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 .7دانشجوی کارشناسیارشد ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران.
 .2استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران.
تاریخ وصول مقاله7375/77/25:

تاریخ پذیرش مقاله7376/04/24 :

چكيده
این آزمایش به منظور بررسي آثار استفاده از سطوح مختل ميوة بلوط با و بدون افزودن کولين در جيرة جوجههای گوشتي انجام شد.
تعداد  048قطعه جوجه گوشتي یک روزه در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایة طرح کاامالً تصاادفي باا  6تيماار 4 ،تكارار و  44قطعاه
جوجه در هر تكرار استفاده شد .دو فاکتور مورد بررسي شامل کولين (صفر و  5/7درصد جيره) و ميوة بلوط (صفر 10 ،و  45درصاد
جيره) بودند .در جيرههای آغازین ( 41-1روزگي) و پایاني( 44-44روزگي) ،ميوة بلوط جای زین ذرت شد بدون این کاه در درصاد
سایر مواد خوراکي جيره ت ييری داده شود .نتایج نشان داد ت ذیة جوجهها با جيرة حاوی  45درصد ميوة بلوط ،افزایش وزن بدن را در
دورة آغازین ،پایاني و کل دوره (44-1روزگي) در مقایسه با جيرة بدون بلوط کاهش داد ( .(p>5/50در همة دورهها ،استفاده از  10و
 45درصد ميوة بلوط (به استثنای سطح 10درصد در دورة پایاني) در مقایسه با ساطح صافر ،ضاریب تبادیل خاوراک را افازایش داد
( .(p>5/50افزودن  5/7درصد کولين به جيره ،ضریب تبدیل خوراک دورة آغازین و کل دوره را بهبود داد ( .(p>5/50اثر متقابل سطح
ميوه بلوط و کولين دربارة افزایش وزن بدن ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک معنادار نبود .جای زیني ذرت جيره با ميوة بلوط
باعث کاهش معنادار شاخص وزن خاکستر به طول استخوان درشت ني در سن  44روزگي شد .بهطور کلي ،جای زیني ذرت جيره باا
 10و  45درصد ميوة بلوط ،عملكرد جوجههای گوشتي را کاهش داد .افزودن کولين نتوانست از کاهش عملكارد جوجاههاای ت ذیاه
شده با ميوه بلوط جلوگيری کند.
كلیدواژهها :جوجة گوشتي ،درشت ني ،عملكرد ،کولين ،ميوة بلوط.

* نویسنده مسئول

Email: hooshmand@yu.ac.ir

فاطمه راهی ،محمد هوشمند ،مختار خواجوی ،سیامک پارسایی
مقدمه

پروتئين ها ،کربوهيدرات ها و مواد معادني مانناد کلسايم و

ت ذیه ،بخش اساساي هزیناة صانعت پارورش طياور و از

فسافر کمااپلكس تشااكيل داده و آنهااا را غيرقاباال اسااتفاده

جمله جوجه های گوشتي را به خاود اختصااص مايدهاد.

ميکند .همچنين ،به دليال طعام و مازة ناامطلوب ،خاوش

ذرت و کنجالة سویا ،دو خوراک اصلي جيرة طيور هساتند.

