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 چکیده

برخی صفات  و بر عملکرد هاآن تأثیرمواد مغذی هسته خرمای خام و تخمیری و ایلئومی  تعیین قابلیت هضمدو آزمایش جهت 

قطعه جوجه خروس گوشتی با سه  27تصادفی با  در قالب طرح کامالً . آزمایش اولشدهای گوشتی انجام در جوجه خونی 

تیمار و شش تکرار )چهار جوجه در هر تکرار( انجام شد. تیمارها شامل جیره پایه و دو جیره آزمایشی با جایگزینی هسته 

با یک تیمار شاهد در قالب  7×4فاکتوریل  صورت بهمایش دوم آز. بودنددرصد  72خرمای خام و تخمیری به جیره پایه با نسبت 

جوجه در هر تکرار( انجام شد. تیمارهای  17تکرار ) پنجتیمار و  نهقطعه جوجه یک روزه در  245طرح کامالً تصادفی با 

هسته خرمای  یا درصد هسته خرمای خام و هشتو  شش ،چهار، دوهای حاوی سویا )شاهد(، جیره -آزمایشی شامل جیره ذرت

بود. قابلیت هضم فیبرخام، پروتئین خام و خاکسترخام در هسته خرمای تخمیری بیشتر از هسته خرمای خام بود  یتخمیر

(52/5P<( تغذیه با هسته خرمای تخمیری در مقایسه با هسته خرمای خام، باعث بهبود افزایش وزن .)گرم در برابر  2/7115

شده با های تغذیهخون در جوجه سرم  LDL-c(. غلظت کلسترول و >52/5Pخوراک شد )و افزایش مصرف  گرم( 3/1991

تخمیر با توجه به نتایج این تحقیق، . (>52/5Pشده با هسته خرمای خام بود ) های تغذیهاز جوجه کمترهسته خرمای تخمیری 

 .شودمیای گوشتی هو بهبود افزایش وزن جوجهآن  هسته خرما موجب افزایش قابلیت هضم مواد مغذی

 

  .قابلیت هضم، هسته خرما، عملکرد، تخمیر، جوجه گوشتی ها:کلیدواژه
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 مقدمه

( گیاهی متعلق به Phoenix dactyliferaدرخت خرما )

ترین خانواده پالماسه و جنس فونیکس بوده و از قدیمی

[. 1] یافته استدرختانی است که توسط انسان پرورش 

مقدار  7514براساس آمار فائو تولید جهانی خرما در سال 

ایران با تولید سالیانه یک میلیون تن رتبه  .تن بودمیلیون  2/2

 35تا  75حدود . دوم تولید این محصول را در جهان دارد

درصد از تولیدات خرما مازاد و غیرقابل استفاده برای تغذیه 

[. 12] شودضایعات دور ریخته می عنوانانسانی بوده و به

میوه خرما از قسمت گوشتی و هسته تشکیل شده است و 

درصد از وزن خرما را تشکیل  15-12هسته خرما حدود 

دهد. هسته خرما محصول جانبی کارخانجات فرآوری می

و باشد می خرما که تولیدکننده شربت و شیره خرما هستند

در گزارشی [. 3] رسدیطور عمده به مصرف دام و طیور مهب

 فیبرخام، درصد ماده خشک، خاکستر، پروتئین خام، چربی

 و 19/15، 53/9، 44/1، 3/99ترتیب هخرما ب خام هسته

مقدار انرژی قابل متابولیسم . [1] برآورد شده است 52/73

 1/255( هسته خرما AMEnشده برای ازت ) تصحیح

ترکیب شیمیایی هسته  [.1] باشدکیلوکالری بر کیلوگرم می

 خرما بر اساس نوع واریته، اقلیم و محل کاشت متفاوت است

درصد  ششو  چهار ،دودرپژوهشی با بررسی سطوح [. 3]

هسته خرما در جوجه گوشتی نشان داده شد که استفاده از 

داری باعث کاهش طور معنی درصد( بهشش سطوح باالتر )

 [.14] شودعملکرد می

محدودکننده برای استفاده هسته خرما در از فاکتورهای 

برای بهبود [. 12] جیره طیور باال بودن میزان فیبرخام آن است

ای هسته خرما و کاهش فیبرخام آن از ارزش تغذیه

[ 72و 14، 1] و مکمل آنزیمی[ 7]های شیمیایی  روش

روش بیولوژیکی )تخمیر میکروبی(                        ًاستفاده شده است. اخیرا 

ینه، میزان کارایی و اثربخشی بیشتری عالوه بر کاهش هز

های کمی گونه[. 74] های دیگر داشته استنسبت به روش

ها و مخمرها( توانایی ها، قارچها )باکتریاز میکروارگانیزم

[. 71و  17] تجزیه ترکیبات پیچیده لیگنوسلولزی را دارند

و  باسیلوس سابتیلیسها مانند برخی از این میکروارگانیزم

هایی مانند سلوالز، رفیت تولید آنزیمظآسپرژیلوس نایجر

همی سلوالز، پکتیناز، لیپاز، پروتئاز و آمیالز را دارند که 

ممکن است قابلیت هضم مواد مغذی را در جوجه گوشتی 

 [. 11] افزایش دهند

ثر برای کاهش ؤعنوان یک راه حل متکنیک تخمیر به

مواد غذایی  همیفرا زیستای و افزایش عوامل ضد تغذیه

محققان [. 19و  2] بسیار مورد توجه قرار گرفته است

گزارش کردند که تخمیر مواد خوراکی مختلف مانند 

ضایعات [، 19] ، کنجاله تخم پنبه دانه[2]کنجاله کلزا 

و  باسیلوس سابتیلیسبا  [17]کنجاله کاساوا [، 71] گندم

موجب کاهش فیبر خام، افزایش  آسپرژیلوس نایجر

شود. با توجه به وتئین خام و بهبود عملکرد طیور میپر

شرایط اقلیمی مناسب مناطق جنوبی کشور برای کشت 

خرما و محدود بودن مطالعات در زمینه تخمیر هسته خرما 

در داخل و خارج کشور، هدف از این تحقیق تعیین 

ارزش غذایی هسته خرمای خام و تخمیری در تغذیه 

 جوجه گوشتی بود.

 

 هاروش مواد و

-PTCC) باسیلوس سابتیلیسدر مطالعه حاضر باکتری 

به  (PTCC-5010) جرینا لوسیآسپرژو قارچ ( 1156

وفیلیزه از مرکز کلکسیون قارچ و باکتری یهای لشکل ویال

های علمی و صنعتی ایران تهیه شدند. سازمان پژوهش

های لیوفیلیزه و تهیه کشت آغازگر از سازی ویالفعال

در براث  نوترینت هایترتیب در محیطقارچ بهباکتری و 

درجه  72در دمای  PDAگراد و درجه سانتی 32دمای 

گراد انجام شد. پس از آن به هر کیلوگرم از هسته سانتی

خرما )واریته کبکاب(، یک لیتر از ترکیب آب مقطر و 
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واحد تشکیل کلنی در  152کشت آغازگر )حاوی حداقل 

