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 چکیده

هتد  د استفادد  از رششبهبود ارزش غذایی مواد خوراکی مورد استفادد  در غذذیتن خوتروارکگگن د  بتزمینه مطالعاتی: 

هنف از ایت  هدف: هد دارد. هد  غولین ش بهبود عملکرد غولین  دامفرآشر  مگدسب ش کدربرد  خقش مهمی در کدهش هزیگن
هتد  پترشغنی  کگلدلتن کلتزا شکگلدلتن پژشهش مطدلعن اثر سطوح مرفلف غدخ  اسفرراج شن  از پوست پسفن بر زیر برتش

ابفنا پوسفن پسفن آففتد  خوت  روش کار: ( بود. 1CNCPSات ش پرشغنی  خدلص کرخل )سوید بر اسدس سیسفم کربوهینر
)پوستت پستفنبآ ( در آ   10بتن  1سدعت بد خستبت  24منت مفر آسید  شن  ش بنمیلی 5/0هدیی بد قطر مگدفذ غوسط ال 

پس عصدر  صدف شن  مگظور غهین عصدر  صدف شن ، خیسد  پوست پسفن از صدفی عبور داد  شن. سخیسدخن  شن. بن
درصتن غتدخ  کتل در متدد  خوت   13/7درصن فگول کتل ش  11کن حدش   ش بن مگظور بن دست آشرد  عصدر  غلیظ شن 

،  15،  10، 5سپس کگلدلن هد در شش سطح مرفلف شدهن )بنش  عصدر  حدش  غتدخ (، عصدر  بود در آ  جوشدخن  شن. 
ن سوید ش ید کگلدلن کلزا( فرآشر  شتنخن. ستپس برتش هتد  پتگه  دختن  رم مدد  خو  کگلدل 100) رم غدخ /   30ش   20

درصتن فترآشر   5بر اسدس خفدیه بنست آمتن  ستطح نتایج:  اخناز   یر  شن. CNCPSسیسفم پرشغنی  آخهد بر اسدس 
ح ( را در مقدیسن بد سدیر ستطوح خوتد  داد. همیگتی  بتد افتزایش ستطو A،1Bکگلدلن کلزا کمفری  برش محلول )ملموع 

هتد  درصن  بدعث غذییتر خستبت برتش 30کدهش یدفت. در مورد کگلدلن سوید  فرآشر  در سطح   Cفرآشر  مقنار برش
درصتن( در مقدیستن بتد  C( )62/87ش  2B ، 3Bدرصن( ش برش هد  ختدمحلول )ملمتوع  37/12)(  1Bش  Aمحلول )ملموع 

دخ  اسفرراج شن  از پوستت پستفن بدعتث کتدهش غلزیتن ( ش سدیر سطوح  ردین. غ>05/0P(غیمدر شدهن )فرآشر  بد آ ( 
ا  را ا   پرشغنی  کگلدلن سوید در مقیدس آزمدیوگدهی شن، شلی در مورد کگلدلن کلزا غلزین پذیر  شتکمبنپذیر  شکمبن

شغی رسن کن غدخ  اسفرراج شن  از پوست پستفن غتدثیرات مفاتددر خهدیت چگی  بن خظر می نتیجه گیری نهایی:افزایش داد. 
هتد  سوید ش کگلدلن کلزا داشفن است شلتی استفادد  از رشش هد  مرفلف پرشغنی  خدم کگلدلنبر رشخن غلزین پذیر  برش

 رسن.درش  غگی برا  غدیین ای  خفدیه ضرشر  بن خظر می
 

CNCPS سیسفمسوید، کگلدلن کلزا، غدخ ، پوست پسفن،  کگلدلنکلیدی: گانواژ

                                                      
1  Cornell Net Carbohydrate and Protein System 
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 مقدمه
ر زیدد  پستمدخن پستفن در ایترا  هد  اخیر مقنادر سدل

هزار  310غولین شن  است )بطور میدخگی  سدلیدخن حنشد 
کتن ایتت  مقتنار از ضتدیعدت ستبب بتترشز  غت  در ستدل(

موکالت زیست محیطی در کوور شتن  استت )بهگتر ش 
(. ضتتدیعدت پستتفن کتتن در حتتی مراحتتل 2011همکتتدرا  

آیتن پوست  یر  داخن پسفن بعن از برداشتت بنستت متی
پوست خرم خدرجی، خوشن، برگ، مذتز ش پوستت  شدمل

غواختتن در غذذیتن حیواختتدت بدشتتن کتن متیاستفرواخی متی
)شلتی زاد  ش  خوروار کگگن  متورد استفادد  قترار  یترد

(. پوستتت پستتفن دارا  ستتطوح بتتد   2009همکتتدرا  
غواخن رش  قدبلیتت بدشن ش میغرکیبدت فگولی  ش غدخ  می

دثیر  ذار بدشن )ریتن دسفرسی مواد مذذ  در حیواخدت غ
(. غتتدخ  هتتد غرکیبتتدت ثدخویتتن فگولیتت  موجتتود در 1995

معمو  بن دش دستفن غتدخ  هتد   نبرخی  یدهد  هسفگن ک
 شتوخنمفراکم ش غدخ  هتد  قدبتل هیتنرشلیز غقستیم متی

غدخ  هد  قدبل هینرشلیز شدمل ی  هسفن  .(2003)مدکدر 
کربوهینراغی کن اغلتب  لتوکز استت متی بدشتگن کتن بتد 

دلی  اسین ید ا ژی  اسین اسفریان شن  اخن. غتدخ  هتد   
مفراکم الیگومرهد ید پلیمرهدیی از شاحن هد  فالششخوئیتن 

فصتل شتن  کرب  بن هم م-هسفگن کن بد پیوخن هد  کرب 
 .(1988اخن)هد رم  

غواخگن در صورت شجود شترایط مگدستب )در غدخ  هد می
pH  هتد را از  ( بد پترشغنی  هتد بدختن شتن  ش آ 5بیش از

هتد دشر خگتن دارختن. از ایت  رش دسفرس میکرشار دخیسم
هتد  مرفلتف رسن کن غدخ  هد بتر همتم برتشبگظر می

 تذار بدشتگن. ارزش غتذایی پترشغنی  ختدم پرشغنی  غدثیر
مواد خوراکی برا  خوروارکگگن د  بن شسیلن سترعت ش 

هتد  پترشغنی  قدبتل مقنار غلزین آخهد در شکمبن ش برش
پرشغنی  غیر قدبل غلزیتن در  ( ش1RDPشکمبن ) غلزین در
 ردد. بتن ایت  مگظتور ش بترا  ( غعیی  می2RUP)  شکمبن

