
  تحقیقات دام و طیور (فصلنامه) 
  1395 تابستان، دومجلد پنجم، شماره 

  37-52شماره صفحه: 
 

  
  

  
  

صفات  ،عملکرد بر به جاي ذرت آوري شده اثرات استفاده از میوه بلوط خام و عمل
  W-36 الین هايسویه گذار تخم هاي خونی در مرغ هاي   متابولیتمرغ و  کمی و کیفی تخم

  
 3و علی جوادمنش 2، حسن کرمانشاهی*1فاروق کارگر

  مشهد فردوسی دانشگاه امید علوم گروه طیور تغذیه ارشد کارشناسی فارغ التحصیل -1 
  مشهد فردوسی دانشگاه دامی علوم گروه طیور تغذیه استاد - 2

  مشهد فردوسی دانشگاه دامی علوم گروه دام اصالح و ژنتیک استادیار - 3
 faroghka@gmail.com: نویسنده مسؤول

  
  30/02/96تاریخ پذیرش:        25/07/95تاریخ دریافت:

  
  

  چکیده
و مرغ بر عملکرد و صفات کمی و کیفی تخمهیدروکسید سدیم  باآوري شده استفاده از میوه بلوط خام و عملبه منظور بررسی اثرات 

هفته تولید انتخاب و در یک  34با سن  W36الین - هايقطعه مرغ بالغ سویه 336گذار، تعداد هاي تخم هاي خون در مرغ  ابولیتمت
هفته مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارها به ترتیب شامل  8طعه مرغ در هر تکرار به مدت ق 12تکرار و  ، وتیمار 7طرح کامالً تصادفی با 

به مدت  آوري شده - درصد میوه بلوط عمل 15و  10،5درصد میوه بلوط خام و  15و  10،5تیمار شاهد (بدون استفاده از میوه بلوط)، 
میزان پروتئین خام میوه  ،آوري با هیدروکسید سدیمه با انجام عملنتایج نشان داد ک بودند. پنج درصد با هیدروکسید سدیم ساعت 24

درصد کاهش یافت. اسیدهاي آمینه متیونین، سیستین و لیزین  87/0به  87/8درصد افزایش و تانن آن نیز از  15/7 به 19/4از بلوط 
-داري در سفیده تخمتفاوت معنی .زایش یافتاف 285/0و  067/0، 076/0به  122/0و  025/0، 063/0نیز بعد از فرآوري به ترتیب از 

تخم . درصد زرده درصد بلوط خام کمترین میزان را داشت 15مرغ بین تیمارها مشاهده شده به طوریکه تیمار شاهد بیشترین و تیمار 
داري در صفات  ف معنیاختال. )P≥05/0( بیشتر از گروه شاهد بود داريطور معنیه ب آوري شدههاي تغذیه شده با بلوط خام و عملمرغ

. به طوریکه در تیمار شاهد بیشترین داري بین تیمارها بودضخامت پوسته داراي اختالف معنیعملکردي بین تیمارها مشاهده نشد. 
درصد میوه  10استفاده از  مقدار بود. میکرومتر) 16/386( درصد میوه بلوط خام کمترین 15و تیمار حاوي  میکرومتر) 08/394مقدار (

براي  یمناسب تواند جایگزین و همچنین ارزان بودن آن و باال بودن قیمت ذرت می با توجه به زیاد بودن بلوط شده آوريبلوط عمل
  ذرت باشد.

  گذار، میوه بلوط، هیدروکسید سدیممرغ، مرغ تخم، کیفیت تخمآوري، عملصفات عملکردي کلمات کلیدي:
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   مقدمه
 جوامع مسائل ترین مهم از یکی جهان جمعیت روزافزون رشد

 نیاز مورد کافی و سالم غذایی تأمین مواد جهت در بشري
شرایط  لحاظ به مرغداري صنعت، راستا این در باشد. می

 در اي مالحظه قابل اهمیت ایران کشور هاي قابلیت و مساعد
 شتی(د ددار جامعه احتیاجات غذایی از اعظمی قسمت تأمین

