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چکیده
این مطالعه به منظور مقایسه تأثیر استفاده از عصاره برگ بلوط بر عملکرد ،وضعیت آنتیاکسیدانی و ترکیب چربی بطنی برههای پرواری با استفاده از
 21بره لری -بختیاری در دو گروه :دریافتکننده جیره بدون عصاره برگ بلوط (شاهد) و گروه دریافتکننده جیره حااوی عصااره بارگ بلاوط در ماد
آزمایشی  201روز انجام شد .نتایج نشان داد که افزودن عصاره برگ بلوط به جیره تأثیر معنیداری بر عملکرد نداشت ،اما موجب کاهش معنیدار چربای
بطنی ( ،)0/001دنبه ( )0/010و افزایش وزن روده خالی ( )0/000برهها شد .تفاو معنیداری بین تیمارها در مورد فراسنجه های خونی مشااهده نشاد،
درحالیکه شاخص آنتیاکسیدانی مالون دی آلدئید با افزودن عصاره برگ بلوط بهبود نشان داد .نیتروژن آمونیاکی شاکمبه در بارههاایی دریافاتکنناده
عصاره برگ بلوط ،به میزان  1/747میلیگرم در دسی لیتر کمتر بود .اضافه کردن عصاره برگ بلوط موجب افزایش معنیدار باه میازان  1/10درصاد در
اسید چربهای غیراشباع و کاهش اسید چرب اشباع چربی بطنی گردید .بهطورکلی نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از عصاره برگ بلاوط (حااوی
تانن) در جیره پرواری میتواند موجب بهبود فراسنجه های کیفی الشه و وضعیت آنتیاکسیدانی برههای پرواری ،بدون داشتن اثرا منفای بار عملکارد
شود.
واژه های کلیدی :آنتیاکسیدان ،بره پرواری ،بلوط ،تانن ،عصاره.

مقدمه
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امروزه بیشتر توصیههاای تذییاهای در خصاو محادود کاردن
میاازان مصااری اساایدهای چاارب اشااباع ،بااهمنظااور ماادیریت بهینااه
برنامههای پیشگیری از بیماریهای قلب ،عروق و سارطان مایباشاد
( .)1تحقیقا نشان میدهد مصری و سطح اسیدهای چرب اشباع بار
عملکرد رگهای قلبی ،مقاومت به انساولین ،دیابات و سارطان ما ثر
است .بنابراین بهبود نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع در طی
مراحل تولید غیای انسان ضروری است .در ایان راساتا ،متخصصاین
توجه خاصی به تذییر نوع اسید چرب موجود در گوشت قرماز و الشاه
دا م باا اساتفاده از تذییاه گیاهاان غنای از اساید چارب غیراشااباع در
نشخوارکنندگان دارند .در بین روشهای معماو ،،افازودن داناههاای
 2و  -1به ترتیب دانشجوی دکتری و استاد تذییه نشخوارکنندگان گروه علوم دامی ،دانشکده
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روغنی به دلیل اثرا منفی کمتر بر تخمیر شکمبه ،ارزانای و ساادگی
روش کاربرد ،مناسبتر به نظر می رسد (.)40
در میان دانههای روغنی ،دانه کلزا به دلیل داشتن اساید اولئیا
بیشتر ( ،)15%اسید چرب اشباع کمتر نسبت به دانه سویا ،آفتابگردان و
پنبهدانه و انرژی بیشتر از دانه سویا و پنبهدانه منحصربهفارد باه نظار
میرسد و می تواند گزینه مناسبی برای تحقاق هادی رکرشاده باشاد
( .)00این در حالی است که با غنی شدن بافت های بدن با اسید چرب
غیراشباع مشکال جدیدی بروز میکند .اسید چرب غیراشاباع هادی
مناسبی برای حمله رادیکا،های آزاد در آغاز پراکسیداسیون چربی هاا
هستند .در بدن چندین مکانیسم دفاعی آنتیاکسایدانی مانناد فعالیات
آنزیمهای سوپر اکسید دیسموتاز ،کاتااالز و گلوتااتیون پراکسایداز در
براباار تاانشهااای اکساایداتیو وجااود دارد ( .)17همچنااین فعالیاات
آنتی اکسیدانی مستقیمی برای متابولیت های ثانویه موجود در جیاره از
طریق جیب اجزا با خاصیت آنتی اکسیدانی از دستگاه گوارش و حضور
و رخیره در بافت نیز فرض شده است ( .)21چندین ماده طبیعی مثال
فالونوئید ،فنولی اسید ،کارتنویید و توکوفرو ،در محیط آزمایشگاهی
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و بافت حیوانی ،خصوصیت آنتیاکسیدانی نشاان دادهاناد ( .)0،7،10در
میان این مواد طبیعی ،فنو ،ها به علات خصوصایا آنتایاکسایدانی
قوی شان بسیار موردمطالعاه واقا شادهاناد ( .)01،00پلای فناو ،هاا
به واسطه دارا بودن گاروههاای هیدروکسایل متعادد ،دارای خاصایت
آنتیاکسیدانی شدید هستند کاه ماان اکسیداسایون و پراکسیداسایون
لیپید می شوند .فنولی هاای منومریا از روده جایب و در پالساما
حضور دارند ( 01و  .) 41تاانن قابال هیادرولیز و متاراکم ،پلیمرهاای
فنولی محلو ،در آب هستند که در دامنه وسیعی از گونههای گیاهی
که معموالً توسط نشخوارکنندگان مصری میشوند ،یافت مایشاوند (
24و  .)42تانن ها عموماً از اجزای ضد تذییاهای هساتند کاه تواناایی
تشااکیل کمااپلک بااا اجاازای جیااره ماننااد پااروتئین ،اساایدآمینه،
کربوهیدرا  ،مواد معادنی و آنازیمهاای گوارشای را دارناد و موجاب
کاهش قابلیت هضم مواد مذیی میشاوند (  04و  .)44البتاه باهطاور
خا گزارش شده است که تاانن متاراکم در جیاره نشاخوارکنندگان
میتواند موجب محافظات از پاروتئین خاورار در هضام شاکمبهای،
کاهش نفخ ،کاهش اتالی انرژی و آثار مثبت بر افازایش وزن روزاناه
گردد ( 20و  .)07کروگر و همکاران ( )14اثار افازودن منبا تاانن در
جیره های غنی از دانه غال را در گاو پرواری موردبررسی قراردادناد.
نتایج این مطالعه نشان داد که تانن بر عملکرد و فاکتورهای تخمیاری
شکمبه ،وزن شکمبه و دستگاه گوارش خالی گاو تأثیری نداشت .لیو و
همکاران ( )11گزارش کردند افزودن تانن بدون تأثیر منفی بر عملکرد
گاو شیرده موجب بهبود وضعیت آنتای اکسایدان ،کااهش ماالون دی
آلدئید و تعداد سلو،های بدنی در شیر شاد .از طاری دیگار تاانن هاا
می توانند باا ممانعات از مرحلاه آخار بیوهیدروژناسایون در شاکمبه و
فعالیت باکتریهای گروه  ،Bبا ایجاد تذییرا و ناقص گیاشتن فرایند
هیدروژنه شدن اسیدهای چرب ،بر خروجی اسیدهای چرب غیراشاباع
از شکمبه تأثیر بگیراند ( 1و  )42برگهای بلاوط منبا مهام علوفاه
برای نشخوارکنندگان هست در دورههای خشکی هنگاامیکاه علوفاه
مرات ازنظر کیفیت و کمیت محدودیت دارد .گونههای مختلا بلاوط
حاوی سطوح باالی تانن در دو فرم متراکم و قابل هیادرولیز هساتند.
( .)2مطالعه حاضر باهدی بررسی میزان تأثیری گیاری عصااره بارگ
بلااوط بااهعنااوان یا منبا تااانن در جیااره (حاااوی دانااه کلاازا) باار
شاخصهای رشد ،عملکاردی و ساالمتی بارههاای پارواری صاور
گرفت.

