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 چکیده

 پروتئین یا شکمبه هضم بر تانن مصرفی طحس و نوع ریتأث بررسی منظور بهدر این تحقیق 

 پسته-انار تانن ترکیب اول آزمایش در .شد انجام آزمایش نوع دو سویا و کلزا های کنجاله

 کلزا ۀکنجال و کنجاله( خشک ۀماد از درصد 11 و 11 )کنترل، سویا ۀکنجال فرآوری منظور به

 های تانن ترکیب دوم آزمایش رد .شد استفاده کنجاله( خشک ۀماد از درصد 11 و 1 )کنترل،

 ها( کنجاله خشک ۀماد از درصد 11 ) یکسان سطح یک در انار( و پسته-چای پسته،-)انار مختلف

 های کنجاله پروتئین مختلف یها بخش تیدرنها .شد استفاده کنجاله از یک هر فرآوری برای

 ند.شد مقایسه ذرت نگلوت ۀکنجال و ماهی پودر با CNCPS  روش پایۀ بر نشده و شده فرآوری

 کلزا ۀکنجال برای درصد 1 و سویا ۀکنجال برای درصد 11 سطح در پسته-انار تاننی ترکیب

 به نسبت ها یفرآور این شود. روده در هضم قابل عبوری بخش افزایش سبب تواند یم

 تیدرنها .اند داشته را بیشتری عبوری بخش ذرت گلوتن ۀکنجال و یماه پودر مانند ییها خوراک

 بخش تأمین برای توانند یم دار تانن های ترکیب با شده فرآوری های کنجاله که رسد یم نظر به چنین

 این تأیید برای تنی درون یها روش از استفاده اما ند.شو استفاده نشخوارکنندگان ۀجیر در عبوری

  .رسد یم نظر به ضروری نتایج

 

 .کلزا ۀنجالک سویا، ۀکنجال تانن، ،پروتئین کلیدی: های واژه

 

 مقدمه

 ریزجانداران دسترسی اصالح و تنظیم

 پروتئین به میزبان حیوان و شکمبه های( )میکروارگانیسم

 است یهای هدف از یکی دام خوراک پروتئینی یها مکمل

 شیمیایی و فیزیکی مختلف یها یفرآور تا شده سبب که

 امر این رایز شوند. استفاده هدف این به رسیدن برای

 یها بخش در یاکیآمون ریغ تروژنین مصرف شیزااف سبب

 و ریش دیتول انندم یدیتول های هدف یبرا روده تر نییپا

 (.(Makkar et al., 1988 شود یم گوشت و پشم

 شکمبه در شدت به کلزا کنجالۀ پروتئین مثال عنوان به

 یها یفرآور و (Khorasani et al., 1993) شود یم تجزیه

 ماکروویو، پرتوتابی مانند لفیمخت شیمیایی و فیزیکی

 کاهش برای اسید استیک از استفاده و دادن گرما

 ;Khorasani et al., 1993 ) شکمبه در آن یریپذ هیتجز

Moshtaghi Nia & Ingalls, 1995) میزان افزایش و 

 .روند یم کار به آن )متابولیسم( وساز سوخت قابل پروتئین
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 دارد. ودوج هم سویا ۀکنجال برای روندی چنین

 مناسب توازن یدارا و خوراک خوش ةماد ایسو ۀکنجال

 شمار به نشخوارکنندگان ۀیتغذ در نهیآم هایدیاس

 در باال نسبت به یریپذ هیتجز لیدل به اما .دآی یم

 ةریج در آن از استفاده و دارد نییپا یبازده شکمبه

 نیپروتئ درصد شیافزا .است محدود ،دیپرتول هایگاو

 دهندگان پرورش مهم هدف نیز شکمبه زا ایسو یعبور

 انندم ایسو یفرآور یها روش از یبعض .آید می شمار به

 دیآلده فرم و سولفانات گنویل از استفاده کردن، برشته

 یکروبیم ۀیتجز مقابل در ایسو نیپروتئ محافظت برای

 مختلف های بررسی در و شود یم استفاده شکمبه

 ،((Reddy et al., 1994 پرواری گاوهای عملکرد بهبود

 هایگاو در د،یتول یبازده همراه به ریش دیتول افزایش

 ۀکنجال با سهیمقا در شده برشته یایسو ةکنند مصرف

 & Faldet) است شده مشاهده فرآورینشده، یایسو

Satter, 1991).  

 فرآوری برای که دیگری روش امروزه اما

 انواع از استفاده د،شو می استفاده پروتئینی های کنجاله

 نیز مطلوبی تأثیر یا هیتغذ تأثیر بر افزون که است تانن

 هیثانو های ترکیب از یکی ها تانن د.دار دام سالمت بر

 بیرونی الیۀ و اهیگ ۀیاخت یها واکوئل در که هستند

 Li et) شوند یم رهیذخ باال غلظت با ها برگ (درمیاپ)

al., 1996 .)و وانیح یرو یمختلف گذاریاثر تانن 

 ،منشأ و غلظت به توجه با که ددار شکمبه زجاندارانری

 هضم کاهش مانند: ،(Makkar, 2003) آن گذاریاثر

 اکیآمون غلظت کاهش ،اهیگ نیپروتئ یا شکمبه

 نسبت شیافزا ،نیپروتئ یریپذ انحالل کاهش ،شکمبه

 یها یباکتر یبرخ مهار ،رسد یم روده به که ینیپروتئ

 جهیدرنت و ژنتروین هضم تیقابل کاهش ،شکمبه

 کند یم رییتغ ،مدفوع در تروژنین دفع شیافزا

(Waghorn,2008.) 

