نر هلشتاين گوساله

غذايي هيچ اثر منفي بر ماده خشك ها نشان داد كه اين ماده نتايج آن

هاي خوني نداشت. شايد يكي مصرفي، عملكرد رشد و پروار و فراسنجه

ها طوركه در مواد و روشاز علل افت خوراک در مطالعه حاضر همان

اي گونههمربوط به شاخ و برگ پسماند باشد ب تفكيك ضايعات اشاره شد

داد و پسته تشكيل ميكه بخش اكثريت پسماند را پوست رنگارنگ 

 در افزايش غلظت فالونوئيدها مؤثر باشد. اين موضوع احتماالً

طوركلي براساس نتايج اين پژوهش ميزان آنزيم كبدي به       

دار در بين گروه شاهد و تيمار آسپارتات آمينوترانسفراز داراي اثرمعني

بته ساير دار نشد. الدو بود اما در بين تيمار يك و گروه شاهد معني

هاي كبدي شامل آلكالين فسفاتاز و آالنين آمينوترانسفراز نيز با آنزيم

افزايش سطح مصرفي پوست پسته تمايل به افزايش نشان داد اما از 

دار نشد. شايد يكي از احتماالت اصلي اين اتفاق نظر آماري معني

افزايش سطح تانن با افزايش ميزان سطح پوست پسته در جيره باشد 

تر فعال كه كبد براي دفع اثرات ضدمغذي و سمي تانن بيشطوريهب

شده است. البته مشابه اين نتايج در مطالعات رحيمي و همكاران 

( 2004و همكاران ) Yniz(، 1387زاده و همكاران )(، قلي1392)

اي كه محققين مذكور ( گزارش شده است به گونه2011)  Mousaو

هاي در آنزيمدار جيره افزايش غيرمعنيبا افزايش سطح پوست پسته 

اند كه تفاوت مطالعه حاضر با مطالعات گذشته در كبدي گزارش كرده

چنين با باشد، همدار بودن آنزيم آسپارتات آمينوترانسفراز ميمعني

داري نشان داد. گذشت زمان آنزيم آلكالين فسفاتاز نيز افزايش معني

دار نبود كه اين نشان ها معنيآنزيم اثر متقابل تيمار در زمان در بين
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طور ها دچار تغير نشده است و بهدهد روند افزايشي ترشح آنزيممي

هاي كبدي با افزايش كلي هيچ محققي گزارشي بيانگر كاهش آنزيم

 سطح پوست پسته ارائه نداده است.

و تيمارها از نظر آماري  شاهدروند تغييرات گلوكز در بين گروه        

 Ben( و 1387زاده )(، قلي1385دار نبود. كه با نتايج بهلولي )معني

Salem ( هم2002و همكاران ) .خواني داشتBohluli همكاران  و

 15 سطح تا را خون گلوكز در دارمعني تغييرات ( نيز عدم2009)

 مقدار كردند، اما با گذشت زمان گزارش جيره در پسته پسماند درصد

داري نشان داد كه با نتايج ساير محققين گلوكز خون تغييرات معني

( گزارش كردند 2013و همكاران ) Hosseini Ghaffariدر تضاد بود. 

درصد در جيره بزهاي سانن  30كه استفاده از پوست پسته در سطح 

دار نبود. سبب افت ميزان گلوكز شد اما از نظر آماري معني

Rezaeenia ( گزارش كردند كه استفاده از پسماند 2012كاران )و هم

درصد در جيره گاوهاي شيري تأثيري بر ميزان  15پسته در سطح 

( 2009و همكاران ) Bohluliچنين گلوكز خون حيوان نداشت. هم

وهاي شيري گزارش كردند كه استفاده از پسماند پسته در جيره گا

ت. اثر زمان در مطالعه داري بر غلظت گلوكز خون نداشهيچ اثر معني

 كه با گذشت زمان ميزان گلوكز خون طوريهدار بود بحاضر معني

 . (>0001/0P)داري افزايش يافت طور معنيهب

داري اي خون در بين تيمارها و شاهد تفاوت معنينيتروژن اوره       

عليزاده و دار شد. حاجنداشت اما با گذشت زمان اين فاكتور معني

 خون اياوره نيتروژن تغييرات روند ( نشان دادند كه1393) همكاران

 سطح افزايش با آزمايشي هايجيره با شده گوسفندان تغذيه در

 اياوره نيتروژن ميزان گيري پسته،پوست از حاصل بقاياي سيالژ

 و يافت نتايج رحيمي كاهش خطي صورتبه گوسفندان خون

( نيز اين 2013همكاران ) و Hosseini Ghaffari ( و1392همكاران )

خواني نداشت شايد باال بودن چنين بود كه با نتايج مطالعه حاضر هم

مانده پسته در جيره محققين مذكور و يا نوع فراواري باقي درصد پوسته

 پسته علت اصلي اين تفاوت باشد.