مواد و روشها
آمادهسازی عصاره برگ بلوط

برگهای بلوط از درختان بلوط منطقه پیر چوبان یاسوج در اوایال
تیرماه به میزان موردنیاز کال دوره جما آوری و در مجااور هاوا در
سایه خش و انبار شدند .برای هر دام میزان  110گرم برگ بلوط باه

نسبت  2به ( 1وزن به حجم) با توجه به عصاره موردنیاز برای روز بعد
برای دامها در آب خیسانده باه ماد  21سااعت در دماای  4درجاه
نگهداری شدند بعدازاین زمان با مخلوطکن به مد  20ثانیه مخلاوط
و با استفاده از پارچه پلی استر صای و مورداستفاده قرار گرفت .میازان
عصاره برگ بلوط مصرفی با توجه به تاانن موجاود در بارگ و مقادار
تانن در عصاره استخراجی از برگ بر اساس مطالعاا پیشاین دربااره
میزان مصری و سطح سمیت برگ بلاوط در نشاخوارکنندگان تعیاین
گردید و هدی رساندن تانن جیره به  1درصد ماده خش بوده کاه باا
نداشتن اثر منفی بر عملکرد دام و اکوسیساتم شاکمبه موجاب تذییار
بیوهیدروژناسیون شکمبه به مسیر خروج بیشتر اسید چرب غیراشباع از
شکمبه و از طری دیگر موجب باال رفتن ظرفیت آنتیاکسیدانی در بره
گردد (2و.)11
حیوانات ،تیمارها

