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 چکیدٌ

درصذ چزثی خبم هی ثبضذ در تخن سثبى گٌجطگ در 1209درصذ پزٍتئیي 1008ٍهیَُ افزای سثبى گٌجطگ اس ًظز غذایی دارای

رًگ سرد یبفت هی ضَدایي چزثی خَراکی ٍقبثل استخزاج درصذ هبدُ چزة ثب ثَی هخصَظ ٍطؼن هالین ثِ 25حذٍد 

اهزٍسُ اس ایي درخت در    هٌبطق گزم ٍخطک ثؼٌَاى ثبدضکي ٍکوزثٌذ سجش ٍدرخت سیٌتی .ٍدرصبثَى سبسی هصزف هی ضَد

ّذف اساًجبم .کیلَ گزم    هیَُ افزا تَلیذ هی کٌذ20سبلِ ثطَر هیبًگیي 15یک درخت .ثزای پبرکْب ٍگزدضگبّْب استفبدُ هی ضَد

تحقیق در قبلت طزح . ایي تحقیق ارسیبثی اثزات جبیگشیٌی هیَُ افزا ثب داًِ جَ ثزفزاسٌجِ ّبی خًَی در ثزُ ّبی افطبری ثَد

تیوبرّب ثز اسبس جبیگشیٌی  هیَُ افزا ثِ جبی جَ در جیزُ غذایی تؼییي .تکزار اًجبم ضذ5تیوبر 5ٍکبهال تصبدفی ثب

درصذ افزا ػول اٍری ثباٍرُ 10-3درصذ هیَُ افزثذٍى ػول اٍری10- 2صفز درصذ هیَُ افزا -1ص تیوبرّبی هَرد آسهبی.گزدیذ

رٍس اٍل دٍرُ ػبدت 15رٍس،ک105ِطَل دٍرُ اًجبم طزح .درصذافزا ػول آٍری ثباٍرُ ثَد20-5درصذ افزا ثذٍى ػول آٍری4-20

 5تب1ی گلیسیزیذ ،کلستزٍل ٍّوبتَکزیت ثزای تیوبرّبی ًتبیج حبصل اس آسهبیص ًطبى داد هیبًگیي قٌذ خَى ،تز.پذیزی اًجبم ضذ

  4206±1067،  3008±1078، 3004±1014، 31±3904ٍ1058±1014، 4006±2007، 5502±103،  5504±1067، 6702±  3034:ثِ تزتیت 

،008±3902ٍ4061±4804  ،3057±6504  ،103± 6702 ،209±7408  ،5026±7402ٍ0054±3404 ،36  

ثَد ًتبیج تجشیِ ٍاریبًس ٍهقبیسِ هیبًگیٌْب ثب آسهَى داًکي تفبٍت هؼٌی داری را ثیي 3306 0054±3406،0054±3304،0054±،

درصذ 10ثز اسبس ًتبیج حبصلِ استفبدُ اسهیَُ افزا ثِ هیشاى .  (p≤0.01).هیبًگیي فزاسٌجِ ّبی خَى ثیي تیوبرّب ًطبى داد

ٍلی ثب تَجِ ثِ تزکیجبت آى هیتَاى در هقبدیز کوتز .طبری تَصیِ ًوی ضَدٍثیطتزثؼٌَاى جبیگشیي جَ در جیزُ ثزُ ّبی پزٍاری اف

 .تَصیِ کزد

 .   هیَُ افزا ،ثزُ افطبری ،فزاسٌجِ ّبی خًَی:  ياژٌ َای کلیدی

 

 مقدمٍ

ثبتَجِ ثِ افشایص چطوگیز جوؼیت جْبى،تبهیي ًیبسّبی غذایی ثخصَظ پزٍتئیي یکی اس دغذغِ ّبی اصلی هتخصصیي  تغذیِ 

ایزاى یکی اس کطَرّبی ثب رضذ سزیغ جوؼییت (2003فبئَ،)ثز اسبس آهبرّبی سبسهبى خَار ٍثبر کطبٍرسی هلل هتحذ .هیجبضذ

لذا تَجِ ثیطتز ثِ افشایص .هیلیَى ًفز ثزسذ100هیالدی ثِ ثیص اس2050هیلیَى ًفزی آى تب سبل 70است کِ اًتظبر هیزٍد جوؼییت 

