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برخی  و پروتوزوآیتجمع رشد، هضم، عملکرد یتبلوط بر قابل يیوهاثر مغز م
يپروار يهابزغاله ياشکمبه ی وخونيهافراسنجه

*2مرتضی چاجی و 1پورمحمدآباديحسین حسین

30/3/97: تاریخ پذیرش24/9/96:  تاریخ دریافت

چکیده
کند و باعث  به تولید محصوالت دامی اقتصادي براي رفع نیاز جامعه کمک می ،استفاده از منابع خوراکی غیر معمول در هر منطقه

به عنوان یک و اثرات آن بلوط  يمیوهمغزامکان استفاده از یبا هدف بررسحاضر آزمایش. شود با انسان میدام کاهش رقابت غذایی 
انجاميپروارهاي  بزغاله ياي در جیره اي، به صورت جایگزین با بخش دانه ضد تغذیه ياي و داراي تانن به عنوان یک ماده منبع نشاسته

 هاي جیرهشامل  یشیآزما یمارهايت. استفاده شد یلوگرمک 15±2وزنمیانگینباترکینربزغالهسأر36ازآزمایشایندر. شد
مصرف . شدند یهتغذ یشیآزما هاي جیرهباروز90مدتبهها بزغاله. بودندشاهد  يجیرهو  بلوطيمیوهمغزدرصد  42و  21يحاو

هاي فرآسنجهشکمبه،پروتوزوآيیتچرب فرار و جمع اسیدهاينظیرشکمبهتخمیريهاي فرآسنجهظاهري،هضمقابلیتخوراك، 
کلیخشک مصرف يمادهبر یريثأتبلوط  يیوهاز مغز م استفادهنشان داد  یجنتا. شدگیري اندازهها بزغالهجویدنفعالیتوخونی
. نداشتاسیدي يخنثی و شوینده يالیاف نامحلول در شویندهخام،  ینخشک، پروتئ يماده يهضم ظاهر یتقابل آزمایشی،يدوره

، خون یسیریدگلتريوکلسترولاوره،گلوکز،  غلظت.نگرفتندقرارغذاییهاي جیرهثیرأتتحتغذاییتبدیلضریبوروزانهوزنافزایش
pH، ثیرأتتحتشکمبهپروتوزوآيجمعیتوپروپیونیکاسیدبهاسیداستیکنسبتفرار،چرباسیدهايکلیاکی،آمون یتروژنغلظت ن

.یافتیشبلوط افزا يیوهمغز م يحاو هاي یرهجمورد در) در روز دقیقه(یدنمدت زمان خوردن و جو. نگرفتندقرارآزمایشیتیمارهاي
موارد باعث بهبود  یپژوهش نداشت و در بعض ینمورد مطالعه در ا هاي شاخصهبر  نامطلوبیاثربلوطيمیوهمغزازاستفادهبنابراین،

 ،تر هاي تمام شده پایین و هزینه بلوطيمیوهمغزحاويهاي جیرهقیمتکاهشبا توجه به  طرفی،از. شدآزمایشنتایجدرعددي
.دکراستفادهپرواريهاي  بزغالهییغذا يیرهاز ج یعنوان بخش بهخوراکیيمادهاینازتوان یم

بزغاله،فراسنجه شکمبه،جمعیت پروتوزوآ،عملکرد رشد، قابلیت هضم: یديکل کلمات

مقدمه
،)میالدي2000تا1960سال از(سال40طولدر.

که  شود میبینیپیش. استشدهبرابردوجهانجمعیت
 .نفر برسد یلیاردم 3/9جهان به  یتجمع 2050تا سال 

2050تا1999يها سالیدر ط شود میینیبیشپ چنینهم
9/1التینآمریکايبرابر،5/2آسیادرغذابرايتقاضا
گوشت قرمز  تولید. یابد افزایشبرابر5آفریقادروبرابر
که،استداشتهافزایشیرونداخیريها سالدر  یراندر ا

صنایع غذایی،، دانشکده علوم دامی و تغذیه دام کارشناسی ارشد آموختهدانش1
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علومدانشیار گروه علوم دامی،  *2

افزایشاینجمعیتسرعت افزایش بهتوجهباالبته
افزایشبهنیازهنوزوباشدنمیجامعهنیازهايگوي  پاسخ
-بهرهامروزه. شودمیاحساسقرمزگوشتتولیدمیزان

منجر  ،مفرط مراتع يو چرا یعیاز منابع طب رویهبیبرداري
با  .شده است ها داميبرا یمنابع خوراک یدبه کاهش شد

خوراکیمواداکثرامروزهکه  یتواقع یندر نظر گرفتن ا
با هاآنیگزینیجاباشند،میقیمتگرانهادامنیازمورد

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان، مالثانی، ایران 
کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان، مالثانی، ایران

E-mail: chaji@asnrukh.ac.ir)ي مسئولنویسنده(
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راهادامبازدهکاهشکهنحويبه،ترارزان یمواد خوراک
استبرخوردارباالییاهمیتازباشدنداشتهپیدر
)Harsini et al. 2013.(

میوه،داميتغذیهدرقیمتارزانغذاییموادازیکی
دلیلبه،بلوطيمیوهدام با يتغذیه. باشدمیبلوطي

وانسانيتغذیهبارقابتعدمسطح،واحددرزیادتولید
استبرخوردارايویژهاهمیتازآساندسترسی

)Harsini et al. 2013 .(غربیبخشهاي زاگرس در کوه
شده است و  یدهبلوط پوش هايجنگليوسیلهبه،کشور

درتا استان فارس ادامه دارد که وسعت آن  یهاز مرز ترک
درخت بلوط متعلق به . استمربعیلومترک 1600حدود

عمومینام. باشد یم کوئرکوسخانواده فاگاسه و جنس 
ایرانیبلوطيگونهعلمیناموبودهOak،بلوطيگونه

Quercus branttiباشدمی)Mozaffarian 2015(.
 یبترک ،دهد کهیبلوط نشان م يیوهم یبیتقر آنالیز