مرغ در  میلیون تن تخم 65ساالنه بیش از  .)1375یزدانی،  و
هزار تن  850شود که ایران با تولید ساالنه  جهان تولید می

 ءشود و جز مرغ جهان محسوب می دهمین تولیدکننده تخم
مرغ را برعهده  درصد تولید جهانی تخم 85کشورهایی است که 

و کنجاله سویا از  اگرچه ذرت ).1391(اقتصاد آنالین،  دارند
جیره طیور   دهنده ترین اجزاي خوراکی تشکیل جمله مهم

سویا در کنجاله باشند ولی با توجه به وارداتی بودن ذرت و  می
صنعت مرغداري ساالنه نیازمند هفت میلیون تن ، کشور

سویا و ذرت است که دو میلیون تن ذرت در داخل کنجاله 
ذرت و دو میلیون تن  شود و باید سه میلیون تن تولید می

یافتن  .)1391ایسنا، ( کنجاله سویا براي این صنعت وارد شود
تواند از اهمیت اقتصادي زیادي  مواد خوراکی جایگزین می
شده نشان داده است که  هاي انجام برخوردار باشد. نتایج بررسی

اي از کیفیت  بیشتر اقالم خوراکی جایگزین از نظر تغذیه
د نباش سویا برخوردار میکنجاله با ذرت و  تر در مقایسهپایین

مواد ضد  به وجود مواد محدودکننده یا اصطالحاً که عمدتاً
 ،و همکارانورمقانی ( شود یا بازدارنده نسبت داده می اي تغذیه
تواند به عنوان ). اگرچه ترکیبات بازدارنده در طبیعت می1385

اي  تغذیهسازوکارهاي طبیعی گیاهان محسوب شود ولی از نظر 
(چاوان و  با ایجاد اختالل در متابولیسم طبیعی حیوان

و یا محدود کردن  )2003؛ کانتوز و همکاران، 1979همکاران، 
دستگاه گوارش با توجه به فیبر باال و همچنین وجود انواع 
ترکیبات بازدارنده رشد موجب کاهش عملکرد و سود اقتصادي 

ی دیگر شناخت کمی از طرف. گردند واحدهاي پرورش طیور می
و کیفی منابع خوراکی ناشناخته جایگزین و همچنین تعیین 

تواند از اهمیت  هاي تجاري می ها در جیره توانایی استفاده از آن
باالیی برخوردار باشد. بذر یا میوه درخت بلوط از جمله منابع 

باشد که از دیرباز به صورت سنتی در تغذیه انواع  خوراکی می
ورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به دام و طیور م

تواند تا حدودي در تغذیه دام و  خصوصیات شیمیایی آن می
طیور مورد استفاده قرار گیرد. براساس آمارهاي موجود نیمی 

میلیون هکتار) را درختان بلوط 16( هاي کشور از جنگل

هاي زاگرس پراکنده و  کوه در رشته دهند که عمدتاَ تشکیل می
نژاد و  مسعودي(باشد  ها را گونه بلوط غرب می ترین آن نفراوا

عالوه  .)1385ورمقانی و همکاران،  ؛1382رضا زاده آذري، 
هاي شمال هم  هایی از جنگل براین درخت بلوط در بخش

برداري از بلوط  ). بهره1378حسینی و همکاران، ( وجود دارد 
ها در بیشتر  براي تغذیه حیوانات اهلی و استخراج روغن آن

بودرووا و سلسلت، ( باشد اي امري رایج می کشورهاي مدیترانه
 4/14تا  7درصد نشاسته  60تا  47). میوه بلوط حاوي 2003

و  بودرووا(  باشد درصد پروتئین می 8تا  2درصد لیپید و 
وجود تانن باال از  ).2003کانتوز و همکاران،  ؛2003سلسلت، 

جمله عوامل محدودکننده استفاده از میوه بلوط در تغذیه دام 
درصد از وزن میوه  9تواند تا  باشد به نحوي که می و طیور می