در ایي راستب پزٍرش دام ٍ طیَر ٍ تَلیذ گَضت . در حبل رضذ کطَر اهزی ضزٍری است تَلیذٍتبهیي هَاد غذایی ثزای جوؼیت

 .قزهش ًقص هْوی را در تبهیي ایي ًیبسّبی غذایی دارد

پیطزفت ّبی رٍس افشٍى سبل ّبی اخیز در سهیٌِ تغذیِ ٍ خَراک دادى دام هٌجز ثِ حصَل رٍضْبی ًَیي فزایٌذ خَراک دام ٍ 

 ّوزاُ ثب گستزش داهٌِ فؼبلیت ّبی تَلیذی آگبّی اس استفبدُ ثْیٌِ اس اهکبًبت خَراک . غذایی ضذُ است اصالح ثْجَد جیزُ ّبی



 

 

استفبدُ ثْیٌِ اس پس هبًذ ّبی کبرخبًجبت صٌبیغ غذایی ٍ فزاٍردُ ّبی فزػی هشارع .داهی کطَر یکی اس ضزٍریبت ثطوبر هیزٍد

الجتِ ثؼضی ( 1387اخَت ٍّوکبراى،.)زای پزٍرش دام ثِ حسبة هی رٍدیکی اس راّْبی تبهیي خَراک ارساى قیوت ٍ ثِ صزفِ ث

اهب حذٍد هٌبست ایي هبدُ خَراکی در جیزُ .داهذاراى ثِ هفیذ ثَدى آى در تغذیِ دام پی ثزدُ ٍاس آى درتغذیِ دام استفبدُ هی کٌٌذ

شیٌی هیَُ افزا ثز فزاسٌجِ ّبی غذایی داهْب ثِ حذ کبفی ضٌبختِ ضذُ ًیست کِ ّذف اساجزای ایي اسهبیص تبثیز جبیگ

 .ثَد(ّوبتَکزیت،تزی گلیسیزیذ،کلستزٍل،ٍقٌذ خَى )خًَی

 

 مًاد ي ريش َا  

پس اس .کیلَ گزم اًتخبة گزدیذ3308±106هبُ ٍهیبًگیي ٍسًی4تب3راس ثزُ ًزافطبری ثب هیبًگیي سٌی 25جْت اًجبم ایي پژٍّص

در طَل ایي .جْت سبس گبری ثزُ ّب ثبخَراک ٍجبیگبُ در ًظز گزفتِ ضذرٍسُ 15اًتقبل ثِ جبیگبُ اثتذا یک دٍرُ  ػبدت دّی 

رٍس اثتذا ػول پالک کَثی سپس اقذاهبت ثْذاضتی اس قجیل تشریق ٍاکسي اًتزٍ تَکسوی ٍخَراًذى دارٍّبی ضذ اًگل اًجبم 15

ایي آسهبیص در قبلت .رٍس ثَد90بیص دٍرُ اصلی آسه.رٍس قجل اس اًتقبل ثِ جبیگبُ اًفزادی ثزُ ّب ٍسى کطی ضذًذ15در پبیبى .ضذ

گَسفٌذ ٍثش تٌظین  ٍتیوبرّب ثز NRC2007جیزُ ّبی غذایی ثز اسبس.تکزار اًجبم ضذ5تیوبر 5ٍیک طزح کبهال تصبدفی ثب 

-3دُ درصذ هیَُ افزا-2صفز درصذ هیَُ افزا -1:تیوبرّب ضبهل.اسبس جبیگشیٌی هیَُ افزا ثِ جبی جَ در جیزُ غذایی تؼییي گزدیذ

خَراک دّی در دٍ .ثیست درصذ هیَُ افزا غٌی ضذُ ثب اٍرُ ثَد-5دُ درصذ هیَُ افزا غٌی ضذُ ثب اٍرُ -4ست درصذ هیَُ افزاثی

خَراک ثب قیوبًذُ ثِ صَرت رٍساًِ جوغ آٍری .آة ثصَرت آساد در اختیبر داهْب قزار داضت .ػصز اًجبم هی ضذ7صجح 7ًٍَثت 

 .سیي هی گزدیذٍدر ًَثت صجح ،قجل اس ریختي خَراک تَ

َماتًکریت،تری گلیسیرید،کلستريل، يقىد خًن )ثزُ ّب در پبیبى طزح هَرد خًَگیزی قزار گزفتٌذٍاس لحبظ پبراهتز ّبی خًَی