 محصوالت ضایعات از استفاده برای تالش امروزه

 سبب تولید، یها نهیهز کاهش بر افزون کشاورزی

 از برخی .شود یم ستیز طیمح آلودگی از جلوگیری

 و پسته پوست چای، سبز برگ مانند ضایعات این

 ند.هست تانن انواع از مطلوبی مقادیر یحاو انار پوست

 ضایعات نوع این از تحقیق این در تا شده سعی لذا

 قیتحق این در شود. استفاده تانن استخراج برای

 متنوع یها یژگیو با تانن انواع از استفاده منظور به

 استخراج یبرا یمتنوع اهانیگ از تا است شده یسع

 بتوان تا شود یم باعث تنوع نیا شود. استفاده تانن

 فرآوردة ۀیته یبرا را تانن چند از یمتنوع های ترکیب

 چند کردن بیترک از هدف داشت. اریاخت در یینها

 هر به شکمبه فلور یریپذ عادت کاهش هم با تانن نوع

 ،یمولکول یها یژگیو از همزمان ةاستفاد و ها آن از کی

 درواقع است. هم با تانن نوع چند عملکرد و یساختار

 ایجاد بدون بتوان که تانن از ینوع آوردن دست هب

 هضم ن،یپروتئ یا روده یدسترس بر نامطلوب تأثیر

 ۀیتغذ درکه  ،داد کاهش را نیپروتئ یا شکمبه

 این در لذا است. (آل دهیا) مطلوب نشخوارکنندگان

 چند ترکیب از استفاده با تا است شده سعی تحقیق

 یا دهرو دسترسی مختلف، سطوح در تانن نوع

 کیفیت و داده افزایش را کلزا و سویا های کنجاله

 پروتئین منابع با را شده فرآوری های کنجاله پروتئین

 پودر و ذرت گلوتن ۀکنجال مانند جیره در عبوری

 کرد. مقایسه یماه

 

 ها روش و مواد 
  تانن منابع ۀتهي

 تانن پودر از کلزا و سویا های کنجاله فرآوری منظور به

 پوست چای، سبز برگ از آمده دست به صخال نیمه

 فرعی های فرآورده شد. استفاده انار پوست و پسته

 اواخر در بررسی این در مورداستفاده کشاورزی

 مرکزی و قم گیالن، یها استان از ترتیب به و تابستان

 سعی امکان حد در ها شیآزما انجام از پیش .شد تهیه

 و نگهداری ورن دوراز به و خنک جای در ها نمونه شد

 سبز برگ شدن خشک ۀمرحل از پس شوند. خشک

 انجام آب با گیری عصاره ، انار و پسته پوست چای،

 (اسپری) پاشش دستگاه اب آمده دست به ةعصار و گرفت

 آمده دست به خشک یها عصاره از شد. خشک درایر

 ترکیبی و دار( تانن منبع یک )از گیاه تک صورت به

 فرآوری منظور به گیاه( دو تانن ترکیب )حاصل

 شیمی ةپژوهشکد در پودر این .شد استفاده ها کنجاله

 شمار که ییازآنجا شد. تهیه ایران شیمی مهندسی و

 آزمون از استفاده با بود باال فرآوری سطوح و تیمارها

 روش یک عنوان به (منتشرنشده یها داده ) گاز تولید



 269 ... یها بخشخالص بر  ارزیابی تأثیر استفاده از تانن نیمه و همکاران: وحدانی 

 بهترین مختلف تیمار 67 میان از استناد، قابل و قوی

 پروتئین محافظت سبب که دار تانن های ترکیب

 انتخاب بودند شده میکروبی هضم برابر در ها کنجاله

 تروژنین یدسترس تیقابل یریگ اندازه برای تا شد

 و دراتیکربوه روش پایۀ بر کلزا و سویا یها کنجاله

 روند ند.شو استفاده (CNCPS) کرنل خالص نیپروتئ

 کلی نمای صورت به فرآوری روش و ها عصاره پودر ۀتهی

 است. شده داده نشان 5 شکل در (شماتیک)

 

 شيميایی های ترکيب یريگ اندازه

 کردن خشک توسط تکرار، سه با ،ها نمونه خشک ةماد

 27 مدت به و لسیوسس ۀدرج 521 دمای در ها نمونه

 تکرار، سه ،با نیتروژن میزان شد. یریگ اندازه ساعت

 میزان و شده یریگ اندازه کجلدال روش توسط نیز

 در نیتروژن میزان ضرب حاصل از آن خام پروتئین

 ةدیوار مقدار (.AOAC, 2000) آمد دست به 21/6

 .Van Soest et al روش به تکرار، سه با ،ای یاخته

 فنلی های ترکیب یریگ اندازه شد. یریگ اندازه   (1991)

  روش یۀپا بر و نمونه هر برای تکرار سه با تانن و

Makkar (2000) شد انجام. 