خوراکي و در نتيجه مصرف خوراک را کاهش داده و باعث

بخش عمدة ذرت مصرفي در ت ذیة طيور در ایران وارداتي

کاهش بازدهي استفاده از خوراک ميشوند [ .]18همچناين،

است .این شرایط ميتواند باعث بروز مشاكالت فاراوان از

آثار نامطلوب این ترکيبات بر برخي اندام هاای بادن مانناد

جمله خروج مقاادیر قابال توجاه ارز ،وابسات ي باه مناابع

کبد و روده گزارش شده است [.]44

خاااارجي و احتماااال باااروز آلاااودگي خاااوراکهاااا باااا

به دليل باال بودن ميزان تاننها در ميوة بلوط ،استفاده از

مایكوتوکسينها (به علت شارایط باد واردات و انباارداری

آن مي تواند باعث کاهش عملكرد جوجههای گوشتي شاود

مرزی) شود .یكي از راهکارهای کااهش و یاا جلاوگيری از

[1و .]40از طرف دی ر ،مصارف جياره هاای حااوی تاانن

بروز این مشكالت ،شناسایي و یافتن منابع خوراکي جدیاد

به دليل تشكيل کمپلكس تانن با ماواد معادني ،جاذب ایان

و استفادة ب هيناه از ایان مناابع اسات .از جملاه ایان ماواد

مواد را کاهش ميدهد [15و .]10با توجه باه اهميات ماواد

خوراکي ،ميوة بلوط است [ .]4براساس اطالعاات موجاود،

معدني در سالمت استخوانها ،ت ذیة جوجههای گوشتي باا

بيش از  05درصد جن لهای ایران را درختان بلوط تشكيل

جيره هاای حااوی تاانن (ساورگوم) باعاث افازایش باروز

داده کااه عماادتاً در ناحيااة دریااای خاازر در شاامال و

ناهنجاریهای پا ميشود [ .]8بنابراین ،برای استفادة بهينه از

کوهستان های زاگرس در غرب ایاران قارار دارناد .هشات

خوراکهای غني از تانن و از جمله ميوة بلوط ،الزم اسات

گونه از جنس بلوط در جن لهای شمال ،جناوب و شامال

آثار زیان بار آنها تا حد امكاان کااهش داده شاود .یكاي از

غربي کشاور وجاود دارناد [ .]40مياوة بلاوط دارای ماواد

راهكارهای پيشنهادی برای کاهش آثار ناامطلوب تااننهاا،

م ذی باا ارزش از جملاه مقاادیر زیاادی کربوهيادرات و

ت يير ميزان برخي از ماواد م اذی جياره اسات .در هماين

به ویژه نشاسته بوده و به همين دليل ميتواند بهعنوان منباع

راستا ،یافته ها نشان داده است که افزایش سطح کولين و یاا

اناارژی در جياارة طيااور اسااتفاده شااود [ .]46نتااایج برخااي

متيونين جيره ميتواند در سمزدایي تااننهاا در جوجاههاا

پژوهش ها نشان داده اند که ميتوان از این مادة خوراکي تاا

مؤثر واقاع شاود [ 6و  .]3در جوجاههاای ت ذیاه شاده باا

سطح  ]29[ 40و یاا  77/0درصاد [ ]7جيارة جوجاه هاای

ترکيبات تانني مانند اسايدتانيک یاا اسايدگاليک ،متابوليات

گوشتي استفاده کرد.

اصلي دفاع شاده در ادرار-4 ،ا متيال اسايد گالياک اسات.

با وجود برخي مزایا ،ميوة بلوط دارای درصد بااالیي از

بهعبارت دی ر ،با اضافه شدن گاروه متيال باه اسايدگاليگ

ترکيبات ضد ت ذیه ای (تاننها) باوده کاه کااربرد آن را در

(فرآیند متيالسيون) و توليد و دفاع -4ا متيال اسايدگاليک،

ت ذیة دام و به ویژه طيور محدود مي کند .تاننهاا ترکيباات

فرآیند سم زدایي انجام مايشاود .بناابراین ،انتظاار مايرود

پليفنولي پيچيدة قابل حل در آب با وزن مولكولي متفاوت
( 055-7555دالتون) بوده و معموالً باه دو گاروه فشارده و

افزودن ترکيبات دهناده گاروه متيال و باهویاژه متياونين و

قابل هيدروليز طبقهبندی ميشوند [ .]17تاننهاا از فعاليات

کولين به جيره بتواند باعث تحریک متيالسايون و درنتيجاه

آنزیمهای هضامي جلاوگيری مايکنناد .ایان ترکيباات باا

سمزدایي و دفع تاننها شود [ .]6نتایج پاژوهش اخيار نياز
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نشان دهندة آثار سودمند افزایش سطح کولين و یاا متياونين

جيره هاای آزمایشاي بارای دو دورة آغاازین (یاک تاا 41

جيره بر کاهش آثار زیان باار مياوة بلاوط در جوجاههاای

روزگي) و پایاني ( 44تا  44روزگي) با

نارمافازار UFFDA

گوشتي است [.]14

تنظيم شدند [( ]45جدول .)1

نتایج متفاوتي دربارة امكاان اساتفاده از مياوه بلاوط در

در طول دورة آزمایش ،جوجهها بر روی بستر پارورش

جيرة جوجه های گوشتي گازارش شاده اسات و از طارف

یافته و به صورت آزاد به آب و خوراک دسترساي داشاتند.

دی ر ،دربارة اثر احتمالي کولين بر کاهش آثار زیان بار ميوة

وزنکشي جوجهها در روز نخسات 41 ،و  44روزگاي باه

بلوط اطالعات کمي وجود دارد .بناابراین ،هادف از انجاام

شكل گروهي انجام گرفت و ميزان افزایش وزن با اساتفاده

این پژوهش ،تعيين سطح مناسب اساتفاده از مياوة بلاوط و

از اخااتالف وزن جوجااههااا در ابتاادا و انتهااای هاار دوره

همچنين بررسي پتانسيل احتماالي کاولين در بهباود ارزش

محاسبه شد .در طول دوره ،وزن جوجه هاای حاذفي و یاا
تل

ت ذیهای این مادة خوراکي بود.

