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 چکیذٌ

درصط  خیطزً ثطز     00ى  00، 00، 0تغذیٌ عطوي  متلفطک وودب طٌ سیلطيم ؽطبم        تأثیزدر این آسمبیؼ 

رأط ثزً هطز   00ث ین موظير تؼ اد . ػمفىزد ى غفظت چزثی ٍبی پالعمب در ثزً ٍبی هز پزىاری ثزرعی گزدی 

 3 رىس در لب ت طز  وطبمال  تاطبد ی ثطب    000 ± 01ویفيگزم ى عن 0/03 ± 8/0هضاد وزدی ثب میبهگین ىسم 

آسمبیؼ هؾبم داد اعلفبدً اس خیزً ٍبی آسمبیؾطی  هلبیح . تىزار در ٍز تیمبر ميرد ثزرعی ىالغ ؽ ه  1تیمبر ى 

خطيم ه اؽطت امطب غفظطت      LDLى تأثیز مؼوی دار ثز ا شایؼ یب وبٍؼ عوح وفغلزىل تبم، تزی گفیغطیزی   

HDL  را ثٌ طير مؼوی داری ا شایؼ داد(01/0P< .) طحبل، وجط ، ؽطؼ ٍطب،    )درص  ىسم اه ام ٍبی داخفی

، الؽٌ گزم ى الؽٌ عزد ثٌ ىسم سهط ً ى ٍمنوطین   (ٌ پز، ؽىمجٌ خب یلفت، وفیٌ ٍب، دعلگبً گيارػ پز، ؽىمج

اضب ٌ ىسم رىساهٌ، مبدً خؾه ماز ی ى ضزیت تج ی  غذایی در ثین تیمبرٍبی متلفک اس هظز آمبری تفطبى   

درصط  وودب طٌ سیلطيم     00درص  ىسم رىدً ٍبی خب ی ثٌ ىسم ث م در گزىً (. <01/0P)مؼوی داری ه اؽت 

ثٌ طير وفطی  (. >01/0P)درص  اخلالف مؼوی دار داؽت 00مبرٍب ثيد ى ثب گزىً ٍبی ؽبٍ  ى ثیؼ اس عبیز تی

درص  خیزً اثز هب موفية ثطز ػمفىطزد ثطزً     00هلبیح این تحمیك هؾبم داد وٌ مازف وودب ٌ سیليم تب عوح 

 .ٍبی پزىاری ه ارد

 .بوودب ٌ سیليم، ثزً ٍبی پزىاری، ػمفىزد، چزثی ٍبی پالعم :کلمبت کلیذی

 مقذمٍ

می ثبؽ  وطٌ اس آم مطی    (Olive cake)آهنٌ پظ اس رىغن وؾی اس سیليم  ثبلی می مبه  وودب ٌ سیليم 

وودب ٌ سیليم ثز خالف وودب ٌ ٍبی داهٌ ٍبی رىغوطی دیگطز، دارای در صط      .تيام در تغذیٌ دام اعلفبدً وزد

در ص  رىغن ميخيد در وودب ٌ سیليم تحت تأثیز رىػ رىغطن   .می ثبؽ  پزىتئین خبم وم ى در ص  چزثی ثبال

وودب طٌ سیلطيم    .یبثط  ی گیزی می ثبؽ  ثزای مثبل در رىػ رىغن گیزی ثب حالل مم ار رىغن آم وطبٍؼ مط  

دارای درص  ثبالیی اس  یجز می ثبؽ  وٌ ا ه وزدم یب خزیبم ٍيای ماويػی ثطٌ موظطير خط ا همطيدم ٍغطلٌ      

 .(0)ثبػث وبٍؼ درص   یجز خبم می گزدد(  هٌ ثٌ طير وبم)ٍبی میيً 

 00ى 00، 00، 0ٍطبی   ثزً ٍبی پزىاری ثب ممبدیز متلففی اس وودب ٌ سیليم خؾه ؽ ً ثطٌ هغطجت   تغذیٌ

