دوره   17شماره   2پاییز و زمستان 1394
صفحههای 403-413

تأثیر استفاده از میوۀ بلوط ) (Quercus brantii Lindlخام و فرآوریشده در
جیره بر عملکرد و فلور میکروبی رودۀ کور جوجههای گوشتی
2

ساحره غریبی ،1محمد هوشمند ،*2رضا نقیها

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم دامی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران
 .2استادیار گروه علوم دامی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران
تاریخ وصول مقاله1393/12/18:

تاریخ پذیرش مقاله1394/04/20 :

چكيده
بهمنظ ر برریی تأثیرات زو یطح می ۀ بل ط خام و رآوری د با اییداینیک بر عملکرز و ل ر روزۀ کا ر ج جاههاای گ انی ،از
تعداز  340قطعه ج جۀ یکروز ی یۀ کاب  500زر قالب طرح کامالً تااز ی با پنج تیمار و کهاار تکارار (هار تکارار باا  17قطعاه
ج جۀ نر و ماز ) این از

د تیمار اول ،با جیرۀ بر پایۀ یرتاکنجالۀ ی یا (بدون این از از می ۀ بل ط) باهعنا ان ااهد و تیمارهاای

زو ،یه ،کهار ،و پنج بهترتیب با جیر های حاوی  20یا 25زرصد بل ط خام یا ارآوری اد تغذیاه ادند ارآوری میا ۀ بلا ط باا
اییداینیک میزان ترکی ات نلی ( نل کل ،تانن کال ،و تاانن شارز ) را باهطا ر معنایزاری کااهس زاز ( )P>0/05ایان از از  20و

25زرصد بل ط خام زر جیر  ،میزان ا زایس وزن بدن ج جههاا را زر مقایتاه باا گارو

ااهد کااهس زاز ( ،)P>0/05اماا زر بلا ط

رآوری د این کاهس مشاهد نشد این از از می ۀ بل ط (خام و رآوری د ) ا زایس معنیزار ضاریب ت ادیل غاذایی را باه زن اال
زا ت مار باکنریهای ای کلی و اییدالکنیک زر  21و 42روزگی تحتتأثیر تیمارهای تغذیهای قرار نگر ت ننایج نشان زاز این از
از می ۀ بل ط خام و یا رآوری د به میزان  20و 25زرصد جیرۀ ج جههای گ نی باعث کاهس عملکرز د و بناابراین ،ایان از از
این یط ح قابل ت صیه نیتنند
كلیدواژهها :اییداینیک ،تانن ،ج جۀ گ نی ،رآوری ،می ۀ بل ط