غاکی  اخواع پرشغنی  هتد  حقیقتی برتش خیفترشژ  غیتر 
پرشغنیگی، پرشغنی  قدبل غلزین ش پترشغنی  بدختن شتن  بتد 

) و ش  شوداسفادد  می CNCPS دیوار  سلولی از رشش
 (.2008 همکدرا 

                                                      
1 Rumen degradable protein 
2 Rumen undegradable protein 

-قسمت غقستیم متی 5رشش خیفرشژ  خوراک بن  در ای 

 A کن همتد  برتش  3NPNشود، خیفرشژ  غیر پرشغنیگی 

،  1B کن بن سن قستمت  B است، پرشغنی  حقیقی ید برش
 پتذیر  بتد ،پرشغنی  حقیقی قدبل حل بتد سترعت غلزیتن

2B3 ،،  پرشغنی  محلتول در شتویگن  خگ تیB   پترشغنی ،
محلتتول در شتتویگن   ختتدمحلول در شتتویگن  خگ تتی شلتتی

کن برش ختدمحلول در   Cشود ش برشاسین  غقسیم می
)زاهتو ش  بدشتنشویگن  اسین  ش غیتر قدبتل غلزیتن متی

 .(2008همکدرا  
هد بتن عگتوا  مطدلعدت مرفلای در زمیگن اسفادد  از غدخ 

یت  افزشدختتی در ختوراک جهتتت کتدهش غلزیتتن پتتذیر  
لیتت همتم هد  پرشغنیگی در شتکمبن ش بهبتود قدبکگلدلن

پتترشغنی  در شتتکمبن اخلتتدم  رففتتن استتت. فرغتتوس ش 
( از عصدر  غدخ  غلدر  جهت محدفظت 2000همکدرا  )

پرشغنی  کگلدلن سوید در برابتر غلزیتن شتکمبن استفادد  
کردخن ا ر چن در ای  مطدلعن ی  رشخن کدهوی در غلزین 

ا  پرشغنی  مودهن  شتن شلتی بتر قدبلیتت پذیر  شکمبن
پرشغنی  غیر قدبتل غلزیتن بتی غتدثیر  همم آزمدیوگدهی

بود. بر اسدس ی  غنور ، غدخ  غیر محلول بدعث کتدهش 
غلزین پذیر  پرشغنی  در شکمبن شتن  در حدلیکتن غتدخ  
آزاد بد آخزیم هد  میکرشبی بدخن شن  ش آخهتد را بتی اثتر 

(. جتو زاد  ش همکتدرا  1984می سدزد )بدر  ش متدخلی 
ن سوید  فتراشر  شتن   زارش کردخن کن کگلدل( 2015)

بد غدخ  استفرراج شتن  از پوستت پستفن موجتب بهبتود 
هتد  عملکرد پرشار ش ضتریب غبتنیل غتذایی در  وستدلن

( بیتد  2005التوزیر  ش همکتدرا  )  شتود.هلوفدی  متی
کردخن کن افزد  غدخی  اسین بن کگلدلن سوید سبب کدهش 
پفدخستتیل غولیتتن  تتدز ش آموخیتتدک غولیتتن  در شتترایط 

 وگدهی شن.آزمدی
رش مطدلعتتن حدضتتر بتتن مگظتتور بررستتی غتتدثیر از ایتت  

فرآشر  کگلدلن کلزا ش کگلدلن ستوید بتد عصتدر  حتدش  
هد  مرفلف پرشغنی  خدم ای  برشغدخ  پوست پسفن بر 

هتد بتر استدس سیستفم کربوهیتنرات ش پترشغنی  کگلدلن
 ( اخلدم شن.CNCPSخدلص کرخل )

 

                                                      
3 Non-protein nitrogen 
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 هامواد و روش

 شیمیایی اندازه گیری ترکیبات
 105مدد  خو  بد قرار داد  خموخن هد در آش  در دمد  

( AOAC  1990) ستدعت 24درجن سدخفی  راد بن متنت 
خیفرشژ  موجود در خموخن هتد، بتد ستن  اخناز   یر  شن.

غکتتترار غوستتتط رشش کللتتتنال اختتتناز   یتتتر  شتتتن  
(Kjeldahal method,kejeltec 1030 autoanalyzer, 

foss tecator AB,Hogans,Denmark)    ش میتتتزا
ضتر  میتزا  خیفترشژ   پرشغنی  خدم آخهد از حریق حدل

(. دیتوار  ستلولی ش AOAC  1990بنست آمن ) 25/6در 
دیوار  سلولی بنش  همی سلولز بتد رشش )ش  سوستت 

( ش بتتد استتفادد  از دستتفگد  اغومدغیتت  1991ش همکتتدرا  
 Fiber foss Tecator 1010 automatedفدیبرغتت  

apparatus  هتد  شتیمیدیی در غعیی   ردین. کلین غلزیتن
سن غکرار ش همیگی  غعیی  میزا  غرکیبتدت فگولیت  خیتز 

 در سن غکرار اخلدم شن.

 استخراج تانن از پوست پسته 

پوست پسفن از شاریفن فگتنقی ازکدرخدختن پوستت  یتر  
غهین  ردین. استفرراج غتدخ  حتی  پسفن در شهرسفد  قم

دپرشستتی ش همکتتدرا  )کدش مرحلتتن صتتورت پتتذیرفت 
ابفنا پوست پسفن آففد  خو  غوسط الت  هتد   (.2011

ستدعت بتد  24میلی مفر  آسید  شتن  ش بتن متنت  5/0
)پوست پسفنبآ ( در آ  خیستدخن  شتن.  10بن  1خسبت 

سپس عصدر  بنست آمن  بن مگظور جنا سدز  پوستت 
پسفن آسید  شن  از صدفی عبتور داد  شتن. در مرحلتن 

فتزایش غلظتت غتدخ  در عصتدر  صتدف دشم بن مگظور ا
درجن سدخفی  تراد قترار  95شن ، عصدر  غحت حرارت 

عصتتدر  آبتتی پوستتت پستتفن حتتدش   رفتتت ش در آختتر 
بنستت آمتن.  کل )در مدد  خوت  عصتدر ( فگل 14/11%

% )در متدد  خوت   13/7میزا  غتدخ  کتل عصتدر  خیتز 
 بود.عصدر ( 

 ترکیبات فنولیک
بتد استفادد  از رشش  اخناز   یتر  کتل غرکیبتدت فگتولی

صورت پذیرفت. در اخناز   یتر   (1992 )مدکدر ش سیگگ
 Folinستیکدلفو)-کتل غرکیبتدت فگتولی از معترف فتولی 

ciocalteau اسفادد  شن کتن خفتدیه بتن صتورت معتددل )