 میطشام خطيران ماطز ی ى    ا شایؼ ىسم رىساهٌ،تأثیز مؼوی دار ثز یيهدٌ خؾه  ى ثٌ ٍمزاًووغبهلزً اس  درص 
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بی زً ٍط ىسم الؽٌ، ىسم گيؽت ى اعلتيام هیش در ثط  ٍبی ثین میبهگین ه اؽت ٍمنوین غذایی ضزیت تج ی 

 .(0)( <01/0P)ىخيد ه اؽت  یدار چَبر گزىً تفبى  مؼوی

درصط  اس خطي در خیطزً     00خبیگشیوی وودب ٌ سیليم وم چزة ى وم ٍغطلٌ تطب عطوح    دیگز  در تحمیمی

تيام ماطزف   يخٌ ثٌ هلبیح ثٌ دعت آم ً، می ذا ثب ت .(3)اس خيد هؾبم ه اد  هبموفيثیگيعفو  ٍیچ گيهٌ تأثیز 

 .پزىاری تيصیٌ هميد ثزً ٍبیوودب ٌ سیليم را خَت اعلفبدً در خیزً 

 مًاد ي ريشُب

درص  وودب ٌ سیليم ثز ػمفىزد ى غفظطت وفغطلزىل    00ى  00، 00، 0دراین آسمبیؼ تأثیز تغذیٌ عوي  

این آسمطبیؼ ثطز رىی   . خيم ثزً ٍبی هز پزىاری ميرد ثزرعی لزار گز ت LDLى  HDLتبم، تزی گفیغیزی ، 

رىس در  88ثٌ مط     رىس 000 ± 01ویفيگزم ى عن 0/03 ± 8/0ىسم راط ثزً هز هضاد وزدی ثب میبهگین  00

 .تىزار در ٍز تیمبر اهدبم ؽ  1تیمبر ى  3لب ت طز  وبمال  تابد ی ثب 

چزثطی خطبم،    ٪1/7پطزىتئین خطبم،    ٪0/6يرد آسمطبیؼ حطبىی   آهب یش ؽیمیبیی هؾبم داد وٌ وودب طٌ مط  

خیطزً ٍطبی آسمبیؾطی ثطز اعطبط      .  غفز ثيد ٪071/0وفغیم ى  ٪88/0خبوغلز،  ٪9/6 یجز خبم،  9/36٪

گطزم در رىس توظطیم    001ثب ا شایؼ ىسم مطيرد اهلظطبر    (NRC, 1994) خ اىل اعلبه ارد غذایی گيعفو ام

مگطب وطب زی در رىس    90/0ویفطيگزم در رىس مطبدً خؾطه،     60/0ث ین تزتیت خیزً ٍبی آسمبیؾی دارای . ؽ 

گزم در رىس پزىتئین ى ٍمنوین مم ار وفغیم ى  غفز ميرد هیبس ثٌ تزتیت ثزاثز ثب  067اهزصی لبث  ملبثي یغم، 

هيع یىغبم ثيدً ى طی ممط ار اخطشا ثطب تيخطٌ ثطٌ میطشام         اخشای خیزً ٍب اس هظز. گزم در رىس ثيده  0/0ى  6/6

در رىس آخز دىرً آسمبیؼ اس ثزً ٍطب خطيهگیزی ؽط  ى    (. 0خ ىل )وودب ٌ سیليم ميخيد در خیزً ملفبى  ثيد 

در اهلَبی دىرً تمطبم ثطزً   . در ٍز هميهٌ اه اسً گیزی ؽ  LDLى HDLغفظت وفغلزىل تبم، تزی گفیغیزی ، 

دادً ٍبی ث عت آمط ً ثطب اعطلفبدً اس ثغطلٌ هطزم ا طشاری       . الؽٌ رىی آهَب اهدبم گز ت ٍب وؾلبر ؽ ً ى آهب یش

SAS   ٌميرد تدشیٌ ى تحفی  لزار گز لو  ى میبهگین تیمبرٍب تيعط آسميم چو  داموٌ ای داهىن ثب ٍم ممبیغط