مخلوط حاصل در نایلون  اضافه شدند. لیتر(میلی

گراد درجه سانتی 72روز در دمای  71مدت پالستیکی به

جهت فرآیند تخمیر نگهداری شدند. در پایان تخمیر 

درجه  95ساعت در دمای  45 مدت بههسته خرمای 

نمونه از هسته  15. تعداد [2] گراد خشک شدسانتی

و ، چگالی توده pHخرمای خام و تخمیری جهت تعیین 

گیری ماده خشک، میایی انتخاب شدند. اندازهیب شترکی

روش  به خام پروتئین خام، چربی خام، فیبر خام و خاکستر

 فنل کل و گالی تودهچ. ندتجزیه تقریبی انجام شد

وسیله دستگاه  )براساس روش فولین سیوکالتو و به

 هایبا استفاده از روشترتیب  به اسپکتروفتومتر(

 NDFو  ADFند. گیری شداندازه[ 77[ و ]79] شده توصیه

 .[74]گیری شدند اندازه با استفاده از روش استاندارد

در هسته خرمای اسید الکتیک  هایجمعیت باکتری

 تعیین شد.[ 2] های متداولکمک روش بهخام و تخمیری 

های اسید الکتیک یک گرم از برای تعیین جمعیت باکتری

ها از روش رقیق نمونهنمونه برداشته و برای رقیق کردن 

همراه محلول  ( به15به  1کردن پی در پی )به نسبت 

میلی  1/5استریل سرم فیزیولوژیک انجام شد. در انتها 

های های نمونه بر روی پلیت حاوی محیطلیتر از رقت

اختصاصی کشت باکتری اسید الکتیک )ام آر اس آگار( 

باتور ساعت در انکو 74مدت  ها بهکشت داده شد. پلیت

گراد قرار گرفتند. پس از  درجه سانتی 32در دمای 

ها در هر پلیت، عدد حاصل در عکس شمارش تعداد کلنی

عنوان تعداد واحد تشکیل کلنی در  رقت ضرب و نتیجه به

در آزمایش اول قابلیت . [2]یک گرم نمونه گزارش شد 

گیری روش تفاوت اندازه استفاده از هضم مواد مغذی با

( تهیه 1 در این روش یک جیره پایه )جدول [.73] شد

های آزمایشی شامل هسته خرمای خام و شد و جیره

مواد خوراکی  درصد، جایگزین 72تخمیری با نسبت 

ها اکسید کروم به . به همه جیرهزای جیره پایه شدانرژی

 125عنوان مارکر اضافه شد. تعداد درصد به 3/5میزان 

 37مدت به 355راس قطعه جوجه خروس گوشتی سویه 

روزگی  37تغذیه شدند. در سن  آزمایشیهای روز با جیره

قطعه جوجه که دارای  27ها تعداد پس از توزین جوجه

سه گروه با شش تکرار وزن یکسانی بودند، انتخاب و در

 توزیع شدند. ( واحد آزمایشی 15)

تیمارهای آزمایشی شامل: جیره پایه، جیره حاوی 

های گوشتی . جوجهبودو تخمیری هسته خرمای خام 

( تغذیه 1 روز از تیمارهای آزمایشی )جدول هفت مدت به

منظور دوره روزگی( به 39تا  37روز اول ) چهارکه  شدند

روزگی( نیز  45تا  39روز بعدی ) سهپذیری و عادت

در روز  شدند.در نظر گرفته  اصلی آزمایشعنوان دوره  به

جهت  های آزمایشیواحدهای گوشتی تمام جوجه 45

 های ایلئومی کشتار شدند.تهیه نمونه

های ایلئومی هر واحد آزمایشی یک نمونه از نمونه

ساعت در آون  45 مدت بهتهیه شدکه برای خشک شدن 

گراد قرار داده شدند. سپس قابلیت هضم درجه سانتی 95

های روش تفاوت تعیین شدند. نمونه مواد مغذی به

 آوری شدند.سوم انتهای ایلئوم جمعایلئومی در یک 

 رابطهاز با استفاده  هاقابلیت هضم مواد مغذی جیره

  [. 4شد ] ( محاسبه 1)

    (                                                   1رابطه 

 .    [    (
     

               ⁄
)  (

               ⁄

     
)] 

 

، Mdiet؛ قابلیت هضم ماده مغذی، DCرابطه، در این که 

درصد مارکر در ، Mexcreta/digesta؛ درصد مارکر در خوراک

درصد ماده مغذی در مدفوع ، Nexcreta/digesta؛ مدفوع و یا ایلئوم

  است. درصد ماده مغذی در جیره Ndiet و و یا ایلئوم

قابلیت هضم مواد مغذی هسته خرمای خام و 

 [.73شد ] تعیین( 7) رابطهبه کمک تخمیری 
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 (7)رابطه 
AIDCdate  pite = (

                                                                                                  

                             
)] 

 

ضریب قابلیت هضم ،  pite AIDCdateکه در این رابطه 

ضریب قابلیت هضم  ،AIDC of date pite diet؛ هسته خرما

درصد  ،Nutrient of date pite diet؛ جیره حاوی هسته خرما

، AIDCofbasal diet؛ ماده مغذی جیره حاوی هسته خرما

درصد  ،Nutrient of basal diet؛ضریب قابلیت هضم جیره پایه

درصد ماده  Nutrient of date piteو  ماده مغذی جیره پایه

 است.  مغذی هسته خرما

 جوجه یک روزه 245تعداد  از در آزمایش دوم

روز  47 مدت به 355س ا)مخلوط دو جنس( سویه ر

 با یک تیمار شاهد در  7×4فاکتوریل  دریک آزمایش

 17تکرار و  پنجتیمار و  نه             ً           قالب طرح کامال  تصادفی با 

 شد. تیمارهای آزمایشی  استفادهپرنده در هر تکرار 

 های سویا )جیره شاهد(، جیره -شامل جیره ذرت

 رصد هسته خرمای د هشتو  شش، چهار، دوحاوی 

درصد هسته خرمای  هشتو  شش، چهار، دوخام و 

 .بودتخمیری 

 

 های آزمایشی جهت تعیین قابلیت هضم مواد مغذی. ترکیب جیره پایه و جیره2جدول 

 3جیره حاوی هسته خرمای خام / جیره حاوی هسته خرمای تخمیری جیره پایه

 درصد ماده خوراکی درصد ماده خوراکی

 28 ذرت 62 ذرت
 5/11 کنجاله سویا 33 کنجاله سویا
 5/2 روغن گیاهی 1 روغن گیاهی

 21/12 هسته خرمای خام / تخمیری 3 هسته خرمای خام / تخمیری
 33/2 دی کلسیم فسفات 33/2 دی کلسیم فسفات

 3/3 کربنات کلسیم 3/3 کربنات کلسیم
 2 نمک 2 نمک

 15/3 مکمل ویتامینی 15/3 2ویتامینیمکمل 
 15/3 مکمل مواد معدنی 15/3 1مکمل مواد معدنی

 215/3 متیونین 16/3 متیونین
 235/3 لیزین 28/3 لیزین

 33/3 ترئونین 32/3 ترئونین
 3/3 اکسید کروم 3/3 2اکسید کروم

 233 جمع 233 جمع
-واحد بین D3 ،1333المللی ویتامین واحد بین A ،2333333المللی ویتامین واحد بین 3533333است:  کننده موارد ذیل هر کیلوگرم مکمل ویتامینی تأمین. 2

، B5گرم ویتامین میلی B3 ،25333گرم ویتامین میلی B2 ،5333گرم ویتامین میلی B1 ،3333گرم ویتامین میلی k3  ،133گرم ویتامین میلی E،2333المللی ویتامین 
 گرم بیوتین.میلی 533گرم کولین و میلی B12 ،153333گرم ویتامین میلی B9 ،5/2گرم ویتامین میلی B6 ،533مین گرم ویتامیلی 253