بلوط به علت  يیوهم. بلوط مشابه غالت است یمیاییش
نشاسته  هعمدطوربهکه یدراتکربوه ییباال یرداشتن مقاد

 يانرژ يدارا ،)آن يمواد قنددرصد 90تا  80(باشد یم
توان از یلذا م ،)Bouderoua et al. 2009(است  ییباال

.  دام استفاده کرد يیهدر تغذ يمنبع انرژ انبلوط به عنو
 یفنول یباتاز ترک یقابل توجه یرمقاد يبلوط حاو يیوهم

 يایهضد تغذ کیباتز ترایباتترک ینباشد که ایو تانن م
 91يبلوط حاو يمیوه.هستند یواناتح يبرا یاهانگ

درصد  5و  پروتئیندرصد75/4خشک،يمادهدرصد
درصد 8/8يبلوط حاو يدانه ینباشد، همچنیم یچرب

-یبوده و اصل یدرولیزدرصد آن قابل ه 57تانن بوده که 
 Bouderoua et(است  یکتان یدآن اس یتانن يماده ینتر

al. 2009(.معکوس  يبا مصرف خوراك رابطه هاتانن
هراند،شدهشناختهرشدهايکنندهمهارعنوانبهودارند 

مهار چندان شناخته  ینا يکنندهایجادهايمکانیسمچند
 یلها به دلتانن.)McSweeney et al. 2001(یستشده ن

تعدادوشکمبه يهایکروارگانیسمم يکه رو یاثرات

 یوهیدروژناسیوندر ب ییردارند، باعث تغ پروتوزوآها
اشباع و یرچرب اشباع و غ یدهايشکمبه، نسبت اس

بهاستاتنسبتوفرارچرباسیدهايتولیددرتغییراتی
.)McSweeney et al. 2001(شوندمیپروپیونات
 ییها بلوط در قسمت يمیوهوفوربهتوجهبا،بنابراین

یکعنوانبهآن  ينشاسته مقداراز کشور و باال بودن 
يجیرهدرغالتيدانهباجایگزینصورتبهانرژيمنبع
وايتغذیهضديمادهیکعنوانبهتاننوجودنیزودام
حاضر به منظور  یشآزما تانن،بهها بزمقاومتحدوديتا

و  یرهضم، تخم یتقابل بربلوط  يیوهم مغزیرثأت یبررس
.شدانجامبزهاعملکرد 

کار روشومواد
يبزغالهسأر36تعدادشیآزمانیاياجراجهت

 15±2وزنوروز150تا120یبیتقرسنبانریترک
واقع در شهر محمد آباد  یشخص ياز دامدار گرملویک

بههادام. انتخاب شدنداز توابع استان اصفهان ،هیجرقو
درونوشدهمیتقستکرار12باگروهسهبهیتصادفطور
 يو غذا یدنیآب آشام. قرار گرفتند يانفراد يهاگاهیجا

بلوط  يیوهم.قرار گرفت ها داماریروزانه جداگانه در اخت
 يدر منطقه یبخش چگن یجنگل مراتعاز درختان بلوط 

محلشد و به  و خشک آوريجمعآباد خرممله شبانان 
.انتقال داده شد آزمایش

بر طبق جداول  ها داماساس وزن  برییغذا يهارهیج
NRC(نشخوارکنندگان کوچک  ییغذا اجاتیاحت 2007 (
-1: شاملي آزمایشی ها رهیج). 1جدول (شدند  میتنظ
بلوط  يوهیمغز مدرصد  21- 2)بلوطفاقد(شاهديرهیج
 خشک يبر اساس مادهبلوط  يمغز میوهدرصد  42-3و 
 ماریت کیها دامبه هر گروه از  یکه به صورت تصادف بود

مقدارنظرازیشیآزمايها رهیجتمام . اختصاص داده شد
. بودندکسانینیپروتئويانرژ



پورمحمدآبادي و مرتضی چاجیحسین حسین

1398تابستان، 2، شماره پانزدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 40

ها غالهبزيتغذیهبرايشدهاستفادهشاهد  يو و جیرهبلوطيمیوهمغزحاويهايجیرهمغذيموادترکیبو  ها یرهج اجزاي: 1جدول
خوراکیمواد
)درصد(

)بلوط یوهدرصد مغز م(آزمایشیهايجیره
جیرهامغذيمواد

)بلوطمیوهمغزدرصد (آزمایشیهايجیره
2142شاهد2142شاهد

030/2060/4-)%(تانن059سویاکنجاله

2000ذرتدانه
درمحلولناالیاف

)%(اسیديشوینده
533/15163/12000/11

02142بلوطمیوهمغز
درمحلولناالیاف

)%(خنثیشوینده
245/37040/30663/25

164419جودانه
هايکربوهیدرات

)%(الیافیغیر
4/281/2969/33

5/3300گندم سبوس
00/1100/1100/11)%(پروتئین خام

305/245/19گندمکاه
0510یونجهعلوفه

قابلانرژي
)kcal/kg(متابولیسم

50/250/250/2 -یمعدن مکمل
5/05/05/0*یتامینیو

گرم E ،5/2گرم ویتامین میلی D ،200ویتامین المللیهزار واحد بینA ،200المللی ویتامینبینواحدهزار600کیلوگرم مکمل حاويهر *
گرم یلیم 12گرم کبالت، 1/0ي،گرم رو3/0گرم مس، 3/0گرم آهن،  3گرم منگنز، 2/2یزیم،گرم من21گرم فسفر،  80یم،گرم کلس 195اکسیدان، آنتی

.یومگرم سلنیلیم 1/1و  ید

شامل هاي آزمایشی  با جیرهروز  90به مدت  ها بزغاله
ها و شرایط محل  به این جیرهیريپذدو هفته عادت

حدودنسبت علوفه به کنسانتره . شدند یهتغذنگهداري 
صبح  ییغذا يخوراك روزانه در دو وعده. بود70به30

و به صورت  ینتوز) 16ساعت (و بعد از ظهر ) 8ساعت (
بامبارزهمنظوربه.شددادهقرارهادام یاردر اخت مخلوط

