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 چكيده

هاای گ  انی، از    بر عملکرز و  ل ر روزۀ کا ر ج جاه   د  با اییداینیک  خام و  رآوری منظ ر برریی تأثیرات زو یطح می ۀ بل ط به
قطعاه   17زر قالب طرح کامالً تااز ی با پنج تیمار و کهاار تکارار )هار تکارار باا       500اب روز  ی یۀ ک قطعه ج جۀ یک 340 تعداز

عنا ان  ااهد و تیمارهاای     کنجالۀ ی یا )بدون این از  از می ۀ بل ط( باه  ا با جیرۀ بر پایۀ یرت  تیمار اول، ج جۀ نر و ماز ( این از   د
 اد  تغذیاه  ادند   ارآوری میا ۀ بلا ط باا         زرصد بل ط خام یا  ارآوری  25یا  20 های حاوی  با جیر  ترتیب ، یه، کهار، و پنج بهزو

و  20  ایان از  از  (P<05/0زاری کااهس زاز )  طا ر معنای   اییداینیک میزان ترکی ات  نلی ) نل کل، تانن کال، و تاانن  شارز ( را باه    
، اماا زر بلا ط   (P<05/0 ااهد کااهس زاز )   هاا را زر مقایتاه باا گارو      زرصد بل ط خام زر جیر ، میزان ا زایس وزن بدن ج جه25

زار ضاریب ت ادیل غاذایی را باه زن اال        د ( ا زایس معنی  د  این کاهس مشاهد  نشد  این از  از می ۀ بل ط )خام و  رآوری  رآوری
ایج نشان زاز این از  ای قرار نگر ت  نن تأثیر تیمارهای تغذیه روزگی تحت42و  21کلی و اییدالکنیک زر   های ای  زا ت   مار باکنری
ی گ  نی باعث کاهس عملکرز  د و بناابراین، ایان از  از   ها زرصد جیرۀ ج جه25و  20به میزان  د   یا  رآوریاز می ۀ بل ط خام و 

 این یط ح قابل ت صیه نیتنند 

 گ  نی،  رآوری، می ۀ بل ط   اییداینیک، تانن، ج جۀ ها: واژه كلید
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 مقدمه

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

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

مار ی زر کش ر وارزاتی ایت و بناابراین یااالنه مقاازیر    

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

گیاهان ب می مناطق گرمتیری و خشک مانند ایران، زرخت 

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

ارزان، قیمات   ی مانناد یلزرخت بل ط به زالاین از  از می ۀ 

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

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

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

زر برخی ما ارز   آنکیب  یمیایی زهد که تر بل ط نشان می

ویاژ  نشایانه    بهها  کرب هیدرات و (15) ایتمشابه غالت 

(  بنابراین، ایان  5) زهند می   را تشکیل میاصلی این  بخس

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

 را زارز  

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

هایی انجام  د  که با ننایج  خی کش رهای زنیا پژوهسو بر

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

زار مااارف خاا راس و وزن باادن   یاا ب کاااهس معناای 

آوری  روزگی  اد  همچناین،  ار   42زر های گ  نی  ج جه

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

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

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

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

گاذاری بار    گاذار زر  ااز اول تخام    زر جیرۀ مرغاان تخام  

کاه تغذیاه باا جیارۀ      عملکرز آنان تأثیری ندا ت، زرحاالی 

زار عملکارز  اد    هس معنیزرصد بل ط باعث کا30حاوی 

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

زاری بار ا ازایس وزن    غذایی ج جۀ گ  انی تاأثیر معنای   

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

(  8 ا ز )  زار ا ازایس وزن روزاناه مای    باعث کاهس معنی

هاای گ  انی    ۀ ج جاه زرصد بل ط زر جیر5/33این از  از 

 اد    های تغذیاه  روزگی، وزن ج جه35باعث گرزید تا زر 

زرصد کمنر با اد اماا   12 با بل ط زر مقایته با گرو   اهد

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

های گ  نی با میا ۀ   زرصد یرت جیرۀ ج جه50جایگزینی 

باا گارو    زار وزن بدن زر مقایتاه   بل ط باعث کاهس معنی

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

زاری بر عملکرز  زرصد جیرۀ بلدرکین ژاپنی، تأثیر معنی20

 (  13ندا ت )