 533گرم مس، میلی 5333گرم روی، میلی 53333گرم آهن، میلی 15333گرم منگنز، میلی 53333کننده موارد ذیل است:  هر کیلوگرم از مکمل معدنی تأمین. 1
 گرم سلنیوم. میلی 233گرم ید، میلی

 .زا جیره پایه شد درصد، جایگزین مواد خوراکی انرژی 15های حاوی هسته خرمای خام و تخمیری با نسبت  جیره. 3

 .ها اضافه شددرصد به جیره 3/3عنوان مارکر غیرقابل هضم به میزان  اکسید کروم به. 2
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های برای هر یک از دوره های آزمایشی ترکیب جیره

 روزگی( و پایانی 11-74روزگی(، رشد ) 1-15آغازین )

بر اساس احتیاجات غذایی سویه راس  روزگی( 47-72)

 تهیه شد UFFDAافزار با استفاده از نرمو  355

. در طی آزمایش آب و خوراک (4و  3، 7 های جدول)

  ها قرار داشت.صورت آزاد در اختیار جوجه به

 
 روزگی( 23یک تا درصد مواد خوراکی و ترکیب جیره آزمایشی در دوره آغازین ). 1جدول 

 (درصدمواد خوراکی جیره )
 تیمارهای آزمایشی

 هسته خرمای تخمیری هسته خرمای خام
 8 6 2 1 8 6 2 1 شاهد

 21/21 15/25 23/28 11/53 16/22 12/22 82/22 82/53 22/53 ذرت
 55/31 32/31 21/31 12/38 83/31 55/31 16/31 18/38 61/38 درصد پروتئین( 22) نجاله سویاک 

 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 گلوتن ذرت

 8 6 2 1 8 6 2 1 3 2هسته خرما
 12/2 61/3 16/1 32/1 25/2 25/3 35/3 35/1 65/2 روغن گیاهی

 32/2 36/2 38/2 22/2 32/2 36/2 38/2 23/2 21/2 سنگ آهک
 68/2 68/2 62/2 62/2 68/2 68/2 62/2 62/2 66/2 دی کلسیم فسفات

 36/3 38/3 31/3 22/3 36/3 38/3 31/3 22/3 23/3 نمک
 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 1مکمل ویتامینی 

 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 3مکمل مواد معدنی 

 32/3 33/3 33/3 31/3 32/3 33/3 33/3 33/3 31/3 دی ال متیونین
 16/3 16/3 12/3 12/3 16/3 16/3 12/3 12/3 18/3 لیزین -ال
 38/3 38/3 38/3 38/3 38/3 38/3 38/3 38/3 38/3 ترنونین -ال

 233 233 233 233 233 233 233 233 233 جمع کل

          (درصدترکیب شیمیایی )
 1883 1883 1883 1883 1883 1883 1883 1883 1883 (کیلوکالری بر کیلوگرموساز ) انرژی قابل سوخت

 38/11 38/11 38/11 38/11 38/11 38/11 38/11 38/11 38/11 پروتئین

 31/2 31/2 31/2 31/2 31/2 31/2 31/2 31/2 31/2 لیزین

 66/3 66/3 66/3 66/3 66/3 66/3 66/3 66/3 66/3 متیونین
 13/3 13/3 13/3 13/3 13/3 13/3 13/3 13/3 13/3 ترنونین
 32/2 32/2 32/2 32/2 32/2 32/2 32/2 32/2 32/2 سیستئین -متیونین
 13/3 13/3 13/3 13/3 13/3 13/3 13/3 13/3 13/3 کلسیم

 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 فسفر قابل دسترس
 28/3 28/3 28/3 28/3 28/3 28/3 28/3 28/3 28/3 سدیم

 83/3 81/3 82/3 83/3 83/3 21/3 83/3 83/3 21/3 (متر مکعب گرم بر سانتی) 2چگالی توده
 کیلوکالری بر کیلوگرم تعیین شد. 5/2321و  3/2138ترتیب  انرژی قابل متابولیسم هسته خرمای خام و تخمیری به. 2

-واحد بین D3 ،1333المللی ویتامین واحد بین A ،2333333المللی ویتامین حد بیناو 3533333کننده موارد ذیل است:  ویتامینی تأمینهر کیلوگرم مکمل . 1

، B5گرم ویتامین میلی B3 ،25333گرم ویتامین میلی B2 ،5333گرم ویتامین میلی B1 ،3333گرم ویتامین میلی k3 ،133گرم ویتامین میلی E ،2333المللی ویتامین 
 گرم بیوتین.میلی 533گرم کولین و میلی B12 ،153333گرم ویتامین میلی B9 ،5/2گرم ویتامین میلی B6 ،533گرم ویتامین میلی 253

 533گرم مس، میلی 5333گرم روی، میلی 53333گرم آهن، میلی 15333گرم منگنز، میلی 53333کننده موارد ذیل است:  هر کیلوگرم از مکمل معدنی تأمین. 3
 گرم سلنیوم. میلی 233گرم ید، میلی

 .نمونه انجام شد 5چگالی توده بر اساس آنالیز . 2
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 روزگی( 22-12درصد مواد خوراکی و ترکیب جیره آزمایشی در دوره رشد ) .3جدول 

 (درصدمواد خوراکی جیره )

 تیمارهای آزمایشی

 هسته خرمای تخمیری هسته خرمای خام

 8 6 2 1 8 6 2 1 شاهد

 33/22 26/53 32/53 82/55 88/26 83/21 28/51 23/55 68/58 ذرت

 62/36 31/36 28/36 16/35 81/36 63/36 33/36 33/36 25/35 درصد پروتئین( 22) کنجاله سویا

 8 6 2 1 8 6 2 1 3 2هسته خرما

 35/2 61/3 32/3 38/1 51/2 81/3 21/3 21/1 21/2 روغن گیاهی

 15/3 12/3 11/3 32/2 15/3 12/3 11/3 32/2 33/2 سنگ آهک

 25/2 25/2 22/2 22/2 25/2 22/2 22/2 22/2 23/2 دی کلسیم فسفات

 18/3 33/3 32/3 33/3 18/3 33/3 32/3 33/3 35/3 نمک

 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 1مکمل ویتامینی 

 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 3مکمل مواد معدنی 

 32/3 32/3 33/3 33/3 32/3 32/3 33/3 33/3 33/3 دی ال متیونین

 26/3 22/3 22/3 28/3 26/3 22/3 22/3 28/3 28/3 لیزین -ال

 36/3 36/3 36/3 36/3 36/3 36/3 36/3 36/3 36/3 ترنونین -ال

 233 233 233 233 233 233 233 233 233 جمع کل

          (درصدشیمیایی )ترکیب 

 1133 1133 1133 1133 1133 1133 1133 1133 1133 (کیلوکالری بر کیلوگرموساز ) انرژی قابل سوخت