 يدارو لیتر میلی5/0یو خارج یداخل هايانگل
در  يجلد یربه صورت زدر ابتداي آزمایش یورمکتینآ

.شد یقتزر هر بزغاله کتف يیهناح
 يدر ابتدا ها بزغالهیکشروند رشد، وزن یبررس جهت

 يیهقبل از تغذ ،باریکروز  15سپس هر  ویشآزما
انجامدوره  يانتها تا،گرسنگیساعت  8یترعا باروزانه 
انتهاییواولیهوزنيبرا هاآنمیانگینتنهااما  ،گرفت

 یبمحاسبه مصرف خوراك و ضر براي.شدگزارش
در کل  خوراكيماندهباقیآزمایش،يدورهیدر ط یلتبد

دامهرمصرفمیانگینوشدثبتدوره به صورت روزانه 

 یمبا تقس یلتبد ضریب. گردیدمحاسبهدورهطولدر
.شدمحاسبهوزنافزایشبریخوراك مصرف

،مغذيموادظاهريهضمقابلیتگیرياندازهمنظوربه
-از وزن پس) 85- 90يروزها(آزمایشیيدورهاواخردر 

خوراك و  يماندهباقیها، جیرهاز  گیرينمونهی،کش
يدورهپایاندر. روز صورت گرفت 7مدفوع به مدت 

هر دام با مربوط به هفت روز هاينمونهبرداري،نمونه
.و یک نمونه شاخص تهیه شد مخلوط شدند یکدیگر

NDF()Van(1خنثیيیندهنامحلول در شو الیاف

Soest et al. 1991(،يیندهنامحلول در شو الیاف 
کجلدالخام به روش  پروتئینو)ADF(2یدياس
شدگیرياندازه )سوئد،FOSS 2200کجلدال،  میکرو(
)AOAC 1990( .

1- Neutral detergent fiber (NDF)
2- Acid detergent fiber (ADF)
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بعدساعت4تا3ی،آزمایشيدورهیپایانيروزها در
از طریق سیاهرگ ها داماز تمام  صبحگاهیيتغذیهاز

ضد  يدار حاوي ماده هاي خالء با استفاده از لوله گردن و
خون  هاينمونه.انجام شد یريگخون،هپارینانعقاد 

شد و ) یقهدق 15، به مدت 3000دور (یفیوژسانتر
 یزهايو جهت آنال یدها جدا گردحاصل از آن يپالسما

سلسیوسيدرجه-20دمايوسردخانهدريبعد
کلسترول  اوره،گلوکز،گیري اندازهبراي. شدندنگهداري

شرکت پارس آزمون یتشخیصکیتازگلیسیریدتريو
 ،22Biochrom Libra S(يوفتومترردستگاه اسپکت و

.استفاده شد) انگلستان
،pHگیرياندازهبهمربوطآزمایشاتانجاممنظوربه

 اسیدهايوپروتوزوآشمارششکمبه،آمونیاکینیتروژن
ساعت پس از مصرف خوراك صبح،  3چرب شکمبه، 

 یشآزما يدورهپایانواواسطدرهادامشکمبه از  یعما
.گرفته شد
 یعما ينمونه،یاکیآمون یتروژنغلظت ن یینتع براي
گرفته شد يمعد يلوله یقبزها از طر يشکمبه

)Abarghuei et al. 2013 ( و بالفاصلهpH  آن باpHمتر
باپسس.)آلمانساخت، 827متروم (شدگیرياندازه
10وشدصافالیهچهار) استریلگاز (نخیيپارچه
نرمال  2/0یدریککلر یداس لیترمیلی10باآنازلیترمیلی

 یکدرصد در  37مرك  یدریککلر یداس لیتریلیم 7/16(
منتقل و  یزرمخلوط شده و بالفاصله به فر) آب مقطر یترل

غلظت . شد ينگهدار گرادیسانت يدرجه -20يدر دما
یپوکلرایتبا استفاده از روش فنول ه یاکیآمون یتروژنن
)Broderick and Kang 1980(دستگاهازاستفادباو

.شدگیرياندازهوفتومتريراسپکت
ازفرارچربيدهایاسغلظتيریگاندازه يبرا

 درياشهیباستون ش پسیلیف یکروماتوگرافگازدستگاه
ويکشاورزسیپردیگروه علوم دام يهیتغذ شگاهیآزما

 Ottenstein(دیگرداستفادهتهراندانشگاهیعیطبمنابع

and Bartley 1971(.
به  لدهیدآفرمکردناضافهباپروتوزوآهاتعدادشمارش

به روش  یتومترشکمبه و با استفاده از الم هموسا یعما
Dehority(یشنهاديپ پایانازقبل.گرفتانجام)2003

ساعت24مدتبههادامتکتکنشخوارفعالیتيدوره
ازاعمهاآنفعالیتنوعهروثبتباریکدقیقه5هر

مخصوصهايفرمدرهاداماستراحتونشخوارخوردن،
ازجویدنهايفعالیتکل. گرفتقرارآنالیزموردوثبت

وشدمحاسبهنشخواروخوردنهايفعالیتمجموع
بهدقیقهحسببرمربوطهرفتاريمحاسباتانجامجهت
استفادهموردمصرفیADFوNDFخشک،يمادهازاي
.گرفتقرار
. دیاجرا گرد یقالب طرح کامالً تصادفدر شیآزما نیا
و  هیتجز مورد4/9شیرایوSASيافزار آماربا نرم هاداده
توسط آزمون دانکن  نیانگیم يسهیمقا. قرار گرفت لیتحل
.شدگرفتهنظردر05/0يسطح خطا در

نتایج
 يکل دوره یخوراك مصرف مقدار2جدول  طبق

اگر. نگرفتقرارآزمایشیهاي جیرهثیرأتتحتیشیآزما
به  یخوراك مصرف بلوط،يیوهم مغزمقداریشچه، با افزا
وزنافزایشنظراز.یافتافزایشيعدد ویطور خط

بینداريمعنیتفاوتدورهکلدرتبدیلضریبوروزانه
در هر دو مورد  چهاگر. شتاندوجودآزمایشیهاي جیره