 

 ها کنجاله فرآوری روش 

 سطح و نوع ریتأث بررسی منظور به تحقیق این در

 و کلزا های کنجاله پروتئین کیفیت بر تانن مصرفی

 با اول آزمایش در .شد انجام آزمایش نوع دو سویا

 یها داده یا گاز تولید )آزمون اولیه یها یبررس به توجه

 پسته(-)انار پسته و انار تانن ود ترکیب (منتشرنشده

 52 کنترل، سطوح در ) سویا ۀکنجال فرآوری منظور به

 )در کلزا ۀکنجال و کنجاله( خشک ةماد از درصد 51 و

 کنجاله( خشک ةماد از درصد 52 و 1 کنترل، سطوح

 قبل نتایج به توجه با نیز دوم آزمایش در .شد استفاده

 در مختلف یها تانن ترکیب (منتشرنشده یها داده)

 ها( کنجاله خشک ةماد از درصد 52) یکسان سطح یک

 دلیل به .شد استفاده کنجاله از یک هر فرآوری برای

 انواع و سطوح کنجاله دو پروتئین ساختار در تفاوت

 شد انتخاب ها آن از یک هر برای تانن از مختلفی

(Licitra et al., 1996.) توان ۀسیمقا منظور به تیدرنها 

 نیپروتئ یعبور بخش شیافزا برای ها یفرآور

 گلوتن ۀکنجال بین یا سهیمقا کلزا، و ایسو یها کنجاله

 بخش با ییها یخوراک عنوان به ماهی پودر و ذرت

 .شد انجام ها یفرآور همۀ و باال یعبور

 ها کنجاله خشک ةماد درصد پایۀ بر ها یفرآور

 زانیم به توجه با یفرآور انجام منظور به شد. انجام

 ةعصار پودر از یمناسب زانیم ها کنجاله خشک ةماد

 حل آب در یچا سبز برگ و انار پوست پسته، پوست

 .شد مخلوط یخوب به کلزا و سویا ۀکنجال با و شده

 اتاق دمای در شب یک مدت به شده فرآوری یها نمونه

 ها نمونه سپس شود. کامل فرآوری فرآیند تا ماندند

 ۀدرج 7 دمای در بعدی یها شیآزما انجام برای

  شدند. نگهداری سلسیوس
 

 
 ها کنجاله یفرآور روش و ها عصاره پودر یۀته روند .5 شکل

Figure1. Extract powder production procedure and 

meals treatment 

 

 و شده فرآوری های کنجاله نيتروژن کيفيت تعيين

 خالص نيپروتئ و راتديکربوه روش پایۀ بر نشده

 (CNCPS) کرنل

 Licitra  روش از استفاده با نیتروژن مختلف یها بخش

et al. (1996) یها بخش تعیین برای شد. یریگ اندازه 

 و نشده و شده فرآوری کلزای و سویا ۀکنجال نیتروژن

 از یماه پودر و ذرت گلوتن ۀکنجال همچنین

 متر،لیمی 1/2 الک با شده آسیاب و خشک هاینمونه

 با ،Licitra et al.  (1996) هاستانداردشد روش پایۀ بر

 نیتروژن بخش تعیین برای .شد استفاده ،تکرار سه

 اسید تانگستیک از آن دهی رسوب و (A) غیرپروتئینی

 ینیرپروتئیغ تروژنین بخش که ییازآنجا .شد استفاده

 حالت در و شده شسته تانگستیک اسید محلول توسط

 کل اختالف از بخش این .شود یم اردو عیما (فاز)

 نیتروژن میزان و خام پروتئین صورت به نیتروژن

Extraction 

Meals treatment by dried 

extract 

Drying of extract 

Filtration 
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 شد. محاسبه حقیقی پروتئین صورت به کرده رسوب

 درصد52 محلول و pH 4/6-2/6 با فسفات بورات بافر

 یها بخش) محلول پروتئین غلظت تعیین آزید، سدیم

A و B1)  شد انجام فسفات-بورات بافر از استفاده با. 

 نامحلول پروتئین یزانم کردن کسر با محلول پروتئین

 پروتئین و شد محاسبه خام پروتئین کل از بافر در

 نیتروژن بخش کردن کم با (B1 )بخش محلول حقیقی

 شد. برآورد محلول پروتئین کل از (A) پروتئینی غیر

 نیتروژن تعیین از C و B3 بخش مقادیر برآورد برای

 ای یاخته دیوارة و (NDIN) ای هیاخت دیوارة بقایای

 فایبرتک دستگاه با (ADIN) سلولز همی منهای

 استفاده سدیم سولفیت از آزمایش این در .شد استفاده

 عنوان به اسیدی شویندة در نامحلول نیتروژن .نشد

 بخش عنوان به ADIN و NDIN بین تفاوت و C بخش

B3 بخش شد. گرفته نظر در B2 روش به پروتئین 

 175 کد با واتمن صافی کاغذ .شد محاسبه تفاوت

 نتایج و شد استفاده (فیلتراسیون) پاالیش برای

 شد. گزارش خام پروتئین درصد صورت به

 

 آماری یها روش

 یها بخش و ییایمیش های ترکیب ۀسیمقا منظور به

 از ها یفرآور در CNCPS روش در نیپروتئ مختلف

 شد. ادهاستف زیر آماری مدل با یتصادف کامل طرح

 و  SASافزارینرم ۀبست ۀلیوس به آمده دست به اطالعات

 (proc GLM) افتهی میتعم خطی معادل ۀروی با

 از ها نیانگیم ۀمقایس منظور به .شد لیوتحل هیتجز

 SAS9.1  آماری افزار نرم و دانکن یا دامنه چند آزمون

 شد. استفاده
Yij = µ + Ti + eij 

 

 µ مشاهده، هر مقدار معادل Yij مدل این در

 آزمایش خطای اثر eij و فرآوری هر اثر Ti کل، میانگین

 و ییایمیش های ترکیب انیم یهمبستگ .است

 یافزار نرم ۀبست ۀلیوس به نیپروتئ مختلف یها بخش

SAS آماری ۀروی با و (Proc CORR) آمد. دست به 

 

 بحث و نتایج

  شيميایی های ترکيب

 از پس است شده هداد نشان 5 جدول در که طور همان

 گیاه سه هر در ،ها عصاره پودر ۀتهی و گیری عصاره

 ولی است یافته کاهش شدت به فنلی های ترکیب میزان

 است نداشته یدار یمعن تغییر یا متراکم تانن میزان

 در گرم 4/51 مقابل در 4/57) انار پوست انندم

 در 2/2) پسته پوست انندم یا و خشک( ةماد کیلوگرم

 سبز برگ و خشک( ةماد کیلوگرم در گرم 29/5 مقابل

 ةماد کیلوگرم در گرم 57/1 مقابل در 5/4) چای

 روند جهیدرنت است. داشته یدار یمعن افزایش خشک(

 نداشته متراکم تانن میزان روی منفی تأثیر پودر تولید

 فنلی های ترکیب میان در گفت توان یم درواقع است.