تعداد  21بره نر لری  -بختیاری با میانگین سنی سه ماه و وزنای
معاد 11/1 ±0/1 ،کیلوگرم ،بهطور تصادفی در دو گروه شاهد و گروه
عصاره برگ بلوط تقسیم بندی و به مد  201روز در قفا انفارادی
نگهداری شدند .جیرههای غیایی با استفاده از نرمافزار SRNS 2010
تنظیم و بهصور  70درصد کنسانتره و  00درصد علوفاه باهصاور
آزاد در اختیار بره ها قارار گرفات .عصااره بارگ بلاوط در ساه وعاده
خوراکی ( 24: 00, 1: 00و )25: 00به میزان  200میلایلیتار در هار
وعده مستقیماً به خورار اضافه می شد و از باب رعایت یکسانی مااده
خش مصرفی بره ها به میزان برابر به غیای مصرفی گروه شاهد آب
اضافه شد .در تمام مد آزمایش ،برهها به آب تازه دسترسای آزاداناه
داشتند .بهمنظور ارزیابی فراسانجه هاای شاکمبهای شاامل نیتاروژن
آمونیاکی و  pHبا استفاده سوند مری از شکمبه نمونهبرداری و ساریعاً
 pHنمونهها و نیتروژن آمونیاکی با روش ویتربرگ ( )12انادازهگیاری
شد .در پایان دوره پروار ،پ از وزنکشی برهها در کشتارگاه صانعتی
ربح شدند .پ از تکمیل فرایند کشتار به مد  14ساعت الشهها در
دمای  4درجه نگهداری شدند .بعدازاین زمان تجزیه الشه بار اسااس
روش فرید ( )21صاور گرفات و باهمنظاور تعیاین ترکیاب چربای،
نمونهگیری از بافت چربی بطنی از منطقه لگنی انجام پییرفت.
آنالیز خون ،چربی و ارزیابی وضعیت آنتیاکسیدانی

به منظور ارزیابی فراسنجه های خونی و وضعیت آنتایاکسایدانی،
خااونگیااری درهفتااه آخاار دوره پااروار در زمااان  4ساااعت پ ا از
خوراردهی با استفاده سارن  20میلایلیتاری از سایاهرگ وداجای
گردن حیوان انجام شد و درون لولههاا آزماایش ریختاه و پالسامای
نمونهها با سانتریفیوژ  0000دور به مد  20دقیقه تهیه و ساپ باه
فریز  -10انتقا ،داده و تا زمان آنالیز نگهداری شد .مقاادیر فراسانجه

اثر عصاره برگ بلوط بر عملکرد ،وضعیت آنتیاکسیدانی و ترکیب چربی بطنی...

های خونی و آنزیم کبدی با استفاده از دساتگاه اتاو آناالیزر
(300امریکا) کیت پارس آزمون برای فاکتورهاای گلاوکز ،کلساترو،،
تری گلیسرید  ،اوره ،کل پاروتئین خاون ،آساپارژین آمیناو ترانسافراز
( ،)ASTآالناااین آمیناااو ترنسااافراز ( (ALTو کیااات رانااادوک
برای ( BHBAشاماره کیات  (RB1007.و ( NEFAشاماره کیات
 )FA115.تعیین شد .نمونه بافت چربی باا اساتفاده از کرومااتوگرافی
گازی ( South Korea, Yung lin 6300مجهز به آشکار ساز یونی-
شعله و ستون موئین  Cp-Sil 88به طو 200 ،متر ،قطر داخلی 0/11
میلی متر و ضخامت  0/11میکرومتر) مورد آنالیز قارار گرفات .تعیاین
سطح مالون دی آلدئیاد باا اساتفاده از واکانش تیوباربیتوریا اساید
) (TBAو دساتگاه اتوآناالیزر( Alcvon 300آمریکاا) باا روش کیاا و
Alcvon

همکاران ( )10صور گرفت .ظرفیت آنتیاکسیدانی با استفاده از کیت
راندوک ( (Cat. No. NX2331.و دستگاه اسپکتروفتومتر باا طاو،
موج  000نانومتر اندازهگیری شد.
آنالیز آماری

دادههای حاصل از این مطالعه در قالب طرح کاامالً تصاادفی باا
استفاده از نرمافزار ) (SAS 9.1و رویه  GLMتجزیهوتحلیل و مقایسه
میانگینها در سطح معنیداری  1درصد انجام گرفت.
Yijk = μ+ Ti +Wk+ eijk
 μمیانگین مشااهدا  Ti ،اثار تیماار،

( Yijkارزش هر مشاهده،
 Wkاثر وزن اولیه Eijk ،خطای آزمایشی)

جدول -1ترکیب جیرههای تذییهشده به برهها.
Table 1 - Composition of diets fed to lambs
موادخوراکی (درصد ماده خشک)
جیرههای آزمایشی
Experimental diets
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)Ingredient(%DM