. تانن )1983 همکاران، آسکویس و( را به خود اختصاص دهد 
باشد که به دو گروه تانن قابل  از جمله ترکیبات فنولی می

و  تانن) تانن، تتراگالوتانن و کافی تانن، االجی هیدرولیز (گالو
شوند. اسید تانیک، اسید گالیک و  بندي می تانن متراکم تقسیم

پیروگالول از جمله ترکیبات تاننی اصلی بلوط محسوب 
ها در میوه بلوط نارس و سبز بیشتر از  ظت آنشوند که غل می

) اثرات ضد 1385، ورمقانی و همکاران( باشد بلوط رسیده می
اي تانن در حیوانات در حال رشد شامل کاهش رشد  تغذیه

ها و مواد  اختالل در انتقال مواد معدنی در روده، جذب ویتامین
هاي  جوجه ).2003و همکاران،  حسن( باشد معدنی کم نیاز می

گوشتی تغذیه شده با جیره حاوي تانن باال به دلیل کاهش 
تر  کننده پروتئین، داراي پانکراس بزرگ هاي هضم فعالیت آنزیم

ناشی از تالش براي افزایش تولید آنزیم  باشند که احتماالَ می
هاي به منظور جبران کاهش ایجاد شده در فعالیت آنزیم

). از طرفی 1993جانسمن، ( باشد وسط تانن میپانکراس ت
تواند موجب آسیب به غشاي  دیگر باال بودن تانن جیره می

موکوسی دستگاه گوارش بخصوص در طیور گردد. اساس 
هاي مختلف بلوط  گرفته روي تانن در گونه هاي انجام مطالعه

تر به  کشور نشان داده است که با پیشروي از مناطق جنوبی
شود که  ها کاسته می ات از میزان درصد تانن نمونهسمت ارتفاع

تواند به دلیل افزایش میزان بارندگی سالیانه  می عمدتاَ
هاي البرز باشد  ي شمالی سلسله جنگل مخصوصاً در حاشیه

ذري، نژاد و رضازاده آ مسعودي ؛1378حسینی و همکاران (
هایی  استخراج و جداسازي تانن با استفاده از شیوه). 1382

هاي  همانند خیساندن، جوشاندن و همچنین استفاده از حالل
تواند به عنوان راهکارهایی  مختلف مانند آب، الکل و غیره می



  39... عملکرد، بر ذرت جاي به شده آوري عمل و خام بلوط میوه از استفاده اثرات: همکارانو کارگر 
 

اي استفاده از میوه بلوط در  جهت کاهش اثرات ضد تغذیه
 ورمقانی و همکارانهاي گوشتی محسوب گردد.  ي جوجه جیره

گیري ي بلوط تانن با استفاده از سطوح مختلف میوه )1385(
هاي گوشتی گزارش کردند که استفاده از  شده در جیره جوجه

درصد عالوه بر عدم  20گیري شده تا سطح  میوه بلوط تانن
مانی باعث کاهش قیمت  تأثیر بر عملکرد و رقابت زنده

  گردد.  شده خوراك و افزایش سوددهی می مامت
گزارش کردند که وزن بدن  )2003سلسلت (  بودرووا و

 65ي جیره حاوي  هاي گوشتی تغذیه شده بر پایه هاي جوجه
ي تغذیه شده با جیره ها تر از جوجه درصد بلوط خام پایین

هاي تغذیه شده با جیره حاوي  حاوي ذرت بود، ولی جوجه
هاي حاوي ذرت داراي ذخیره چربی  بلوط در مقایسه با جیره

پتانسیل بسیار شکمی و کل لیپید کمتر بودند. با توجه به 
ي شمال و غرب کشور از لحاظ تولید مقادیر خوب جنگل ها

وج ارز بسیاري از کشور بسیار زیاد میوه درخت بلوط و خر
بعلت واردات ذرت این پژوهش از بلوط بعنوان جایگزینی براي 

  استفاده کرد. گذاردر تغذیه مرغ تخم ذرت
  

 هامواد و روش
در سالن مرغ تخمگذار مرکز 1394این پژوهش در بهار

تحقیقات دام و طیور دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی 
  قوچان اجرا گردید. - مشهدجاده  15مشهد واقع در کیلومتر 