 .ؽ ه 

 وتبیج ي بحث

اخلالف مؼوطی دار   LDLى وفغلزىل تبم، تزی گفیغیزی  ثین میبهگین تیمبرٍبی آسمبیؾی اس هظز غفظت 

(. >01/0P)را ثطٌ ططير مؼوطی داری ا طشایؼ داد      HDLىخيد ه اؽت امطب ماطزف وودب طٌ سیلطيم غفظطت      

ٍمنوین عوي  متلفک وودب ٌ سیليم ثز ضزیت تج ی  غذایی، اضطب ٌ ىسم رىساهطٌ ى مطبدً خؾطه ماطز ی      

  ىسم وج ، لفت، ؽؼ ٍب، وفیٌ ٍب، طحبل، دعلگبً گيارػ پطز،  ، درص(<01/0P)رىساهٌ اثز مؼوی دار ه اؽت 

ؽىمجٌ پز، ؽىمجٌ خب ی، الؽٌ گزم ى الؽٌ عزد ثٌ ىسم سه ً هیش تحت تأثیز ٍیچ یه اس تیمبرٍب لزار هگز طت  

درص  وودب ٌ سیليم ثیؼ اس عبیز تیمبرٍطب ثطيد ى    00 ى توَب درص  ىسم رىدً ٍبی خب ی ثٌ ىسم ث م در گزىً

 (.0خ ىل ( )>01/0P)درص  اخلالف مؼوی دار داؽت  00ى  0ٍبی ثب تیمبر

وودب ٌ سیليم خؾطه ؽط ً    ثزً ٍبی پزىاری ثب اظَبر داؽت تغذیٌ( 0)در تأیی  هلبیح  يق رٍزى مَزثبهی 

ً ووغبهلزً اس  درص  00ى 00، 00، 0ٍبی  ثٌ هغجت ٌ )ػفي طٌ خؾطه    ى ثٌ ٍمطزا تطأثیز مؼوطی دار ثطز    ( یيهدط

ىسم  ٍطبی  ثطین میطبهگین   ه اؽت ٍمنوین غذایی ضزیت تج ی  میشام خيران ماز ی ى ا شایؼ ىسم رىساهٌ،

در  .(<01/0P)ىخطيد ه اؽطت    یدار بی چَبر گطزىً تفطبى  مؼوطی   زً ٍالؽٌ، ىسم گيؽت ى اعلتيام هیش در ث
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درص  وودب طٌ سیلطيم رىی ا طشایؼ ىسم رىساهطٌ، صطفب  الؽطٌ ى         00ى 01، 0تحمیك دیگزی اثز عٌ عوح 

درص  وودب ٌ سیليم ٍمبهو  گطزىً ؽطبٍ     01میبیی گيؽت ثزً ثزرعی ؽ ، هلبیح حبص  اس عوح تزویت ؽی

ٍمنوین در تیمبرٍبیی وٌ وودب ٌ سیليم مازف وزده  ىسم مؼ ً ى رىدً هغجت ثٌ تیمبر ؽطبٍ  ا طشایؼ   . ثيد

 (.3)یب ت 

م را خطبیگشین  درص  عطیفيی وودب طٌ سیلطي    01ى  21، 01در آسمبیؾی عٌ عوح ( 2)طبٍزی ىٍمىبرام 

هلبیح آسمبیؼ هؾبم داد وٌ مازف وودب ٌ سیليم عیفي ؽط ً تطب عطوح    . خي در خیزً ثزً ٍبی پزىاری هميده 

ٍمنوین اثز خیزً ثز ا شایؼ ىسم رىساهٌ  مطبدً خؾطه   . درص  تأ ثیز هب موفيثی ثز ػمفىزد ثزً ٍب ه اؽت 01

 (.<10/1P)ی دار هجيد ماز ی، ضزیت تج ی  خيران ى تزویت ؽیمیبیی گيؽت راعلٌ مؼو

مؼوی دار ثطز غفظطت تطزی     تأثیزرىس  16درص  وودب ٌ سیليم خؾه طی  00تغذیٌ خزگيػ ٍب ثب عوح 