شده ثبت شد .ضریب تبدیل خاوراک باا تقسايم وزن

کل خوراک مصرفي بر افازایش وزن جوجاههاای زناده و

مواد و روشها

تل

تعداد  048قطعه جوجة گوشتي یک روزه سویة کااب 055

شده محاسبه شد.
ميوة بلوط از جن لهای زاگرس اطاراف شاهر یاساوج

خریداری و به سالن پرورش انتقال یافتند .جوجهها در بدو

جمعآوری شد .گونة غالب در ایان منطقاه ،بلاوط ایراناي

ورود ،در قالب آزمایش فاکتوریل  4×7بر پایة طارح کاامالً

) (Quercus brantii L.است .ميوهها بعد از پوسات کناي،

تصادفي بين شش تيمار و چهار تكرار و  44قطعاه جوجاه

در هوای آزاد در مقابل نور آفتاب بر روی سطحي صاف و

(مخلوط نر و ماده) در هر تكرار (واحاد آزمایشاي) توزیاع

تميز پخش شدند .برای سرعت بخشيدن به فرآیند خشاک

شدند .دو فاکتور مورد بررسي شامل ميوة بلوط (صفر10 ،و

شدن ،در چندین مرحله ،ميوههاا زیار و رو شادند .بعاد از

 45درصد جيره) و کولين جيره (صفر و  5/7درصد جياره)

گذشت  15روز و رسيدن رطوبات مياوههاا باه حادود 15

بودند .بنابراین ،شش تيمار (گروه) آزمایشي وجاود داشات

درصد ،ميوه های خشک جماع آوری و آساياب شاده و باه

که در طول دورة پرورش با یكي از جيرههاای زیار ت ذیاه

مقدار الزم به جيرهها افازوده شادند .ميازان ماادة خشاک،

شدند .1 :جيرة بدون ميوه بلاوط ،بادون کاولين؛  .4جيارة

پروتئين خام ،چربي خاام ،خاکساتر ،فيبار خاام و عصاارة

بدون ميوه بلوط ،با کولين؛  .7جيرة حاوی  10درصد مياوة

عاری از ازت ميوة بلوط تعيين شاد [ .]0همچناين ،بعاد از

بلوط بدون کولين؛  .4جيرة حاوی  10درصد ميوة بلوط باا

عصارهگيری از نمونه های بلوط آساياب شاده ،ميازان فنال

کولين؛  .0جيرة حاوی  45درصد ميوة بلوط بادون کاولين؛

کل ،فنل غيرتانني و تاانن فشارده بار اسااس دساتورالعمل

 .6جيرة حاوی  45درصد ميوة بلوط با کولين .مياوة بلاوط

مربوطه و با استفاده از معرفهای فاولين سايو کاالتو ،پلاي

در سطوح فوق جای زین ذرت جياره شاد بادون ایان کاه

ونياال پلااي پيرولياادون و محلااول بوتااانول-کلریاادریک

ت ييری در درصاد ساایر ماواد خاوراکي جياره داده شاود.

اندازهگيری شد [.]16

کولين نيز به شكل کولين کلراید (کولين کلراید  65درصاد،
نوترکس بلژیک) و به ميزان  5/7درصد به جيره افزوده شد.
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جدول  .1تركیب و مواد مغذی جیرههای مورد استفاده در آزمایش
آغازین (یک تا  41روزگي)

ترکيبات جيره (درصد)

پایاني ( 44-44روزگي)

بدون بلوط

 % 10بلوط

 % 45بلوط

بدون بلوط

 % 10بلوط

 % 45بلوط

دانة ذرت

06/54

41/54

76/54

61/83

46/83

41/83

ميوه بلوط

-

10

45

-

10

45

کنجالة سویا

73/13

73/13

73/13

71/44

71/44

71/44

کربنات کلسيم

1/40

1/40

1/40

1/76

1/76

1/76

دیکلسيم فسفات

1/64

1/64

1/64

1/10

1/10

1/10

روغن گياهي

4/86

4/86

4/86

7/46

7/46

7/46

5/40

5/40

5/40

5/40

5/40

5/40

5/40

5/40

5/40

5/40

5/40

5/40

نمک

5/44

5/44

5/44

5/74

5/74

5/74

دی ال -متيونين

5/14

5/14

5/14

5/56

5/56

5/56

-

-

-

5/4

5/4

5/4

1

مكمل ویتامينه
2

مكمل معدني

ال -ليزین
ترکيب مواد م ذی جيره (محاسبه شده)

3

انرژی قابل سوختوساز (کيلوکالری /کيلوگرم)

4305

4887

4865

7505

4387

4365

پروتئين خام (درصد)

41/45

45/84

45/34

13/56

18/35

18/08

کلسيم (درصد)

5/37

5/34

5/30

5/86

5/83

5/88

فسفر قابل استفاده (درصد)

5/44

5/44

5/44

5/77

5/77

5/74

سدیم (درصد)

5/18

5/10

5/14

5/14

5/11

5/15

متيونين (درصد)

5/46

5/44

5/47

5/76

5/74

5/77

ليزین (درصد)