عصاره برگ بلوط

شاهد

Oak leaf extract

Control

30

30

27

27

5

5

6

6

30.5

30.5

0.7

0.7

0.5

0.5

0.3

0.3

2.5

2.5

94

94

8

8

38.3

38.3

15.2

15.2

پرروتئین خام

35.5

35.5

کربوهیدرا غیر فیبری

یونجه
Alfalfa hay

جو
Barley

کنجاله سویا
Soybean meal

دانه کلزا
Canola seed

سبوس
Bran

کربنا کلسیم
Calcium carbonate

کمپلک

ویتامین و مواد معدنی

Vitamin and mineral plus

نم
salt

مواد مذیی
Nutrient composition

انرژی قابل متابولیسم
)ME(Mcal/kg

ماده خش
)Dry matter(%

خاکستر
)Ash (%

فیبر نامحلو ،در شوینده خنثی
)Neutral detergent fiber (%
(Crude protein)%
)NFC(%

چربی

5.2

5.2

2.1

0.41

)Fat(%
ترکیبا فنولی کل )درصد ماده خش (
Total phenolic compounds

2

0.2

تانن کل
Total tannin
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شرایط دام و وضعیت جیره بستگی دارد ( .)04عدم وجود تاأثیر منفای
تانن بر عملکرد برهها در این مطالعه ،احتماالً به علات مقادار مناساب
مصرفی تانن در آزمایش میباشد چون همان طور که قبالً اشااره شاد
مقدار تانن اضافه شده با منشأ عصاره برگ بلوط در جیره باا توجاه باه
غلظت آن در عصاره و با توجه به تحقیقا پیشین درباره بارگ بلاوط
( )2تا ضمن نداشتن اثرا منفی بر عملکرد شاکمبه و مصاری مااده
خش هرگونه تذییرا م ثر در متابولیسم چربای شاکمبه و وضاعیت
آنتیاکسیدانی در دام بررسی شود.

نتایج و بحث
مصرف خوراک و عملکرد پروار

نتایج حاصل از اثر استفاده از عصاره برگ بلوط در جیره بر میازان
خورار مصرفی و عملکارد بارههاا در جادو ،شاماره  1آماده اسات.
میانگین خورار مصرفی روزانه ،وزن نهاایی ،میاانگین افازایش وزن
روزانه و ضریب تبدیل خورار بین دو گروه تفاو معنایدار را نشاان
نداد ( .(P<0/01در مورد افزودن تانن به جیره بار مصاری خاورار و
عملکرد گوسالههای پرواری نتایج متفاوتی گازارششاده اسات ( 14و
 .)07این تفاو ها به عواملی مانناد ناوع و غلظات تاانن در خاورار،

جدول  – 2تأثیر افزودن عصاره برگ بلوط به جیره بر عملکرد برههای پرواری
Table 2- Effect of addition of oak leaf extract to diet on performance of finishing lambs

جیرههای آزمایشی
Experimental diets

P-value

SEM

0 .656

0 .874

26

0 .927

1.28

48.125

47.825

0 .693

0 .007

0 .245

0 .253

0 .693

0 .691

22.125

22.825

0 .489

0 .02

1.537

1.501

0 .488

0 .066

5.77

5.31

عصاره برگ بلوط

شاهد

Oak leaf extract

Control
25

صفا کشتاری برههای پرواری در جدو 0 ،و  4نشاان دادهشاده
است .افزودن عصاره برگ بلوط بر صفا کشتاری بهغیاراز وزن روده
خالی ،چربی بطنی و دنبه تأثیری نگیاشت .در بین صفا اندازهگیاری
شده ،عصاره برگ بلوط باعث افزایش معنایدار وزن روده خاالی شاد
( .)P > 0/01در مطالعهای بار روی گوساالههاای پارواری ( )14وزن
توده شکمبه با افزودن تانن قابل هیدرولیز به جیره افزایش معنیداری
یافت درحالیکه وزن روده تذییر نکرد .مصری سطوح پایین و متوساط
تانن به علت کااهش هضام پاروتئین در شاکمبه و افازایش جریاان
اسیدآمینه به روده کوچ و جیب بخشای از ایان کماپلک تاانن و
پروتئین در خون میتواند باعث بهبود عملکرد در نشخوارکنندگان شود
( .)04همچنین باکتریهای شکمبه با قارار گارفتن در معارض تاانن،
نوعی سازگاری پیداکرده و تذییراتی در دیواره سلولی آنها در مقابله با
تانن ازنظر درصد لیپید و کربوهیدرا غشایی ایجاد میشود .تحقیقا

مورد
Item

وزن اولیه (کیلوگرم)
)IBW1 (kg

وزن نهایی (کیلوگرم)
)FBW2 (kg

میانگین اضافهوزن روزانه (کیلوگرم)
)ADG3 (kg

اضافهوزن (کیلوگرم)
)Gain (kg

مصری خورار روزانه
)DMI4 (kg/d

ضریب تبدیل خورار
Feed conversion ratio
1Initial body weight
2Final body weight
3Average daily gain
4Dry matter intake

انجام شده بر روی موش و طیور حاکی از افزایش ترشح مای مخاطی،
هایپرپالزیا و هایپرتروفی سلو ،های گابلت روده در اثر مصاری تاانن
می باشد .این افزایش ترشح مای مخاطی ممکن است باعث محافظت
از دیواره روده در مقابل اثرا تانن از طریق تماس کمتار تاانن و لباه
بروس سلو،های جیبی و غیرفعا ،کاردن کماپلک موساین -تاانن
شود ( .)07الیه مخااطی ضاخیم و افازایش ساطح لومیناا ،رودهای،
افزایش طاو ،پارز و عماق کریاا بارای گوسافندانی کاه Acacia
 aneuraحاوی تانن مصاری کردناد ،نیاز گازارششاده اسات (.)41
افزودن عصاره برگ بلوط موجب کاهش چربی بطنی و وزن دنبه شاد
( .)P > 0/01کاهش چربی الشه در اثر مصری جیرههای حاوی تاانن
در برهها گزارششده است ( .)40این چربی کمتار الشاه را باه بهباود
به کارگیری پروتئین از طریق افازایش ترشاح هورماون رشاد توساط
پپتیدهای دیواره سلولی دساتگاه گاوارش در پاساخ باه حضاور تاانن

اثر عصاره برگ بلوط بر عملکرد ،وضعیت آنتیاکسیدانی و ترکیب چربی بطنی...