 31/13 31/13 31/13 31/13 31/13 31/13 31/13 31/13 31/13 پروتئین

 13/2 13/2 13/2 13/2 13/2 13/2 13/2 13/2 13/2 لیزین

 62/3 62/3 62/3 62/3 62/3 62/3 62/3 62/3 62/3 متیونین

 81/3 81/3 81/3 81/3 81/3 81/3 81/3 81/3 81/3 ترنونین

 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 سیستئین -متیونین

 83/3 83/3 83/3 83/3 83/3 83/3 83/3 83/3 83/3 کلسیم

 23/3 23/3 23/3 23/3 23/3 23/3 23/3 23/3 23/3 فسفر قابل دسترس

 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 سدیم

 83/3 21/3 28/3 28/3 22/3 26/3 22/3 22/3 26/3 (متر مکعب گرم بر سانتی) 2چگالی توده

 کیلوکالری بر کیلوگرم تعیین شد. 5/2321و  3/2138ترتیب  انرژی قابل متابولیسم هسته خرمای خام و تخمیری به. 2

-واحد بین D3 ،1333المللی ویتامین واحد بین A ،2333333المللی ویتامین واحد بین 3533333کننده موارد ذیل است:  مکمل ویتامینی تأمین هر کیلوگرم. 1

، B5گرم ویتامین لیمی B3 ،25333گرم ویتامین میلی B2 ،5333گرم ویتامین میلی B1 ،3333گرم ویتامین میلی k3 ،133گرم ویتامین میلی E ،2333المللی ویتامین 

 گرم بیوتین.میلی 533گرم کولین و میلی B12 ،153333گرم ویتامین میلی B9 ،5/2گرم ویتامین میلی B6 ،533گرم ویتامین میلی 253

 533گرم مس، میلی 5333 گرم روی،میلی 53333گرم آهن، میلی 15333گرم منگنز، میلی 53333کننده موارد ذیل است:  هر کیلوگرم از مکمل معدنی تأمین. 3

 گرم سلنیوم. میلی 233گرم ید، میلی

 .نمونه انجام شد 5بر اساس آنالیز  تودهچگالی . 2
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 روزگی( 15-21درصد مواد خوراکی و ترکیب جیره آزمایشی در دوره پایانی ) .2جدول 

 (درصدمواد خوراکی جیره )

 تیمارهای آزمایشی

 هسته خرمای تخمیری هسته خرمای خام

 8 6 2 1 8 6 2 1 شاهد

 21/53 32/56 88/58 23/62 22/51 22/55 65/58 51/62 56/62 ذرت
 12/33 23/33 28/33 12/33 21/32 12/33 61/33 32/33 35/33 (درصد پروتئین 22) کنجاله سویا
 8 6 2 1 8 6 2 1 3 2هسته خرما

 25/2 83/3 22/3 21/1 63/2 13/3 13/3 53/1 83/2 روغن گیاهی
 88/3 81/3 12/3 13/3 88/3 81/3 12/3 13/3 15/3 سنگ آهک

 33/2 11/2 11/2 18/2 11/2 11/2 11/2 18/2 18/2 دی کلسیم فسفات

 18/3 11/3 32/3 33/3 18/3 11/3 32/3 33/3 32/3 نمک
 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 1مکمل ویتامینی 

 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 3مکمل مواد معدنی 

 18/3 12/3 12/3 12/3 18/3 12/3 12/3 12/3 16/3 دی ال متیونین
 22/3 28/3 28/3 21/3 22/3 22/3 28/3 21/3 21/3 لیزین -ال

 32/3 32/3 32/3 32/3 32/3 32/3 32/3 32/3 32/3 ترنونین -ال

 233 233 233 233 233 233 233 233 233 جمع کل

          (درصدترکیب شیمیایی )
 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 3323 (کیلوکالری بر کیلوگرموساز ) انرژی قابل سوخت

 32/28 32/28 32/28 32/28 32/28 32/28 32/28 32/28 32/28 پروتئین

 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 لیزین
 52/3 52/3 52/3 52/3 52/3 52/3 52/3 52/3 52/3 متیونین
 21/3 21/3 21/3 21/3 21/3 21/3 21/3 21/3 21/3 ترنونین
 83/3 83/3 83/3 83/3 83/3 83/3 83/3 83/3 83/3 سیستئین -متیونین
 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 کلسیم

 36/3 36/3 36/3 36/3 36/3 36/3 36/3 36/3 36/3 فسفر قابل دسترس
 22/3 22/3 22/3 22/3 22/3 22/3 22/3 22/3 22/3 سدیم

 25/3 22/3 23/3 23/3 21/3 22/3 21/3 21/3 22/3 (متر مکعب گرم بر سانتی) 2چگالی توده
 کیلوکالری بر کیلوگرم  تعیین شد.  5/2321و   3/2138ترتیب  انرژی قابل متابولیسم هسته خرمای خام و تخمیری  به. 2

-واحد بین D3 ،1333المللی ویتامین واحد بین A ،2333333المللی ویتامین واحد بین  3533333کننده موارد ذیل است:  هر کیلوگرم مکمل ویتامینی تأمین. 1

، B5گرم ویتامین میلی B3 ،25333گرم ویتامین میلی B2 ،5333گرم ویتامین میلی B1 ،3333گرم ویتامین میلی k3 ،133گرم ویتامین میلی E ،2333المللی ویتامین 
 گرم بیوتین.میلی 533گرم کولین و میلی B12 ،153333گرم ویتامین میلی B9 ،5/2گرم ویتامین میلی B6 ،533گرم ویتامین میلی 253

 533گرم مس، میلی 5333گرم روی، میلی 53333گرم آهن، میلی 15333گرم منگنز، میلی 53333کننده موارد ذیل است:  هر کیلوگرم از مکمل معدنی تأمین. 3
 گرم سلنیوم. میلی 233گرم ید، میلی

 .نمونه انجام شد 5چگالی توده بر اساس آنالیز . 2

 

های گوشتی در ابتدا و انتهای آزمایش توزین، جوجه

و مصرف خوراک در کل آزمایش اندازه گیری شد. 

ضریب تبدیل غذایی نیز از تقسیم مصرف خوراک به 

 ،دوره پرورش 47در روز  افزایش وزن محاسبه شد.

سیاهرگ بال دو پرنده از هر واحد آزمایشی گیری از خون

ادیر کلسترول کل، تعیین مق .شد صورت تصادفی انجام به
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توسط  (HDL-c) باال گلیسیرید و لیپوپروتئین با چگالی تری

کیت پارس آزمون و با استفاده از اسپکتروفتومتر انجام شد. 

( و VLDL-cپایین ) مقادیر لیپوپروتئین با چگالی خیلی

ترتیب با تقسیم  ( بهLDL-cپایین ) لیپوپروتئین با چگالی

و  HDL-cگلیسیرید بر واحد پنج و کسر مجموع مقادیر  تری

VLDL-c [.2] از کلسترول کل تعیین شد 

ترکیب شیمیایی چگالی توده،  ،pHهای مربوط به داده

و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی  هسته خرمای خام و 

 SASافزار نرم کمک بهو  Tآزمون با استفاده از تخمیری 

برای  های عملکردداده. شدند( مورد تجزیه 7553)

ترتیب بدون لحاظ نمودن تیمار شاهد  به  4و  3های  مدل

تجزیه و  SAS (7553)افزار  و با تیمار با استفاده از نرم

آزمون و  LSDآزمون ترتیب با استفاده از  ها بهمیانگین

با استفاده  3مقایسه شدند. مدل آماری طرح شماره  دانت

 ( محاسبه شد.3از رابطه )