اسین غدخی )بن عگوا  اسفدخنارد( بید   ردین. برا  اخناز  
ل  یتتر  غرکیبتتدت فگتتولی غیتتر غتتدخگی از از پلتتی شیگیتت

اسفادد  شن. ای  مدد  خدصتیت پیوختن  PVPPپیرئلینش  
. میتزا  کتل غتدخ  از (2000)مدکتدر  شن  بد غدخ  را دارد

اخفالف مقنار بنست آمن  برا  کتل غرکیبتدت فگتولی از 
مقنار بنست آمن  برا  کل غرکیبتدت فگتولی غیتر غتدخگی 

کن غدخ  مفراکم ش قدبتل هیتنرشلیز بروتی از  بنست آمن،
 .(2000)مدکدر  بدشنآ  می

 فرآوری کنجاله ها
آستید   mm  1ابفنا کگلدلن سوید ش کگلدلن کلزا بتد الت  

،  10،  5،  0شن  ش سپس کگلدلن هد در ستطوح مرفلتف 
 تترم متتدد   100) تترم عصتتدر  غتتدخ /در  30ش   20،  15

خو  کگلدلن سوید ش کلتزا( فترآشر  شتن ش ستپس بتن 
در  غتدخ  مگظور کدهش رحوبت خدشی از فرآشر  بد عص

درجتن  40سدعت در آش  غحتت حترارت  48دار بن منت 
ستتدخفی  تتراد قتترار داد  شتتنخن. رشش فتترآشر  بتتنی  

مقتنار  صورت بود کن در ابفنا هر ی  از سطوح بتد  در
سی سی آ  مقطر حل شن ش محلول حدش  سطوح  100

 ترم کگلدلتن ستوید ش کگلدلتن کلتزا  100مرفلف غدخ  بن 
 افزشد  شن.

 CNCPSروش 

کگلدلن سوید ش کگلدلن کلتزا   خیفرشژ  مرفلف هد  برش
 ش لیستفرا رشش ) از استفادد  بتدبعن از فرآشر  بد غدخ  

 ابفتنا در رشش ای  شن. در  یر  اخناز  (1996همکدرا  

 1 غربتدل بتد شتن  آستید  ش خو   رم از خموخن 05/0
 بن مقطر آ  لیفر میلی 50 سپس ش شن  شز  مفر  میلی

 10 افتزشد  بتد دقیقتن 30پس از  .شن د افزش اضدفن آ 

دقیقتن بتدقی مدختن  30-20محلول  1TCA,  %10 لیفر میلی
 رش  بر هد مدخن  بدقی شسفوو  ش کرد  سپس بد فیلفر

 شسیلن بن را مدخن  بدقی مواد خیفرشژ  میزا  صدفی کدغذ

 محدستبن مگظتور بتن کللنال اخناز   رففتن شتن. دسفگد 

کل کتم شتن.  خیفرژ از  بنست آمن  خیفرژ   NPN برش
میلی لیفتر بتدفر بتورات  1B ،50 برش محدسبن مگظور بن

 رم از خموخن اضدفن کرد  ش بن متنت  05/0فسادت را بن 
 موادخیفرشژ   سدعت در دمد  اغدق قرار  رفت. میزا  3

                                                      
1Trichloro acetic acid 
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 کللتنال دسفگد  غوسط صدفی کدغذ رش  در مدخن  بدقی

 خدم پرشغنی  کل از مقنار ای  کسر بد ش شن  یر  اخناز 

 حتل قدبتل برتش آمتن. دستت بن محلول پرشغنی  میزا 

از ایت  برتش  NPNکستر  حریتق حقیقی خیز از پرشغنی 
خیفرژ  موجتود در  بد غعیی  میزا  3Bبنست آمن. برش 

بتن کمت   Cمحدسبن شن ش برتش  1ADINدیوار  سلولی 
بتن  ADFخیفرژ  مواد بدقی مدختن  پتس از رشش غعیتی  

 فیلفراسیو  برا  541 شاغم  کن یصدف دست آمن. کدغذ

 درصتن بصتورت ش خفتدیه  رفتت قترار استفادد  متورد

 .شن  زارش خدم پرشغنی 
 غلزین ش غحلیل آمدر 

برا  اخلدم آخدلیز هد  آمدر  از حرح کدمال غصتددفی بتد 
غکتترار بتد متتنل آمتدر  زیتتر در متورد هتتر  3غیمتدر ش  6

( GLM)رشین منل خطی غعمیم یدففن  کگلدلن اسفادد  شن.
( برا  اخلدم غلزیتن SAS 9.3)  2011ش خرم افزار آمدر 

ش غحلیل آمتدر  ش آزمتو  چگتن دامگتن ا  داخکت  بترا  
 مقدیسن میدخگی  هد مورد اسفادد  قرار  رفت.

i+ e i= μ + TijY 
 :ijYمقنار هر مودهن 

 μ:میدخگی  کل
 :iTخوع فرآشر 

 :jeاثر اشفبد  آزمدیوی
 

 نتایج و بحث 
ی عصدر  حدش  غتدخ  استفرراج شتن  از غرکیب شیمیدی

غتدثیر  (  تزارش شتن  استت.1پوست پستفن در )جتنشل 
سطوح مرفلف فرآشر  بد غدخ  پوست پستفن بتر غرکیتب 

خوتتد  داد  شتتن   2شتتیمیدیی کگلدلتتن ستتوید در جتتنشل 
هتد هد بدعث افزایش خدکستفر کگلدلتناست. کلین فرآشر 

 در مقدیستتن بتتد غیمتتدر شتتدهن شتتن زیتترا عصتتدر  حتتدش 
خدکسفر بد یی بود ش بد افتزایش درصتن عصتدر  ستهم 
خدکسفر در خموخن افزایش یدفت ش بن دخبدل آ  سهم مدد  

درصتن  30ش  20 آلی کم شن. همیگتی  ستطوح فترآشر 
خدکستفر در مقدیستن بتد شتدهن  دارمعگتیبدعث افتزایش 

)05/0P< شن  است. بد افزایش سطوح فترآشر  مقتنار )

                                                      
1 Acid detergent insoluble nitrogen 

 

ففن است کن یکتی از د یتل آ  پرشغنی  خدم خیز کدهش ید
بدشتن. همیگتی  هد پس از فرآشر  میرقیق شن  کگلدلن

رسن کن از دستفرس ختدرج شتن  بروتی از بن خظر می
هتد  موجتود در خیفرشژ  قدبل اخناز   یر  غوستط فگتل

عصتتدر  پستتفن خیتتز از د یتتل احفمتتدلی کتتدهش میتتزا  
پرشغنی  بعن از فترآشر  بدشتن. غقریبتد در اک تر ستطوح 