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

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

هااا عاماال اصاالی    تااانن  ای ایاات ترکی ااات ضاادتغذیه 

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

های گیاهی با وزن م لک لی من اوت   ن ل ها، پلی   تانن(22)

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

زهندۀ تاأثیرات ناامطل ب    های گ ناگ ن نشان ننایج پژوهس

و جاذب ما از   ها همم  تانن  ها بر عملکرز طی ر ایت تانن

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

کننااد و قابلیاات هماام و ارزش  هااا را مخناال ماای وینااامین

(  بات جاه باه   8و  7)زهناد   ای خ راس را کاهس مای  تغذیه

ها، جتنج  برای یاا نن راهکارهاای    تأثیرات نامطل ب تانن

اگ نی های گ ن روش  کاهس میزان تانن اهمیت  راوان زارز

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

 ازیکای    ها پیشنهاز  د  ایت کاهس تأثیرات نامطل ب آن

باا ما از   هاای غنای از تاانن     خ راس  رآوریها،  این روش

 هااای محاایط زر  (11) ایاات  اایمیایی ماننااد اییدایاانیک

روز و  بین می از یل لیۀ زی ار یکپارکگی، ییقلیا و اییدی

 ازاننشار ترکی ات  نا لی   یرعتو  انحالل قدرت، رننیجهز

(  9یاباد )  ا ازایس مای   اطاراف  محایط  به گیاهی های با ت

ت اند باعث تغییر زر میزان و یا   رآوری با ایید و یا قلیا می
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(  زر ما رز تاأثیرات میا ۀ بلا ط     8ها   ز ) یاخنمان تانن

نی، های گ  ا   د  با اییداینیک بر عملکرز ج جه  رآوری

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

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

 گزارش  د  ایت  

هدف از پژوهس حاضر، برریی تأثیرات این از  از زو 

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

 های گ  نی ب ز  میکروبی روزۀ ک ر ج جه

 

 ها و روش مواد

هاای   می ۀ بلا ط زر  اال پااییز باه میازان الزم از جنگال      

ها بعاد از   آوری  د  می   زاگرس اطراف  هر یای ج جمع

برای  ارآوری هار     کنی، خشک و یپ  آییاب  د پ یت

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

 790لیناار اییدایاانیک و   میلاای 31ماا الر اییدایاانیک ) 

کارزن آرز   ینر آب مقطر( این از   د  بعاد از مخلا ط  ل میلی

یااعت زر   12 مادت  بل ط و محل ل م رزنظر، آرز بل ط به

گذاری  د و یاپ  باه    خانه زرجۀ یلتی س گرم 37 زمای

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

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

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

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

 ( 12گیری  د ) انداز 

روز   قطعاه ج جاۀ یاک    340 تعاداز زر این تحقیق، از 

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

 42مادت   بهقطعه ج جه )مخل ط نر و ماز (  17تکرار و  4

  1این از   د  تیمارهای آزمایشای ع اارت ب زناد از:    روز 

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

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

 جیاارۀ حاااوی  4 ااد ،  زرصااد بلاا ط  اارآوری20 حاااوی

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

 ادۀ ما از    ایااس مقاازیر ت صایه   هاا بر   د   جیر   رآوری

( برای زو زورۀ آغازین 14های گ  نی ) مغذی برای ج جه

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

UFFDA  (  زر ط ل زورۀ پارورش،  1تنظیم  دند )جدول

ص رت آزاز به آب و خا راس زینریای    ها به تمامی ج جه

و میازان ماارف   ها ه نگای تا زین  ادند     زا نند  ج جه

کرزن وزن خ راس  ص رت ه نگی با کم ها به خ راس ج جه

گیاری و ضاریب     د  اناداز   باقیماند  از وزن خ راس زاز 

ت اادیل محایاا ه  ااد  زر طاا ل زورۀ پاارورش، تعااداز     

 د ، به زقت ث ات و ماارف    های حذ ی و یا تلف ج جه

ها تاحیح  د و زر محای ات ضاریب   خ راس برایاس آن

 یی، م رز ت جه قرار گر ت ت دیل غذا

روزگاای( و پایااانی آزمااایس 21زر پایااان زورۀ آغااازین )