5/33

5/33

5/33

5/30

5/30

5/30

 .1این مکمل در هر کیلوگرم جیره ،مقادیر زیر را تأمین میکند :ویتامین  10555 :Aواحد بینالمللی ،ویتامین  0555 :D3واحد بینالمللی ،ویتامین 72 :E
میلیگرم ،ویتامین 0 : K3میلیگرم ،ویتامین  3/00 : B1میلیگرم ،ویتامین  13/2 ::B2میلیگرم ،ویتامین  0/00 :B6میلیگرم 2 :B9 ،میلیگرم5/53 :B12 ،
میلیگرم ،پانتوتنات کلسیم 11/6 :میلیگرم ،نیاسین 01/0 :میلیگرم ،کلرید کولین1 :گرم.
 .2این مکمل در هر کیلوگرم جیره ،مقادیر زیر را تأمین میکند :منگنز 110/0 ،میلیگرم ،روی 161/0 :میلیگرم ،آهن 155 :میلیگرم ،مس 25 :میلیگرم،
ید 1/100 :میلیگرم ،سلنیوم 5/0 :میلیگرم
 .3با توجه به این که در جیرههای آغازین و پایانی ،میوة بلوط به میزان  10و  25درصد ،بدون هیچ تغییری در درصد سایر مواد خوراکی جیرة جایگزین
ذرت شد ،میزان مواد مغذی جیرهها یکسان نیست.
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در پایان دورة آغازین (سن  41روزگاي) و پایاان دورة

نتايج و بحث
تجزیه تقریبي ميوه بلوط نشان داد ميزان ماده خشک ،چربي

(سه قطعه نر ،سه قطعه ماده) باه شاكل تصاادفي انتخااب،

خام ،پروتئين خاام ،خاکساتر ،فيبار خاام و عصااره بادون

وزن کشااي و کشااتار شااد و سااپس وزن کبااد و پااانكراس

نيتروژن در ایان مااده خاوراکي باهترتياب معاادل ،31/73

اندازهگيری شد .همچناين ،در زماانهاای فاوق ،اساتخوان

 0/4 ،1/8 ،6/18 ،11/33و  66/4درصد مادة خشک اسات.

آزمایش (سن  44روزگي) از هر تيمار ،شش قطعاه جوجاه

به عبارت دی ر ،عصارة عاری از ازت بخش اصلي و عمده

درشت ني جدا و درون کيسه های پالستيكي قرار داده شده

موجود در ميوة بلوط است .ميزان پروتئين خام مياوة بلاوط

و در دمای  -45درجة سانتيگراد ن هداری شدند .در زمان

( 6/18درصد) در مقایسه با ذرت ( 8/4درصد) کمتر است.

مناسب ،نمونهها یخگشایي شاده و باه مادت  15دقيقاه در

این یافتهها در توافق باا نتاایج قبلاي در ماورد مياوه بلاوط

آب جوش پخته شده و سپس گوشت و کالهک غضاروفي

ایراني است [ 14 ،1و .]43

جدا شد .وزن استخوان با استفاده از تارازوی دیجيتاال (باا

همچنين ،یافتههای پژوهش نشان داد ميوه بلوط ایراناي

دقت  5/551گرم) و طول استخوان با کوليس انادازهگياری

دارای  8/1درصد فنل کال 4/54 ،درصاد فنال غيار تاانني،

شد .تعيين حجم استخوان ،با قارار دادن اساتخوان در یاک

 6/58درصد تانن کل 5/80 ،درصد تانن هيدروليز شونده و

سيلندر مدرج حاوی  405ميلي ليتار آب و تعياين اخاتالف

 0/47درصد تانن فشرده (براساس ماده خشاک) اسات کاه

حجم آب به دست آمد .نسبت بين وزن اساتخوان درشات

این مقادیر در راستای گزارشهای قبلاي اسات [ 14و .]43

ني به حجم این استخوان باهعناوان چ االي محاسابه شاد.

در پژوهش دی ری ،ميازان تاانن مياوة بلاوط جن الهاای

همچنين ،ميازان کلسايم (اساپكتروفتومتری جاذب اتماي،

زاگرس 4/3 ،درصد گزارش شد [.]46

 )Hitachi Zacast 2300, Japanو فساافر (روش آمونيااوم

اثر سطوح مختل

وانادات -موليبدات) استخوان درشت ني نيز تعيين شد [.]0

بلوط و کولين جيره بر افازایش وزن

بدن ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک جوجههاا در

با استفاده از اطالعات بهدسات آماده ،دو شااخص معارف

دورههای مختلا

سالمت و وضعيت استخوان درشت ني نيز محاسبه شادند.