خستبت بتن غیمتدر شتدهن  ADFش NDFفرآشر  خیز مقنار
 کدهش یدففن است.
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 شیمیایی عصاره تانن استخراج شده از پوست پستهترکیب  -1جدول 

Table 1-Chemical composition of tannin extracted from pistachio hull 
درصن در مدد  

 خو 

(% of DM) 

 غرکیب شیمیدیی

Chemical 

composition 
  Dry matter مدد  خو  85.00
 Crudeپرشغنی  خدم 15.27

protein 

  Ashخدکسفر 22.35
 Organicمدد  آلی 77.65

matter  
  Total phenolفگول کل 11.14
  Total tanninغدخ  کل 7.130

 

 اثرسطوح مختلف فرآوری بر ترکیب شیمیایی کنجاله سویا )بر حسب گرم در کیلو گرم ماده خشک(  - 2 جدول
Table 2- Effect of various processing levels on chemical composition of SBM1 (g/kg DM) 

 2هدغیمدر

2Treatment 
 شدهن

control 

5% 10% 15% 20% 30% SEM P-value 

 مدد  خو 

Dry matter 

92.18a 91.74ab 91.33ab 90.84b 90.32c 89.95c 0.33 0.01 

 مدد  آلی

Organic matter 
93.89ab 94.53a 93.48b 93.28b 92.33c 90.24d 0.253 <0.001 

 خدکسفر

Ash 
6.110cd 5.460d 6.520c 6.710b 6.660c 9.750a 0.253 <0.001 

 پرشغنی  خدم
Crude protein 

53.43 53.01 52.27 52.46 52.73 52.91 0.86 0.94 

 دیوار  سلولی
Neutral detergent fiber 

11.35a 9.38c 9.89abc 10.87ab 9.76abc 9.50bc 0.42 0.04 

 دیوار  سلولی بنش  همی سلولز
Acid detergent fiber 

8.350ab 8.660a 8.340ab 9.060a 8.340a

b 

7.540b 

 

0.24 0.02 

 رم عصدر  حدش  غدخ  اسفرراج شن  از پوست پسفن  30ش  20،  15،  10،  5،  0  فرآشر  شن  بد سطوح کگلدلن سوید .1
 خو  کگلدلن سوید رم مدد   100در

 .بدشنمی  >05/0Pآمدر    سطح در معگی دار اخفالف شجود دهگن خود  ردیف هر در غیرمودبن حرشف
1SBM, soybean meal;2 SBM treated with pistachio extract concentrate (PEC) at the levels of 0 (control), 5, 10, 15, 20 

and 30 gr PEC /100 gr DM of SBM; Means within the same column with different superscript letters differ significantly 

(P<0.05).

 

بیدخگر غدثیر سطوح مرفلتف فترآشر  بتد   (3) جنشل
غدخ  پوست پسفن بر غرکیب شتیمیدیی کگلدلتن کلتزا 

هد بدعث کلین فرآشر همدخگن کگلدلن سوید،  بدشن.می
کتن  یمدر شدهن شن  اختنخسبت بن غ خدکسفرافزایش 

غوا  آ  را بن مقتنار زیتدد خدکستفر موجتود در می
ش بتن د یتل همدخگن کگلدلن سوید  .عصدر  خسبت داد

هتد در مورد کگلدلن کلتزا خیتز کلیتن فترآشر مودبن 
 بدعتتث کتتدهش مقتتنار پتترشغنی  ختتدم شتتن  استتت.

در کلین ستطوح فترآشر  کتدهش یدففتن  NDFمقنار
درصتن  15بلتز غیمتدر  هتداست ش در اک ر فرآشر 

شحتتناخی ش  خیتتز کتتدهش یدففتتن استتت. ADFمقتتنار
( از عصتتدر  حتتدش  غتتدخ  چتتد  ش 2016همکتتدرا  )
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پستتفن در فتترآشر  کگلدلتتن کلتتزا استتفادد  کتترد  ش 
 زارش کردخن کتن بتد افتزایش ستطوح غتدخ  میتزا  

NDF  کگلدلتتن کلتتزا کتتدهش یدفتتت. هرچتتن ستتدخفدر
ستدخفدر پرشغنی  ش دیوار  سلولی کگلدلن هتنف بتن 

پرشغنی  ش دیوار  سلولی  ید  مگبت  غتدخ  شتبین غتر 
هتد مفصتل غواخن بن ایت  ستدخفدربدشن غدخ  بهفر می

 (.2003)مدکدر  شود

 

 اثر سطوح مختلف فرآوری بر ترکیب شیمیایی کنجاله کلزا )بر حسب گرم در کیلو گرم ماده خشک( -3 جدول

Table 3- Effect of various processing levels on chemical composition of CM1 (g/kg DM) 

 2هدغیمدر

Treatment2 
 شدهن

contro

l 

5% 10% 15% 20% 30% SE

M 

P-

value 

 مدد  خو 

Dry matter 

92.23a 91.65 b 90.74 c 90.50d 90.17e 89.67f 0.18 0.02 

 مدد  آلی

Organic matter 

93.08a 92.56a 92.79a 92.92a 91.25b 91.54b 0.235 <0.01 

 خدکسفر

Ash 

6.910b 7.430b 7.210b 7.080b 8.750a 8.460a 0.235 <0.01 

 پرشغنی  خدم
Crude protein 

36.07 35.32 35.33 36.77 36.56 37.45 0.673 0.24 

 دیوار  سلولی
Neutral detergent fiber 

28.13a 27.27b 26.78c 26.72c 26.25d 25.52e 0.145 <0.001 

همی  دیوار  سلولی بنش 
 سلولز

Acid detergent fiber 

21.96a 21.16ab 21.11ab 21.44ab 20.59b 18.50c 0.286 <0.001 

 100 رم عصدر  حدش  غدخ  اسفرراج شن  از پوست پسفن در 30ش  20،  15،  10،  5،  0کگلدلن کلزا  فرآشر  شن  بد سطوح  .1

  رم مدد  خو  کگلدلن کلزا
 .بدشنمی  >05/0Pآمدر    سطح در معگی دار اخفالف شجود دهگن  خود ردیف هر در غیرمودبن حرشف

1CM, canola meal;2 CM treated with pistachio extract concentrate (PEC) at the levels of 0 (control), 5, 10, 15, 20 and 30 

gr PEC /100 gr DM of CM. 

Means within the same column with different superscript letters differ significantly (P<0.05). 