کل . شدروند بهبود مشاهده  یکبلوط  مقداریشبا افزا
هاي جیرههاي تغذیه شده با  گروهدرها  وزن بزغاله یشافزا

-معنیافزایششاهدبامقایسهبلوط در  يیوهمغز م حاوي

). >05/0P(داشتداري
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شاهد يو جیره بلوطيمیوهمغزحاويهاي جیرهباشدهتغذیههاي بزغالهپروار  عملکردو  خوراكمصرف:2جدول

شاخص
)جیرهدربلوطمغزدرصد (آزمایشیهاي جیره

SEMP value 2142شاهد
kg(4/152/141/1602/225/0(اولیهوزنمیانگین 
kg(1448148515074/4814/0(مصرفیخوراك

kg(c74/12b41/13a75/1313/001/0(وزنافزایشکل
gr(5/1410/1498/15212/918/0(روزانهوزنافزایشمیانگین

kg(14/2861/2785/2941/232/0(نهایی وزنمیانگین 
10/1085/977/949/032/0تبدیلضریب

SEM :05/0(دارندیکدیگرباداري معنیاختالفغیرمشابهحروفداراياعدادردیفدر هر  ها، یانگیناستاندارد م يخطا<P.(

خام،  ینپروتئ ،خشکيمادهظاهريهضمقابلیت
NDF  وADFقرار نگرفت  یشیآزما یمارهايت یرثأت تحت

 ینخشک، پروتئ يماده يهضم ظاهر یتقابل.)3جدول (
. یافتیشافزا يخام به صورت عدد

پروارييها بزغاله درشاهد  يو جیرهبلوط  يیوهمغز م حاويهاي جیرهيمواد مغذ يهضم ظاهر قابلیتدرصد:3جدول
)بلوطمیوهمغزدرصد(آزمایشیهاي جیره

SEMP value 2142شاهد
5/616/609/6363/366/0خشکماده

2/636/611/6455/315/0خامپروتئین
5/494/467/4354/214/0خنثیشویندهدرنامحلولالیاف
3/332/329/3057/428/0اسیديشویندهدرنامحلولالیاف

SEM :ها یانگیناستاندارد م يخطا

یاکیآمون یتروژنن غلظت،pHبر  آزمایشیهاي جیرهاثر
نشددارمعنیها بزغالهشکمبه  يپروتوزوآها جمعیتو
 یره،سطح بلوط در ج یشحال با افزا اینبا.)4جدول (

. داشتکاهشیروندشکمبه  یعما یاکیآمون یتروژنغلظت ن
کاهش  نیزشکمبه  يپروتوزوآها جمعیتوpHمقدار
. داشت يعدد

هاي جیرهباشدهتغذیهپرواريهايبزغاله شکمبهپروتوزوآيجمعیتوآمونیاکینیتروژن،pHغلظت  :4جدول
شاهد يو جیره بلوطيمیوهمغزحاويآزمایشی

)بلوطمیوهمغزدرصد(آزمایشیهاي جیره
SEMP value 2142شاهد

pH01/781/666/621/010/0
mg/100(84/914/881/781/009/0(آمونیاکینیتروژن
cell/ml(104×24/5104×98/4104×69/4104×81/016/0(شکمبهپروتوزوآهايجمعیت

SEM :ها میانگیناستانداردخطاي
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فرارچرباسیدهايغلظتتغییراتبهمربوطنتایج
 نشان5در جدول  یشتحت آزما هايبزغالهشکمبهمایع 

تیمارهايثیرأتتحتاسیداستیکغلظت. داده شده است
اسیدهايغلظتاما؛ )>05/0P(گرفتقرارآزمایشی

استیکنسبت ایزووالریک،والریک،بوتیریک،پروپیونیک،
ثیرأتتحتفرارچرباسیدهايکلوپروپیونیکبه

اسیدغلظتترینبیش. نگرفتقرارآزمایشیتیمارهاي
 يدرصد مغز میوه 42حاوي  يجیرهبهمربوطاستیک
.بودشاهدگروهبهمربوطغلظتترینکموبلوط 

کلسترول و  اي،اورهنیتروژنغلظتگلوکز،غلظت
قرارآزمایشیتیمارهايثیرأتتحتخونیسیریدگليتر

.نگرفت

 يیوهمغز م يحاو یشیآزما هاي یرهشده با ج یهتغذ يها شکمبه بزغاله یعما )لیتربرمولمیلی(فرارچرباسیدهايغلظت  :5جدول
شاهد يو جیره بلوط

SEM 05/0(دارنديدار معنیاختالف  يمشابه از نظر آمار یرحروف غ ياعداد دارا یفدر هر رد. هایانگیناستاندارد م يخطا<P.(

حاويهاي جیرهباشدهتغذیههاي بزغالهدرهاي بیوشیمیایی سرمتغییرات شاخص:6جدول
شاهد يو جیره بلوطيمیوهمغز

خونیهايفراسنجه
)mg/dl(

)بلوطمیوهدرصد(آزمایشیهاي جیره
SEMP value 2142شاهد

48/6597/6864/727/318/0گلوکز
81/6137/6264/618/437/0کلسترول
46/1231/1351/125/167/0خوناياورهنیتروژن

86/2935/2728/244/243/0گلیسریدتري
SEM :ها میانگیناستانداردخطاي

در ها بزغالهتوسط  یشیآزما هايجیرهجویدنفعالیت
مدتبراي. شده است ارائه7ساعت در جدول  24طی

یشیآزما یمارهايت ینب داريمعنیاختالفخوردنزمان
زمان نشخوار  دتمنظر  از). >05/0P(داشتوجود

 فعالیت. نشدمشاهدهتیمارهابینيدار معنیاختالف
که به مجموع نشخوار و خوردن اشاره دارد، تحت  یدنجو

 ترینبیش). >05/0P(گرفتقرارآزمایشیيها جیرهیرثأت
بلوط يمغز میوهدرصد  42حاوي يجیرهزمان مربوط به 