* ن یتند متئ ل
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مقدمه

باعث کاهس معنیزار ا ازایس وزن روزاناه مای ا ز ()8

یرت و ی یا ،زو خ راس اصلی زر تغذیۀ طی ر هتنند کاه

این از از 33/5زرصد بل ط زر جیرۀ ج جاههاای گ انی

زر جیرۀ انتان نیز ایان از مای ا ند بخاس عمادۀ یرت

باعث گرزید تا زر 35روزگی ،وزن ج جههای تغذیاه اد

مار ی زر کش ر وارزاتی ایت و بناابراین یااالنه مقاازیر

اهد 12زرصد کمنر با اد اماا

با بل ط زر مقایته با گرو

ایان ت جهی ارز از کش ر خاارج مای ا ز ( )2یکای از

زر 56روزگی ،وزن نهایی هار زو گارو یکتاان با ز ()5

گیاهان ب می مناطق گرمتیری و خشک مانند ایران ،زرخت

جایگزینی 50زرصد یرت جیرۀ ج جههای گ نی با میا ۀ

بل ط ایت کاه مقادار زیاازی میا ت لیاد مایکناد ()16

بل ط باعث کاهس معنیزار وزن بدن زر مقایتاه باا گارو

این از از می ۀ زرخت بل ط به زالیلی مانناد قیمات ارزان،

اهد د ( )6این از از می ۀ بل ط به میزان  ،15 ،10 ،5و

خ شخ راکی ،زاراب زن خ اص زارویی ،نگهداری آیان و

20زرصد جیرۀ بلدرکین ژاپنی ،تأثیر معنیزاری بر عملکرز

ت لید زیاز زر واحد یطح ،زینریی آیاان ،و مقاومات زر

ندا ت ()13

برابر خشکی میت اند مقرون به صر ه با د ( )5آنالیز می ۀ

با وج ز ارزش غذایی و مزایای میا ۀ بلا ط زر تغذیاۀ

بل ط نشان میزهد که ترکیب یمیایی آن زر برخی ما ارز

زام و طی ر ،این خا راس زارای مقاازیر اایان تا جهی از

مشابه غالت ایت ( )15و کرب هیدراتها بهویاژ نشایانه

ترکی ااات ضاادتغذیهای ایاات تاااننهااا عاماال اصاالی

بخس اصلی این می را تشکیل میزهند ( )5بنابراین ،ایان

محدوزکنندۀ ماارف میا ۀ بلا ط زر زام و طیا ر هتانند

خ راس پنانتیل این از بهعن ان من ع انرژی زر جیر طی ر

( )22تاننها ،پلی ن لهای گیاهی با وزن م لک لی من اوت

را زارز

( 500-3000زالن ن) و قابل حل زر آب هتانند ( 7و )11

زر م رز این از از می ۀ بل ط زر تغذیۀ طی ر ،زر ایران

ننایج پژوهسهای گ ناگ ن نشانزهندۀ تاأثیرات ناامطل ب

و برخی کش رهای زنیا پژوهسهایی انجام د که با ننایج

تاننها بر عملکرز طی ر ایت تاننها همم و جاذب ما از

من اوتی همرا ب ز ایت این از از 30زرصد بلا ط خاام

مغذی ک ن پروتئین ها ،کرب هیادرات هاا ،ما از معادنی ،و

یاا ب کاااهس معناایزار مااارف خاا راس و وزن باادن

وینااامینهااا را مخناال ماایکننااد و قابلیاات هماام و ارزش

ج جههای گ نی زر 42روزگی اد همچناین ،ارآوری

تغذیهای خ راس را کاهس مایزهناد ( 7و  )8بات جاه باه

می ۀ بل ط (روش خیتاندن زر آب) باعث به ا ز عملکارز

تأثیرات نامطل ب تاننها ،جتنج برای یاا نن راهکارهاای

زر مقایته با بل ط خاام اد ( )1ایان از از میا ۀ بلا ط

کاهس میزان تانن اهمیت راوان زارز روشهای گ ناگ نی

تاننگیری د تا یطح 20زرصد جیرۀ ج جۀ گ نی ،اثار

برای کاهس میزان تانن م ج ز زر خا راس هاا و زرننیجاه

نامطل بی بر عملکرز ندا ت ( )3این از از 20زرصد بل ط

کاهس تأثیرات نامطل ب آن ها پیشنهاز د ایت یکای از

زر جیرۀ مرغاان تخامگاذار زر ااز اول تخامگاذاری بار

این روشها ،رآوری خ راسهاای غنای از تاانن باا ما از

عملکرز آنان تأثیری ندا ت ،زرحاالیکاه تغذیاه باا جیارۀ

اایمیایی ماننااد اییدایاانیک ایاات ( )11زر محاایطهااای

حاوی 30زرصد بل ط باعث کاهس معنیزار عملکارز اد

اییدی و قلیایی ،یکپارکگی زی ارۀ یل لی از بین میروز و

( )13این از از یط ح  10و 15زرصد می ۀ بل ط زر جیرۀ

زرننیجه ،قدرت انحالل و یرعت اننشار ترکی ات نا لی از

غذایی ج جۀ گ انی تاأثیر معنایزاری بار ا ازایس وزن

با تهای گیاهی به محایط اطاراف ا ازایس ماییاباد ()9

روزانه ندارز ،اما این از از یط ح باالتر ( 20و 25زرصاد)

رآوری با ایید و یا قلیا میت اند باعث تغییر زر میزان و یا
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ز ( )8زر ما رز تاأثیرات میا ۀ بلا ط

رآوری د جیر هاا برایااس مقاازیر ت صایه ادۀ ما از

رآوری د با اییداینیک بر عملکرز ج جههای گ انی،

مغذی برای ج جههای گ نی ( )14برای زو زورۀ آغازین

گزار ی وج ز ندارز و از طرف زیگار ،نناایج من ااوتی زر

( 1تا 21روزگی) و پایانی( 22تا 42روزگای) باا نارما ازار

رابطه با یطح بهینۀ میا ۀ بلا ط زر جیارۀ ایان ج جاههاا

 UFFDAتنظیم دند (جدول  )1زر ط ل زورۀ پارورش،

گزارش د ایت

تمامی ج جهها بهص رت آزاز به آب و خا راس زینریای

یاخنمان تانن ها

هدف از پژوهس حاضر ،برریی تأثیرات این از از زو

زا نند ج جهها ه نگای تا زین ادند و میازان ماارف

یطح می ۀ بل ط خام و رآوری اد بار عملکارز و لا ر

خ راس ج جهها بهص رت ه نگی با کمکرزن وزن خ راس

میکروبی روزۀ ک ر ج جههای گ نی ب ز

باقیماند از وزن خ راس زاز د اناداز گیاری و ضاریب
ت اادیل محایاا ه ااد زر طاا ل زورۀ پاارورش ،تعااداز
ج جه های حذ ی و یا تلف د  ،به زقت ث ات و ماارف