بدعث افزایش برتش  %30( سطح فراشر  4)مطدبق جنشل 
عبور  کگلدلن سوید در مقدیسن بد سدیر غیمتدر هتد شتن  

ای  سطح از فرآشر  بدعث غذییر خستبت  (،>05/0P) است
%( ش برتتش هتتد   37/12) (A ،B1هتتد  محلتتول )برتتش

%( در مقدیستن بتد غیمتدر  62/87) ( Cش  2B ،3Bخدمحلول ) 
فتترآشر  کگلدلتتن ستتوید بتتد  .شتتنشتدهن ش ستتدیر ستتطوح 

درصن  غدثیر  بتر  20عصدر  غدخ  پوست پسفن غد سطح 
 برش راای   درصن 30خناشفن است شلی سطح  1Bبرش 

در  Aبرتش  .(P<05/0) کتدهش داد خسبت بن غیمدر شدهن
ایش افتز غیمدر شتدهنخسبت بن درصن  15ش  10، 5سطوح 
دار معگتیایت  افتزایش  30ش  20در ستطوح  است ش یدففن

در  Aدر مطدلعتتن حدضتتر دلیتتل افتتزایش برتتش  .خیستتت
سطوح پدیی  فرآشر  بن رششگی مورص خیست، هر چگن 

( علوفتتن استتپرس را بتتن 2010کتتن خلیلوختتن ش همکتتدرا  )
هد  مرفلف فترآشر  کترد  ش  تزارش کردختن کتن رشش

در  Aیتن پتذیر  برتش همبسفگی بی  میزا  غتدخ  ش غلز
همدخگوختن  1Bدر برش خیست.  دارمعگی CNCPSسیسفم 

بتتد افتتزایش غتتدخ  شتتود موتتدهن  متتی( 4)کتتن در جتتنشل 
مصرفی در فرآشر  کگلدلن سوید در مقتددیر ایت  برتش  

هتد  رشخن کدهوی را شدهن هستفیم شلتی ملمتوع برتش
بتتد غری  اعتتناد را  %20ش  5محلتتول در ستتطوح فتترآشر  

 دار خبتود امتدن کتن از خظتر آمتدر  معگتیداشت. هتر چگت
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  1B دار برتشبدعث کتدهش معگتی %30فرآشر  در سطح 
رسن کتن مقتنار بگظر میخسبت بن غیمدر شدهن شن  است. 

بن حن  بود  کتن غواخستفن  ای  سطح از فرآشر غدخ  در 
پرشغنی  بدعث اعمدل اثر محدفظت -بد غوکیل کمپلکس غدخ 

لتن ستوید شتن  ش غلزیتن کگگن ی بتر رش  پترشغنی  کگلد
 همن  کدهش دهن. %30ای  کگلدلن را در سطح  1Bبرش

شتتود ش  3B هتتد غواخستتفن بدعتتث کتتدهش برتتشفتترآشر  
افزشد  شتن  استت ش  Cش 2B خیفرشژ  ای  برش بن برش

بدعتتث  %30ح شتتود در ستتطهمتتدخطور کتتن موتتدهن  متتی
ستبب افتزایش  %20ش در ستطح  C ش 2B افتزایش برتش

بتد افتزایش  غیمدر شدهن شن  است.در مقدیسن بد  Cبرش 
هتد  سطوح غدخ  اسفرراج شتن  از پوستت پستفن برتش

ی  کگلدلن سوید رشخن کدهوی را در مقدیستن غنمحلول پرش
هد  ختدمحلول افتزشد  ش بر مقنار برش بد غیمدر خود  داد

 هترشاس ش همکتدرا  شن کن ای  خفدیه بتد خفتدیه آزمتدیش
 .همسویی دارد (2010رشزبهد  )علی پور ش ( ش2000)

 

 )بر حسب درصد پروتئین خام( CNCPSهای مختلف پروتئین خام کنجاله سویا بر اساس تقسیم بندی بخش -4 جدول

 Table 4- Fractionation of different crude protein content of SBM1 based on CNCPS (percentages of total CP) 

 رم  عصدر  حدش  غدخ  استفرراج شتن  از پوستت پستفن  30ش   20،  15،  10،  5،  0کگلدلن سوید  فرآشر  شن  بد سطوح . 1
 سوید  رم مدد  خو  کگلدلن 100در

 .بدشنمی  >05/0Pآمدر    سطح در دارمعگی اخفالف شجود دهگن خود  ردیف هر در غیرمودبن حرشف
1SBM, soybean meal; 2SBM treated with pistachio extract concentrate (PEC) at the levels of 0 (control), 5, 10, 15, 20 

and 30 gr PEC /100 gr DM of SBM. 

Means within the same column with different superscript letters differ significantly (P<0.05). 

 
هد یعگی بدخن شن  آخهد جهت اسفادد  از ای  خدصیت غدخ 

مودبهی اخلدم شن  است کن از ایت   غحقیقدت بد پرشغنی  ،
غرکیبدت در افزایش پرشغنی  عبتور  از شتکمبن بتن رشد  

 گتتوا  م تتدل در غحقیقتتی کتتن غوستتطبتتن ع استتفادد  شتتود.
اسین غدخی  بتن  اخلدم پذیرفت، (2004) مدرغیگز ش همکدرا 

هدیی از جگس بقتو ت مدخگتن ستوید افتزشد  شتن کتن داخن
خفیلن آ  کدهش غلزین پذیر  پرشغنی  ش مدد  خوت  در 

در مطدلعتن ا  دیگتر استفادد  از  ای  مواد ختوراکی بتود.
سوید بن عگتوا  مگبت   لدلنا  کن کگدر جیر غدخ  مفراکم  

اصلی پرشغنی  حقیقی در جیر  بود اثرات م بت بر قدبلیت 

اسفادد  پرشغنی  خدم شدمل کدهش ختر  همتم ش قدبلیتت 
همم پرشغنی  خدم در شتکمبن ش در خفیلتن افتزایش ختر  

هتد   وستدلن عبور پرشغنی  قدبل مفدبولیسم بن دئودختوم
بگتدبرای   ،(2011مزشمو ش همکدرا  ) مودهن  شن  وشفی

بن خظر میرسن کن سطوح بد غر غدخ  در فترآشر  کگلدلتن 
هتد  پترشغنی  در غواخن بر کدهش غلزیتن برتشسوید می

شکمبن ش افزایش پرشغنی  عبتور  در حیواختدت خوتروار 
چگتنی  مطدلعتن خوتد  دادختن کتن  کگگن  غدثیر  ذار بدشتن.