.دبو شاهد  گروهزمان مربوط به  ینترو کم
قیمتآزمایشی،هاي جیرهسطح بلوط در  یشافزا با
معادل  یبکاهش به ترت این. یافتکاهشخوراكنهایی

. بود یرهج یلوگرمهر ک يبرا یالر 5/1011و  5/141با 

فرارچرباسید
)بلوطمیوهمغزدرصد(آزمایشیهاي جیره

SEMP value 2142شاهد
b9/47ab3/51a2/5512/103/0استیک

4/214/235/2681/218/0پروپیونیک
5/110/114/1218/161/0بوتیریک
2/27/18/135/026/0والریک

8/09/15/129/015/0ایزووالریک
24/219/208/251/020/0یونیکپروپ/استیک

5/857/906/9937/716/0فرارچرباسیدهايکل
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شاهد يو جیره بلوط يیوهمغز م يحاو هاي یرهشده با ج یهتغذ يها بزغاله یدنجو یتفعال:7جدول

فعالیتنوع
)بلوطمیوهمغزدرصد (آزمایشیهاي جیره

SEMP Value 2142شاهد
b8/252ab3/265a6/2854/12021/0)در روز یقهدق(خوردنزمانمدت
6/3158/3051/3208/1612/0)در روز یقهدق(نشخوارزمانمدت
b4/568ab1/571a7/6055/17011/0)در روز یقهدق(جویدنزمانمدت
)یلوگرمدر ک یقهدق(مغذيمادهازاءبهخوردنزمانمدت
6/1746/1785/1899/1215/0مصرفیخشکماده

5/6806/5949/5085/1818/0خنثیشویندهدرنامحلولالیاف
1587162317236/8625/0مصرفیخامپروتئین

)یلوگرمدر ک یقهدق(مغذيمادهازاءبهنشخوارمدت
0/2179/2054/2122/2591/0مصرفیخشکماده

5/8494/6854/5707/2115/0خنثیشویندهدرنامحلولالیاف
1982187219319/6665/0مصرفیخامپروتئین

)یلوگرمدر ک یقهدق(مغذيمادهازاءبهجویدنزمانمدت

6/3925/3849/4014/2241/0مصرفیخشکماده
1530128010798/8672/0خنثیشویندهدرنامحلولالیاف

3569349636541/10664/0مصرفیخامپروتئین
SEM :05/0(دارندیکدیگرباداري معنیاختالفغیرمشابهحروفداراياعدادردیفهردرها، میانگیناستانداردخطاي<P.(

بحث
ازتانن  يحاو هاي جیرهیاها تانن،معمول طوربه
هضم  یتکاهش قابل یاو  خوراکیخوشکاهشطریق

شوند میها  اغلب گونه درموجب کاهش مصرف خوراك 
)Reed 1995 .(کهباشند میقابضخاصیتدارايهاتانن
هاي گلیکوپروتئینوها تاننبینکمپلکستشکیلدلیلبه

موجبتواند میها تاننخاصیتاینشود، میایجادبزاق
شودخوراکیخوشکاهشنیزوبزاقترشحافزایش

)Reed 1995 .(آنيپوستهدربلوطتاننتربیش) نامبا
جدامیوهمغزازحاضرآزمایشدرکهباشد می) جفت
برتاننمنفیثیرأتعدمعواملازیکیشایدلذابود،شده

بامقایسهدربلوطيمیوهمغزدرآنکممقدارمصرف،
مغزدرمتراکمتاننمقدارباشد،ها جیرهدرکاملبلوط
حدود) هیدرولیزقابلومتراکم(تاننکلودرصد2میوه

Maldar(استشدهگزارشدرصد10 et al. 2010 .( با
عدم کاهش مصرف  یايعدد یشافزا يبرا یدشا حال،ینا

به  یگريبتوان به موارد د ،حاضر یشخشک در آزما يماده
بزتربیشمقاومتآن جمله،  زا. اشاره نمود یزن یرشرح ز

تانازآنزیموجودعلتبهحیواناتدیگربهنسبتتاننبه
دیگربهنسبتمتفاوتباکتریاییجمعیتوشکمبهدر

يتجزیهبهقادربزشکمبه  هاي يتاناز باکتر یمآنز ،هاگونه
 ینا . باشدمیبلوطدرموجودطبیعیهايتانناسیدتانیک

،1رومینانتیوم سلنوموناسهاي مربوط به گونه یمآنز
استرپتوکوکوسیا(2گالولیتیکوساسترپتوکوکوس

1- Selenomonas ruminantium                 
2- Streptococcus gallolyticus           
3- Streptococcus caprinus
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کاهشعدمدالیلازدیگریکی. باشد می) 1کاپرینوس
بودنباالتواندمی،آزمایشایندرخوراكمصرف

سلولیيدیوارهبودنکمیاویرالیافیغ هايکربوهیدرات
)NDFوADF (بلوط  يیوهمغز م يحاو هاي یرهدر ج
 یسلول يیوارهمقدار د افزایشزیراباشد، ) 1جدول (

 .Sharma et al(باعث کاهش مصرف خوراك خواهد شد 

گوسفند يیرهبلوط در ج يمیوهمقداریشافزا با). 2008
Harsini(ثیر قرار نگرفتأتحت تخوراكمصرف et al. 