آزماایش در جادول  4نشاان داده شاده

است .در دورة آغازین ( 1تا  41روزگاي) ،پایااني (44-44

شاخص نخست با تقسيم وزن خاکستر اساتخوان بار طاول

روزگي) و همچنين کل دوره ( 44-1روزگي) ،جوجههاای

اسااتخوان [ ]48و شاااخص رابستيساايتي( )Robusticityبااا

ت ذیه شده با  45درصد ميوة بلوط نسبت باه ساطح صافر

تقسيم طول بر ریشه سوم وزن استخوان درشت ني محاسبه

(جيره بدون بلوط) ،افزایش وزن کمتری داشتند (.(p>5/50

شد [ .]44دادههای پژوهش باا نارمافازار  SASرویاه مادل

اگر چه استفاده از  10درصد ميوة بلوط ،ميزان افزایش وزن

خطي عمومي برای مادل  1تجزیاه [ ]43و مياان ينهاا باا

بدن را در دورة آغازین کاهش داد ( (p>5/50اما بر افزایش

استفاده از آزمون چند دامنهای دانكن در سطح احتمال پانج

وزن دورة پایاني و کل دوره ،اثر معناداری نداشت .در تمام

درصد مقایسه شدند.

دوره های پرورش ،مصرف خوراک جوجه هاا تحات تاأثير
Yijk=μ+αi+βj+αβij+eijk

معنادار ساطح مياوه بلاوط قارار ن رفات .نتاایج نشاان داد

که ،Yijk ،مقدار هر مشااهده؛  ،μمياان ين جمعيات؛  ،αiاثار

پرندگان ت ذیه شده با  10و  45درصد ميوه بلوط در تمامي

سطح ميوه بلوط؛  ،βjاثر کولين؛  ،αβijاثر متقابل مياوه بلاوط

دورههای آزمایش (باه اساتثنای ساطح  10درصاد در دورة

و کولين و  ،eijkاثر خطای آزمایش است.

پایاني) در مقایسه با سطح صافر ،ضاریب تبادیل خاوراک

()1
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باالتری داشتند ( .(p>5/50به عبارت دی ر ،استفاده از ميوه

در پي آن فرسایش موکوس روده ميشوند کاه احتمااالً بار

بلوط ضریب تبدیل خوراک را به طور نامطلوبي تحت تأثير

بهرهوری نيتاروژن جياره اثار زیاان باار دارد [ .]41کااهش

قرار داد .پژوهش هاای قبلاي نياز نشاان دادناد اساتفاده از

قابليااات اساااتفاده ماااواد م اااذی جياااره (پاااروتئينهاااا،

سااطوح  45و  40درصااد [ ]1و همچنااين  15و  45درصااد

کربوهيدراتها ،ویتامينها ،چربيها و ماواد معادني) [،]17

[ ]40ميوه بلاوط بار عملكارد جوجاه هاای گوشاتي تاأثير

افزایش دفع اندوژنوس اسيدهای آمينه [ ]13و آثار زیان بار

نامطلوب داشت.

بر اندام هایي مانند کبد و روده [ ]44از دی ر آثار زیاان باار

تشااكيل کمااپلكس بااين تاااننهااا و کربوهياادراتهااا و

تاننها بهشمار ميروند .با توجاه باه گساتردگي ایان آثاار

همچنين پروتئين ها مانع جذب گلوکز و اسيدهای آميناه از

نامطلوب ،کاهش عملكارد جوجاههاا در پاژوهش حاضار

روده و در نتيجه کاهش عملكرد مايشاود [ .]13همچناين،

ميتواند به آنها نسبت داده شود.

تانن ها باعث افزایش ترشح پروتئينهای اندوژنوس روده و
جدول  .2اثر سطوح مختلف میوه بلوط و كولین جیره بر افزایش وزن بدن ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک جوجههای
گوشتی در مراحل مختلف پرورش
افزایش وزن بدن(گرم)

مصرف خوراک(گرم)

یک تا 41

44-44

یک تا 44

یک تا 41

روزگي

روزگي

روزگي

روزگي

 44-44روزگي

ضریب تبدیل خوراک
یک تا 44

یک تا 41

44-44

یک تا 44

روزگي

روزگي

روزگي

روزگي

سطوح بلوط جيره (درصد)
صفر

354a

1474a

1374a

854

4674

7476

1/14b

4/13b

1/33b

10

646b

1143ab

1300a

817

4385

7037

1/43a

4/43ab

4/50a

45

655b

348b

1048b

854

4416

7418

1/74a

4/68a

4/17a

15

35

60

40

140

18

5/57

5/17

5/58

5/5551

5/54

5/557

5/34

5/14

5/14

5/5553

5/54

5/558

SEM
P value

سطح کولين جيره (درصد)
صفر

643b

1507

1685

347a

4044

7466

1/43a

4/46

4/58a

5/7

603a

1145

1333

635b

4636

7766

1/50b

4/45

1/83b

8

08

07

45

154

10

5/54

5/11

5/56

5/553

5/75

5/44

5/5551

5/76

5/43

5/5551

5/63

5/51

SEM
P value

 :a-bتفاوت ميان ينها با حروف نامشابه در هر ستون ،معنادار است (.(p>5/50
 :SEMخطای استاندارد ميان ينها.
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اثر جایگزینی ذرت با میوة بلوط با و بدون افزودن كولین بر عملکرد و ویژگیهای استخوان درشت نی جوجههای گوشتی