-کدهش خیفرشژ  آموخیتدکی در شتکمبن متی هد بدعثغدخ 

غواخن بر غلزین پرشغنی  هد در شکمبن خن کن آ  هم میشو

 شدهن 5% 10% 15% 20% 30%

control 

 2هدرغیمد

2Treatment 
±0.17bc003.1 ±0.17bc003.1 ±0.1a004.7 ±0.27a004.6 ±0.26ab004.5 0.64±c2.500 A هد  برش

 محلول

Soluble 

fraction 

±0.53b009.3 ±0.8ab012.2 ±1.10ab010.8 ±0.51ab009.8 ±0.55ab012.4 ±0.74a012.8 1B 

±0.04b012.4 ±0.7ab015.2 ±1.16ab015.5 ±0.05ab014.4 ±0.9a016.9 ±1.2ab015.3 1A+B 

±0.4a084.7 ±0.7ab081.7 ±1.1ab081.9 ±0.5ab083.2 ±0.6b080.8 ±1.1b081.3 2B هد  برش
 خدمحلول

Insoluble 

fraction 

±0.03c000.2 ±0.04bc000.3 ±0.06b000.5 ±0.02c000.2 ±0.02b000.5 ±0.06a001.6 3B 

±0.01a002.9 ±0.3a002.9 ±0.34ab002.2 ±0.12ab002.3 ±0.14b001.9 ±0.0b1.900

1 

C 

±0.37a087.7 ±0.68ab084.7 ±1.16ab084.5 ±0.5ab085.7 ±0.50b083.2 ±1.2ab084.8 +C3+B2B 
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در غحقیتق دیگتر  .(2011مزشمو ش همکدرا  ) غدثیر بگذارد
کتن افتزشد   کردختنموتدهن   (2005)  گزالس ش همکدرا 

غدخ  بن کگلدلن سوید بدعث کدهش غلزین پذیر  پترشغنی  
( 2010علتی پتور ش رشزبهتد  ). نشآموخیدک در شکمبن ش

کن غدخ  غادلن اخگتور بدعتث کتدهش غلزیتن  کردخن  زارش
شتود. در ایت  پذیر  پرشغنی  کگلدلن سوید در شکمبن می

، 0بررسی غدخ  اسفرراج شن  از غادلن اخگور را بد مقتددیر 
 تترم در کیلتتو  تترم متتدد  خوتت  غتتدخ   60ش  40، 30، 15

اسفرراج شن  بد کگلدلن سوید مرلتو  کترد  ش موتدهن  
سوید ید غدخ  غادلن اخگور بدعتث  کردخن کن فرآشر  کگلدلن

درصن  غولین  دز بن رشش آزمدیوگدهی  5/4-11کدهش 
شتن ش   in saccoش قدبلیت همم برش خیفرشژ  بتن رشش

همیگی  قدبلیت همم پرشغنی  در رشد  کوچ  را افزایش 
 داد. 

( ستطح  5بر اسدس خفدیه بنست آمن  برا  کلزا )جتنشل 
( را  A ،1Bلمتوع کمفری  برش محلتول )م % 5فراشر  

غحت غدثیر  Aدر مقدیسن بد سدیر سطوح خود  داد. برش 
کلین فترآشر  هتد بدعتث  سطوح فرآشر  قرار خگرفت، امد

خستبت بتن غیمتدر   1Bش افتزایش برتش  2Bکدهش برتش 
قستمت اعظتم  2Bهتد برتش شدهن شتن. در همتن فترآشر 

پرشغنی  را غوکیل داد  است. ای  برش بد سرعت مفوسطی در 
ن غلزین شن  ش بروی از آ  از شکمبن فرار کترد  ش بتن شکمب

همتن شتود. هتد  پتدیی  غتر دستفگد   توارش شارد متیقسمت
در مقدیسن بد غیمدر  3B هد بدعث افزایش عند  برشغیمدر

معگتی %15ش  10کگفرل شنخن شلی ای  افزایش در سطوح 
بیوفری  افتزایش  %20ش 5دار خبود ش فرآشر  در سطوح 

خوتتد  داد. همیگتتی  بتتد افتتزایش ستتطوح  3Bرا در برتتش 
)کن از خظر زیستفی بترا  حیتوا    Cفرآشر  مقنار برش

غیر قدبل اسفادد  است( کدهش یدفت )استگیا  ش همکتدرا  
1992 .) 

 

 )بر حسب درصد پروتئین خام( CNCPSهای مختلف پروتئین خام کنجاله کلزا  بر اساس تقسیم بندی بخش - 5 جدول

Table 5- Fractionation of different crude protein content of CM1 based on CNCPS (percentages of total CP) 

 رم عصدر  حتدش  غتدخ  استفرراج شتن  از پوستت پستفن  30ش  20،  15،  10،  5،  0بد سطوح  کگلدلن کلزا  فرآشر  شن -1
  رم مدد  خو  کگلدلن کلزا 100در

 بدشن.می  >05/0Pآمدر    سطح در دارمعگی اخفالف شجود دهگن خود  ردیف هر در غیرمودبن حرشف

1-CM, canola meal; 2 CM treated with pistachio extract concentrate (PEC) at the levels of 0 (control), 5, 10, 15, 20 and 

30 gr PEC /100 gr DM of SBM. 

Means within the same column with different superscript letters differ significantly (P<0.05). 
 

-هد  مفصل شن  بن غدخ  مفراکم بن همرا  غرکیبپرشغنی 

هد  مفصتل ز شاکگش میالرد ش پرشغنی هد  بنست آمن  ا
بتد افتزایش  شتوخن.را شدمل متی Cشن  بن لیگگی ، برش 

مقنار غتدخ  مصترفی در کگلدلتن کلتزا در بیوتفر ستطوح 
 30ش  20غذییر  خناشتفن استت شلتی در ستطوح  Cبرش 

خسبت بن غیمتدر شتدهن  دارمعگیدرصن ای  برش بن حور 

 شدهن 5% 10% 15% 20% 30%

control 

 2هدغیمدر

2Treatment 
±0.12b2.1 ±0.16ab2.7 ±0.17ab002.1 ±0.53ab003.7 ±0.1a003.8 ±0.2ab003.3 A هد  برش

 محلول

Soluble 

fraction 

.3±0a27.88 ±0.6b25.3 ±0.6c022.8 ±0.6d019.3 ±0.6e016.3 ±0.6f013.3 1B 

±0.25a029.8 ±0.67a027.9 ±0.68b025.2 ±0.95c022.1 ±0.64d020.1 ±0.6e016.6 1A+B 

±0.34d060.1 ±0.31d061.5 ±0.62c065.3 ±0.81c067.3 ±0.76b069.4 ±0.78a073.9 2B هد  برش
 خدمحلول