تیمار ( سطوح  7تصادفی با  پژوهش در قالب طرح کامالَ     
درصد  15و  10،5درصد میوه بلوط خام و سطوح  15و  10،5

 12تکرار و 4میوه بلوط عمل آوري شده و یک تیمار شاهد) و 
 336کلی شامل خمگذار در هر تکرار بود که بطور قطعه مرغ ت

بود. دوره W36 الین -ي هاي گذار سویهقطعه مرغ بالغ تخم 
ي همسان سازي و هشت هفته آزمایش شامل دو هفته دوره

 42تا  34روزه از هفته  28رکورد برداري که شامل دو دوره 
میوه بلوط از جنگل هاي واقع در استان کرمانشاه بود. 

به منطور آماده کردن جیره  شهرستان جوانرود جمع آوري شد.
ط با آسیاب سه تنی آسیاب گردید و به مدت غذایی میوه بلو

ساعت جلوي آفتاب پهن گردید تا که از رطویت آن کاسته  24
هاي آسیاب شده براي فرآوري به یک شود. بعد از آن میوه

درصد  5ساختمان مخصوص انتقال یافت. سپس محلول 
هیدروکسید سدیم آماده گردید و در داخل ظروف مخصوصی 

اب شده در داخل آن مخلوط گردید و ریخته شد و بلوط آسی
ساعت در داخل این ظروف باقی ماند. بعد از آن  24به مدت 

هاي حاوي هیدروکسید سدیم در به منظور شستشو بلوط

هاي مخصوصی ریخته شد و سه دفعه شسته و  داخل پارچه
  آبکشی گردید. 

  
آنالیز ترکیبات شیمیایی میوه بلوط خام و عمل آوري 

  شده
لیز شیمیایی میوه درخت بلوط خام و عمل آوري شده انجام آنا

با هیدروکسید سدیم در آزمایشگاه علوم دامی دانشگاه 
مقادیر ماده خشک، خاکستر، فردوسی مشهد صورت گرفت. 

 AOAC)، مواد معدنی  NDF،ADFچربی خام، فیبر خام،
و در این آزمایشگاه  )1992تیرل و همکاران، ( تانن و ( 1970

شد و مقدار پروتئین خام و اسیدهاي آمینه آن در  گیري اندازه
گیري گردید. مقدار انرژي  شرکت ایونیک دگوساي آلمان اندازه

قابل متابولیسم و خام آن با استفاده از روش اسمیت و 
گیري شد. خوراك با استفاده از نرم ) اندازه2015( همکاران

ر و جدول احتیاجات مرغ تخمگذا UFFDAنویسی افزار جیره
W36 آماده شد.  

  

  )درصدآنالیز ترکیبات شیمیایی میوه بلوط ( - 1جدول 

  بلوط عمل آوري  بلوط خام  ترکیبات شیمیایی

  56/88  15/83  ماده خشک

  1/2  7/1  خاکستر

  15/7  19/4  پروتئین خام

  31/9  47/8  چربی خام

  32/28  93/21  فیبر خام

NDF 34  2/36  

ADF  25  29  

  87/0  87/8  تانن

  62/0  9/4  کلسیم

  42/0  2/3  فسفر

  34/1  2/0  سدیم

  59/0  6/4  منیزیم

  93/2  69/0  گوگرد
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مواد  پروتئین و ،متابولیسم انرژي قابلیت گیري اندازه
  معدنی

قطعه  14گیري انرژي قابل متابولیسم ظاهري از  براي اندازه
استفاده شد.  W36الین -مرغ تخمگذار بالغ سویه تجاري هاي

 48هاي انفرادي قرار داده و به مدت  ابتدا مرغ ها را در قفس
ساعت به آنها به صورت آزاد خوراك داده تا به محیط جدید 

ساعت گرسنگی به آنها جهت  24عادت کنند. سپس به مدت 
هایی در زیر  ي دستگاه گوارش داده شد. بعد از آن سینی تخلیه