در دورة آغازین ،افزایش وزن بدن جوجاههاای ت ذیاه

مصرف خوراک ،افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک

شده با  5/7درصد کولين در مقایسه با سطح صفر ،افازایش

اثر مشابهي داشته است .در صورت کارآیي افازایش ساطح

معنااااداری را نشاااان داد ( .(p>5/50در دوره  44تاااا 44

کولين بر کااهش آثاار زیاان باار مياوه بلاوط ،مايبایساتي

روزگااي و کاال دوره پاارورش ،تفاااوت معناااداری از نظاار

جوجه ها در مقابل افزایش سطح بلوط بسته به سطح کولين

افزایش وزن بدن بين دو سطح کولين مشاهده نشد .افزودن

جيره ،پاسخ متفاوتي از نظر پارامترهای عملكرد بروز دهناد

 5/7درصد کولين به جيره در دورة آغاازین باعاث کااهش

که چنين اثاری مشااهده نشاد .در پژوهشاي ،باين ساطوح

معنادار مصرف خوراک نسبت به سطح صافر شاد ولاي در

مختل

تانن ( 5/50تا  1/33درصد) موجود در لوبيای فاباا

دورة رشد و کل دوره ،اخاتالف معنااداری باين دو ساطح

و متيااونين جيااره ( 5/73تااا  1/410درصااد) ،اثاار متقاباال

کولين مشاهده نشد .همچنين افزودن کولين باعاث کااهش

معنا داری در رابطه با ميزان ابقاای نيتاروژن و انارژی قابال

معنادار ضریب تبدیل خوراک در دورة آغازین و کال دوره

متابوليسم جيره یافت نشد و افزایش ساطح متياونين جياره

( 44-1روزگي) نسبت به ساطح صافر شاد ( .(p>5/50در

نتوانست از باروز آثاار زیاان باار تاانن بار ایان پارامترهاا

توافق با این نتایج ،گزارش شده افازودن کاولين باه جيارة

جلوگيری کند .احتمال داده شد کارآیي متيونين در کااهش

جوجههای گوشتي باعث بهبود افزایش وزن ميشود [.]11

آثار نامطلوب تانن ها ،به نوع تاانن ماورد اساتفاده بسات ي

با توجه باه اهميات فرآیناد متيالسايون در سامزدایاي

داشته باشد .همانطور که قبالً اشاره شد ،تاننها به دو ناوع

ترکيبات تانني ،انتظار مي رود افزودن ترکيبات دهنده گاروه

قابل هيدروليز و متراکم تقسيمبندی ميشوند .تاانن لوبياای

متيل و به ویژه متيونين و کولين بتواند باعاث تحریاک ایان

فابا از نوع متراکم است در حالي که افزایش سطح متياونين

فرآیند و درنتيجه سم زدایي و دفع اسيدگاليک شوند [ .]6بر

جيره برای سم زدایاي اسايد تانياک کاه ناوعي تاانن قابال

همين اساس ،افزودن متيونين به جيره ،باعث بهبود افازایش

هياادروليز اساات ،ماايتوانااد مااؤثر واقااع شااود .در فرآینااد

وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک جوجههای ت ذیه شده با

سمزدایي ،نخست اسايد تانياک هيادروليز و بعاد از متيلاه

سورگوم حااوی تاانن بااال شاد [ .]8افازودن کاولين و یاا

شدن ،از طریق ادرار دفع مي شود ،در حالي کاه تااننهاای

متيونين به جيره توانست از کااهش عملكارد جوجاه هاای

متراکم ،پایدارتر بوده و کمتر هيدروليز ميشوند [ .]75آناليز

ت ذیه شده با سورگوم حاوی تانن باال جلاوگيری کناد [.]6

ميوة بلوط نشان داد بخش عمدة تانن موجود در ایان ماادة
خوراکي نيز از نوع تانن فشارده (متاراکم) اسات .بناابراین،

اخيراً نيز گزارش شاده افازایش ساطح کاولين ،متياونين و

شاید بتوان عادم کاارآیي کاولين در سامزدایاي ایان ماادة

پروتئين جيره باعث بهباود عملكارد جوجاه هاای گوشاتي

خوراکي را به نوع تانن موجود در آن نسبت داد.

ت ذیه شده با ميوة بلوط شده است [.]14

داده های مربوط به اثر سطح ميوة بلوط و کاولين جياره

برخالف نتایج قبلي ،در پاژوهش حاضار در رابطاه باا

بر وزن نسبي کبد و پانكراس (جادول  )7نشاان مايدهناد

صفات عملكردی (افزایش وزن بادن ،مصارف خاوراک و

وزن این اندام هاا در سان  41و  44روزگاي تحات تاأثير

ضریب تبدیل خوراک) اثر متقابل معناداری بين سطح بلوط

سطح ميوه بلاوط ،کاولين و یاا اثار متقابال باين آنهاا قارار

جيره و کولين مشاهده نشد .این یافتهها به معنای آن اسات

ن رفت .ت ذیه با جيره هاای غناي از تاانن بار وزن کباد و

که پاسخ جوجه ها به افزایش سطح ميوه بلوط تحات تاأثير

پانكراس جوجههای گوشتي ،آثار یكساني به همراه نداشاته

سااطح کااولين جيااره قاارار ن رفاات و افاازودن کااولين بااه

است .در برخي پژوهشها ،مصرف تاانن بااال وزن کباد را

جيرههای حاوی سطوح صفر 10 ،و  45درصاد بلاوط ،بار
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اثر سطوح مختل