د یط   . پالعطمب گزدیط    HDLامب ثبػث ا طشایؼ مؼوطی دار عطوح وفغطلزىل ى     ( <01/0P)گفیغزی  ه اؽت 

ىخيد مم ار لبث  تيخَی اس اعی ٍبی چزة غیطز اؽطجبع در رىغطن ميخطيد در وودب طٌ       HDLا شایؼ عوح 

 (.6)سیليم ذوز ؽ  
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 .03پضىٍؼ ى عبسه گی، ؽمبرً
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تزویت غذایی خیزً ٍبی ميرد آسمبیؼ -0خ ىل   

اخشای 

 خیزً

(Kg/da

y) 

 خیزً ٍب

درصذ کىجبلٍ 61 شبَذ

 زیتًن

درصذ کىجبلٍ 21

 زیتًن

درصذ کىجبلٍ 71

 زیتًن
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 007/0 108/0 709/0 900/0 یيهدٌ خؾه

 331/0 000/0 077/0 030/0 عجيط گو م

خيداهٌ   608/0 100/0 309/0 031/0 

 380/0 000/0 060/0 0 وودب ٌ سیليم

 000/0 000/0 0 0 وزثوب  وفغیم

 0 0 007/0 000/0 دی وفغیم  غفب 

 000/0 000/0 000/0 000/0 همه

(ریبل ) لیمت   6000 1100 1000 1000 

 

 

ث م، ػمفىزد ى چزثی ٍبی ممبیغٌ میبهگین ؽبخص ٍبی درص  ىسم اه ام ٍبی داخفی ثٌ ىسم  -0خ ىل 

 (P<10/1)پالعمب در تیمبرٍبی متلفک آسمبیؾی

کىجبلٍ  ٪01 شبَذ 

 زیتًن

کىجبلٍ  01٪

 زیتًن

کىجبلٍ  01٪

 زیتًن

a طحبل
089/0 

a
080/0 a

093/0 a
089/0 

a وج 
096/0 a

098/0 a
310/0 a

090/0 

a ؽؾَب
308/0 a

076/0 a
080/0 a

001/0 

a لفت
030/0 a

060/0 a
000/0 a

000/0 

a وفیٌ ٍب
039/0 a

010/0 a
017/0 a

038/0 

دعلگبً گيارػ 

 پز

a
70/07 a

10/08 a
09/07 a

86/07 

a ؽىمجٌ پز
08/00 a

90/00 a
63/00 a

31/00 

a ؽىمجٌ خب ی
63/0 a

87/0 a
60/0 a

60/0 

b رىدً ٍب خب ی
93/0 a

76/3 ab
00/3 b

06/3 
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a الؽٌ گزم
01/13 a

76/10 a
07/13 a

80/13 

a الؽٌ عزد
11/10 a

98/10 a
00/10 a

00/13 

 (kg)ىسم سه ً
a

60/10 a
63/10 a

33/10 a
00/10 

اضب ٌ ىسم 

 (kg)رىساهٌ

a 
003/0 a 

000/0 a 
009/0 a 

000/0 

مبدً خؾه 

 (kg)ماز ی

a 
709/0 a 

701/0 a 
719/0 a 

800/0 

 ضزیت تج ی 

 غذایی

a
16/8 a

70/8 a
10/8 a

06/9 

وفغلزىل 

 (mg/dl)تبم

a 
00/70 a 

00/80 a 
80/83 

a 
00/83

 

تزی گفیغیزی  
(mg/dl) 

a 
30/03 a 

00/00 a 
60/08 a 

80/06 

HDL(mg/dl) b 
60/01 ab 

60/30 a 
30/38 a 

60/38 

LDL(mg/dl) a 
60/09 a 

80/09 a 
80/00 a 

30/00 

در ٍز ردیک میبهگین ٍبیی وٌ ال ال  دارای یه حزف مؾلزن ٍغلو   بل  تفبى  مؼوی دار آمبری می 

 (>01/0P)ثبؽو 
 