 گرما به نسبت متراکم تانن گیاهان این در موجود

 با بیترت نیا به است. نشده تخریب و است بوده تر مقاوم

 متراکم تانن غلظت فنلی های ترکیب دیگر تخریب

 است. یافته افزایش

 با ،شود یم مشاهده 2 جدول در که گونه همان

 هر در خام پروتئین میزان تانن فرآوری سطح افزایش

 نینچ است. یافته یدار یمعن کاهش ها کنجاله یدو

 هم تانن مختلف انواع ةاستفاد زمان در روندی

 در خام پروتئین میزان (.9 )جدول است مشاهده قابل

 پسته-چای ترکیبی تانن با سویا کنجالۀ فرآوری

 99/76) پسته-انار و خشک( ةماد درصد 12/76)

 شاهد به نسبت یدار یمعن کاهش خشک( ةماد درصد

 روند این است. داشته خشک( ةماد درصد 24/12)

 دو هر و .شود یم دیده هم کلزا ۀکنجال در کاهشی

 میزان کاهش باعث پسته-انار و انار تانن فرآوری

 بودن همسان رغم به اما شدند. کلزا ۀکنجال پروتئین

 ها آن یدو هر در کاهش میزان تانن مصرف سطح

 در هم گفت توان یم کل در (.9 )جدول نیست یکسان

 این تانن مختلف انواع در هم و فرآوری مختلف سطوح

 نتایج به توجه با است. مشاهده قابل کاهشی روند

 سبب تواند یم تانن پودر از استفاده 7 و 1 های جدول

 رسد یم نظر به لذا .شود پروتئین محلول بخش کاهش

 از تواند یم فرآوری دلیل به پروتئین کاهش دلیل

 یریگ اندازه قابل نیتروژن از بخشی شدن خارج دسترس

 همۀ باشد. تانن پودر در موجود های فنل سطتو

 نیتروژن کاهش سبب یدار یمعن صورت به ها یفرآور

 بخش و شدند (A, B1 یها بخش )مجموع محلول

 دلیل تواند یم خود این و دادند افزایش را نامحلول
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 ها یفرآور این در خام پروتئین کاهش برای دیگری

 بین ودش یم مشاهده 6 جدول در که طور همان باشد.

 همبستگی یک محلول نیتروژن و خام پروتئین میزان

 که (>225/2p ،624/2) دارد وجود دار یمعن و مثبت

 نیتروژن میزان در کاهش دلیل به دهد یم نشان

 ها آن در خام پروتئین میزان ها یفرآور در محلول

 بین ارتباطی چنین که یدرصورت است. یافته کاهش

 دیده (<21/2p ،-569/2) پروتئین و نامحلول نیتروژن

  .شود ینم

 افزایش سبب مختلف سطوح در سویا فرآوری

 در اما (.2 )جدول است شده ای یاخته ةدیوار دار یمعن

 ةدیوار میزان مصرف سطح افزایش با کلزا ۀکنجال

 با است. یافته کاهش کنترل تیمار به نسبت ای یاخته

 به پسته-چای تاننی ترکیب 9 جدول نتایج به توجه

 افزایش سبب است نتوانسته پسته-انار ترکیب ةانداز

 از استفاده کلزا، ۀکنجال در .شود ای یاخته ةدیوار میزان

 ای یاخته ةدیوار کاهش بر یهمسان تأثیر تانن  نوع دو

 پسته-انار تانن اثرگذاری میزان در تفاوت است. داشته

 ةدیوار و ای یاخته ةدیوار بر همسان سطح یک در

 کلزا و سویا ۀکنجال دو سلولز همی ونبد ای یاخته

 ةدیوار میزان و ساختار تفاوت دلیل به تواند یم

 چه هر درواقع باشد. کنجاله نوع دو این در ای یاخته

 هدف ۀکنجال ای یاخته ةدیوار و پروتئین ساختار

 منبع گیاه ای یاخته ةدیوار و پروتئین ساختار با همانند

 شود (باند) متصل آن هب تواند یم بهتر تانن باشد تانن

(Makkar, 2003.) 

 
 (گرم در کیلوگرم مادة خشک)و پودر عصارة گیاهان  مورداستفادهها و تانن متراکم در گیاهان  . مقایسۀ میزان کل فنل5جدول 

Table 1. Comparison of total phenol and condensed tannin contents of plants and plant extract powder (gr/kg DM) 

 Total Phenol 
S.E.M Sig Condensed Tannin  

Plant Extract Powder Plant Extract Powder S.E.M Sig 

Pomegranate hull 342.9a 85.1b 7.42 ** 15.7 14.7 0.32 NS 

Pistachio hull 180.2a 143.4b 1.05 ** 1.7b 2.2 a 0.05 * 

Tea green leaves 249.6a 120.2b 3.74 ** 14.5b 23.1a 0.15 ** 

 .است دار یمعندهندة وجود اختالف  حروف ناهمسان در هر سطر نشان

ns ،* ** دار یمعنبه ترتیب عدم اختالف : و (21/2< p ،)درصد. 5درصد و  1 در سطح آماری دار یمعن  
Means within the same row with differing superscripts are significantly different.  