تحت تاأثير قارار ناداده اسات [ 40و ]43در حاالي کاه در

بلوط و کولين جياره برخصوصايات

برخي دی ر ،وزن کبد افزایش معناداری را نشان داده است.

استخوان درشت ني در سن  41روزگي در جدول  4نشاان

دليل افزایش وزن کبد به آثار سمي تااننهاا بار ایان انادام

داده شااده اساات .در ساان  41روزگااي ،سااطوح  10و 45

نسبت داده شده است [ .]4در مورد وزن پانكراس نيز نتایج

درصااد بلااوط باعااث کاااهش معنااادار حجاام اسااتخوان در

متفاوتي گزارش شده است .برخي یافتهها نشاندهندة عادم

مقایسه با سطح صفر شد .ساایر ویژگايهاای درشات ناي

تأثير تانن جياره بار وزن پاانكراس هساتند [ 40و ]43و در

تحت تأثير معنادار قرار ن رفتند .نتایج نشان داد اثار متقابال

مقابل ،در برخي دی ر ،افازایش انادازة پاانكراس مشااهده

معناداری بين ساطح کاولين و بلاوط جياره در ماورد وزن،

شده است [ 7و .]14حضور تاننها در جيره باعث غيرفعاال

طول و ميزان فسفر استخوان درشت ني مشاهده شاد .وزن

شدن آنزیمهای پانكراس مايشاود .بناابراین ،فعاليات ایان

و طول استخوان درشت ني در جوجههای ت ذیاه شاده باا

اندام برای توليد آنزیمهای بيشتر ،افزایش ميیابد که هماين

جيره های حاوی  10درصد مياوة بلاوط بادون کاولين ،در

وضعيت ،اندازه آن را افزایش ميدهد [ .]14نوع پارامترهای

مقایسه با جيره های بادون بلاوط و بادون کاولين ،کااهش
معناداری را نشان داد در حاالي کاه ایان کااهش در ماورد

مورد بررسي (افزایش وزن بدن ،مصارف خاوراک و باازده
غذایي) ،منبع تانن و نوع مادة خوراکي ،غلظت تانن ،عوامل

جوجه های ت ذیه شده با جيرة حاوی  10درصد ميوة بلوط

حيواني (گونه ،سن و سطح توليد) ،طاول دورة آزماایش و

مكمل شده با کولين مشاهده نشد .از آنجا که تنهاا تفااوت

ساختار جيره (سطح و منبع پروتئين) ،از مهمتارین عاواملي

دو جيره ،استفاده یا عدم استفاده از کاولين اسات مايتاوان

هستند که آثار تاننها را تحت تأثير قرار ميدهند [ .]17همة

چنين نتيجه گرفت که افزودن کاولين باه جيارة حااوی 10
درصد ميوة بلوط ،از آثار این مادة خوراکي بر وزن و طاول

ایاان عواماال ماايتواننااد باعااث ایجاااد تفاااوت درنتااایج
پژوهشهای مختل

استخوان درشت ني جلوگيری کرد.

شوند.

جدول  .3اثر سطوح مختلف بلوط و كولین جیره بر وزن نسبی (درصد وزن بدن) كبد و پانکراس در سن  21و  42روزگی
کبد
 41روزگي

پانكراس
 44روزگي

 41روزگي

 44روزگي

سطوح بلوط جيره
صفر
10

7/54
7/55

4/65
4/41

5/74
5/76

5/41
5/47

45

7/50

4/70

5/77

5/44

SEM

5/10

5/4

5/51

5/51

سطح کولين جيره
صفر
5/7

4/34
7/17

4/73
4114

5/70
5/74

5/47
5/41

SEM

5/14

5/16

5/51

5/51

 :a-bتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ستون ،معنادار است (.(p>5/50
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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در سن  44روزگاي ،شااخص وزن خاکساتر باه طاول

داده شده جذب مواد معدني از جمله کلسيم ،فسفر ،سدیم،

استخوان ،در سطوح  10و  45درصد بلاوط در مقایساه باا

پتاسيم ،منيزیوم ،آهن و کبالات در جوجاههاای گوشاتي و

سطح صفر کاهش معناداری را نشان داد (جدول .)0

همچنين مرغ هاای ل هاورن ت ذیاه شاده باا جيارة حااوی

ویژگيهای استخوان درشتني در سن  41و  44روزگي

سورگوم با تانن باال کاهش یافت [ 15و  .]10باا توجاه باه

تحت تأثير معنادار سطح کولين جيره قرار ن رفتند .اثر متقابل

نقش بسيار مهم مواد معدني در سالمت استخوانها ،کاهش

معناداری بين سطح بلوط و کولين جياره درباارة پارامترهاای

جذب آنها ميتواند بر سالمت استخوان ها اثرگذار باشد.