برگمختلفسطوحباگندمکاهجایگزینیبا). 2013
یافتافزایشخوراكمصرفها،گوسالهيجیرهدربلوط

)Sharma et al. 2008.(خشک  يپسته یفرع فرآورده
20تاپرواريهايبرهجیرهدر ) به عنوان منبع تانن(شده 
اما ،نداشتخوراكمصرفبراثريخشکيمادهدرصد

دراین،شدآندارمعنیکاهشباعثدرصد30سطحدر
برمقداراینرائینیبزهاييتغذیهدرکهاستحالی

نداشتمنفیاثرهاآنروزانهخشکيمادهمصرف
)Shakeri and Fazaeli 2005 .(

گونهاینتوانمی،مبتنی بر نتایج عملکرد پروار
تجزیهازجیرههايپروتئینحفظباهاتاننکهکرداستنباط

سببشیردانبههاآندادنعبوروشکمبهدرشدن
کوچکيرودهبهضروريآمینهاسیدهايجریانافزایش

آن  يیجهنت کهشده  هاآمینهاسیداینجذبافزایشو
تاهاتانن.استرشد بدن  یشو افزا تریشب ینپروتئ تولید
درپروتئینهضماز) درصد2/2-5/5(یغلظت یک

جریانافزایشباعثوکنند میجلوگیريشکمبه
 ینو از ا شدهکوچکيرودهبهضروريهاي اسیدآمینه

 Waghorn(شوندیم یوانعملکرد حباعث بهبود در یقطر

2008( .
گزارش کردند، استفاده از تانن متراکم در پژوهشگران 

هضمقابلیتدرداریاختالف معن یجادگاو باعث ا يیرهج
که  یدر صورت. )Dschaak et al. 2014(مواد مغذي نشد 

 درصد1/4يحاو(پسته  یفرع يفرآورده یگزینیجا با
هضم  یتدر قابل یذرت، کاهش خط یالژس يبه جا) تانن

 .Bohlooli et al(شدخشک مشاهده  يماده يظاهر

 ینهضم پروتئ قابلیتيعدد افزایشدالیلاز.)2009
نوعبهشاید،تانن بر هضم آن یمنف یرثأعدم ت وخام 

و  یشیآزما هاي جیرهدرتاننپایینمقدارجیره،ترکیبات
نسبت به تانن در طول  یشمورد آزماهاي  دامیريپذعادت
پژوهشگران).Min et al. 2003(د شابمربوط زمان 

درصد تانن متراکم در  5/2کردند که استفاده از  گزارش
خشک،  يهضم ماده قابلیتبر  اثريگوسفند  يیرهج

Carulla(نداشتخام  ینو پروتئ یآل يماده et al. 2005( .
 2/0صفر،  يحاو هاي یرهج دادنشانها پژوهشی،طرف از
چه اثر خشک اگر يدرصد تانن متراکم در ماده 74/0و 
باعثولینداشت،يمواد مغذ یرهضم سا یتبر قابل یمنف

 Bhatta(گردیدخامپروتئینهضمقابلیتدار معنیکاهش

et al. 2007.(هضم  در مورد قابلیتحاضرپژوهشنتایج
کهاستموضوعاینيکنندهبیانADFو  NDFيظاهر
درموجودالیافبااستنتوانستهبلوطدرموجودتانن

،کمپلکس اینتشکیل.دهدتشکیلکمپلکسخوراك
بعداگرحتیو داردمنفیثیرأتالیافهضمقابلیتروي

ثیرأت،دوشتجزیهنیز کمپلکس تانن با پروتئین شکمبهاز
زیراجبران نخواهد شد،الیافهضمقابلیتبرمنفی آن 

-میرخشکمبهدروبودهمیکروبیالیاف،يعمدههضم

یشحاضر با افزا یقتحق در. )Frutos et al. 2003(دهد
یافتکاهشADFو  NDFغلظتیرهدر ج بلوطدرصد

هاي حاوي یرهج يدرصد برا 17/29و  60/21یببه ترت(
اگر .)نسبت به شاهد بلوط يدرصد مغز میوه 42و  21

 یتباعث کاهش قابل یاف،ال یشچه به طور معمول افزا
ها از حد آن یادترکاهش ز ياما در موارد شود، یهضم م

 یريثأبا ت یافال پذیري یهسرعت تجز یشافزا يبه واسطه
منجر به  گذارد، یکه بر سرعت عبور خوراك از شکمبه م

لذا، .گردد یدر شکمبه م یافکاهش فرصت هضم ال
در  یافهضم ال یتقابل دار یمعن یرو غ يکاهش عدد

. موارد مربوط دانست ینبتوان به ا یدحاضر را شا یقتحق
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يیرهبلوط در ج يطور مشابه، استفاده از مغز میوهبه
تحت ADFو  NDFخشک،  يهضم مادهها قابلیت  بره

Harsini(ثیر قرار نگرفتأت et al. 2013(.به دست  یجنتا
درپژوهشگران  یجبا نتا NDFهضم  یتقابل يآمده برا
 8/5يحاو(بلوطبرگباگندمکاهجایگزینیبررسی

 یشبا افزا کردندبیانکهگوساله  يیرهدر ج) درصد تانن
 یافهضم ال یتکاه گندم توسط برگ بلوط قابل یگزینیجا

کاهش  داري معنیبه طور  یخنث يیندهنامحلول در شو
حالیدر. داشتمغایرت،)Sharma et al. 2008(یابد می
که  پژوهشگرانینا یجبا نتا ADFهضم  یتقابل یجنتا که

 یريثأکاه گندم با برگ بلوط ت یگزینیگزارش نمودند جا
 یدياس يیندهنامحلول در شو یافهضم ال یتبر قابل

.نداشت، موافق بود
ییپروتوزوآ یتجمع دار معنیعدم تفاوت  شاید

غلظتتفاوتعدمبرايدلیلی،تیمارهابین) 4جدول (
تعدادپروتوزوآهازیرا،باشدشکمبهآمونیاکینیتروژن
ورسازيغوطهيوسیلهبهراشکمبههايباکترياززیادي

-باکترييتجزیهازکهدهندمیقراراستفادهموردهضمو

شود میحاصلآمونیاكشکمبهدرپروتوزوآهاتوسطها 
)Ivan et al. 2000 .(تانن  کهگزارش کردند  پژوهشگران

شکمبه  یاکیآمون یتروژنباعث کاهش غلظت ن اسپرس
Yarahmadi(شود یم et al. 2010( .کاهش  یکلبه طور

 ینا يکننده یانب یريفراسنجه تخم ینغلظت ا ییجز
 ینپروتئ يحدموضوع است که تانن موجود در بلوط تا

شکمبهدر  یکروبیخوراك را در برابر هضم مموجود در
کاهشبااستممکنهمچنینواستکردهمحافظت
پروتئینيتجزیهازممانعتباعثپروتوزوآییجمعیت
بهموضوع  ینا کهباشدشدهپروتوزوآهاتوسطمیکربی