 = αi + βj + αβij + Eijk µ + Yijk (                 3رابطه 

، میانگین µ، مقدار هر مشاهده؛ Yijkکه در این رابطه، 

، اثر βj؛ اول )نوع هسته خرما( ، اثر عاملαi؛ مشاهدات

، اثر متقابل بین عامل αβij؛ عامل دوم سطوح هسته خرما(

، اثر خطای آزمایش است. مدل آماری Eijkو  اول و دوم

 ( تعیین شد.                            4به کمک رابطه ) 4طرح شماره 

 Yij = µ + Ti + eij                        (             4رابطه 

، میانگین µ، مقدار هر مشاهده؛ Yijکه در این رابطه، 

 است. اثر خطای آزمایشی، eij، اثر تیمار و Tiصفت؛ 
 

 نتایج و بحث

و  های اسید الکتیکباکتری، pHفرآیند تخمیر بر  تأثیر

ترکیب شیمیایی هسته خرمای خام و تخمیری در جدول 

در مقایسه با هسته خرمای خام،  گزارش شده است. 2

در هسته  اسید الکتیک هایو جمعیت باکتری pHمقادیر 

و کاهش  ترتیب داری بهطور معنی به خرمای تخمیری

با نتایج این آزمایش در  همسو .(>52/5Pافزایش یافت )

، فرمنتوم الکتوباسیلوسگزارشی تخمیر کنجاله کلزا با 

 35مدت  به هیساکارومایسس سرویسو  باسیلوس سابتیلیس

که درصورتی کاهش، درصد نهرا به میزان  pHروز مقدار 

درصد  25اسید الکتیک را به میزان های جمعیت باکتری

و افزایش جمعیت باکتریاسید  pHکاهش  [.11] داد افزایش

 باسیلوس سابتیلیسالکتیک در تخمیر کنجاله تخم پنبه دانه با 

کاهش در [. 19]نیز گزارش شده است  آسپرژیلوس نایجرو 

pH خصوص  دلیل تولید اسیدهای تخمیری به ممکن است به

و اسید سیتریک با  هاکتوباسیلوسیله البه اسید الکتیک 

 .[72] باشد یلوس نایجرژرآسپ

 

 . ترکیب شیمیایی هسته خرمای خام و تخمیری5جدول 

 ترکیب شیمیایی

 )درصد(

ماده 

 خشک
pH 

LAB 
 )واحد تشکیل 

 کلنی در گرم(
ADF NDF 

 فنل کل
 گرم  )میلی

 در گرم(
 خاکستر

 پروتئین 

 خام

 فیبر

 خام

 چگالی توده
متر  سانتیگرم در )

 (مکعب

13/12 هسته خرمای خام  28/5 a 33/5 b 32/25  65/22  a18/22 38/1 b 62/5 b 61/16 a 65/3 b 

23/86 تخمیری هسته خرمای  62/3 b 31/2 a 83/23  18/61  25/21 b 18/1 a 13/2 a 55/12 b 68/3 a 

SEM 31/3  32/3  38/3   55/3  22/3  25/2  36/3  22/3  25/3  338/3  

P value 28/3  32/3  331/3  12/3  52/3  31/3  32/3  33/3  33/3  32/3  

b - a : دار است ها با حروف نامشابه در هر ستون معنیتفاوت میانگین(35/3p<.) 

SEMها: خطای استاندارد میانگینLAB های اسید الکتیک، : باکتریADF ،الیاف نامحلول در شوینده اسیدی :NDF.الیاف نامحلول در شوینده خنثی : 
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فرآیند تخمیر موجب کاهش فیبر خام و افزایش 

. همسو با نتایج این (>52/5P) پروتئین خام گردید

و  باسیلوس سابتیلیسآزمایش در تعدادی از مطالعات با 

در تخمیر مواد خوراکی مانند ضایعات  آسپرژیلوس نایجر

کاهش در  [19] و کنجاله تخم پنبه دانه[ 71] گندم

. در شده استفیبرخام و افزایش در پروتئین خام گزارش 

عنوان خوراک به از هاطول فرآیند تخمیر میکروارگانیزم

 کنندمنابع انرژی و کربن جهت رشد و متابولیسم استفاده می

دلیل ساخت  افزایش در پروتئین خام ممکن است به[. 11]

حصوالت ها و سایر منزیمآپروتئین میکروبی، ترشح 

 و فعالیت پروتئولیتیکی میکروارگانیزها باشد[ 71] بیولوژیکی

های لیگنوسلولزی توانایی تولید آنزیم آسپرژیلوس نایجر[. 4]

که موجب  داردرا  و گزیالناز الزسلو ، همیسلوالزمانند 

شود و کاهش فیبرخام تجزیه فیبر و افزایش قابلیت هضم می

در مطالعه حاضر مقدار . [74] ممکن است به این دلیل باشد

کاهش  داریطور معنی به فنل کل در هسته خرمای تخمیری

  (.>52/5Pیافت )

کنجاله کلزا با  تخمیروافق با نتایج این آزمایش تدر 

 روز 72مدت  به جرینا لوسیآسپرژو  باسیلوس سابتیلیس

گرم/گرم( )میلی 13/2به  19/12از  مقدار فنل کل را

ترکیبات فنلی ممکن است به تولید کاهش [. 2داد ]کاهش 

آسپرژیلوس وسیله  هکننده این ترکیبات ب های تجزیهآنزیم

چنین این  هم[. 13] باشد باسیلوس سابتیلیسو  نایجر

دلیل پلیمریزاسیون مونومرهای  کاهش ممکن است به

دهنده ترکیبات فنولیک و یا فرآیند اکسیداسیون در  تشکیل

سیدی رادیکال هیدروکسیل در شرایط ا .طول تخمیر باشد

ها صرف شود که این رادیکالبیشتری تولید می

های فنل شده و در نتیجه از غلظت اکسیداسیون مولکول

توده تخمیر هسته خرما چگالی [. 9] شودفنل کاسته می

 (. >52/5pافزایش داد )داری  طور معنی بهرا  (خوراک)

در گزارشی فرآوری خوراک )پلت( مقدار چگالی 

 متر مکعب( )گرم بر سانتی 97/5به  27/5را از  توده

دلیل  افزایش در چگالی توده ممکن است به افزایش داد.

هسته خرما در طی فرآیند  تغییر خصوصیت فیزیکی

ند که هدها نشان میچنین این تفاوت تخمیر باشد. هم

ممکن است از فاکتورهای محدودکننده  تودهچگالی 

در مطالعه [. 79] شتی باشدمصرف خوراک در جوجه گو

تخمیری در حاضر مقدار خاکستر خام در هسته خرمای 

(. >52/5Pافزایش یافت ) مقایسه با هسته خرمای خام

همسو با این نتایج در گزارشی تخمیر ضایعات سبزی با 

 موجب افزایش خاکستر خام گردید آسپرژیلوس نایجر

کن افزایش در خاکستر خام در مطالعه حاضر مم[. 79]

 دلیل کاهش ماده آلی بعد از فرآیند تخمیر باشد. است به

هایی مانند توانایی تولید آنزیم آسپرژیلوس نایجرچنین  هم

فراهمی فسفر  فیتاز را دارد که موجب افزایش زیست

گردد و ممکن است منجر به افزایش فیتاتی می

تخمیر هسته [. 19] فراهمی سایر مواد معدنی شود زیست

و  ADFداری بر مقادیر ماده خشک،  معنی خرما تأثیر

NDF نداشت. 