مواد و روشها

خ راس برایاس آنها تاحیح د و زر محای ات ضاریب

می ۀ بلا ط زر اال پااییز باه میازان الزم از جنگالهاای

ت دیل غذایی ،م رز ت جه قرار گر ت

زاگرس اطراف هر یای ج جمعآوری د می ها بعاد از
پ یتکنی ،خشک و یپ

زر پایااان زورۀ آغااازین (21روزگاای) و پایااانی آزمااایس

آییاب د برای ارآوری هار

(42روزگی) ،از هر واحد آزمایشی یک قطعه ج جه باا وزن

کیل گرم آرز میا ۀ بلا ط از  820میلایلینار محلا ل 0/67

نززیک به میانگین آن واحد اننخاب و پ

ماا الر اییدایاانیک ( 31میلاایلیناار اییدایاانیک و 790
میلیلینر آب مقطر) این از

دند یپ

د بعاد از مخلا طکارزن آرز

باکنریهای ای.کلی و اییدالکنیک م ج ز زر روز های ک ر،

باه

زر زمان کشنار ( 21و 42روزگی) محن یات روز هاای کا ر

آون با زمای  50زرجۀ یلتی س مننقل و خشک د ()11

به زرون الک نهاای یانرون و تا زین اد ریخناه اد و

یپ  ،میازان ماازۀ خشاک ،پاروتئین خاام ،کربای خاام،

بال اصله به آزمایشگا میکروب نایی زانشاکدۀ کشااورزی

خاکتنر ،ی ر خام ،و عااارۀ بادون نیناروژن ( )4و میازان

مننقل د برای کشت و مارش باکنریها از روش کشات

نل کل ،نل غیرتاننی ،و تانن شرز م ج ز زر آرز بلا ط

ی ر ای این از

انداز گیری د ()12

د ابندا وزن نم نه انداز گیری د یاپ

کهار برابر آن ،محل ل با ر یالین ت اتۀ ینرون اضا ه و باا

زر این تحقیق ،از تعاداز  340قطعاه ج جاۀ یاکروز

زینگا ورتک

ی یۀ کاب  500زر قالب طرح کامالً تااز ی با  5تیماار و

مخل ط گرزیاد باهازای هار نم ناه از هار

تکاارار ،ااس ل لااۀ آزمااایس یاانرون از یااک تااا ااس

 4تکرار و  17قطعه ج جه (مخل ط نر و ماز ) بهمادت 42
روز این از

وزن ک د ،پانکراس ،و کربای مح طاۀ اکمی

انااداز گیااری ااد همچنااین ،بااهمنظاا ر اامارش تعااداز

بل ط و محل ل م رزنظر ،آرز بل ط بهمادت  12یااعت زر
زمای  37زرجۀ یلتی س گرمخانهگذاری د و یاپ

از تا زین کشانار

مار گذاری د زر مرحلۀ بعد ،رقتهای یریالی بار پایاۀ

د تیمارهای آزمایشای ع اارت ب زناد از1 :

 10-1زر حجم نهایی یک میلیلینر از محل ل تهیه د یپ

جیرۀ اهد (بر پایۀ یرت و کنجالۀ ی یا) و بادون ایان از

 100میکرولینر از تمامی رقتها باه محایط کشات  EMBو

از بل ط 2 ،جیرۀ حااوی 20زرصاد بلا ط خاام 3 ،جیار

 MRSآگار (مرس ،آلمان) ،زر کنار اعله اننقاال یا ات و باا

حاااوی 20زرصااد بل ا ط اارآوری ااد  4 ،جیاارۀ حاااوی

پیپت پاین ر ینرون (پیپت پاین ری که زر زو محل بهکمک

25زرصد بل ط خاام ،و  5جیار حااوی 25زرصاد بلا ط

عله به کل  Lزرآمد ب ز) کشت ی ر ای زاز

دوره   17شماره   2پاییز و زمستان 1394
405

د

ساحره غریبی ،محمد هوشمند ،رضا نقیها

جدول  .1تركیب و مواد مغذی جیرههای استفادهشده در آزمایش
م از خ راکی (زرصد)

آغازین (1-21روزگی)
اهد

20

1

پایانی (22-42روزگی)
اهد

25

1

25

20

یرت

59/75

35/74

29/68

65/65

41/41

35/35

کنجالۀ ی یا ( 44زرصد)