متراکم و تذییر مسیر بدن به پروتئینسازی عنوانشده است ( 1و .)47
همچنین گزارشی از خاصیت ضد سنتز و تجزیه چربی در سلو ،چربی
در حضور تانن متراکم در موش ،کاهش بیوسنتز کلساترو ،و سااخت
لیپید در سلو،های کبدی در حضور فالونوئید ها موجود است ( .)11در

54

آزمایش اخیر باتوجه به اینکه وزن الشه خالی سرد بین تیمارها تفاو
معنیداری نشان نداد میتوان گفت تذییر مسایر اساتفاده از انارژی در
بدن به سمت پروتئین سازی در اثر تانن محتمل نیست و علت کاهش
چربی در الشه میتواند خاصیت ضد رخیره چربی تانن ها باشد.

جدول  – 3تأثیر افزودن عصاره برگ بلوط بر صفا کشتاری درجیره برههای

پرواری2

Table 3- Effect of addition of oak leaf extract to diet on slaughter traits of finishing lambs1

جیرههای آزمایشی
مورد

Experimental diets

P-value

SEM

0.84

1.278

46.785

0 .772

0 .004

0 .052

0 .053

0 .427

0 .0005

0 .014

0 .013

0.988

0.0005

0 .013

0 .013

0 .162

0 .004

0 .123

0 .11

0 .095

0 .0004

0 .016

0 .019

0 .532

0 .0002

0 .005

0 .005

0 .642

0.0005

0.011

0 .01

0 .741

0 .0007

0 .106

0 .102

0.154

0 .002

0 .026

0 .033

0 .07

0 .0009

0 .013

0 .017

0 .902

0 .0001

0 .003

0 .003

0 .558

0 .0001

0 .0026

0 .003

0 .508

0 .0002

0 .0035

0 .004

0 .016

0 .0002

0 .001b

0 .003a

0 .433

0 .004

0 .007

0 .01

0 .113

0 .002

0 .077

0 .067

0 .011

0 .0003

0 .023a

0 .02b

عصاره برگ بلوط

شاهد

Oak leaf extract

Control
44.977

Item

وزن کشتاری

(کیلوگرم)1

Slaughter weight(kg)2

سر
Head

پاعقب
Bake feet

پاجلو
Front feet

پوست
Skin

کبد
Liver

کلیه
Kidney

شش
Lung

معده پر
Full stomach

معده خالی
Empty stomach

شکمبه
Rumen

نگاری
Reticulum

هزار ال
Omasam

شیردان
Abomasam

چربی بطنی
Omental fat

چربی مزنتری
Mesenteric fat

روده پر
Full intestine

روده خالی
Empty intestine

2میانگینهای هر ردی با حروی غیرمشترر دارای اختالی معنیدار میباشند (.)P >0/01
1بیان شده نسبتی از وزن کشتار
1Means

within same row with different superscripts differ (P<0.05).
a ratio of Slaughter weight

2As
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جدول  -4تأثیر افزودن عصاره برگ بلوط به جیره بر اجزای الشه برههای

پرواری2

Table 4- Effect of addition of oak leaf extract to diet on carcass components of finishing lambs1

جیرههای آزمایشی
تعیین الشه

Experimental diets

P-value

SEM

0.541

0.942

26.479

0.406

0.771

26.143

24.767

0.016

0.003

0.147b

0.173a

0.183

0.015

0.155

0.17

0.416

0.002

0.051

0.055

0.075

4.044

0.108

0.129

0.519

0.007

0.267

0.277

0.346

0.01

0.17

0.191

0.223

0.267

5.137

4.412

عصاره برگ بلوط

شاهد

Oak leaf extract

Control
25.26

2

Carcass measurements2

الشه گرم (کیلوگرم)
)Hot weight (kg

الشه سرد (کیلوگرم)
)Cold carcass (kg

برشهای عمده

فروشی1

Wholesale cuts2

دنبه
Tail fat

دستها
Shoulders

گردن
Neck

کمر
Back

رانها
Legs

قلوهگاه دنده و
Flap

قطر چربی زیر جلدی (میلیمتر)
)Back fat thickness(mm

2میانگینهای هر ردی با حروی غیرمشترر دارای اختالی معنیدار میباشند ()P >0/01
 1بیان شده نسبتی از الشه سرد با دنبه
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).
a ratio of cold carcass weight with tail fat