هسته خرمای خام و  هضم ایلئومی مواد مغذی قابلیت

ای ناستث گزارش شده است. به 9تخمیری در جدول 

قابلیت هضم  NDFو  ADFچربی خام،  قابلیت هضم

طور هسایر مواد مغذی در هسته خرمای تخمیری ب

(. >52/5Pبود )داری بیشتر از هسته خرمای خام  معنی

ضریب قابلیت هضم موجب افزایش تخمیر هسته خرما 

. در گزارشی تخمیر سبوس گندم و دانه گردیدفیبر خام 

 الکتوباسیلوس پالنتارومکامل غالت )جو و گندم( با 

 داد افزایشضریب قابلیت هضم فیبرخام را در خوک 

دلیل  فیبر خام ممکن است به [. بهبود در قابلیت هضم 75]

های لیگنوسلولزی مانند سلوالز و گزیالناز ید آنزیمتول

 وسیله آسپرژیلوس نایجر باشد که موجب تجزیه فیبر و هب

 [. 74و  11شود ]میقابلیت هضم آن  افزایش
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 های گوشتیخرمای خام و تخمیری بر ضریب قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه . تأثیر هسته6جدول 

 ADF NDF خاکستر چربی فیبرخام پروتئین خام ماده خشک ماده مغذی

523/3 هسته خرمای خام b 662/3 b 123/3 b 628/3  233/3 b 132/3  318/3  

565/3 هسته خرمای تخمیری a 238/3 a 185/3 a 625/3  221/3 a 162/3  222/3  

SEM 63/2  62/1  32/2  51/2  11/2  23/2  21/2  

P-value 33/3  33/3  333/3  12/3  32/3  22/3  38/3  

b- aدار است ها با حروف نامشابه در هر ستون معنی: تفاوت میانگین(35/3P<). 

 

ساکاریدهای غیر  که بخش اعظمی از پلیییآنجااز

درصد از  23)است ای در هسته خرما نامحلول نشاسته

رسد نقش نظر می به[، 3]درصد فیبرخام(  25مجموع 

تجزیه آنها به پلیمرهای  در ارتباط باها میکروارگانیزم

کوچک و با قراردادن سوبسترای کافی )مواد مغذی( برای 

 .[17] ها برجسته باشدآنزیم

قابلیت هضم ضریب در مقایسه با هسته خرمای خام، 

در هسته خرمای  ماده خشک، پروتئین خام و خاکستر خام

درصد  39/11 و 95/9 ،22/15به میزان  ترتیب تخمیری به

جیره  کردن (. در گزارشی مکمل>52/5pافزایش یافت )

قابلیت هضم ماده  افزایش موجب سابتیلیس باسیلوسپایه با 

های گوشتی در جوجهخشک، پروتئین خام و خاکستر خام 

 الکتوباسیلوسچنین تخمیر کنجاله کانوال با  هم[. 35شد ]

 کاندیدا تروپیکالیسله تخم پنبه دانه با و کنجا[ 4] سالیواریس

قابلیت هضم پروتئین خام [ 17] ساکارومایسس سرویسیهو 

حال در برخی  با اینرا در جوجه گوشتی بهبود داد. 

استفاده از  تخمیر کنجاله کلزا با عدم تأثیر فرآیند ها پژوهش

ساکارومایسس و  باسیلوس سابتیلیس، الکتوباسیلوس فرمنتوم
های در جوجهر قابلیت هضم پروتئین خام ب سرویسیه

 [.11گوشتی گزارش شده است ]

 دلیل بهافزایش در قابلیت هضم پروتئین ممکن است 

هایی مانند سلوالز، فیتاز و گزیالناز در آزادشدن آنزیم

جزای فیبر به اها جهت تبدیل میکروبطول رشد 

 های گروهاز باکتری یبعض[. 11] ها باشدمونوساکارید

دارای فعالیت پروتئیناز و آمینو پپتیداز  هاالکتوباسیل

قابلیت  اسیدهای آمینهکه با تولید بیشتر پپتیداز و  باشند می

این گروه  چنین همدهند. هضم پروتئین خام را افزایش می

توانند باشند که میهای میها حاوی آنزیماز باکتری

 کنند ای را تجزیهمواد ضد تغذیه باکمپلکس پروتئین 

تئولیتیکی در طول تخمیر فعالیت پرو[. 13]

 های آمینهاسیدها و ها با تولید بیشتر پپتیدمیکروارگانیزم

ند شوموجب افزایش پروتئین محلول و قابلیت هضم می

[. ازآنجاییکه فیبر در جیره تأثیر منفی بر هضم و 74]

[، بهبود در قابلیت هضم 15جذب مواد مغذی دارد ]

خام در هسته خرمای تخمیری را شاید بتوان به پروتئین 

های گوارشی تر آنزیم کاهش فیبر خام و دسترسی راحت

 [. 4به آن نسبت داد ]

تواند سبب افزودن فیبراز منابع مختلف به جیره می

وسعه دستگاه گوارش، افزایش تولیداسید کلریدریک، ت

شود و های گوارشی میهای صفراوی و ترشح آنزیماسید

قابلیت  ضریب افزایش[. 4] بلیت هضم را افزایش دهدقا

در هسته خرمای تخمیری در مقایسه با  خام هضم خاکستر

های دلیل تولید فیتاز ممکن است بههسته خرمای خام 

 های الکتیک در طول فرآیندمیکروبی بوسیله باکتری

چنین آسپرژیلوس نایجر توانایی تولید  تخمیر باشد. هم

د فیتاز را دارد که موجب افزایش هایی ماننآنزیم

و ممکن است منجر  گرددفراهمی فسفر فیتاتی می زیست

 [. 19] سایر مواد معدنی شود فراهمی زیستبه افزایش 
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تیمارهای آزمایشی بر مصرف خوراک، افزایش  تأثیر

گزارش شده  2دیل غذایی در جدول بوزن و ضریب ت

با هسته  های گوشتی که جوجهاست. نتایج نشان داد که 

خرمای خام تغذیه شدند در مقایسه با هسته خرمای 

 تخمیری مصرف خوراک و افزایش وزن کمتری داشتند.

 35و  75، 15سطوح  ای با بررسی استفاده ازدر مطالعه

کاهش در عملکرد درصد هسته خرما در جوجه گوشتی 

این ممکن است در ارتباط با وجود مواد [. 1گزارش شد ]

باال و اجزای فنولیک در هسته  مانند فیبرای ضد تغذیه

فیبر باال در جیره جوجه گوشتی با [. 12] خرما باشد

افزایش نرخ عبوری خوراک در دستگاه گوارش موجب 

های آنزیم[. 15] شودکاهش هضم و جذب مواد مغذی می

یالنازها در پرندگان وجود زاهضم فیبر مانند سلوالزها و 

ها وسیله میکروارگانیزم هوانند بتها میندارد. این آنزیم

تولید شوند و قابلیت هضم آسپرژیلوس  خصوص قارچ هب

 گوشتی هایرا در جوجه پروتئین، کربوهیدرات و چربی

ای مانند فنل مواد ضد تغذیه چنین هم[. 74دهند ]افزایش 

ها، پروتئین و مواد معدنی به شکل کمپلکس با آنزیم

ی و عملکرد رشد موجب کاهش هضم و جذب مواد مغذ

 [. 15] شوندمی
 

 های گوشتی. تأثیر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد جوجه2جدول 
 روزگی( 21عملکرد )