*p<0.05; **p<0.01; S.E.M: standard error of mean; Sig: significance level. 

 

 شده و نشده  یفرآور یو کلزا ایسو یها کنجاله های شیمیایی غلظت ترکیب. تأثیر سطوح مختلف تانن بر 2جدول

 )برحسب درصد مادة خشک(
Table 2. The effect of different level of tannins on chemical composition of treated and  

untreated soybean meal and canola meal (%DM) 

Treatment 
CP NDF ADF 

Soybean meal 
Control 50.27a 9.47c 5.62b 

Pomegranate-Pistachio10%‡ 46.33b 9.85a 6.70a 

Pomegranate-Pistachio15% 44.93c 9.64b 4.69c 
SEM 0.091 0.007 0.03 

Sig *** *** *** 
 Canola meal 
Control 33.29a 28.90a 16.55a 

Pomegranate-Pistachio5% 32.57b 28.42b 15.6b 
Pomegranate-Pistachio10% 31.69c 26.14c 15.11c 

SEM 0.027 0.049 0.024 

Sig *** *** *** 

 هستند.  P <21/2در سطح آماری  دار یمعندهندة وجود اختالف  جداگانه نشان صورت بهحروف ناهمسان در هر ستون و برای هر کنجاله 

S.E.M.* .225/2ی در سطح آماری دار یمعن **:: میانگین خطای استاندارد>p دة درصد از ما 52به میزان  موردنظردرصد، سطح مصرف تانن  52: منظور از ‡ .است

 .استخشک کنجاله 
Means within the same column and each meal with differing superscripts are significantly different. p<0.05; ***p<0.001; S.E.M: standard error of 

mean; Sig: significance level. ‡ : 10% based on gr DM of meals. 

CP: Crude protein; NDF: Neutral Detergent Fiber; ADF: Acid Detergent Fiber. 
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 شده و نشده  یفرآور یو کلزا ایسو یها کنجاله های شیمیایی غلظت ترکیب. تأثیر انواع مختلف تانن بر 9جدول

 )برحسب درصد مادة خشک(
Table 3. The effect of different types of tannins on chemical composition of treated and untreated soybean meal and 

canola meal (%DM) 

Treatment 
CP NDF ADF 

Soybean meal 
Control 50.27a 9.47b 5.62c 

Pomegranate-Pistachio10%‡ 46.33b 9.85a 6.70a 

Tea-Pistachio10% 46.52b 9.40c 5.92b 

SEM 0.04 0.05 0.03 

Sig *** *** *** 
 Canola meal 
Control 33.29a 28.90a 16.55a 

Pomegranate 10% 30.76c 26.26b 14.87c 

Pomegranate-Pistachio 10% 31.69b 26.14b 15.11b 
SEM 0.073 0.008 0.019 

Sig *** *** *** 

 هستند. P <21/2در سطح آماری  دار یمعندهندة وجود اختالف  جداگانه نشان صورت بهحروف ناهمسان در هر ستون و برای هر کنجاله 

S.E.M.* .225/2ی در سطح آماری دار یمعن **:: میانگین خطای استاندارد>p درصد از  52به میزان  موردنظردرصد، سطح مصرف تانن  52: منظور از ‡ .است

 .استة خشک کنجاله ماد
Means within the same column and each meal with differing superscripts are significantly different. p<0.05; ***p<0.001; S.E.M: standard error of 

mean; Sig: significance level. ‡ : 10% based on gr DM of meals. 
CP: Crude protein; NDF: Neutral Detergent Fiber; ADF: Acid Detergent Fiber. 

 

 و شده فرآوری های کنجاله نيتروژن دسترسی قابليت

 خالص نيپروتئ و دراتيکربوه روش پایۀ بر نشده

 (CNCPS) کرنل

 در شود یم مشاهده 1 و 7 های جدول در که طور همان

 که اند توانسته ها یفرآور همۀ کلزا و سویا فرآوری

 ایجاد شاهد به نسبت A بخش در یدار یمعن کاهش

 شکل در که طور همان این بر افزون (.>225/2p) کنند

 انواع و سطوح در ها یفرآور همۀ شود یم دیده 2

 در A بخش سهم کاهش سبب اند توانسته مختلف

 پودر و ذرت گلوتن ۀکنجال به نسبت محلول نیتروژن

 شوند. ماهی

 تانن، انواع با سویا ۀکنجال یها یفرآور میان در

 

 توانسته خام( پروتئین از درصد11/52) پسته-انار تانن

 نیتروژن میزان در توجهی شایان کاهش سبب است

 از درصد 29/26) پسته-چای تانن به نسبت محلول

 در سرعت به پروتئین محلول بخش شود. خام( پروتئین

 و A یها بخش مجموع شامل و شود یم تجزیه شکمبه

B1 است (Alzueta et al., 2001.) مختلف سطوح بین 

 میزان بیشترین سویا ۀکنجال در پسته-انار تانن مصرفی

 (C و B2،B3 یها بخش )مجموع نامحلول نیتروژن

 سطح در شده فرآوری سویای ۀکنجال به مربوط

 ۀکنجال برای و خام( پروتئین درصد 71/24) درصد52

 خام( پروتئین درصد99/39) درصد1 سطح در کلزای

 (.7 دول)ج است

 