1

2As

تأأیریر عصأأاره بأأرگ بلأأوط بأأر أأاخ

هأأای خأأونی و

آنتیاکسیدانی

تااأثیر جیااره باار فراساانجه هااای خااونی ،آناازیمهااای کباادی و
شاخصهای آنتیاکسیدانی در جدو 1 ،نشان دادهشده اسات .عصااره
برگ بلوط موجاب کااهش معنایدار ماالون دی آلدئیاد در بارههاای
تذییه شده با عصاره گردید .هرچند ظرفیت آنتیاکسیدانی کال تفااو
آماری معنی دار نشان نداد .عصاره برگ بلوط غنی از ترکیبا فنولی
به طور عمده تانن هسات کاه باه دلیال داشاتن تعاداد زیاادی گاروه
هیدروکسیل و حلقه های آروماتی خاصایت آنتای اکسایدانی قاوی و
خنثیسازی رادیکا،های آزاد در شرایط  pHمختلا محیطای دارناد.
کاهش در مالون دی آلدئید در آزماایشهاایی کاه در آنهاا از برخای
گیاهان یا عصارههای آنها استفادهشده مشاهدهشده اسات (11 ، 110
 10،و  .)15پراکسیداسیون لیپیدها فرایند تداخل اکسیژن و اسید چرب
غیراشباع در فسفو لیپید و تریگلیسرید سلو،ها هست کاه منجار باه
تولید محصوال اولیه و ثانویه میشود .مالون دی آلدئید جز ترکیباا

ثانویه پراکس یداسایون لیپیاد کاه طای فرایناد پراکسیداسایون چربای
افزایش مییابد ( .)20جیرههای غنی از ترکیبا آنتیاکسیدان طبیعای
با حفاظت از سلو ،و بافت از صدمه اکسیداسیونی جلوگیری میکنناد
( .)00تحقیقا نشان داده انواع عصاره گیاهی حاوی ترکیبا فنولی
موجب مهار لیپید اکسیداسیون و پایداری رن گوشت و اثرا مثبات
بر کیفیت گوشت مایشاود ( .)10،21،00باهطاور خاا گالوتاانن و
پروآنتوسیانیدین خصوصیت خنثیسازی قوی برای رادیکاا،هاای آزاد
دارند که در بیماریهاای قلبای در کااهش لیپیاد اکسیداسایون ما ثر
هستند ( .)10لیاو وهمکااران ( )11گازارش کردناد افازودن تاانن بار
عملکرد گاو شیرده اثر منفی نداشت درعینحا ،موجب بهبود وضاعیت
آنتیاکسیدانی کاهش مالون دی آلدئید و تعداد سلو،های بدنی موجود
در شیر شد .وضعیت خنثیسازی رادیکا ،آزاد در بدن وابسته باه ماواد
آنتی اکسیدانی دارد کاه باه جیاره غایایی اضاافه مایشاود .افازودن
عصارههای مختل طبیعی می تواند موجب افزایش فعالیت آنزیمهاای
آنتیاکسیدانی و کاهش مالون دی آلدئید شود (.)02،00،5

اثر عصاره برگ بلوط بر عملکرد ،وضعیت آنتیاکسیدانی و ترکیب چربی بطنی...

جدول  -5تأثیر افزودن عصاره برگ بلوط بر اجزای بیوشیمیایی خون و وضعیت آنتیاکسیدانی در
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برهها2

Table 5- Effect of addition of oak leaf extract to diet on blood biochemical profile and antioxidant status in lambs 1

جیرههای آزمایشی
P-value

SEM

متابولیت ها

Experimental diets

عصاره برگ بلوط

شاهد

Oak leaf extract

Control

0.051

3.317

71.83

66.00

0.256

2.702

93.33

85.83

0.773

1.687

24.17

25.17

0.754

2.208

78.83

80.67

1.000

1.506

31.00

31.00

0.669

0.707

43.33

44.00

0.217

0.069

6.766

6.583

0.478

0.043

0.685

0.621

0.236

0.032

0.08

0.16

0.467

0.011

0.43

0.40

0.0001

0.05

1.106b

1.991a

Metabolites

کلسترو( ،میلیگرم بر دسی لیتر)
Cholesterol
آسپارتا آمینو ترانسفراز
)AST2 (U/L

آالنین آمینو ترانسفراز
)ALT3 (U/L

گلوکز (میلیگرم بر دسی لیتر)
)Glucose (mg/dl

تریگلیسرید (میلیگرم بر دسی لیتر)
Tri glyceride

اوره (میلیگرم بر دسی لیتر)
URA(mg/dl)4
گرم بر دسی لیتر)) پروتئین کل
)TP5 (g/dl

بتاهیدروکسی بوتیرا (میلی مو ،بر لیتر)
)BHBA6 (mmol/l

اسید چرب غیر استریفه (میلی مو ،بر لیتر)
)NEFA7 (mmol/l

ظرفیت آنتیاکسیدان کل
)T-AOC8 ( mmol/ml

مالون دی آلدئید
)MDA9 (nmol/ml

2میانگینهای هر ردی با حروی غیرمشترر دارای اختالی معنیدار میباشند (.)P >0/01
1Means

within same row with different superscripts differ (P<0.05).
Aminotransferase
3Alanine Aminotransferase
4Blood urea nitrogen
5Total protein
6Beta hydroxybutyrate
7Nonesterife fatty acid
8Total antioxidant capacity
9Malondialdihyde
2Aspartate