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

نززیک به میانگین آن واحد اننخاب و پ  از تا زین کشانار   

 دند  یپ  وزن ک د، پانکراس، و کربای مح طاۀ  اکمی    

تعااداز  رش اامامنظاا ر  هگیااری  ااد  همچنااین، باا  انااداز 

، ک رهای  روز  م ج ز زر و اییدالکنیککلی . ایهای  باکنری

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

 اد  ریخناه  اد و     هاای یانرون و تا زین    به زرون  الک ن

کشااورزی   ۀ نایی زانشاکد  به آزمایشگا  میکروببال اصله 

کشات   ها از روش مننقل  د  برای کشت و  مارش باکنری

گیری  د  یاپ    ابندا وزن نم نه انداز  این از   د  ای ی ر 

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

ازای هار نم ناه از هار     زینگا  ورتک  مخل ط گرزیاد  باه  

تکاارار،  ااس ل لااۀ آزمااایس یاانرون از یااک تااا  ااس     

یاۀ  های یریالی بار پا  گذاری  د  زر مرحلۀ بعد، رقت  مار 
لینر از محل ل تهیه  د  یپ   زر حجم نهایی یک میلی 1-10

و  EMBها باه محایط کشات     میکرولینر از تمامی رقت 100

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

کمک  محل به پیپت پاین ر ینرون )پیپت پاین ری که زر زو

 ای زاز   د   زرآمد  ب ز( کشت ی ر  L عله به  کل 
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 در آزمایش شده های استفاده . تركیب و مواد مغذی جیره1جدول 

 م از خ راکی )زرصد(
 1(روزگی1-21) آغازین  

 
 1(روزگی22-42) پایانی

 25 20  اهد 25 20  اهد

 35/35 41/41 65/65 68/29 74/35 75/59 یرت

 43/32 85/31 52/29 18/38 60/37 30/35 زرصد( 44کنجالۀ ی یا )

 25 20 - 25 20 - ل طمی ۀ ب

 16/1 18/1 29/1 06/1 09/1 28/1 کربنات کلتیم

 20/1 22/1 28/1 49/1 51/1 57/1  ت ات کلتیم زی

 86/3 36/3 36/1 44/3 94/2 1 گیاهی روغن

 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 2مکمل وینامینی

 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 3مکمل معدنی

 33/0 33/0 32/0 44/0 43/0 42/0 نمک

 16/0 15/0 09/0 22/0 22/0 15/0 منی نینال  زی

        د  م از مغذی محای ه

 کیل کالری  ویاز ) انرژی قابل ی خت

 زر هر کیل گرم(
2880 2880 2880 2980 2980 2980 

 62/18 62/18 62/18 71/20 71/20 71/20 )زرصد( پروتئین خام

 84/0 84/0 84/0 9/0 9/0 9/0 کلتیم )زرصد(

 33/0 33/0 33/0 41/0 41/0 41/0  ت ر قابل این از  )زرصد(

 14/0 14/0 14/0 18/0 18/0 18/0 یدیم )زرصد(

 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 منی نین )زرصد(

 93/0 93/0 93/0 99/0 99/0 99/0 لیزین )زرصد(

 زرصد بل ط  25: جیرۀ حاوی 25زرصد بل ط، و 20جیرۀ حاوی  :20جیرۀ  اهد بر پایۀ یرت بدون این از  از بل ط،    اهد: 1

 E:المللی، وینامین  واحد بین D32000: المللی، وینامین  واحد بین A :9000کند: وینامین    مکمل وینامینی زر هر کیل گرم جیر ، مقازیر زیر را تأمین می2

گارم،   میلای  B9 :2گرم،  میلی B6 :88/5گرم، وینامین  میلی B2 :2/13گرم، وینامین  میلی B1 :55/3گرم، وینامین  میلی K3 :4المللی، وینامین  واحد بین 18

B12 :03/0 گرم  1گرم، و کلرید ک لین:  میلی 4/59گرم، نیایین:  میلی 6/19گرم، پانن تنات کلتیم:  میلی 

گارم، یاد:    میلای  8گرم، م :  میلی 50گرم، آهن:  میلی 55گرم، روی:  میلی 65کند: منگنز:    مکمل معدنی زر هر کیل گرم جیر ، مقازیر زیر را تأمین می3

 گرم  میلی 4/0گرم، و یلنی م:  میلی 9/1

 