35/30

37/60

38/18

29/52

31/85

32/43

-

20

25

-

20

25

کربنات کلتیم

1/28

1/09

1/06

1/29

1/18

1/16

زیکلتیم ت ات

1/57

1/51

1/49

1/28

1/22

1/20

1

2/94

3/44

1/36

3/36

3/86

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

نمک

0/42

0/43

0/44

0/32

0/33

0/33

زیال منی نین

0/15

0/22

0/22

0/09

0/15

0/16

می ۀ بل ط

روغن گیاهی
2

مکمل وینامینی
3

مکمل معدنی

م از مغذی محای ه د
انرژی قابل ی ختویاز (کیل کالری

2880

2880

2880

2980

2980

2980

20/71

20/71

20/71

18/62

18/62

18/62

کلتیم (زرصد)

0/9

0/9

0/9

0/84

0/84

0/84

ت ر قابل این از (زرصد)

0/41

0/41

0/41

0/33

0/33

0/33

یدیم (زرصد)

0/18

0/18

0/18

0/14

0/14

0/14

منی نین (زرصد)

0/45

0/45

0/45

0/45

0/45

0/45

لیزین (زرصد)

0/99

0/99

0/99

0/93

0/93

0/93

زر هر کیل گرم)
پروتئین خام (زرصد)

 1اهد :جیرۀ اهد بر پایۀ یرت بدون این از از بل ط :20 ،جیرۀ حاوی 20زرصد بل ط ،و  :25جیرۀ حاوی 25زرصد بل ط
 2مکمل وینامینی زر هر کیل گرم جیر  ،مقازیر زیر را تأمین میکند :وینامین  9000 :Aواحد بینالمللی ،وینامین  2000 :D3واحد بینالمللی ،وینامین

:E

 18واحد بینالمللی ،وینامین  4 :K3میلیگرم ،وینامین  3/55 :B1میلیگرم ،وینامین  13/2 :B2میلیگرم ،وینامین  5/88 :B6میلیگرم 2 :B9 ،میلایگارم،
 0/03 :B12میلیگرم ،پانن تنات کلتیم 19/6 :میلیگرم ،نیایین 59/4 :میلیگرم ،و کلرید ک لین 1 :گرم
 3مکمل معدنی زر هر کیل گرم جیر  ،مقازیر زیر را تأمین میکند :منگنز 65 :میلیگرم ،روی 55 :میلیگرم ،آهن 50 :میلیگرم ،م  8 :میلایگارم ،یاد:
 1/9میلیگرم ،و یلنی م 0/4 :میلیگرم

زییکات ر جای گر ت یپ

زر پایااان ،محاایط کشاات  EMBزر اارایط ه ا ازی و

 30میلیلینر آب مقطار روی

پک ریخنه د و زاخل زییکات ر قارار گر ات زرب

 MRSزر رایط بی ه ازی زر زمای  37زرجاۀ یلتای س

گ

بهمدت  24یاعت گرمخانهگذاری د ( )24بارای ایجااز

زییکات ر بهزقت و بهط ر کامل بتنه د تا اطمینان حاصل

رایط بیه ازی ،ابنادا محایطهاای کشات بااکنری زرون

ز ،ه ا به زاخل آن ن ی نمایکناد همچناین باهمنظا ر
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اطمینان از وج ز رایط بیه ازی زر زاخل زیایکات ر ،از
ن ارهای تأیید رایط بیه ازی این از
باا زیانگا

یپ

تانن ب ز که با ننایج زیگر پژوهسها مطابقت زارز (جادول
 )3زر پژوهشی ،میازان تاانن زر میا ۀ بلا ط جنگالهاای