فراسنجه های کمبهای

افزودن عصاره برگ بلوط به جیره مقدار نیتروژن آمونیاکی شکمبه
را بهطور معنیداری کاهش داد ( )P > 0/01ولی  pHشکمبه را تحت
تأثیر قرار نداد ( .(P<0/01در ی آزمایش برون تنی ( )0اضافه کردن
تانن موجاب افازایش pHو کااهش نیتاروژن آمونیااکی شاد .نتاایج
مشابهی در مطالعه گوماروبیلین و همکاران ( )21که تأثیر تانن متراکم
با منشأ لگوم های برزیلی را در شاخصهای شکمبهای بزهای سانن را
بررسی کردند مشاهده شد  pHبااالتر و نیتاروژن آمونیااکی کمتار در
تیمارهای حاوی تانن نسبت به تیمارهای حاوی اتایلن گلیکاو ،باود.
کوزولسکی و همکاران ( )11و ابرقاویی و همکااران ( )2تفااو هاای

معنی داری در نیتروژن آمونیاکی شکمبه پا از خورانادن باه ترتیاب
عصاره حاوی تانن و برگ بلوط مشاهده نکردند .ماهیت تانن مصارفی
عالوه بر سطح مورداستفاده می تواند عامل نتایج متفاو در مطالعاا
انجام شده باشد .تانن متراکم با ایجاد پیوند با پروتئین محلو ،خورار،
پلیمرهای دیواره سالولی و پرتئازهاای باکتریاایی و تذییار مرفولاوژی
گونه های خاا بااکتری موجاب کااهش سانتز پاروتئین میکروبای
میشود از طرفی با کاهش هضم پروتئین خاورار در شاکمبه باعاث
کااهش ساطح نیتاروژن آمونیاااکی و بااز چار نیتاروژن در شااکمبه
میگردد.
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جدول  -6تأثیر افزودن عصاره برگ بلوط در جیره برهها بر نیتروژن آمونیاکی و pH
Table 6- Effect of addition of oak leaf extract to diet on ru men NH3-N and pH of finishing lambs1

جیرههای آزمایشی
Experimental diets
P-value

SEM

0.375

0.145

Oak leaf extract
6.71

0.004

0.443

15.988b

عصاره برگ بلوط

شاهد
Control
6.99

مورد
Item
pH

نیتروژن آمونیاکی (میلیگرم در دسی لیتر)

18.735a

)NH3-N2 (mg/dL

 2میانگینهای هر ردی با حروی غیرمشترر دارای اختالی معنیدار میباشند ()P >0/01
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).
2 Ammonia

جدول  -7تأثیر افزودن عصاره برگ بلوط در جیره بر ترکیب چربی بطنی برههای پرواری2

Table 7- Effects of addition of oak leaf extract to diet on composition of the omental fat of finishing lambs1

جیرههای آزمایشی
P-value

SEM

مورد

Experimental diets

عصاره برگ بلوط

شاهد

Oak leaf extract

Control

0.011

0 .723

48.78b

54.02a

0.008

0 .601

46.72a

42.14b

0.034

0.121

4.53a

3.88b

2

Item2

مجموع اسید چرب اشباع
SFA3

مجموع اسید چرب غیراشباع با ی

پیوند دوگانه
MUFA4

مجموع اسیدچرب غیراشباع چند پیوند دوگانه
PUFA5

2میانگینهای هر ردی با حروی غیرمشترر دارای اختالی معنیدار میباشند (.)P >0/01
1بیانشده بر اساس درصد استخراج شده از بافت چربی
1Means

within same row with different superscripts differ (P<0.05).
as percentage of total extracted fatty acid of fat
3Saturated fatty acid
4Mono unsaturated fatty acid
5Poly unsaturated fatty acid
2Expressed

الگوی اسیدهای چرب بطنی

ترکیب اسید چرب چربی بطنی ازنظر چربی های اشاباع در گاروه
دریافتکننده جیره حاوی عصاره برگ بلوط بهطاور معنایداری کمتار
بود ( .)P > 0/01بهطوریکه درصد چربی اشباع استخراجشده از بافت
چرباای بااه ترتیااب  41/711و  14/010درصااد در باارههااای گااره
دریافتکننده عصاره و گروه شاهد بود .اسید چرب غیراشباع با ی یاا
چند پیوند دوگانه در گروه دریافتکننده عصااره بارگ بلاوط افازایش
معنیداری نسبت به تیمار شاهد داشت ( .)P >0/01استفاده از عصاره
برگ بلوط در شرایط برون تنی ( )1نیز منجار باه افازایش اسایدهای
چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه بدون تأثیر منفی بر تخمیر شکمبه
گردید .به طورکلی زمانی که مقدار اساید چارب غیراشاباع ورودی باه
شکمبه زیااد باشاد یاا فرایناد بیوهیدروژناسایون تکمیال نشاود ایان
اسیدهای خروجی از شکمبه و درنتیجه جیبشده از روده بیشتر شده و