داري طور معنيهنشان داد كه آلبومين خون ب 3نتايج جدول        

(. كاهش ميزان  >05/0Pها متفاوت بود )ساير گروه بين تيمار دو و

آلبومين در تيمار دو در مقايسه با تيمار يك و شاهد مشاهده شد )به 

 آلبومين مقدار گرم در ليتر(. 92/3و  94/3در مقايسه با  22/3ترتيب 

 به نسبت پسته پوسته تيمارهاي داراي در خون اياوره نيتروژن و

 وجود متعددي دادند. تحقيقات نشان را كاهشي روند شاهد تيمار

 جيره به تانن افزودن با، را خون پروتئين مقدار كاهش كه دارد

 از را پروتئين پروتئين، و تانن تشكيل كمپلكس بين كردند، مشاهده

 كمپلكس اين گاهي و خارج نموده شكمبه هايميكروب دسترس

 به پروتئين جذب و تجزيه از  و مانده باقي نيز شكمبه از بعد حتي

 (. Mousa ،2011كند )مي جلوگيري خون

و تيمارها از  شاهدميزان غلظت پروتئين كل در خون بين گروه        

و تيمارها تفاوت  شاهد( و در بين >05/0Pدار بود )نظر آماري معني

مشاهده شد از طرف ديگر اثر زمان بر اين فراسنجه نيز داراي تفاوت 

بر پروتئين كل  . اثر متقابل تيمار در زمان(>0005/0P)دار بود معني

دار نبود. مقدار پروتئين كل در تيمار يك و دو نسبت به گروه معني

شاهد با افزايش ميزان پوست پسته در خوراک افزايش يافت كه با 

ها استدالل خواني نداشت. آن( هم1392نتايج رحيمي و همكاران )

دليل افزايش تانن هر شكمبه بپذيري پروتئين دكردند كه ميزان تجزيه

ناشي از پوست پسته افت نمود تشكيل كمپلكس بين تانن و پروتئين 

شود و حتي گاهي اين ها ميسبب خروج پروتئين از دسترس ميكروب

باشد كه مانع تجزيه پروتئين در ساير كمپلكس به حدي قوي مي

نمايد. هاي دستگاه گوارش شده و از جذب آن ممانعت ميبخش

شود و دسترسي به پروتئين را كاهش ها با پروتئين باند مياننت

دار سبب افت ميزان هاي تانندهد كه احتماالً مصرف خوراکمي

(. استنباط 2000و همكاران،  Adeyemiشود )پروتئين در خون مي

( 2000و همكاران ) Mousa  (2011 ،)Prioloوساير محققين مانند 

يز همين بوده است. اما در اين مطالعه ( ن2009و همكاران ) Vastaو 

پروتئين كل در خون تيمار يك و دو با افزايش سطح پوست پسته 

 افزايش يافت.

ها در ها را گروهي از مواد با قابليت باند شدن به پروتئينتانن       

ها براساس نوع، غلظت و حيوان اند. تاننمحيط آبي تعريف كرده

 Ben,بر ارزش غذايي خوراک دارند )مصرف كننده اثرات مختلفي 

Salem 2002توانند مصرف خوراک، قابليت هاي باال مي(. در غلظت

ها و دسترسي به برخي از عناصر و عملكرد هضم پروتئين، كربوهيدرات

( گزارش كردند كه 2000و همكاران ) Jonesدهند. حيوان را كاهش 

هش داده و ها را كاهاي متراكم، رشد و جمعيت باكتريتانن

ها نشان دادند چنين آندهد. همها را تغيير ميمورفولوژي فعاليت آن

پذيري پروتئين در شكمبه و كاهش ها باعث كاهش تجزيهكه تانن

هاي پروتئوليتيك علت مهار آنزيمكه اين كاهش به شده آمونياک غلظت

هاي متراكم قابليت اتصال با تانن باشد.)تريپسين( در شكمبه مي

هاي ميكروبي و نيز پروتئين هاي مواد خوراكي، بزاقي و سلولروتئينپ

دهنده مواد خوراكي را دارا بافت داخلي و ساير اجزا مواد تشكيل

 باشد. مي

مانند يك اي تانن موجود در پوست پسته از نقطه نظر تغذيه       

شمشير دولبه است مزاياي بالقوه آن مانند اثر كمكي در پروتئين 

شكمبه و معايب آن جلوگيري از فعاليت ميكروبي شكمبه و كاهش 

باشد بنابراين ميزان استفاده از اين مواد در جيره توليد ميكروب مي
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هاي هيدروكسيل و كربوكسيل ها داراي گروهتانن باشد.غذايي مهم مي