 
 (محلول بخش کل از درصد) خام نیپروتئ محلول بخش در B1 و A بخش دو از کی هر سهم. 2 شکل

Figure 2. Proportion of the A and B1 fractions expressed as percentages of total soluble CP in treated and untreated 

meals based on the CNCPS. Pis: Pistachio; Pom; Pomegranate. CGM: Corn gluten meal; FM: Fish meal. 
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در سامانۀ کربوهیدرات و شده و نشده  یفرآور های ی مختلف پروتئین کنجالهها بخش. تأثیر سطوح مختلف تانن بر 7جدول

 پروتئین خالص کرنل ) برحسب درصد پروتئین خام(
Table 4. The effect of different level of tannins on protein fractioning of treated and untreated meals based on the 

CNCPS (% of CP) 

Treatment 
A B1 B2 B3 Total B C 

Soluble 

Nitrogen 
Insoluble 

Nitrogen 
Soybean meal 

Control 11.79a 16.85b 68.40b 2.17b 87.42b 0.79b 28.64a 71.36c 

Pomegranate-Pistachio10%‡ 3.07b 9.48c 86.20a 0.39c 96.07a 0.86a 12.55c 87.44a 

Pomegranate-Pistachio15% 2.7b 23.17a 70.17b 2.95a 96.89a 0.37c 26.51b 73.49b 

SEM 0.172 0.238 0.326 0.044 0.175 0.009 0.291 0.291 
Sig *** *** *** *** *** *** *** *** 

 Canola meal 

Control 5.79a 14.78b 65.43c 10.70a 90.91c 3.30a 20.57a 79.43b 

Pomegranate-Pistachio5% 1.19c 5.48c 82.28a 8.18b 95.94b 2.86b 6.66b 93.33a 
Pomegranate-Pistachio10% 1.85b 17.54a 77.65b 2.17c 97.36a 0.79c 19.39a 80.61b 

SEM 0.083 0.021 0.289 0.145 0.113 0.044 0.258 0.258 

Sig *** *** *** *** *** *** *** *** 

 هستند. P <21/2در سطح آماری  دار یمعندهندة وجود اختالف  جداگانه نشان صورت بهحروف ناهمسان در هر ستون و برای هر کنجاله 

S.E.M.* .225/2ی در سطح آماریدار یمعن **:: میانگین خطای استاندارد>p درصد از  52به میزان  موردنظردرصد، سطح مصرف تانن  52: منظور از ‡ .است

 .استخشک کنجاله  مادة
Means within the same column and each meal with differing superscripts are significantly different. *p<0.05; ***p<0.001; S.E.M: standard error of 

mean; Sig: significance level. ‡ : 10% based on gr DM of meals. 

 

 درصد کلزا و سویا الۀکنج در فرآوری سطح افزایش با

 است. داشته را یدار یمعن افزایش B یها بخش مجموع

 هم تانن انواع از استفاده هنگام در روندی چنین

 نتایج به توجه با (.1 و 7 های)جدول است مشاهده قابل

 تانن مختلف سطوح با سویا کنجالۀ فرآوری در 7 جدول

 افزایش در بیشتری تأثیر درصد 52 سطح پسته-انار

 سطح هم کلزا کنجالۀ در است. داشته B2 عبوری بخشش

 & Alipour است. داده نشان را اثری چنین درصد 1

Rouzbehan (2010) پس هضم تیقابل که دادند نشان 

 تانن سطح شیافزا با ایسو ۀکنجال نیپروتئ یا شکمبه

 درصد 6 از باالتر سطوح یول ابدی یم شیافزا انگور ۀتفال

 .شود یبررس دیبا انگور ۀتفال تانن

 تانن از استفاده که دهد یم نشان 1 جدول نتایج

 خام( پروتئین درصد 22/26؛ B2 )بخش پسته-انار

-چای فرآوری به نسبت سویا ۀکنجال فرآوری برای

 ریتأث خام( پروتئین درصد 25/42؛ B2 )بخش پسته

 دار یمعن افزایش سبب و داشته B2 بخش بر بیشتری

-چای تانن با فرآوری و کنترل به نسبت بخش این

 که دادند نشان Frazier et al. (2010) .شود یم پسته

 منعطف ساختار بدون یچا نیکاتک انندم متراکم تانن

 تانن مانند (زیدرولیه) آبکافت قابل تانن و است

 متراکم تانن به نسبت بودن تر منعطف لیدل به سورگوم

 کلزا فرآوری در کند. جذب شتریب را نیپروتئ تواند یم

 درصد 61/44 ) پسته -انار ةعصار پودر فرآوری باز هم

 بخش میزان دار یمعن افزایش سبب خام( پروتئین

 ۀکنجال با مقایسه در است. شده (B2) پروتئین عبوری

 ها رهیج در معمولطور به که ماهی پودر و ذرت گلوتن

 به جیره پروتئین عبوری بخش ةکنند تأمین عنوان به

 پودر با کلزا و سویا های کنجاله آوریفر ،روند یم کار

 اند داشته بیشتری عبوری بخش پسته -انار ةعصار

 در که است توجه شایان نکته نیا البته (.9 )شکل

 دو بین پروتئین عبوری بخش ذرت گلوتن ۀکنجال

 است شده تقسیم یکسان طور به B3 و B2 بخش

 چنین تیمارها دیگر یا ماهی پودر در که یدرصورت

 استفاده که شود یم مشاهده کل در ندارد. وجود حالتی

 برای پسته–انار ةعصار پودر ژهیو به عصارها پودر از

 افزایش سبب تواند یم کلزا و سویا های کنجاله فرآوری

 و ماهی پودر به نسبت B2 بخش میزان دار یمعن

 متفاوت ساختار رغم به شود. ذرت گلوتن ۀکنجال

 پسته -انار تانن  زاکل و سویا های کنجاله پروتئین

 این یدو هر عبوری پروتئین بهبود در است توانسته

 مصرفی سطح باشد. داشته یدار یمعن تأثیر ها کنجاله

 52 سویا ۀکنجال برای دار تانن ترکیب این مطلوب

 خشک ةماد از درصد 1 کلزا ۀکنجال برای و درصد

 از و میرمستقیغ صورت به B2 بخش چون است.