 ضریب تبدیل غذایی )گرم / گرم( افزایش وزن )گرم(  مصرف خوراک )گرم( اثرات اصلی
     هسته خرما

1/3112 خام b  3/2112 b 32/1  
8/2133 تخمیری a  5/1223 a 31/1  

SEM 21/62   22/23  33/3  
     مقدار در جیره )درصد(

2/3162 درصد 1   8/2166  31/1  
3/2261 درصد 2   1/1232  11/2  
2/2221 درصد 6   2/1352  33/1  
3/2222 درصد 8   2/1382  31/1  

SEM 11/86   51/52  32/3  
  P-value   

338/3 نوع هسته   332/3  25/3  
12/3 سطح   32/3  13/3  

13/3 اثرات متقابل   55/3  12/3  
     آزمون دانت

5/3825 شاهد b  1/1382  85/2  
3/3135 درصد خام 1 b  2/2133  31/1  
3/2251 درصد خام 2 b  5/1383  33/1  
1/3182 درصد خام 6 b  5/2113  32/1  
2/3126 درصد خام 8 b  6/2152  33/1  

3/2322 درصد تخمیری 1 b  3/1333  31/1  
2/2221 درصد تخمیری 2 b  1/1228  18/2  
2/2322 درصد تخمیری 6 a

  1/1222  35/1  
1/2215 درصد تخمیری 8 a  3/1138  32/1  

SEM 13/1   83/83  36/3  
P- value 32/3   33/3  63/3  

b-a ها با حروف نامشابه در هر ستون معنی: تفاوت میانگین( 35/3دار استp<)  آزمون(LSD) 
b-aها با حروف نامشابه در هر ستون معنیمیانگین : تفاوت( 35/3دار استp<) )آزمون دانت( 
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مقایسه با هسته خرمای خام، هسته خرمای  در

تخمیری باعث افزایش مصرف خوراک و بهبود افزایش 

 هشتو  ششسطوح  چنین هم(. >52/5Pوزن شد )

که اثرات  این درصد هسته خرمای تخمیری بدون

باعث  ندایی داشته باشذداری بر ضریب تبدیل غ معنی

 شدند افزایش مصرف خوراک در مقایسه با تیمار شاهد

(52/5P<اثر متقابل سطوح و .) تخمیری و  نوع هسته(

خام( بر مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل 

آزمایش  در توافق با نتایج این دار نبود.غذایی معنی

و [ 35] باسیلوس سابتیلیسجیره پایه با  کردن مکمل

در  [71] آسپرژیلوس نایجرتخمیر ضایعات گندم با 

جوجه گوشتی موجب افزایش مصرف خوراک و بهبود 

در گزارشی تخمیر خوراک  چنین هم. ایش وزن گردیدزاف

مصرف خوراک و افزایش وزن را  آسپرژیلوس نایجربا 

در [. 13] بود داددرصد به 42و  74ترتیب به میزان هب

حاضر افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در  مطالعه

تیمارهای حاوی سطوح هسته خرمای خام و تخمیری 

داری با تیمار شاهد نداشتند. در برخی اختالف معنی

بر عملکرد  باسیلوس سابتیلیسمثبت  تأثیر ها پژوهش

 [.35و  15] جوجه گوشتی گزارش شده است

با مصرف اکسیژن آزاد در دستگاه  باسیلوس سابتیلیس 

های هوازی با مهار رشد باکتریگوارش و ایجاد محیط بی

های غیر هوازی مانند زا و تقویت رشد پروبیوتیکبیماری

[. در 13] گردد، موجب بهبود عملکرد میهاالکتوباسیل

های آزمایش بهبود عملکرد جوجه توافق با نتایج این

فزایش قابلیت هضم مواد ا دلیل بهممکن است  گوشتی

افزایش مصرف خوراک و بهبود افزایش [. 11] مغذی باشد

حاوی هسته خرمای  هایهای که جیرهوزن در جوجه

دلیل  چهارتخمیری را دریافت نمودند ممکن است به 

باشد. اول، ممکن است در ارتباط با ارتقای کیفی خوراک 

 دلیل هب ممکن است دوم .[19و  13، 17، 2] تخمیری باشد

در فرآیند  چرا که باشدخوراکی خوراک تخمیری  خوش

های تخمیر با تولید اسید الکتیک، اسید استیک و متابولیت

ضمن حفظ و نگهداری خوراک موجب افزایش  ،مطلوب

سوم ممکن است [، 13] گرددخوراکی می طعم، بو و خوش

ای و سموم باشد. فرآیند تخمیر دلیل کاهش مواد ضد تغذیه به

و  ها باسیلوسها )شرایط را برای رشد میکروب

ای راکاهش کند و مواد ضد تغذیه( فراهم میها آسپرژیلوس

خوراک تخمیری با کاهش  ،که و باالخره این[ 19] دهدمی

pH افزایش جمعیت باکتری اسید الکتیک موجب افزایش  و

 [.13و  2] گرددسالمت دستگاه گوارش می

مترهای چربی سرم خون ار پارتأثیر تیمارهای آزمایشی ب

گزارش شدهاست. در مقایسه با هسته  9و  5 های در جدول

 مقدار کلسترول خرمای خام، تغذیه هسته خرمای تخمیری

داری کاهش داد طور معنیهسرم خون را ب LDL-cو  کل

(52/5P< .)چنین سطح چهار درصد هسته خرمای  هم

تخمیری مقدار کلسترول کل را در مقایسه با تیمار شاهد 

وافق با نتایج این آزمایش تخمیر تدر . (>52/5P)کاهش داد 

-LDLمقادیر کلسترول و  باسیلوس سابتیلیسخوراک مایع با 

c [.15داد ]سرم خون غازها کاهش  داری درطور معنی را به 

سرم خون در مطالعه حاضر ممکن  کاهش کلسترول

که خوراک تخمیری  نخست این دلیل باشد. چهاراست به 

 مانند اسید الکتیک آلیمحتوای باالی اسیدهای ت عل به

دستگاه گوارش جذب  pHبا کاهش  اسید سیتریکو

[. 72]  دهندکلسترول و اسیدهای صفراوی را کاهش می

ها بر مسیرهای متابولیسمی چربی تأثیردوم، فیبر جیره با 

مانند کاهش زمان عبور خوراک از دستگاه گوارش و 

های افرایش دفع استرول از طریق مدفوع و اتصال به نمک

صفراوی جذب کلسترول را کاهش داده و باعث کاهش 

اسید های سوم، باکتری[. 12] گرددکلسترول پالسما می

ی متیل گلوتاریل الکتیک با کاهش فعالیت آنزیم هیدروکس

[. 9] دنشوموجب کاهش کلسترول خون می Aکوآنزیم 
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خصوص  هچهارم، تولید اسید چرب زنجیر کوتاه ب

 [.9] کندپروپیونات سنتز هپاتیک کلسترول را محدود می

داری بر پارامترهای سرم معنی تأثیرسطوح هسته خرما 

 سطوح و هسته خرما متقابل اثر چنین هم.نشان ندادخون 

 HDL-c ،LDL-c کلسترول کل، میزانم و تخمیری( بر )خا

  .دار نبودمعنیو گلوگز سرم 

 
 روزگی 21در  های گوشتیلیتر( جوجهگرم بر دسی. تأثیر تیمارهای آزمایشی بر پارمترهای سرم خون )میلی8جدول 

 (لیترگرم در دسیمیلیپارامترهای خون )