دامبرايتواندیبا ارزش م ینیمورد منابع پروتئدر ویژه
).Frutos et al. 2003(باشدمفید

-یمعن ریثأشکمبه ت pHبر  هاتاننکهاستشدهاشاره
پژوهش حاضر موافق است  جینتااست که با نداشتهيدار

)Bhatta et al. 2007 .(ماندن  ثابتاست  ممکنpH  به
 ژهیچرب فرار به و يدهایدر غلظت اس رییعدم تغ لیدل

جدول (پروتوزآ باشد  تیجمع ایوکیونیپروپ دیمقدار اس
-Yanes(در بز منبع تانن  کیبه عنوان  تونیز يتفاله). 5

Ruis et al. 2004 ( باعثو تانن اسپرس در گوسفند 
Yarahmadi(شکمبه شد  pHکاهش  et al. 2010(، 

یکنندگ داریپا تیخاص يشکمبه دارا يپروتوزوآها
 يرهیو ذخ عیکه احتماالً به علت هضم سر باشندیشکمبه م

Dehority(مژکدار است يپروتوزوآها يلهینشاسته به وس

 کیدر خوراك، سبب تحر ADFو  NDFشیافزا. )2003
شکمبهpHشیافزا جهینشخوار در دام و در نت تیفعال

 شیبا افزا کهنیتوجه به ابا .)NRC 2007(شودیم
 افتهیکاهش  یسلول يوارهید يمحتوا رهیسطح بلوط در ج

ترشح  يترنشخوار بزاق کم کیاست و لذا با کاهش تحر
pHاز علل کاهش  یکیاحتماالً  ،نیبنابرا . شده است

لهأمسنیاتواندیمرهیجدربلوطسطحشیافزاباشکمبه
.باشد
پروتوزوآها به  یتجمع یرهسطح بلوط در ج یشافزا با

استفادهدادندنشانپژهشگران. یافتکاهش  يطور عدد
قبلیيسابقهبدونالموتبزهاييجیرهدربلوطبرگاز

پروتوزواییجمعیتکاهشباعثدارتاننخوراكمصرف
Maldar(شودمیشکمبه et al. 2010( .که با  شدهبیان

کهیابدیشکمبه کاهش م pHیرهسطح تانن در ج یشافزا
دهدکاهشراشکمبهپروتوزوآییجمعیتتواندمی

)Dehority ) 5جدول (pHمربوط به  یجنتا). 2003
سطح بلوط  یشبا افزا یقتحق ینمشخص نمود که در ا

از  تواندمیامراینکهاستیافتهعدديکاهش  pHیزانم
ها در یکروارگانیسمم ینا جمعیتعدديکاهش  یلدال

 ياز علل کاهش عدد یگرد یکیاحتماالً. شکمبه باشد
 یرهسطح بلوط ج یششکمبه با افزا ییپروتوزوآ یتجمع

بلوطحاويهايجیرهنشاسته در  يباال یربه وجود مقاد
رشدبرهاتاننکهاستشدهبیانهمچنین. باشدمی

) باشندمیپروتوزوآهاغذايکه (پروتئولیتیکهايباکتري
بنابراین،)McSweeney et al. 2001(دارندمنفیاثر

جمعیتکاهشباعثهاباکترياینرشدکاهش
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عللازتواندمینیزاینکهباشدمیشکمبهپروتوزوآیی
.باشدحاضرپژوهشدرپروتوزوآهاجمعیتکاهش

پوست انار به عنوان  يعصارهيیهبا تغذ ايدر مطالعه
چرب،اسیدهايکلغلظتشیرده،گاوهايبهمنبع تانن 

وایزوورالراتوالرات،بوتیرات،پروپیونات،استات،
آزمایشیتیمارهايثیرأتتحتپروپیوناتبهاستاتنسبت

استات  غلظتو) Abarghuei et al. 2013(نگرفتندقرار
تربیشعدديطوربهتنها  یمنبع تانن يحاو هاي یرهدر ج

.بود
 ینبودن غلظت گلوکز خون ب یکسانیلاز دال یکی

 ءبودن منشا یکسانتوان یحاضر را م یشدر آزما ها یرهج
حاضر ذکر  یشدر آزما یونیکپروپ یداس یعنیآن  یدتول

 یامدهاياز پ یکیگلوکز خون  افزایش). 5جدول (کرد
موالرينسبتافزایشنفعتغییر الگوي تخمیر شکمبه به 

فرارچرباسیدتنهاپروپیوناتو  باشد میپروپیونات
باعث  یرهموجود در ج تانن. باشد میشکمبهسازگلوکز

 یندر شکمبه شده و از ا یوناتپروپ ینسبت مول یشافزا
. )Makkar 2003(دهد مییشگلوکز خون را افزا یقطر
 یکعنوانبلوط به  برگافزودنبا،یگريد یشآزما در

برداري معنییرثأگوساله ت يجیرهدار به  تانن يماده
). Sharma et al. 2008(نشدمشاهدهخونگلوکزغلظت

جذب شده  یاكخون در کبد، از آمون يااوره یتروژنن 
-اوره یتروژنکه غلظت ن يبه طور شود میاز شکمبه سنتز 

 ،شکمبه دارد یاكبا غلظت آمون یمثبت یخون همبستگ يا
-میخوناي اورهنیتروژنغلظتدرتفاوتعدمینبنابرا

باشدشکمبهتخمیرشرایطدرتفاوتعدم علتبهتواند
)Hosoda et al. 2005 .(یرهج بهتاننافزودنیپژوهش در 

 Min(شود میخون  يا اوره یتروژنغلظت ن یشباعث افزا

et al. 2003(،گوسالهيجیرهبهبلوطبرگافزودناما
نکردایجادخوناي اورهنیتروژنغلظتدرتغییري

)Sharma et al. 2008 .(
گزارش پژهشگران منطبق بر نتایج آزمایش حاضر، 

بزها  ياستفاده از گیاه حاوي تانن در جیره که کردند
 Lee(گلیسیرید نداشت یري بر غلظت کلسترول و تريثأت

et al. 2009 .(که دهد مطالعات حیوانی نشان می
از طریق کاهش است  گیاهی ممکن يهاي ثانویهمتابولیت