 خام پروتئین کل از ها بخش ردیگ مجموع تفاضل
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 از ناشی های اشتباه همۀ لذا ،شود یم محاسبه

 جمع بخش این در ها بخش دیگر در یریگ اندازه

 در تفاوت وجود دالیل از یکی دارد احتمال که شود یم

 .باشد مختلف های بررسی در شده گزارش مقادیر

 
در سامانۀ کربوهیدرات و پروتئین خالص شده و نشده  یفرآور های الهی مختلف پروتئین کنجها بخش. تأثیر انواع تانن بر 1جدول

 کرنل )برحسب درصد پروتئین خام(
Table 5. The effect of different types of tannins on protein fractioning of treated and untreated meals based on the 

CNCPS (% of CP) 

Treatment 
A B1 B2 B3 Total B C Soluble Nitrogen Insoluble Nitrogen 

Soybean meal 

Control 11.79a 16.85b 68.40b 2.17a 87.42b 0.79b 28.64a 71.36b 

Pomegranate-Pistachio10%‡ 3.07b 9.48c 86.20a 0.39b 96.07a 0.86a 12.55b 87.45a 

Tea-Pistachio10% 3.89b 22.94a 70.21b 2.41a 95.56a 0.55c 26.83a 73.17b 

SEM 0.161 0.224 0.326 0.037 0.162 0.02 0.293 0.293 
Sig *** *** *** *** *** *** *** *** 

 Canola meal 

Control 5.79a 14.78c 65.43c 10.70a 90.91c 3.30a 20.57a 79.43c 

Pomegranate 10% 1.35b 16.50b 70.13b 9.01b 95.64b 3.00a 17.85c 82.15a 
Pomegranate-Pistachio 10% 1.85b 17.54a 77.65a 2.17c 97.36a 0.79b 19.39b 80.61b 

SEM 0.081 0.045 0.205 0.149 0.111 0.045 0.040 0.046 

Sig *** *** *** *** *** *** *** *** 

 هستند. P <21/2ماری در سطح آ دار یمعندهندة وجود اختالف  جداگانه نشان صورت بهو برای هر کنجاله  هر ستونحروف ناهمسان در 

S.E.M.* .225/2ی در سطح آماری دار یمعن **:: میانگین خطای استاندارد>p درصد  52به میزان  موردنظردرصد، سطح مصرف تانن  52: منظور از ‡ .است

 .استاز مادة خشک کنجاله 
Means within the same column and each meal with differing superscripts are significantly different. *p<0.05; ***p<0.001; S.E.M: standard error of 

mean; Sig: significance level. ‡ : 10% based on gr DM of meals. 

 

 
  نشده و شده فرآوری های کنجاله خام نیپروتئ محلولنا بخش در C و B2، B3 یها بخش از کی هر سهم .9 شکل

 محلول(نا بخش کل از )درصد
Figure 3. Proportion of the B2, B3 and C fractions expressed as percentages of total insoluble CP in treated and 

untreated meals based on the CNCPS. Pis: Pistachio; Pom; Pomegranate. CGM: Corn gluten meal; FM: Fish meal. 

 
و  ایسو یها کنجاله ،گلوتن ذرت ۀو کنجال یپودر ماهی مختلف پروتئین ها بخشایی و های شیمی . همبستگی میان ترکیب6جدول 

 در سامانۀ کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنلشده و نشده  یفرآور یکلزا
Table 6. Correlation coefficient (r) of relationship of chemical composition with protein fractioning of fish meal, corn 

gluten meal, treated and untreated soybean meal and canola meal base on CNCPS 
 Protein Fractioning 

A B1 B2 B3 C  Total B Soluble Nitrogen Insoluble Nitrogen 
Crude Protein 0.71*** 0.31 -0.29 0.33 -0.49** 0.073 0.61*** -0.16 

Neutral Detergent Fiber -0.24 -0.38* 0.034 0.31 0.80*** 0.19 -0.41* 0.47** 

Acid Detergent Fiber -0.55** -0.39* 0.49** -0.26 0.69*** 0.30 -0.59*** 0.57*** 

 دار یمعن: نبود اختالف ns. است p<225/2ی در سطح آماریدار یمعن ***: ،p<25/2ی در سطح آماریدار یمعن: **، p<21/2در سطح آماری  دار یمعن: *

(21/2< p ؛)A ،بخش محلول پروتئین :B1  ،B2  وB3 :در شکمبه،  هیتجز قابلی بالقوة ها بخشC پروتئین. هضم قابلتجزیه و  رقابلیغ: بخش 
*P<0.05; **P<0.01; ***p<0.001; NS: non-significant; A: Soluble Protein Fraction; B1, B2 and B3: Potentially Ruminal Degradable Fractions; C: 

Undegradable and indigestible protein fraction (unavailable). 
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  B2 بخش شاهد های کنجاله و ها یفرآور همۀ در