د ()23

امارندۀ پرگناه (یاانا اسال ،902

زاگرس 4/7زرصد گزارش د ( )18همچنین ،میزان تاانن

ایران) ،تعداز باکنری امارش و باا ت جاه باه رقاتهاای

زر یااه گ نااه میاا ۀ بلاا ط برریاای ااد  ،از  7/28تااا

تهیه د  ،تعداز باکنری زر هر گرم نم نه محای ه و به کل

11/72زرصد منغیر ب ز ()22

لگارینم زر پایه  10ث ات اد تماامی زاز هاا و اطالعاات

میزان ترکی ات نلی امل نل کل ،تاانن کال ،و تاانن

حاصل از پژوهس با نرما زار آماری  SASرویۀ مدل خطای

شرز زرننیجۀ رآوری می ۀ بل ط باا اییدایانیک کااهس

عم می تجزیه د و میانگینها بهکمک آزم ن کندزامنه ای

یا ت ( )P>0/05بیشانرین میازان کااهس ترکی اات نلای

زانکن مقایته دند ()20

مرب ط به نل کل و کمنرین میزان کاهس ،زر تانن شارز
مشاهد

نتایج و بحث

د خیتاندن جیر های حاوی تانن زر قلیا و ایید

باعث کاهس ترکی ات نلی می ز یکی از مهمنرین زالیل
د ایت

این کاهس ،اززیاتر انن یکپاارکگی زیا ارۀ یال لی زر

تجزیۀ تقری ی می ۀ بل ط زر جدول  2نشان زاز

عاارۀ بدون نینروژن ،بخس اصلی ترکی ات یمیایی میا ۀ

محیطهاای ایایدی و قلیاایی و زرننیجاه ا ازایس قادرت

بل ط را تشکیل می زهد که با گزارشهای زیگر همخا انی

انحالل و یرعت اننشار این ترکی ات از با تهای گیاهی به

زارز ()22

محیط اطراف ایت ()9

می ۀ بل ط زارای مقازیر ایان ت جهی ترکی ات نلی و

جدول  .2تركیبات میوۀ بلوط استفادهشده در آزمایش (درصد مادۀ خشک)

جزا

مازۀ خشک

پروتئین خام

کربی خام

خاکتنر

ی ر خام

میزان

96/61

6/09

10/14

1/01

5/37

عاارۀ بدون
نینروژن
77/39

جدول  .3تركیبات فنلی میوۀ بلوط خام و فرآوریشده (درصد مادۀ خشک)
می ۀ بل ط

نل کل

تانن کل

تانن شرز

خام

8/42a

6/05a

5/23a

رآوری د

4/04b

4/27b

4/31b

SEM

0/57

0/21

0/19

زرصد کاهس

48/0

29/4

17/6

 :a-bزر هر ین ن ،ت اوت ارقام با حروف نامشابه ،معنیزار ایت ()P>0/05
 :SEMخطای ایناندارز میانگینها
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اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرز (ا ازایس وزن بادن،

تغذیه د با  20و 25زرصد بل ط خام (باهترتیاب  1811و

مارف خ راس ،و ضاریب ت ادیل غاذایی) ج جاههاا زر

اهد ( 2137گرم) بهطا ر

 1722گرم) ،زر مقایته با گرو

اد

معنیزاری کمنر ب ز ( )P>0/05ت اوتی زر مارف خ راس

ایت زر زورۀ آغازین (1روزگی تا 21روزگی) ،ایان از از

ج جه های تغذیه اد باا  20و 25زرصاد بلا ط خاام زر

20زرصد بل ط خام زر جیر  ،ا زایس وزن بدن را باهطا ر

زور های گ ناگ ن آزمایس (آغازین ،پایاانی ،و کال زور )

معنااایزار کااااهس زاز ( )P>0/05زر زورۀ پایاااانی (-42

با پرندگان اهد مشاهد نشاد زر زورۀ آغاازین ،ماارف

22روزگی) پرندگان تغذیه د با بل ط خام زر مقایتاه باا

خ راس زر ج جههای تغذیه اد باا جیارۀ حااوی  20یاا

اهد ،ا زایس وزن کمنری زا نند ا زایس وزن کال

25زرصد بل ط رآوری د ا زایس یا ات ( )P>0/05اماا

زور (1روزگی تا 42روزگی) نیز زر پرندگانی که با جیارۀ

زر پایان و کل زور  ،اخنالف معنای زاری باین گارو هاای

زور های گ ناگ ن آزمایس زر جادول  4نشاان زاز

گرو

حاوی بل ط خام تغذیه دند زر مقایته باا گارو

آزمایشی ازنظر مارف خ راس مشاهد نشد

ااهد،

کمنر ب ز ( )P>0/05وزن نهایی (42روزگی) ج جاههاای
جدول  .4اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد جوجههای گوشتی در دورههای گوناگون آزمایش
تیمارهای آزمایشی
پارامنر