در محصوال دامی افزایش مییابند ( .)10از طرفی تانن ها با کاهش
تکثیر و تذییر جمعیت میکروبی باکتریایی و همچنین مهار مرحلاه دوم
بیوهیدزوژناسیون در شکمبه و افزایش فعالیت آنازیم  5Δدساچوراز در
بافت چربی ممکن است موجب کاهش نسبتهای اسید چرب اشباع و
افزایش اسید چرب غیراشباع شوند (.)45

نتیجهگیری کلی
افزودن عصاره برگ بلوط به جیره حاوی دانه کلازا مقادار چربای
دنبه و بطنی الشه را کاهش و وضعیت آنتیاکسایدانی حیاوان بهباود
داد .نتایج بهدست آمده در این مطالعه تأثیر تانن بر ترکیب الشه بره را
تأیید می کند .مطالعا بیشتری برای توضیح روشن دربااره چگاونگی
تأثیرگیاری اسید تانی بر تذییر الگو اسید چرب و اثار ضاد چربای در
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Introduction1 Most dietary recommendations have advocated for limitation of saturated fatty acids (SFAs)
in food for the optimal management of cardiovascular diseases and cancer. Many evidences exist on the effects
of saturated FA consumption on vascular function, insulin resistance, diabetes, stroke and cancer. Therefore,
improvement of saturated fatty acids to polyunsaturated fatty acids (PUFAs) during meat production is required.
Nutritionists have focused on the change of type of FA by feeding ruminants with the plant oils, which are rich
in PUFAs. Plant oils in the form of whole seeds might have less adverse effects on rumen fermentation than in
the form of free oils. Among all oil seeds, canola has a unique FA profile. The PUFAs are excellent targets for
free radical attacks beginning peroxidation. The direct antioxidant activity of a dietary compound would assume
its absorption along the gastrointestinal tract and its deposition in the tissues. Several natural compounds have
been demonstrated to have clear antioxidant effects in vitro experiments and animal tissues. Among these,
natural polyphenol compounds have largely been studied for their strong antioxidant capacities. Because of these
antioxidant properties they inhibit lipid peroxidation and peroxygenases. Monomeric phenolic can be absorbed
through the intestine and found in plasma. Tannins (hydrolysable and condensed tannin) are water soluble
polyphenolic polymers that are found in a wide range of plant species commonly consumed by ruminants. Oak
leaves are widely used as source of fodder for goats and sheep. Oak leaves have been reported to contain high
levels of tannins in both hydrolysable and condensed forms. The objectives of the present study were to
determine the influence of addition of oak leaf extract to a diet containing canola seed on performance, blood
parameters, antioxidant status and fatty acid composition of omental fat.
Materials and Methods Twelve lambs were randomly divided into two groups and kept individually for 105
days. Lambs were fed diet either with or without oak leaf extract. Diet contained 70% concentrate and 30%
alfalfa hay. Ruminal fluid was at collected 4h after feeding in the final week of the experiment. Lambs were
slaughtered after 105 days of finishing period. Following chilling the carcass, carcass components were
determined and a sample of omental fat was taken from the pelvic area for fatty acid analysis. The fatty acids
were determined using a direct method for fatty acid methyl ester synthesis using a gas chromatograph. The
plasma overall antioxidant status, malondialdehyde concentration and other blood parameters were measured.
Data were analyzed as a completely randomized design using the General Linear Model procedure of SAS.
Result and Discussion The results of this study showed that addition of oak leaf extract had no significant
effects on animal performance, dry matter intake, blood biochemical profile and ruminal parameters. Fat tail and
omental fat as a proportion of cold carcass weight were decreased while empty intestine weight increased when
oak leaf extract was fed. Addition of oak leaf extract significantly (P< 0.05) decreased plasma malondialdehyde
although total antioxidant capacity was unaffected by diet. Supplementations of oak leaf extract increased mono
and polyunsaturated fatty acids and decreased saturated fatty acids of omental fat. Oak leaf extract might inhibit
lipid peroxidation and increase antioxidant enzymes activities and decrease malondialdehyde in plasma. Diets
enriched with natural antioxidants protect cells and tissues from lipoperoxidative damage. Oak leaf extract may
have modulated biohydrogenation of rumen fermentation hence fatty acid profile of omental fat. The plant
extract containing polyphenols influence rumen biohydrogeation by altering rumen microorganisms. Changes in
ruminal microbial community, indeed direct interaction of tannins with the enzymes responsible for
biohydrogenation, affects the last step of the biohydrogenation process and changes the intermediate products
resulting in increasing the production of C18: t11 and CLA in rumen and finally increasing PUFA in tissues.
Reduction of lipid levels in carcass of lambs received the extract might be due to the anti-lipogenic effect of
tannic acid in oak leaf extract.
Conclusion Addition of oak leaf extract to the diet containing canola seed decreased fat tail and abdominal
fat in carcass and improved antioxidant status of animals. The results confirm the influence of the tannins on
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lambs’ carcass composition. Further research is needed to examine the effect of different doses of oak leaf
extract on rumen microbial population particularly those involved in biohydrogenation process of fatty acids in
the rumen.
Keywords: Carcass fatty acid profile, Finishing lamb, Oak leaf extract, Tannins.