 با بخش این است. داده تشکیل را پروتئین اعظم قسمت

 از آن از بخشی و شده تجزیه شکمبه در متوسطی سرعت

 دستگاه تر نییپا یها قسمت به و کرده فرار شکمبه

 متراکم تانن به شده متصل پروتئین .شود یم وارد گوارش

 و میالرد واکنش از آمده دست به های ترکیب همراه به

 شمار به C بخش جزو لیگنین، به شده متصل پروتئین

 اطالعات پایۀ بر (.Sniffen et al.,1992) ندیآ یم

 تانن تأثیر بررسی برای همسانی های بررسی نویسندگان

 یها بخش روی بررسی این در مورداستفاده یاهانگ

 و ندارد. وجود کلزا و سویا های کنجاله پروتئین مختلف

 مایع از استفاده با تنی برون یا تنی درون های بررسی

 .دهند یم تشکیل را های بررسی دیگر عمدة بخش شکمبه

 که دهد یم نشان 7 جدول در شده ارائه نتایج

 تواند یم C و A یها بخش  بر تنها خام پروتئین میزان

 مورد های کنجاله پروتئین میزان و باشد اثرگذار

 ندارد. پروتئین یها بخش دیگر بر تأثیری آزمایش

 با ای یاخته ةدیوار ،شود یم مشاهده که گونه همان

 ای یاخته ةدیوار بین و دارد مثبت همبستگی C بخش

 هب نیز نامحلول و محلول نیتروژن و سلولز همی بدون

  دارد. وجود مثبت و منفی همبستگی ترتیب

Erasmus et al. (1994) که کردند عنوان 

 ازنظر تواند ینم شکمبه از یعبور نیپروتئ یریگ اندازه

 عبور از پس رایز باشد. سودمند ییغذا ارزش نییتع

 ممکن روده به آن ورود و شکمبه از نیپروتئ نوع نیا

 نیپروتئ -اننت های اتصال ماندن یباق لیدل به است

 ,.Makkar, 2003; Min et al) است شدهن استفاده

2003; Barry & McNabb, 1999) هضم آنکه بدون و 

 نیا به توجه با شود. خارج گوارش دستگاه از شود

 عنوان به ها تانن با شده متصل یها نیپروتئ که مطلب

 از و شوند یم یتلق دسترس رقابلیغ و یعبور نیپروتئ

 ردانیش یدیاس طیمح در توانند یم ها تانن گرید یسو

 Min et) ندیدرآ آزاد صورت به و شده جدا ها نیپروتئ از

al., 2003; Reed, 1995) های ترکیب دیگر با دوباره و 

 روده در موجود یها نیپروتئ و ها میآنز مانند ینیپروتئ

 .شوند هضم روند در اختالل جادیا سبب و متصل

(Min et al., 2003; Waghorn et al., 1994; Aerts et 

al., 1999) از یعبور بخش یرواقعیغ برآورد احتمال 

 نیا باال یها غلظت در که هرچند دارد. وجود شکمبه

 در لذا .(Aerts et al., 1999) دهد می رخ کمتر امر

 ۀمقایس ها کنجاله فرآوری برای تانن از استفاده هنگام

 صورت اطیبااحت دیبا تنی برون و تنی درون یها روش

 با گرفته انجام تنی درون های بررسی که هرچند .ردیگ

 سطوح که اند داده نشان تجاری های تانن از استفاده

 کاهش بر تواند یم ایسو ۀکنجال یرآورف در تانن باالتر

 شیافزا و شکمبه در نیپروتئ یها بخش ۀیتجز

 رگذاریتأث نشخوارکننده های دام در یعبور نیپروتئ

 ,.Martinez et al., 2005; Mezzomo et al) باشد

2011; González et al., 2002;.) 

 

 گيری نتيجه

 ،CNCPS روش در آمده دست به نتایج به توجه با

 ةماد )از درصد 52 سطح در پسته-انار تاننی ترکیب

 درصد 1 سطح در و سویا ۀکنجال برای کنجاله( خشک

 عبوری بخش افزایش سبب تواند یم کلزا ۀکنجال برای

 به نسبت ها یفرآور این شود. روده در هضم قابل

 ذرت گلوتن ۀکنجال و ماهی پودر دمانن ییها خوراک

 بخش و اند داشته را بیشتری عبوری بخش

 تیدرنها است. یافته افزایش حیوان برای دسترس قابل

 با شده فرآوری های کنجاله که رسد یم نظر به گونه نیا

 عبوری بخش تأمین رایب توانند یم دار تانن های ترکیب

 این به باید اما ند.شو استفاده نشخوارکنندگان ةجیر در

 تنی درون یها روش از استفاده که داشت توجه نکته

  .رسد یم نظر به ضروری نتایج این تأیید برای
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ABSTRACT 

In this research to investigate of the effect of tannin`s type and level on rumenal degradation of soybean 

meal (SBM) and canola meal (CM), two experiments have be done. At first experiment supplements were 

treated by semi-pure tannin of pomegranate-pistachio (PP), in different levels (0, 10 and 15 % of DM for 

SBM and 0, 5 and 10% of DM for CM). In second experiment, these supplements were treated by (PP), 

pomegranate-tea (PT) and sole pomegranate (P) at same levels (10% of DM).  The effects of these 

treatments on protein fractioning of treated and untreated SMB and CM was determined by, CNCPS 

system, in comparison with fish meal (FM) and corn gluten meal (CGM), as a sources of bypass protein. 

According to results, treated SBM by PP 10% (SBM-PP) and treated CM by PP5% could increase bypass 

protein fraction in comparison with FM and CGM. So it can be concluded that these treatments, could be 

used in reminant diet to provide by pass protein, but further research is necessary to investigate in vivo 

effects of these treatments.  
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