 20فرآوری

شاهد

 20خام

 25فرآوری

 25خام

SEM

ا زایس وزن بدن (گرم)
1-21روزگی

703a

702a

629b

ab

641ab

21

1136

1192

b

1034

76

1898ab

1675b

85

a

b

22-42روزگی

a

1388

1237

1-42روزگی

2091a

1938ab

1765b

1-21روزگی

c

ab

bc

706a
ab

مارف خ راس (گرم)
1146

1283

1191

1337

abc

1247

42

22-42روزگی

3018

3147

3066

3147

2935

108

1-42روزگی

4157

4491

4250

4303

4203

124

ضریب ت دیل غذایی
1-21روزگی

1/63b

1/83a

1/89a

1/90a

1/95a

22-42روزگی

b

ab

a

a

a

1-42روزگی

1/99b

2/17

2/54

2/32a

2/70

2/41a

2/64

2/27a

0/064

2/84

0/13

2/51a

0/087

اهد :جیرۀ اهد (بر پایۀ یرت و بدون این از از بل ط) 20 ،رآوری :جیرۀ حاوی 20زرصد بل ط رآوری د با اییداینیک 20 ،خام :جیارۀ حااوی
 20زرصد بل ط خام 25 ،رآوری :جیرۀ حاوی 25زرصد بل ط رآوری د با اییداینیک ،و  25خام :جیرۀ زارای 25زرصد بل ط خام
 :a-cزر هر رزیف ،ت اوت ارقام با حروف نامشابه ،معنیزار ایت ()P>0/05
 :SEMخطای ایناندارز میانگینها
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زر تمامی زور های آزمایس ،ج جههای تغذیه اد باا