اًجبم ٍهقبیسِ هیبًگیي ّب ثب استفبدُ اس آسهَى SASتجشیِ ٍتحلیل دادُ ّب ثب استفبدُ اس ًزم افشار آهبری .مًرد بررسی قرار گرفتىد(

 .جبم ضذداًکي اً

 وتایج يبحث

ًتبیج تجشیِ ٍاریبًس ٍهقبیسِ هیبًگیٌْب در هَردقٌذ خَى ثیي تیوبر .ارائِ ضذُ است 1ًتبیج ثذست آهذُ اس ایي آسهبیص در جذٍل 

درصذ ثذٍى ػول 10درصذ ػول آٍری 10ٍٍلی ثیي دٍ تیوبر (p≤0.01)سبیز تیوبرّباختالف هؼٌی دار ٍجَد داضت ضبّذ ثب

اختالف 0.05درصذثذٍى ػول آٍری درسطح 20در صذ ػول آٍری 20ٍثیي دٍتیوبر  (p≥0.01)دار ًجَدآٍری اختالف هؼٌی 

درصذ 10در هَرد تزی گلیسیزیذ ثیي سِ تیوبر ضبّذ ٍ.(p≤0.01)اختالف هؼٌی دار ثَد0.01ٍلی ثبسطح(p≥0.05)هؼٌی دار ًجَد

 .ٍلی ثیي سبیز تیوبرّب اختالف هؼٌی دار ثَد(p≥0.01)درصذ ثذٍى ػول آٍری اختالف هؼٌی دار ٍجَد ًذاضت 10ػول آٍری ٍ

.(p≤0.01)در هَرد کلستزٍل ثیي تیوبر ضبّذ ثب سبیز تیوبرّب اختالف هؼٌی دار ٍجَد داضت(p≤0.01)  درصذ 20ثیي دٍتیوبر

ول آٍری درصذ ػول آٍری ٍثذٍى ػ10ثیي دٍ تیوبر (p≥0.01) .درصذ ثذٍى ػول آٍری اختالف هؼٌی دار ًجَد20ػول آٍری ٍ

درصذ ػول آٍری اختالف 10در هَرد ّوبتَکزیت ثیي تیوبر ضبّذ ثب سبیز تیوبرّب ثِ جش تیوبر (p≥0.01)اختالف هؼٌی دار ثَد

 (p≥0.01) .درصذ ثذٍى ػول آٍری اختالف هؼٌی دار ًجَد20درصذ ػول آٍری 20ٍثیي دٍ تیوبر (p≤0.01) .هؼٌی دار ثَد

 



 

 

ِ ثب افشایص هصزف هیَُ افزا هقذار قٌذ خَى کبّص یبفتِ ٍهیشاى تزی گلیسیزیذ ًتبیج حبصل اس آسهبیص ًطبى هیذّذ ک

درصذ چزثی خبم هَجَد در هیَُ افزا 1209افشایص یبفتِ است کِ ػلت افشایص تزی گلیسیزیذ ٍکلستزٍل هیتَاًذهیشاى  ٍکلستزٍل

 .ثبضذ

 

 اثزات جبیگشیٌی هیَُ افزا ثب داًِ جَ ثز فزاسٌجِ ّبی خًَی(   1)جذٍل

  

 پبراهتز     

     درصذ افزا    20درصذافزاغٌی ضذُ ثب اٍرُ        10    درصذافزا  10          ضبّذ                                                

     SEM         درصذافزاغٌی ضذُ ثباٍرُ      20

 

34/3  ±2/67a        (mg/dl)قٌذخَى
    67/1±4/55 ab             3/1 ±2/55               

ab
 07/2±6/40b                

14/1±4/39c                  412/0  تزی گلیسیزیذ(mg/dl) 58/1  ±31ab       14/1±4/30ab         78/1±8/30ab           

67/1±6/42a               8/0±2/39 b               289/0                 کلستزٍل  (mg/dl)         61/4±4/48a            

57/3±4/65b            3/1± 2/67               
b
 9/2±8/74 ab              26/5±2/74 ab              76/0   

                 4/34± 54/0                   ّوبتَکزیت
a
 36 b                54/0±6/34             

c
 54/0±4/33           

ab
 

54/0± 6/33ab                097/0  

 .هیجبضذ01/0حزٍف هتفبٍت ًطبى دٌّذُ ٍجَد تفبٍت در سطح آهبری *
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