هاي لیپوژنیک کبدي و آنزیم کلستروژنیک فعالیت آنزیم
هیدروکسی -3فسفاتاز دهیدروژناز و -6مانند آنزیم گلوکز 

کلسترول گلیسیرید و یا  نريگلوتاریل کوآنزیم آ، -متیل-3
تغییر در الگوي هضم از طرفی، . دهندثیر قرار أتحت ترا 

ل یکی از دالی ي چرب به عنوانو جذب برخی اسیدها
براي نمونه ،تغییر در میزان کلسترول مطرح گردیده است

افزایش نسبت استات به پروپیونات در شکمبه از عوامل 
 .McDonald et al(باشد ثر بر سطح کلسترول خون میؤم

بنابراین با توجه به عدم تفاوت نسبت استات به .)2010
عدم شاید )5جدول (هاي آزمایشی  بین جیرهپروپیونات

. دور ار انتظار نباشدنیز اختالف بین کلسترول 
 یدنخوردن و جو هاي یتدر فعالها  جیرهعلت اختالف 

به تفاوت در مصرف  توان یم ،حاضر را یشدر آزما
ها آن یحکه با تصح ي، به طور)2جدول (خوراك ربط داد 

 یگراختالف موجود د ی،خشک مصرف يماده يبرا
 يعلت کاهش عدد شاید).7جدول (مشاهده نشد 

 یمصرف NDFيبه ازا یدننشخوار، خوردن و جو یتفعال
 بلوط يدرصد مغز میوه 42و  21حاوي هاي یرهدر ج

NDFشاهد را بتوان به کاهش مصرف  يیرهنسبت به ج

. داد ربطنسبت به شاهد ) 2اولجد(مذکورهاي جیرهدر
نسبت خوردن، نشخوار و  ترینیششاهد که ب يیرهج

نیزرامصرفترینبیشدارند،راNDFيبه ازا یدنجو
و  NDFبودن  تریشبا توجه به ب ینبنابرا باشند؛میدارا

ADF و نشخوار آن  یدنبودن مقدار جو تریشب یمصرف
. قابل انتظار است یزن

پژوهش نشان داد که  ینبه دست آمده از ا نتایج
 یحت پروارييهابزغالهيبلوط برا يیوهاستفاده از مغز م

به تانن  هاداماین. باشدیمجاز م یزن یرهدرصد ج 42تا 
از  یعالمت یچموجود در بلوط مقاومت نشان داده و ه

که مقدار  يبه طور. ها مشاهده نشد در آن یتمسموم
سطوحباشدهتغذیهيها داميخون برا يگلوکز و اوره

استفاده. داشتقرارنرمالوطبیعیحددربلوطمختلف



پورمحمدآبادي و مرتضی چاجیحسین حسین

1398تابستان، 2، شماره پانزدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 48

خصوصیاتبرتنهانهمواردازخیلیدربلوطيمیوهاز
نداشتهمنفیاثرهادامعملکردوهضمقابلیتوتخمیري

يمادهظاهريهضمقابلیتنظیرموارديدربلکهاست
 ازو  استداشتهنیزمثبتاثرجیرهآلیيمادهوخشک

شدهتولیديهزینهوها جیرهقیمتکاهشباعثیطرف
برابردرراهاپروتئینبلوط،درموجودتاننشاید. است
طریقاینازوکردهحفاظتشکمبهمیکروبیهضم

بهبودگوارشدستگاهکلورودهدرراآنهضمقابلیت
از  حاصلهاي یافتهمجموعبا توجه به .استبخشیده

بهتواند میبلوطکهشود میگیري نتیجهپژوهش حاضر 
موردها داميجیرهدرکربوهیدراتمنبعیکعنوان

درها جیرهنیزقیمتنظرازحتیاگر. گیردقراراستفاده
دربلوطيمیوهمغزازاستفادهباشند،نیزیکساننهایت
فارغوطبیعیمحصولیکزیرابود،خواهدمفیدتغذیه

بهمنجرکهاست،ارزينیزوزراعیمعمولهاي نیازاز
وذرتنظیرخوراکیموادوارداتبهوابستگیکاهش
.شدخواهدداموانسانبینغذاییرقابتکاهش

تشکر و قدردانی
.شود ها قدردانی می همه حمایتاز مسئولین محترم دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان براي 
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Abstract
The use of unusual feed resources in each region will be beneficial to economical livestock 

production to meet the needs of the human community, and to reduce the food competition 
between farm animals and human. The present experiment was conducted to investigate the 
possibility of using the oak kernel and its effect as a source of starch and tannin (as an anti-
nutritional factor), alternatively with grain portion in the diet of fattening kids. Thirty-six male 
Turkish kids with an average weight of 15±2 kg were used in this experiment. Experimental 
treatments consisted of diets containing 21 and 42% oak kernel and control diet. The kids 
were fed with experimental diets for 90 days. Feed intake, apparent digestibility, rumen 
fermentation parameters, such as volatile fatty acids and rumen protozoal population, blood 
parameters and chewing activity of kids were measured. The results were shown that the use 
of oak kernel had no effect on dry matter intake, apparent digestibility of dry matter, crude 
protein, ADF and NDF in whole of experimental period. The daily weight gain and feed 
conversion ratio were not affected by diets. The concentration of blood glucose, urea, 
cholesterol and triglyceride, and rumen pH, ammonia nitrogen, total volatile fatty acids 
concentration, acetate to propionate ratio and rumen protozoan population were not affected 
by experimental treatments. The eating and chewing times (minutes per day) increased for 
diets containing oat kernel. Therefore, not only feeding oak kernel had no adverse effect on 
the parameters evaluated in this experiment, but also, in some cases caused numerical 
improvement of the results. In conclusion, considering to lower total cost of the rations 
containing oak kernel, this material can be used as part of the diet of fattening goat kids.

Key words: Digestibility, Growth Performance, Protozoa Population, Ruminal Parameter, 
Goat kid
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