( )8قابلیت همم نشاینه زر ج جه هایی که با کنجالۀ غنی

اهد ضریب

از تااانن باذر زرخاات یااال (نا عی زرخاات بلنااد مناااطق

ت دیل غذایی باالتری زا نند ( )P>0/05به ع اارت زیگار،

هیماالیا) رآوری د با ایید تغذیه ادند ،زر مقایتاه باا

این از از می ۀ بل ط زر جیار بار ضاریب ت ادیل غاذایی

آنهایی که با کنجالۀ خام تغذیه ادند ،به ا ز یا ات ایان

ج جهها ،تأثیرات نامطل ب زا ت زر پژوهسهاای ق لای

به ز میت اند تا حدوزی باهزلیال ا ازایس عالیات آنازیم

اد ایات زر هماین زمیناه ،تغذیاۀ

آل اا آمیالز با د همچناین ،به ا ز قابلیات همام نشایانه

ج جههای گ نی با جیرۀ حاوی 33/5زرصد میا ۀ بلا ط

میت اند بهزلیل کاهس میزان تانن زر کنجالۀ ارآوری اد

باعث ا زایس ضریب ت دیل غذایی تا 29روزگی زر مقایته

با د که ایان وضاعیت باعاث کااهس تشاکیل کماپلک

 20و 25زرصد بل ط خام زر مقایته با گرو

نیز این اثر مشااهد

با گرو

تاننانشاینه و تااننااآنازیم (آل ااا آمایالز) زر محن یاات

اهد د ()5

کاااهس عملکاارز ج جااههااا را ماایتا ان بااه تااأثیرات

زینگا گ ارش ج جه های گ نی تغذیه اد باا کنجالاۀ

ضدتغذیهای تاننها نت ت زاز می ۀ بل ط خام مقازیر باالیی

رآوری د با ایید می ز ( )11احنمال زارز تاانن قابال

تانن زارز تاننها با آییب به الیۀ مخاطی زینگا گا ارش،

هیدرولیز ،هیدرولیز و به واحدهای ک ککنر ت دیل گرزز که

مانع همام و جاذب ما از مغاذی همچا ن پاروتئین هاا،

این واحدها نمیت انند اثری مانناد تااننهاا زا انه با اند

کرب هیدراتها ،م از معدنی ،و وینامینهاا مای ا ند و باه

احنماالً تانن منراکم زر محیط اییدی رقیق ،به اکل پلیمار

همین زلیل ،ارزش تغذیهای و قابلیات همام ما از مغاذی

زرمیآید و با تشکیل پلیمرهای ینگینی که باهزلیال انادازۀ

جیر را کاهس میزهند ( )7تاننها بهزلیل تشکیل ترکی ات

بزرگشان غیرقابل حل هتنند ت ان ری ب پروتئینهاا را از

پیچید با کرب هیدراتها و پروتئینهاا از جاذب گلا کز و

زیت میزهد یازوکار غیر عال دن تانن به زن ال رآوری

اییدهای آمینه ضروری از روزۀ ک کک جل گیری میکنناد

با آب و یا ایید ممکن ایت یه واکنشی با د که همزمان

( )19همچنین ،تاننها میت انند باعاث کااهس ایان از از

با بل غ زانه ،رخ میزهد همزمان باا تکامال و بلا غ زاناه،

ند تاننها با اتاال باه

پلیمرهایی از پروییانیدینها با این از از من مرهای م ج ز

پروتئین و آنزیم های گ ار ی باعث ری ب آنها می ند

زر زانه تشکیل میگارزز کاه زرننیجاه ،غلظات پلیمرهاای

به این ترتیب ،بهزلیل عدم تأمین م از مغذی برای نگهداری

محل ل و نامحل ل ا زایس خ اهد یا ت رض می ز که

و ر د حی ان ،عملکرز کاهس مییابد ()11

یخیر یازی زانه ها زر رایط مرط ب احنماالً باعث ازاماۀ

انرژی و اییدهای آمینه ضروری

زر ط ل زورۀ آزمایس ،ازنظار ا ازایس وزن بادن باین

رایند پلیمریزایی ن ط یعی مایگارزز احنمااالً ایان گ ناه

اهد و زو گرو رآوری اد  ،اخانالف معنایزاری

پلیمرهای نامحل ل با کمپلک های پروتئیناتانن ،تاداخلی

گرو

نخ اهند زا ت ()10

مشاهد نشد ایان نناایج مایت اناد نشاانزهنادۀ تاأثیرات
ی زمند رآوری باا اییدایانیک با اد تاأثیرات یا زمند

زر 21روزگی ،وزن ک د تحتتأثیر تیمارهای آزمایشای

رآوری با ایید و یا قلیا میت اند باه تغییار زر میازان و یاا

قرار نگر ت ،اما زر 42روزگی ،ج جه های تغذیاه اد باا

ا ز همچناین

جیرۀ حاوی 25زرصد بل ط رآوری د زر مقایته با گرو

تأثیرات مطل ب این رآوری ها ممکن ایت بهزلیل تأثیرات

اهد و گرو 20زرصد بل ط خام ،ک د ینگینتری زا انند

یاخنار (یااخنمان) تاانن هاا نتا ت زاز

(( )P>0/05جدول )5

متنقیم رآوری روی یاخنار و قابلیت همم پروتئین با د
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جدول  .5اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی (درصد) كبد ،پانکراس ،و چربی محوطۀ شکمی

کد

کربی مح طۀ کمی

پانکراس

تیمارهای آزمایشی
21روزگی

42روزگی

21روزگی

42روزگی

42روزگی

2/87

1/93b

0/35ab

0/21

2/21

 20رآوری

2/40

2/10ab

0/33ab

0/24

2/75

 20خام

1/86

1/94b

0/30b

0/24

2/04

 25رآوری

2/65

2/50a

0/31ab

0/21

2/78

 25خام

2/47

2/17ab

0/38a

0/21

2/43

SEM

0/32

0/15

0/02

0/02

0/28

اهد

اهد :جیرۀ اهد (بر پایۀ یرت و بدون این از از بل ط) 20 ،رآوری :جیرۀ حاوی 20زرصد بل ط رآوری د با اییداینیک 20 ،خام :جیارۀ حااوی
20زرصد بل ط خام 25 ،رآوری :جیرۀ حاوی  25زرصد بل ط رآوری د با اییداینیک ،و  25خام :جیرۀ زارای 25زرصد بل ط خام
 :a-bزرهر ین ن ،ت اوت ارقام با حروف نامشابه ،معنیزار ایت ()P>0/05
 :SEMخطای ایناندارز میانگینها

جدول  . 6اثر تیمارهای آزمایشی بر جمعیت باكتریهای ای.كلی و اسیدالكتیک رودۀ كور در  21و 42روزگی (لگاریتم واحد
تشکیلدهندۀ پرگنه در هر گرم نمونه)
باکنریهای اییدالکنیک

ا ر یاک لی
تیمارهای آزمایشی
21روزگی

42روزگی

21روزگی

42روزگی

9/23

8/37

8/54

9/37

 20رآوری

8/88

7/74

9/05

9/43

 20خام

9/03

7/95

9/15

9/48

 25رآوری

9/00

7/32

9/18

9/15

 25خام

8/88

8/50

9/02

9/97

SEM

0/158

0/49

0/229

0/379

اهد

اهد :جیرۀ اهد (بر پایۀ یرت و بدون این از از بل ط) 20 ،رآوری :جیرۀ حاوی 20زرصد بل ط رآوری د با اییداینیک 20 ،خام :جیارۀ حااوی
20زرصد بل ط خام 25 ،رآوری :جیرۀ حاوی 25زرصد بل ط رآوری د با اییداینیک ،و  25خام :جیرۀ زارای 25زرصد بل ط خام
 :a-bزر هر ین ن ،ت اوت ارقام با حروف نامشابه ،معنیزار ایت ()P>0/05
 :SEMخطای ایناندارز میانگینها
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زر 21روزگی ،ت اوتی ازنظر وزن پانکراس بین پرندگان