زر  اارایط هاا ازی و  EMBزر پایااان، محاایط کشاات 

MRS زرجاۀ یلتای س    37ه ازی زر زمای  زر  رایط بی

(  بارای ایجااز   24گذاری  د ) خانه یاعت گرم 24مدت  به

هاای کشات بااکنری زرون     ا محایط ه ازی، ابناد   رایط بی

لینر آب مقطار روی   میلی 30زییکات ر جای گر ت  یپ  

گ  پک ریخنه  د و زاخل زییکات ر قارار گر ات  زرب   

ط ر کامل بتنه  د تا اطمینان حاصل  زقت و به زییکات ر به

منظا ر   کناد  همچناین باه      ز، ه ا به زاخل آن ن  ی نمای 
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زر زاخل زیایکات ر، از  ه ازی  اطمینان از وج ز  رایط بی

 ( 23ه ازی این از   د ) ن ارهای تأیید  رایط بی

، 902ال  پرگناه )یاانا اس   ۀیپ  باا زیانگا   امارند   

هاای   ایران(، تعداز باکنری  امارش و باا ت جاه باه رقات     

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

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

مدل خطای   ۀروی SAS ا زار آماری حاصل از پژوهس با نرم

ای  کمک آزم ن کندزامنه ها به عم می تجزیه  د و میانگین

 ( 20زانکن مقایته  دند )

 
 نتایج و بحث

نشان زاز   د  ایت   2بل ط زر جدول می ۀ  تقری ی ۀتجزی

میا ۀ   بدون نینروژن، بخس اصلی ترکی ات  یمیایی ۀعاار

های زیگر همخا انی   زهد که با گزارش را تشکیل می بل ط

 ( 22زارز )

ت جهی ترکی ات  نلی و   ایانبل ط زارای مقازیر  ۀمی 

ها مطابقت زارز )جادول   تانن ب ز که با ننایج زیگر پژوهس

هاای   بلا ط جنگال  میا ۀ   ، میازان تاانن زر  ی(  زر پژوهش3

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

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

 ( 22زرصد منغیر ب ز )72/11

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

 شرز  زرننیجۀ  رآوری می ۀ بل ط باا اییدایانیک کااهس    

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

ن  شارز   مرب ط به  نل کل و کمنرین میزان کاهس، زر تان

های حاوی تانن زر قلیا و ایید  مشاهد   د  خیتاندن جیر 

 زالیل مهمنرین از یکی  ز   می  نلی ترکی اتباعث کاهس 

 زر یال لی ۀ زیا ار  یکپاارکگی  ر انن  اززیات  ،کاهس این

 قادرت  ا ازایس  زرننیجاه  و ییقلیاا  و ایایدی  هاای  محیط

 به گیاهی های با ت از ترکی ات ایناننشار  یرعت و انحالل

 ( 9) ایت اطراف محیط

 

 خشک( ۀدر آزمایش )درصد ماد شده استفاده بلوطمیوۀ  تركیبات .2جدول 

  ی ر خام خاکتنر کربی خام پروتئین خام خشک ۀماز جزا
بدون  ۀعاار

 نینروژن

 39/77 37/5 01/1 14/10 09/6 61/96 میزان

 

 خشک( ۀد)درصد ماشده  فرآوری خام و بلوطمیوۀ  یفنل تركیبات. 3جدول 

 تانن  شرز  تانن کل  نل کل می ۀ بل ط

 a42/8 a05/6 a23/5 خام

 b04/4 b27/4 b31/4  د   رآوری

SEM 57/0 21/0 19/0 

 6/17 4/29 0/48 زرصد کاهس

a-bزر هر ین ن، ت اوت ارقام با حروف نامشابه، معنی : ( 05/0زار ایت>P ) 

SEMها : خطای ایناندارز میانگین 
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ی آزمایشی بر عملکرز )ا ازایس وزن بادن،   اثر تیمارها

هاا زر   مارف خ راس، و ضاریب ت ادیل غاذایی( ج جاه    

نشاان زاز   اد     4های گ ناگ ن آزمایس زر جادول   زور 

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

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

-42(  زر زورۀ پایاااانی )P<05/0)زار کااااهس زاز  معنااای

 د  با بل ط خام زر مقایتاه باا    روزگی( پرندگان تغذیه22

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

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

حاوی بل ط خام تغذیه  دند زر مقایته باا گارو   ااهد،    

هاای   روزگی( ج جاه 42(  وزن نهایی )P<05/0کمنر ب ز )