ها( ها و آنزيمها )ديواره پروتيئني باكترياند شدن با پروتئينجهت ب

هاي ديواره سلولي از قبيل سلولز، آلكالوئيدها، ژالتين، كربوهيدرات

سلولز و مواد معدني )گوگرد، كلسيم، منيزيم و آهن( در دستگاه همي

ها از طريق باند گوارش پستانداران و پرندگان هستند. بنابراين تانن

عمل آورده ها در شكمبه جلوگيري بها مواد مغذي از تجزيه آنشدن ب

و موجب افزايش پروتئين عبوري و ساير مواد مغذي شده و در نتيجه 

بخشد و از اين طريق باعث افزايش ها را بهبود ميقابليت هضم آن

ها در سطح متعادل با اختالل در گردد. تاننتوليد شير و الياف مي

دهند و مبه حالت عبوري به اين ماده غذايي ميهضم پروتئين در شك

هاي ضروري در روده جذب پروتئين و اسيدهاي آمينهسبب افزايش 

( 2004و همكاران،  Frutos؛ 2003و همكاران،  Min) شوندمي كوچك

  افزايش پروتئين كل در مطالعه حاضر همين عامل باشد. َكه احتماال

 HDL ،LDLگليسريد، كلسترول، در ليپيدهاي خون شامل تري       

دار بين تيمارها و گروه شاهد مشاهده نشد هيچ تفاوت معنيVLDL و 

 (.>01/0P) مشاهد شد شاهد گروه و تيمارها بين تفاوت زمان گذشت با اما

 با خون گليسيريدتري غلظت كه دادند نشان (1392) همكاران و رحيمي

 LDL ،HDLو  VLDLيهاغلظت اما يافت. افزايش جيره افزايش تانن

 نشان پسته پوسته حاوي در تيمارهاي را افزايشي روند فقط كلسترول

 افزايش با كه داد نشان مطالعات خود ( در2011) Mousa دادند.

 شاهد به نسبت خون و كلسترول گليسيريدتري غلظت كل تانن،

 يافت كه با نتايج اين پژوهش مطابقت داشت. افزايش

افزايش  دليلبه تواندمي خون در چربي هايمتابوليت افزايش       

 يك يا چند باند دوگانه و اسيدهاي با غيراشباع چرب اسيدهاي غلظت

 به چرب اسيدهاي اين انتقال زيرا باشد، خون زنجير در بلند چرب

 بين شده جذب چرب بندي اسيدهايتقسيم به بدن هايبافت درون

گليسيريدها، تري درون به هاآن ورود ، و LDL ،HDLها،شيلوميكرون

 و است وابسته فسفوليپيدها و خصوص استرهاهب VLDL كلستريل

 در چربي ناقلين غلظت چرب سبب افزايش اسيدهاي اين افزايش

 (.Christie ،1981شود )مي خون

 ( نشان دادند كه كلسترول خون1393عليزاده و همكاران ) حاج       

 گيريپوست از حاصل سيالژ بقاياي سطح افزايش با گوسفندان، در

 كه يافت كاهش سپس و افزايش % 14 تا هاي آزمايشيجيره در پسته

 بر بيوهيدروژناسيون تانن شايد داشت خوانيهم آزمايش اين نتايج با

 مانع علوفه، در موجود تانن .دارد اثر شكمبه در چرب اسيدهاي

 سبب و آخر مرحله در چرب بيوهيدروژناسيون اسيدهاي پيشرفت

تانن  چنينهم شود،مي ترانسC 18:1 چرب اسيدهاي انباشتگي

 مسير بيوهيدروژناسيون هايآنزيم و هاتريباك فعاليت كاهش سبب

 اين (. افزايش2009و همكاران، Vasta گردد )مي چرب اسيدهاي

 ناقلين غلظت افزايش سبب پيوند دوگانه داراي چرب اسيدهاي

(. اما آنان گزارش كردند كه Christie، 1981شود)مي خون در چربي

 خون گليسريدتري آزمايشي هايجيره با شده تغذيه گوسفندان در

 محصوالت تغذيه ( با2010) همكاران و Valizadeh .نكرد تغيير

 هايفراسنجه در داريمعني هيچ تفاوت گوسفندان، به پسته فرعي

 ضايعات كه داد نشان ( نيز1386مشاهده نكردند. بهلولي ) خوني

 قرار تحت تأثير شيري گاوهاي در را خوني هايفراسنجه پوست پسته

 دهد.نمي

دهد كه استفاده از پسماند گيري اين تحقيق نشان مينتيجه       

داري در ها هيچ تفاوت معنيدرصد در جيره بره 5/12پسته در سطح 

نسبت به گروه هاي خوني ميزان ماده خشك مصرفي و ساير فراسنجه

اساس نتايج حاصل هيچ كاهشي در عملكرد كند و برشاهد ايجاد نمي

هاي كبدي( مشاهده هاي خوني و آنزيمحيوانات )با توجه به فراسنجه

هاي صورت اقتصادي در اين سطح در جيرهتواند بهشود. لذا مينمي

 گوسفندان مورد استفاده قرار گيرد.
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