Insoluble 

fraction 

±0.15a009.3 ±0.4a009.4 ±0.18b008.3 ±0.07b008.6 ±0.09a009.4 ±0.1b008.1

3 
3B 

±0.10c000.7 ±0.07b001.1 ±0.08ab001.1 ±0.09ab001.1 ±0.03ab001.1 ±0.04a001.3 C 

±0.65e070.2 ±0.67e072.1 ±0.68d074.8 ±0.95c077.3 ±0.64b079.9 ±0.7a083.4 +C3+B2B 
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 برتش عبتور  ، شلی در مقدبل(>05/0P(کدهش یدففن است

2B 3 کدهش ش برشB  افزایش یدففن استت. برتش محلتول
  بد افزایش ستطح غتدخ  خوتد  داد  دارمعگیخیز افزایش 

هدیی کتن غحتت غتدثیر قترار است. در شاق  بیوفری  برش
هسفگن. در صورغی کتن در  3Bو  1B ،  2B اخن برش رففن

کگلدلن سوید بد افزایش سطح مصرف غتدخ  غقریبتد رشختن 
-سی مودهن  شن  است ش افزایش برش عبور  )خدمعکو

 ردد، شلی در کلزا چگتی  رشختن  در محلول( مودهن  می
شود کن د یل احفمدلی آ  در دین  می 1B برش محلول ش

 ادامن بن حور کدمل شرح داد  شن  است.

شر  کگلدلتن آشود فرهمد   وخن کن در خفدیه مودهن  می
فن بدعث افزایش برتش کلزا بد سطوح مرفلف غدخ  خفواخس

RUP ملموع برش( 2هتد  ختدمحلولB ،3B  شC)  کگلدلتن
درملموع فراشر  بد عصدر  غدخ  ستبب افتزایش  شود ش

ش  Aهتد  )ملمتوع برتش RDPغلزین پذیر  شکمبن ا  

1B) رسن کن یکی بگظر می .پرشغنی  کگلدلن کلزا شن  است
لتن غادشت در خفدیه بنست آمن  در مورد دش کگلد از د یل

غتدخ   ر حبیعتیشجود مقددیغواخن شر  شن  بد غدخ  میآفر
کل محفتوا  فگلتی کگلدلتن کلتزا بتن  .در کگلدلن کلزا بدشن

ش محفوا  غدخ  مفراکم پوست کلتزا خیتز ممکت   %2حنشد 
برسن ای  سطح بد  از غرکیبدت فگلتی  %2است بن بیش از 

مز  غلخ ش غگتن  شجود آمن  رخگ غیر ،ممک  است عدمل بن
خدستزک ش ) بود  کگلدلتن کتدخو  بدشتن قدبضخدصیت  ش

ایتت  محفتتوا  غرکیبتتدت فگلتتی ش غتتدخ   ، (1998همکتتدرا  
کگلدلن کلزا میل غرکیبتی بتد یی بترا   درمفراکم موجود 

ایلدد کمپلکس بد پرشغنی  هدیی بد شز  ملکولی کم در ای  
ایتت  امتتر  .(1998خدستتزک ش همکتتدرا  ) کگلدلتتن را دارد

شر  در ستطوح پتدیی  بدعتث آکتن فترموجب شن  استت 
افزایش برش هد  خدمحلول در کگلدلن کلزا در مقدیسن بتد 

بتتن دلیتتل شجتتود ممکتت  استتت زیتترا  شتتودکگلدلتتن ستتوید 
کلزا کمپلکس غدخ  کگلدلن غرکیبدت فگلی ش غدخ  مفراکم در 

پرشغنی  بطور حبیعی در ای  کگلدلن شکل  رففتن بدشتن ش 
ن  از پوستت پستفن ظرفیت بدخن شن  غتدخ  استفرراج شت

 .)سطوح بد غر فرآشر ( را کدهش داد  بدشن
کتن زمتدخی یت   کردختنبید   (2001)سیالخیکو ش همکدرا  

متوثر بدشتن کتن  غواختن در بدختن کترد  پترشغنی غدخ  متی

سدخفدر پرشغنی  هنف بتد ستدخفدر پرشغنیگتی  یتدهی کتن 
شتدین  غتدخ  از آ  بنستت آمتن  موتدبهت داشتفن بدشتن.

ت بی  رففدر غدخ  در بدخن شتن  بتد پترشغنی  مودهن  غادش
در کگلدلتتن ستتوید ش کلتتزا بتتن دلیتتل غاتتدشت در ستتدخفدر 

هتد بتن میتل غرکیبتی غتدخ  همیگتی  پرشغنیگی آخهد بدشتن.
هتد  غصتددفی هد  دارا  سدخفدر بدز ش متدرپی پرشغنی 

 الیستی  ش  لوغتدمی   هتد  آمیگتن پترشلی ،غگی از استین
ش در خفیلن احفمد  غادشت در  (1998هد رم  ) بد غر است

غواختن دلیلتی هد  کگلدلن سوید ش کلزا میسدخفدر پرشغنی 
هد بر خفدیه مفگدقض بنست آمن  برا  فرآشر  ای  کگلدلن

رستن کتن بترا  غدییتن گظر میب بد غدخ  پوست پسفن بدشن.

ش غعیتی    1PAGE-SDS ای  خظرین احفیدج بتن آزمدیوتدت
همیگتی  ستدخفدر  هتد  استت.سدخفدر پرشغنیگتی ایت   ید

 هد  ای  دش کگلدلن خیز بدین مورص شود.پرشغنی 
پرشغنی  بتن شیژ تی هتد  غتدخ  ش -پدینار  کمپلکس غدخ 

شز  ملکتتتولی، ستتتدخفدر ملکتتتولی، خقطتتتن  پتتترشغنی ،
ش دمتد   pHایزشالکفری  ش شرایط محل اغصدل )از جملن 

هتد  قدبتل هیتنرشلیز ش مفتراکم غدخ  محیط( بسفگی دارد.
هد  فگولی آزاد دارخن کن بن شکل پیوخن غعناد زیدد   رش 

ی  ش نهد  هینرشژخی قتو  از جهتدت  وختد و  بتد پترشغ
 .(1989هدسالم ) دهگنهد غوکیل کمپلکس میکربوهینرات 

هتتد  هتتد از حریتتق پیوختتنهمیگتتی  ممکتت  استتت کتتن غتتدخ 
 pH احفمتد  . (1989هدستالم ) هیتنرشفوبی  بدختن شتوخن

پسفن بدعث شن  استت کتن شترایط بترا  اسین  عصدر  
کلتزا  کگلدلتناغصدل غدخ  پسفن بتن پترشغنی  بلتد  غتدخ  

مگدسب بترا  اغصتدل غتدخ   pHمگدسب غر شود البفن بدین 
شتدین دلیتل  بن پرشغنی  هد مرفلف را خیتز  بررستی کترد.