و  1811ترتیاب   زرصد بل ط خام )باه 25و  20 د  با  تغذیه

طا ر   گرم( به 2137گرم(، زر مقایته با گرو   اهد ) 1722

(  ت اوتی زر مارف خ راس P<05/0زاری کمنر ب ز ) معنی

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

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

با پرندگان  اهد مشاهد  نشاد  زر زورۀ آغاازین، ماارف    

یاا   20 اد  باا جیارۀ حااوی      های تغذیه خ راس زر ج جه

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

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

 آزمایشی ازنظر مارف خ راس مشاهد  نشد 

 

 آزمایش گوناگونهای  های گوشتی در دوره ثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد جوجها .4جدول 

 پارامنر
آزمایشی هایتیمار    

SEM  خام 25 فرآوری 25 خام 20 فرآوری 20 شاهد  

  ا زایس وزن بدن )گرم(

 703a 702a 629b 706a 641ab  21  یروزگ21-1

 1388a 1237ab 1136b 1192ab 1034b  76  یروزگ42-22

 2091a 1938ab 1765b 1898ab 1675b  85  یروزگ42-1

 مارف خ راس )گرم(

 c1146 ab1283 bc1191 a1337 abc1247  42  یروزگ21-1

 108  2935 3147 3066 3147 3018  یروزگ42-22

 124  4203 4303 4250 4491 4157  یروزگ42-1

 ضریب ت دیل غذایی

 b63/1 a83/1 a89/1 a90/1 a95/1  064/0  یروزگ21-1

17/2  یروزگ42-22 b 54/2 ab 70/2 a 64/2 a 84/2 a  13/0 

99/1  یروزگ42-1 b 32/2 a 41/2 a 27/2 a 51/2 a  087/0 

 جیارۀ حااوی  : خام 20 د  با اییداینیک،  زرصد بل ط  رآوری20 جیرۀ حاوی:  رآوری 20، (بر پایۀ یرت و بدون این از  از بل ط) جیرۀ  اهد:  اهد

 زرصد بل ط خام 25 جیرۀ زارای: خام 25 د  با اییداینیک، و  زرصد بل ط  رآوری25 جیرۀ حاوی:  رآوری 25ل ط خام، زرصد ب 20

a-cزر هر رزیف، ت اوت ارقام با حروف نامشابه، معنی : ( 05/0زار ایت>P ) 

SEMها : خطای ایناندارز میانگین 
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 اد  باا    های تغذیه های آزمایس، ج جه زر تمامی زور 

زرصد بل ط خام زر مقایته با گرو   اهد ضریب 25و  20

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

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

هاای ق لای    ها، تأثیرات نامطل ب زا ت  زر پژوهس ج جه

نیز این اثر مشااهد   اد  ایات  زر هماین زمیناه، تغذیاۀ       

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

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

   (5)با گرو   اهد  د 

تاا ان بااه تااأثیرات  هااا را ماای کاااهس عملکاارز ج جااه

ها نت ت زاز  می ۀ بل ط خام مقازیر باالیی  ای تانن ضدتغذیه

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

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

 ا ند و باه    هاا مای   ها، م از معدنی، و وینامین کرب هیدرات

ای و قابلیات همام ما از مغاذی      همین زلیل، ارزش تغذیه

زلیل تشکیل ترکی ات  ها به تانن ( 7) زهند جیر  را کاهس می

و  هاا از جاذب گلا کز    ها و پروتئین پیچید  با کرب هیدرات

کنناد   اییدهای آمینه ضروری از روزۀ ک کک جل گیری می

ت انند باعاث کااهس ایان از  از     ها می همچنین، تانن(  19)

ها با اتاال باه   انرژی و اییدهای آمینه ضروری   ند  تانن

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

ی نگهداری زلیل عدم تأمین م از مغذی برا به این ترتیب، به

 ( 11یابد ) و ر د حی ان، عملکرز کاهس می

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

زاری   اد ، اخانالف معنای     رآوری گرو   اهد و زو گرو  

زهنادۀ تاأثیرات    ت اناد نشاان   مشاهد  نشد  ایان نناایج مای   

ی زمند  رآوری باا اییدایانیک با اد  تاأثیرات یا زمند      

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

هاا نتا ت زاز   ا ز  همچناین      یاخنار )یااخنمان( تاانن  

زلیل تأثیرات  ها ممکن ایت به تأثیرات مطل ب این  رآوری

متنقیم  رآوری روی یاخنار و قابلیت همم پروتئین با د 

هایی که با کنجالۀ غنی  (  قابلیت همم نشاینه زر ج جه8)