استخوان درشتني در سن  44روزگي مشاهده نشد.

به طور کلي ،یافته های پژوهش نشان داد اساتفاده از 10

پارامترهای مختلفي مانند ميزان خاکستر ،استحكام ،وزن

و  45درصد ميوة بلوط در جيرة جوجههای گوشتي باعاث

و حجم اساتخوان ماي توانناد باه عناوان معيارهاای تعياين

کاهش عملكرد مي شود و افزودن کولين به جيره ،نميتواند

وضعيت و سالمت استخوان در طيور اساتفاده شاوند [.]47

از بروز آثار نامطلوب ميوة بلوط جلوگيری کند.

همچنااين دو شاااخص نيااز بااهعنااوان معيارهااای سااالمت
استخوان درنظر گرفته ميشوند :شاخص اول با تقسيم وزن

تشكر و قدردانی

خاکستر استخوان بر طاول اساتخوان درشات ناي محاسابه

این پژوهش با حمایت مالي دانشا اه یاساوج انجاام شاده

ميشود .ميزان باالتر این شاخص نشاندهندة تراکم بيشتر و

اساات کااه باادینوساايله از مساائولين محتاارم دانشاا اه،

سالمت بيشتر است [ .]48شااخص رابستيساتي باا تقسايم

سپاس زاری ميشود.

طول استخوان بار ریشاة ساوم وزن اساتخوان درشاتناي
منابع

محاسبه ميشود .مقادیر پایينتر نشاندهندة ساالمت بيشاتر

[ .]1غریباي س ،هوشاامند م و نقاايهااا ر ( )1734تااأثير

استخوان است [.]44

استفاده از ميوة بلوط ) (Quercus brantii Lindlخام

با توجه به کااهش معناادار شااخص وزن خاکساتر باه

و فاارآوری شااده در جيااره باار عملكاارد و فلااور

طول استخوان در سن  44روزگاي در جوجاههاای ت ذیاه

ميكروبي روده کور جوجه هاای گوشاتي .توليادات

شده با  10و  45درصد ميوة بلوط ،ميتوان نتيجه گرفت که

دامي.417-457 :13 .

ت ذیه با ميوة بلوط بر سالمت استخوان درشت ني اثر زیان
بار داشته است .گزارش شده ت ذیه با کنجالاه کلازا و ذرت

[ .]4ورمقاااني ص ع ،یعقااوب فاار ا ،قااره داغااي ع ا و

خوشهای باعث بروز اختالالت پا در جوجهها ميشاود کاه

جعفری ه ( )1780استفاده از ميوة بلوط تااننگياری

احتماالً بهدليل وجود سطوح باالی تانن در این خاوراکهاا

شده در جيارههاای غاذایي جوجاه هاای گوشاتي،

است [ .]6نتایج قبلي نياز نشاان داد اساتفاده از  10درصاد

پژوهش و سازندگي.08-05 :13 .
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)[3]. Ahmed AE, Smithard R and Ellis M (1991
Activities of enzymes of the pancreas, and the

ني را کاهش داد .این نتایج به آثار زیان باار ساطوح بااالی

lumen and mucosa of the small intestine in
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Abstract
This experiment was conducted to investigate the effects of dietary inclusion of different levels of oak
acorn (OA) with and without choline addition in broilers diet. The total of 528 one-day-old chicks were
used in a factorial arrangement based on completely randomized design, with six treatments, four
replicates and 22 chicks per each. Two studied factors were choline (0 and 0.3% diet) and OA (0, 15 and
20% diet). In starter (d 1-21) and finisher (d 22-42) diets, corn was replaced with 15 and 20% OA,
without any change in percentage of other dietary feed ingredients. The findings indicated that feeding
birds with diets containing 20% OA reduced body weight gain during starter, finisher and entire period (d
1-42) of the study when compared to the diet without OA (P<0.05). Dietary inclusion of 15 and 20% OA
increased feed conversion ratio (except for 15% OA in finisher phase) compared to the level of 0%,
throughout the study (P<0.05). Dietary supplementation with 0.3% choline improved starter and overall
feed conversion ratio (P<0.05). There was no significant interaction between OA level and choline for
body weight gain, feed intake and feed conversion ratio. Replacing corn with OA resulted in a significant
reduction in tibia bone ash weight/length index, at 42-day of age (P<0.05). In conclusion, substitution of
corn with 15 and 20% OA reduced the performance of broilers. Addition of choline did not prevent
reduction in performance of OA-fed birds.
Keywords: broiler, choline, oak acorn, performance, tibia.
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