ایت  بدشتن کتن ایت  رشش از غادضتل  2B هد غذییر برش
فیلتن چگتنا  قدبتل آیتن کتن در خهد بنست متیسدیر برش

بترا    TCAاثتر غدخگستفیت استین ش  اعفمدد خرواهن بود.
کتن را خیز بدیتن در خظتر  رفتت خوع پرشغنی  سوید ش کلزا 

کلزا از غدخگسفی  اسین استفادد   کگلدلن احفمد  بدین برا 
 1B دلیل موتدهن  خفتدیه بترا غواخن کن ای  مطلب میکرد 

یتن از غتدخ  جتنا اثر پترشغنی  ختود عصتدر  بد ای  بدشن.

                                                      
1  Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel 

electrophoresis techniques 
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پترشغنی  ختدم  %27/15پوست پسفن حدش  عصدر   شود.
 . بدشن می
 

 نتیجه گیری
غواخن بترا  فترآشر  عصدر  حدش  غدخ  پوست پسفن می
درصن ای  عصدر   30کگلدلن سوید مگدسب بدشن ش سطح 

بترا  کگلدلتتن ستتوید بیوتتفری  اثتتر را در عبتتور  کتترد  
ختدمحلول را  هتد پرشغنی  سوید داشتت ش ملمتوع برتش

میتزا   ( زیدد کرد  استت.P<05/0خسبت بن غیمدر شدهن )
ای  غدثیر بسفگی بن غلظت غدخ  مصرف شن  در فترآشر  

شلی فرآشر  کگلدلتن کلتزا بدعصتدر   کگلدلن سوید داشت
ا  کگلدلتن حدش  غدخ  پوست پسفن غلزین پذیر  شتکمبن

( را در مقیتدس 1Bش  Aهتد  محلتول کلزا )ملمتوع برتش
 وگدهی افزایش داد.آزمدی
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Introduction: Treatment of a dietary protein such as soybean meal (SBM) to decrease its solubility 

and thus, its hydrolysis to ammonia in rumen fluid should increase the amount of the dietary protein 

that bypasses ruminal degradation without sacrificing nitrogen required for ruminal microbial 

growth (Nishimuta et al. 1974). Protection of dietary protein from ruminal microbial degradation 

increases the supply of amino acids to the small intestine (Stern, 1981).  Thus, the efficiency of 

protein utilization by the animal should be improved (Driedger and Hatfield 1972). Using suitable 

and practical processing methods for improving the nutritive value of feedstuff in ruminant nutrition 

have an important role in reducing production costs and improving production performance of 

ruminant animals. The aim of this study was to investigate the effects of various levels of tannin 

extracted from pistachio hulls on crude protein (CP) fractionation of soybean meal (SBM) and 

canola meal (CM) based on the Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS).  

Material and methods: Sun dried pistachio hulls were ground through a 0.5 mm screen and soaked 

in water at a ratio of 1:10 (w/v) for 24 h. Then the pistachio extract was filtered and boiled to 

achieve pistachio extract concentrate (PEC) containing 11% total phenol and 7.13% total tannin on 

a dry matter (DM) basis. The rates of PEC treatment were determined based on the previous in vitro 

findings of Dentinho et al. (2007), who found that treatment of SBM with crude extract from Cistus 

ladanifer L. caused a decrease in rumen degradation of SBM protein, even at relatively low 

phenolic doses (12.5, 25 and 50 g total phenol per kg SBM). A total amount of 1 kg dried SBM and 

CM were ground through a 1 mm screen for each treatment. Both soybean meal and canola meal 

were treated with 0, 5, 10, 15, 20 and 30 % of PEC tannin. Finally, treated SBM and CM were air-

dried for 12 h to reach DM content of about 90% in whole product. The protein fractions of treated 

SBM and CM were determined according to CNCPS system. Analysis of phenolic compounds was 

conducted in three replicates as described by Makkar (2000). Total phenol was determined by 

Folin-Ciocalteu’s reagents, and the concentration was measured as tannic acid equivalent using 

tannic acid (Merck, Germany) as standard.  Total tannins were measured as described by Makkar 

(2000). A completely randomized design with 6 treatments and 3 replicates was used for the study. 

The data were analyzed with general linear model procedure of SAS.  Significance in the data was 

established when P<0.05. 

 Results and discussion: Effects of SBM and CM treated with various amounts of PEC on 

chemical composition indicated that, adding PEC decreased DM, organic matter, neutral detergent 

fiber (NDF( and acid detergent fiber (ADF) content, but did not affect concentrations of CP for both 

SBM and CM proteins relative to its control groups. Vahdani et al. (2016) reported decreased NDF 

content of CM protein treated with tannin extracts from tea and pistachio. On the basis of the 

results, the lowest amount of soluble fraction (Sum of A and B1) was observed for CM at the level 

of 5% PEC tannin. There was no significant difference among treatments relative to control group 

in B2 fraction. Inclusion of PEC increased B3 fraction compared to control and 20% level has 

showed the highest B3 fraction. There was a reduction in C fraction by increasing level of PEC. The 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=General+Linear+Model&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj66fuumLzWAhWoZpoKHehUA0EQBQgiKAA&biw=1366&bih=659
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lowest soluble fraction of CP followed by the highest escaped protein (B2+B3) elicited to 

recommend 5% level as the best treatment for CM, in lab scale.  

For SBM, the level of 30% PEC tannin increased bypass fractions of protein compared to other 

levels (P<0/05). This treatment changed the soluble (A and B1) (12.37%) and insoluble fractions 

(B2, B3 and C) (87.62 %) in SBM compared to the control and other levels of PEC supplementation. 

The results suggest that PEC supplementation decreases ruminal degradation of SBM, but increased 

rumen degradability of CM protein. There are some methods to decrease protein degradation in 

rumen such as using tannins. Tannins have been shown to decrease ruminal degradation of crude 

protein and increase the amount of CP that reaches the abomasum and small intestine (Alipour and 

Rouzbehan 2010). When using SBM treated with 10 to 250 g of quebracho tannins per kg, Frutos et 

al. (2000) also observed a decrease in in vitro intestinal digestibility of protein at the greatest 

treatment rate. Further research will be needed to determine if tannin treatment of dietary protein 

improves its digestibility. It has been demonstrated that feeding SBM-treated PEC increases 

average daily gain and feed efficiency in Holstein bulls (Jolazadeh et al. 2015). 

Conclusion: Overall, it seems that the tannin extracted from pistachio hull have different effect on 

CP degradability of SBM and CM. However, further research is necessary to investigate in vivo 

effects of these treatments. 
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