ذر زرخاات یااال )ناا عی زرخاات بلنااد مناااطق از تااانن باا

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

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

زلیال ا ازایس  عالیات آنازیم      ت اند تا حدوزی باه  به  ز می

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

 اد    زلیل کاهس میزان تانن زر کنجالۀ  ارآوری  ت اند به می

با د که ایان وضاعیت باعاث کااهس تشاکیل کماپلک        

آمایالز( زر محن یاات    آنازیم )آل ااا   اا  نشاینه و تاانن  ا تانن

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

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

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

هاا زا انه با اند      ت انند اثری مانناد تاانن   این واحدها نمی

 اکل پلیمار    احنماالً تانن منراکم زر محیط اییدی رقیق، به

زلیال انادازۀ    آید و با تشکیل پلیمرهای ینگینی که باه  زرمی

هاا را از   بزرگشان غیرقابل حل هتنند ت ان ری ب پروتئین

 دن تانن به زن ال  رآوری  یازوکار غیر عال زهد  یزیت م

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

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

ها با این از  از من مرهای م ج ز  پلیمرهایی از پروییانیدین

ای گارزز کاه زرننیجاه، غلظات پلیمرها      زر زانه تشکیل می

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

ها زر  رایط مرط ب احنماالً باعث ازاماۀ   یازی زانه یخیر 

گارزز  احنمااالً ایان گ ناه       رایند پلیمریزایی ن ط یعی مای 

، تاداخلی  تانن ا پروتئینهای  پلیمرهای نامحل ل با کمپلک 

 (  10نخ اهند زا ت )

تأثیر تیمارهای آزمایشای   روزگی، وزن ک د تحت21زر 

 اد  باا    های تغذیاه  روزگی، ج جه42قرار نگر ت، اما زر 

 د  زر مقایته با گرو   زرصد بل ط  رآوری25جیرۀ حاوی 

تری زا انند   زرصد بل ط خام، ک د ینگین20 اهد و گرو  

(05/0>P 5( )جدول  ) 
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 شکمی ۀو چربی محوط ،( كبد، پانکراسدرصد. اثر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی )5جدول 

 های آزمایشیتیمار
  کمی ۀکربی مح ط  پانکراس  ک د

 روزگی42  روزگی42 روزگی21  روزگی42 روزگی21

93/1 87/2  اهد b  35/0 ab 21/0  21/2 

10/2 40/2  رآوری 20 ab  33/0 ab 24/0  75/2 

94/1 86/1 خام 20 b  30/0 b 24/0  04/2 

50/2 65/2  رآوری 25 a  31/0 ab 21/0  78/2 

17/2 47/2 خام 25 ab  38/0 a 21/0  43/2 

SEM 32/0 15/0   02/0  02/0  28/0 

 جیارۀ حااوی  : خام 20 د  با اییداینیک،  زرصد بل ط  رآوری20 جیرۀ حاوی:  رآوری 20، (بر پایۀ یرت و بدون این از  از بل ط) جیرۀ  اهد:  اهد

 زرصد بل ط خام 25 جیرۀ زارای: خام 25 د  با اییداینیک، و  بل ط  رآوریرصد ز 25 جیرۀ حاوی:  رآوری 25زرصد بل ط خام، 20

a-bزرهر ین ن، ت اوت ارقام با حروف نامشابه، معنی : ( 05/0زار ایت>P ) 

SEMها : خطای ایناندارز میانگین 

 

روزگی )لگاریتم واحد 42و  21كور در  ۀرود لی و اسیدالكتیکك. یاهای  باكتری. اثر تیمارهای آزمایشی بر جمعیت  6جدول 

 پرگنه در هر گرم نمونه( ۀدهند تشکیل

 ی آزمایشی تیمارها
 های اییدالکنیک باکنری  ا ر یاک لی 

 روزگی42 روزگی21  روزگی42 روزگی21 

 37/9 54/8  37/8 23/9   اهد

 43/9 05/9  74/7 88/8   رآوری 20

 48/9 15/9  95/7 03/9  خام 20

 15/9 18/9  32/7 00/9   رآوری 25

 97/9 02/9  50/8 88/8  خام 25

SEM  158/0 49/0  229/0 379/0 

 جیارۀ حااوی  : خام 20 د  با اییداینیک،  زرصد بل ط  رآوری20 جیرۀ حاوی:  رآوری 20، (بر پایۀ یرت و بدون این از  از بل ط)  اهد: جیرۀ  اهد