 گلوگز HDL-c  VLDL-c LDL-c تری گلیسیرید کلسترول کل اصلیاثرات 

        هسته خرما

53/211 خام a 21/21  25/25   23/22  21/22 a 2/138  

52/222 تخمیری b 26/23  3/22   25/22  11/11 b 3/123  

SEM 32/2  33/2  21/2   8/3  88/3  25/2  

        مقدار در جیره )درصد(

32/221 درصد 1  22/83  3/23   61/26  22/11  2/128  

21/223 درصد 2  11/66  8/25   15/23  32/32  1/138  

81/233 درصد 6  82/65  1/22   26/23  26/23  1/121  

25/212 درصد 8  61/26  1/25   31/25  13/33  3/133  

SEM 22/6  23/5  68/2   22/2  21/5  21/6  

    p-value    

31/3 نوع هسته  28/3  62/3   28/3  32/3  21/3  

15/3 سطح  22/3  52/3   22/3  32/3  26/3  

22/3 اثرات متقابل  333/3  22/3   333/3  68/3  11/3  

        آزمون دانت

36/222 شاهد a 1/213 a 1/22   28/12 a 18/21  8/116  

53/212 درصد خام 1 a 23/18 b 6/25   68/21  b 15/31  2/122  

22/213 درصد خام 2 a 56/23 b 1/23   22/22 b 52/23  6/138  

33/223 درصد خام 6 a 88/58 b 3/22   22/22 b 56/31  6/123  

53/216 درصد خام 8 a 1/63 b 8/22   28/21 b 51/36  3/212  

12/222 درصد تخمیری 1 a 82/62 b 2/23   52/23 b 12/12  2/121  

11/233 درصد تخمیری 2 b 31/61 b 2/28   23/21 b 25/33  1/131  

31/212 درصد تخمیری 6 a 82/21 b 2/22   56/22 b 36/31  8/123  

21/211 درصد تخمیری 8 a 36/11 b 3/22   22/28 b 12/11  6/131  

SEM 8/82  32/22  18/1   12/1  11/2  81/1  

P - value 35/3  333/3  32/3   333/3  83/3  62/3  

b-aها با حروف نامشابه در هر ستون معنی: تفاوت میانگین( 35/3دار استP <)  آزمون(LSD ) 

a–b: دار استنامشابه در هر ستون معنیها با حروف تفاوت میانگین (35/3P <) )آزمون دانت( 
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 35و  75، 15سطوح  همسو با نتایج این آزمایش

داری بر پارامترهای معنی تأثیردرصد هسته خرما در جیره 

ر گزارشی [. د1] نداشت های گوشتیجوجه سرم خون

خرما بر مقادیر اثر متقابل مکمل آنزیمی و هسته 

تفاوت گذار پارامترهای سرم خون در مرغان تخم

[. اثر متقابل سطوح و هسته 72داری نشان نداد ] معنی

 VLDL-cگلیسرید و  داری بر مقادیر تریمعنی تأثیرخرما 

مقدار  چنین هم. (>52/5P)( 9سرم خون داشت )جدول 

درصد هسته  هشتو  شش ،چهار ،دوآنها در سطوح 

و تخمیری کمتر از تیمار شاهد بودند  خرمای خام

(52/5P<)گلیسیرید و . کمترین غلظت تریVLDL-c  در

سطح شش درصد هسته خرمای خام مشاهده شد که با سطح 

دو درصد هسته خرمای خام و سطح هشت درصد هسته 

. کاهش مقادیر (>52/5P)دار بود خرمای تخمیری معنی

خام ممکن است در هسته خرمای  VLDL-cگلیسیرید و  تری

 [.3دلیل وجود ترکیبات فنلی در هسته خرما باشد ] به

ترکیبات فنلی بعد از جذب وارد سیستم گردش خون 

و افزایش میزان آن در خون سبب محافظت  شوندمی

شوند. نحوه های سرم خون در برابر اکسیداسیون میلیپید

عمل آنها از طریق باندکردن این لیپیدها با ترکیبات فنلی 

های کبدی )هپاتیک( ترکیبات فنلی ژن چنین همباشد. می

اکسیداسیون اسیدهای چرب است را  -که مسئول بتا

افزایش و آنهایی را که مسئول سنتز اسید چرب است را 

گلیسیرید و  [. افزایش مقادیر تری5دهند ]کاهش می

VLDL-c  دلیل بهدر هسته خرمای تخمیری ممکن است 

[. هر چند گزارش شده 17شد ]کاهش ترکیبات فنلی با

 باسیلوس سابتیلساست که مکمل خوراک با باکتری 

گلیسیرید  های اسید الکتیک مقدار تریافزایش باکتر دلیل به

این باکتری  های گوشتی کاهش داد.خون را در جوجه

 تواند در کاهش فعالیت آنزیم استیل کوآنزیم می

Aاسید  کربوکسیالز )آنزیم محدودکننده سرعت ساخت

فرآیند  [. بر اساس نتایج این مطالعه،75باشد ] مؤثرچرب( 

و  باسیلوس سابتیلیسبا  هسته خرما تخمیر میکروبی

، سبب کاهش فیبرخام، افزایش پروتئین آسپرژیلوس نایجر

آن برای ای و بهبود ارزش تغذیه قابلیت هضم مواد مغذی

 شود.های گوشتی می جوجه

 
 های گوشتیلیتر( در جوجهگرم در دسیتأثیر تیمارهای آزمایشی بر پارامترهای سرم خون )میلی .1جدول 

P-value SEM 
 اثرات متقابل خرمای خامهسته   هسته خرمای تخمیری

 تیمار درصد 1 درصد 2 درصد  6 درصد 8  درصد 1 درصد 2 درصد 6 درصد 8

333/3  38/8  36/11 ab 82/21 bc 31/61 c 82/62 c  1/63 c 88/58 c 56/23 bc 23/18 a گلیسیریدتری 

333/3  62/2  22/28 ab 56/22 bc 23/21 c 52/23 c  28/21 c 22/22 c 22/22 bc 68/21 a VLDL-c 

b- aها با حروف نامشابه در هر ستون معنی: تفاوت میانگین( 35/3دار استP <). 
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Abstract 
Two experiments were conducted to determine the nutrient ileal digestibility of raw date pit (RDP) and fermented 

date pit (FDP) as well as their effects on performance and some bloody traits in broiler chickens,. The first 

experiment was conducted in a completely randomized design with 72 male broiler chicks, three treatments and six 

replicates (four chicks each) . The treatments consisted of a corn – soybean diet and two experimental diets which 

prepared by replacing RDP and FDP to basal diet at 25 %. The second experiment was performed in a 2× 4 factorial 

arrangement along with a control treatment in completely randomized design in a population of 540 day old broiler 

chickens in nine treatments with five replicates (12 chicks each). Dietary treatments included a diet without date pit 

(control), and diets containing two, four, six and eight percent of RDP or FDP. The digestibility of crude protein, 

fiber and ash in the FDP were higher than RDP (p<0.05). Feeding broiler chickens with FDP compared to RDP, 

improved weight gain (2110.5 g vs 1991.3 g ) and increased feed intake (p<0.05). The blood cholesterol and LDL-c 

decreased in chickens fed by FDP compared to RDP (p<0.05). According to the results of this experiment 

fermentation of date pit increases digestibility of its nutrients and improves weight gain of broiler chickens. 
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