پژوهشی زیگر ،عاارۀ بل ط زر مقایته با آننیبی تیکهاای

اهد و یایر گرو ها ،مشاهد نشد ،با این حاال پرنادگانی

ایناندارز این از د زر پژوهس (جننامایتین ،کلیتنین ،و

که با 25زرصد بل ط خام تغذیه دند ،زر مقایته با گارو

منیتیلین) ،عالیت ضدمیکروبی بیشنری زا ات برریای و

تغذیه د با 20زرصد بلا ط خاام ،پاانکراس بازرگتاری

آنالیز اجزای عااار نشاان زاز کاه عالیات ضادمیکروبی

زا نند ( )P>0/05اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن پانکراس

عاار میت اند بهزلیل وج ز تاننها و ترکی ات نلی با اد

زر 42روزگی ،معنیزار ن ز همچنین مطابق نناایج تحقیاق

()17

حاضاار ،زر زیگاار تحقیقااات بااین وزن ک ااد ج جااههااای

ع امل معندزی ک ن من اع و غلظات تااننهاا ،ع امال

تغذیه د با جیرۀ حاوی 3/5زرصاد میا ۀ بلا ط و گارو

حیا انی (گ نااه ،یاان ،و یااطح ت لیااد) ،و ترکیااب جیاار ،
تأثیرات تاننها را تحتتأثیر قارار مایزهناد ( )7بناابراین

اهد ت اوت معنیزاری مشاهد نشد ()5

ت اوت مشاهد د زر ننایج پژوهسهای گ ناگ ن میت اند

یط ح گ ناگ ن می ۀ بل ط (خام و ارآوری اد ) اثار
معنیزاری بر تعداز باکنریهای ای کلای و ایایدالکنیک زر

به این ع امل نت ت زاز

ز

21روزگی و یا 42روزگای ندا انند (جادول  )6زر زمیناۀ

بهط رکلی ،نناایج پاژوهس نشاان زاز ایان از از  20و

تأثیر می ۀ بل ط بر باکنری های زینگا گ ارش ج جههاای

25زرصد میا ۀ بلا ط خاام و یاا ارآوری اد باهعنا ان

گ نی اطالعات زیازی وج ز ندارز اما اظهار اد ایات

جایگزین یرت زر جیرۀ ج جههای گ نی عملکرز آنها را

که تاننها خاصیت ضدباکنری زارناد ( )17یاه یاازوکار

کاهس زاز و بنابراین ،این یط ح جاایگزینی قابال ت صایه

احنمالی ضدمیکروبی برای تانن ها گزارش اد ایات1 :

نیتنند

تانن میت اند با اتاال به آنازیمهاای میکروبای و تشاکیل
منابع

کمپلک  ،عالیت آنها را مهار کند 2 ،برخای از ترکی اات

1

تانن ممکن ایت روی غشای میکروارگانیتمها اثر کنناد و
باعث مهار ییتنمهای اننقال الکنرون
ایت بهزلیل تشکیل کمپلک
آهن ایجاز

( )1390ارزیابی تأثیرات می

ند ،و  - 3ممکان

بل ط خام و عملآوری

د بر عملکرز ج جههای گ نی اولین کنگر ملی

تانن با ی نهای لزی ،کم ز

عل م و ناوریهای ن ین کشاورزی ،زنجان

ز ()21

ننایج پژوهشی که زر آن یط ح یک ،زو ،و کهارزرصد
می ۀ بل ط زر جیرۀ غذایی ج جههای گ نی این از

2

اد،

واثقاای زوزران ح ( )1390وضااعیت ت لیااد و وارزات
یرت زر ایران و جهان پایگا ار د عل م زامی

نشان زاز جمعیت کل میکروارگانیتمها از ه نۀ اول اروع

3

به ا زایس کرز و بهتدریج تا  4 ×1013واحد تشاکیلزهنادۀ
کل نی زر هر گرم زر گرو

یاامنانینااژاز ح ،کریماای ا ،صااازقی ق و جا ازی ت

ورمقانی ص ع ،یعق ب ر ا ،قر زاغی ع ا و جع ری
( )1385این از از میا

اهد ریید ،اما زر گارو هاای

بلا ط تااننگیاری اد زر

جیر هاای غاذایی ج جاههاای گ انی پاژوهس و

زریا تکنندۀ میا ۀ بلا ط ،یارعت ا ازایس جمعیات کال

یازندگی 50-58 :)1(19

میکروارگانیتمها و کلتنریدی م بهط ر معنیزاری ،آهتنهتر

AOAC (1995) Official methods of analysis

و کمنر با ز همچناین ،جمعیات بااکنریهاای ای کلای و

(16th ed). Association of Official Analytical

ایاایدالکنیک تحااتتااأثیر بلاا ط قاارار نگر ننااد ( )16زر

Chemists, Washington, USA.
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