 زرصد بل ط خام 25 جیرۀ زارای: خام 25 د  با اییداینیک، و  رآوریزرصد بل ط  25 جیرۀ حاوی:  رآوری 25زرصد بل ط خام، 20

a-bزر هر ین ن، ت اوت ارقام با حروف نامشابه، معنی : ( 05/0زار ایت>P ) 

SEMها : خطای ایناندارز میانگین 

 



 های گوشتی و فلور میکروبی رودۀ كور جوجهشده در جیره بر عملکرد  خام و فرآوری (Quercus brantii Lindl)تأثیر استفاده از میوۀ بلوط 

 

 1394پاییز و زمستان   2شماره   17دوره 
411 

روزگی، ت اوتی ازنظر وزن پانکراس بین پرندگان 21زر 

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

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

تاری   زرصد بلا ط خاام، پاانکراس بازرگ    20 د  با  تغذیه

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

زار ن  ز  همچنین مطابق نناایج تحقیاق    روزگی، معنی42زر 

 هااای حاضاار، زر زیگاار تحقیقااات بااین وزن ک ااد ج جااه 

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

 ( 5زاری مشاهد  نشد )  اهد ت اوت معنی

 اد ( اثار    یط ح گ ناگ ن می ۀ بل ط )خام و  ارآوری 

ایایدالکنیک زر  و  کلای  های ای  باکنریزاری بر تعداز  معنی

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

هاای   های زینگا  گ ارش ج جه نریتأثیر می ۀ بل ط بر باک

گ  نی اطالعات زیازی وج ز ندارز اما اظهار  اد  ایات   

(  یاه یاازوکار   17ها خاصیت ضدباکنری زارناد )  که تانن

  1ها گزارش  اد  ایات:    احنمالی ضدمیکروبی برای تانن

هاای میکروبای و تشاکیل     ت اند با اتاال به آنازیم  تانن می

  برخای از ترکی اات   2ر کند، ها را مها کمپلک ،  عالیت آن

ها اثر کنناد و   تانن ممکن ایت روی غشای میکروارگانیتم

ممکان   - 3  ند، و  های اننقال الکنرون  باعث مهار ییتنم

های  لزی، کم  ز  زلیل تشکیل کمپلک  تانن با ی ن ایت به

 ( 21ایجاز   ز ) آهن 

ننایج پژوهشی که زر آن یط ح یک، زو، و کهارزرصد 

های گ  نی این از   اد،   ل ط زر جیرۀ غذایی ج جهمی ۀ ب

ها از ه نۀ اول  اروع   نشان زاز جمعیت کل میکروارگانیتم

زهنادۀ   واحد تشاکیل  4× 1013تدریج تا  به ا زایس کرز و به

هاای   کل نی زر هر گرم زر گرو   اهد ریید، اما زر گارو  

کنندۀ میا ۀ بلا ط، یارعت ا ازایس جمعیات کال        زریا ت

تر  زاری، آهتنه ط ر معنی ها و کلتنریدی م به یتممیکروارگان

و  لای ک  یاهاای   بااکنری و کمنر با ز  همچناین، جمعیات    

(  زر 16تااأثیر بلاا ط قاارار نگر ننااد )  ایاایدالکنیک تحاات

هاای   بی تیک  پژوهشی زیگر، عاارۀ بل ط زر مقایته با آننی

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

لین(،  عالیت ضدمیکروبی بیشنری زا ات  برریای و   منیتی

نشاان زاز کاه  عالیات ضادمیکروبی       آنالیز اجزای عااار  

ها و ترکی ات  نلی با اد   زلیل وج ز تانن ت اند به عاار  می

(17 ) 

هاا، ع امال    ع امل معندزی ک ن من اع و غلظات تاانن   

حیاا انی )گ نااه، یاان، و یااطح ت لیااد(، و ترکیااب جیاار ، 

(  بناابراین  7زهناد )  تأثیر قارار مای   ها را تحت نتأثیرات تان

ت اند  های گ ناگ ن می  د  زر ننایج پژوهس ت اوت مشاهد 

 به این ع امل نت ت زاز    ز  

و  20ط رکلی، نناایج پاژوهس نشاان زاز ایان از  از      به

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

عملکرز آنها را ی گ  نی ها جیرۀ ج جهجایگزین یرت زر 

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