د که براي جلوگیري از هدر ها تعبیه گردی هر کدام از قفس
ها بیشتر از اندازه محیط کف  رفت مدفوع اندازه این سینی

ها از تیمارهاي غذایی  ساعت به مرغ 24قفس بود. به مدت 
 24سپس به مدت  .آزمایشی به صورت توزین شده داده شد

  آنالیز اسیدهاي آمینه میوه بلوط خام و عمل آوري شده با هیدروکسید سدیم -2جدول 

 درصد در خوراك درصد در پروتیئن درصد پروتیئن در ماده خشک
  هاي آمینهاسید

 عمل آوري خام عمل آوري خام عمل آوري خام

 متیونین 078/0 06/0 394/1 432/1 076/0 063/0

 سیستئین 068/0 024/0 248/1 537/0 067/0 025/0

 متیونین+سیستئین 144/0 084/0 642/2 005/2 143/0 089/0

 لیزین  287/0 115/0 266/5 745/2 285/0 122/0

 ترئونین 228/0 165/0 183/4 938/3 227/0 175/0

 آرژنین  241/0 065/0 442/4 551/1 239/0 069/0

 ایزولوسین 211/0 165/0 872/3 938/3 21/0 175/0

 لوسین 364/0 293/0 679/6 993/6 362/0 31/0

 والین 269/0 214/0 936/5 107/5 267/0 226/0

 هیستیدین 14/0 108/0 569/2 576/2 139/0 114/0

 فنیل آالنین 312/0 259/0 725/5 181/6 31/0 274/0

 گالیسین 247/0 196/0 532/4 678/4 245/0 207/0

 سرین 246/0 173/0 514/4 129/4 244/0 183/0

 پرولین 272/0 211/0 991/4 036/5 27/0 223/0

 آالنین 246/0 199/0 514/4 749/4 244/0 211/0

 اسید آسپارتیک 46/0 369/0 44/8 807/8 257/0 391/0

 گلوتامیک اسید 506/0 404/0 284/9 642/9 503/0 428/0

 دون آمونیاك)کل (ب 173/4 075/3 569/76 389/73 134/4 254/3

 آمونیاك 099/0 067/0 817/1 599/1 098/0 071/0

 کل 272/4 142/3 385/78 988/74 245/4 325/3



  41... عملکرد، بر ذرت جاي به شده آوري عمل و خام بلوط میوه از استفاده اثرات: همکارانو کارگر 
 

ساعت  48ساعت نیز خوراك آنها قطع گردید و در مدت این 
گرسنگی بعد از آن) ساعت  24و ساعت خوردن خوراك  24(

هر هشت ساعت یک دفعه مدفوع آنها جمع آوري شد و براي 
جلوگیري از خطا و وجود پر و فلس در درون آن، مدفوع در 

شد تا پر و فلس آن  هاي سالن قرار داده می جلوي هواکش
منظور هاي جمع آوري شده به  خارج شود سپس مدفوع
ل انتقال یافت. بعد از به داخل یخچاجلوگیري از ایجاد تخمیر 

ساعت جمع آوري کل مدفوع، به آزمایشگاه انتقال و در  48
گراد خشک گردید. میزان انرژي  درجه سانتی -40دماي 

متر، میزان پروتئین با استفاده مدفوع با استفاده از بمب کالري
از دستگاه کجلدال و کلسیم و فسفر با دستگاه جذب اتمی 

ابلیت هضم انرژي، پروتئین، کلسیم و میزان ق گیري شد. اندازه
فسفر با استفاده از فرمول شماره یک محاسبه گردید (اسمیت 

 ).2015، و همکاران

)١(  

  

)٢(  

  

  

  هاي مورد استفاده درطول دوره جیره
ها در تمام هاي آزمایشی به صورت آردي تهیه شد و مرغجیره

طول آزمایش به آب و خوراك بطور آزاد دسترسی داشتند 
-ھاي مرغهاي آزمایشی بر اساس احتیاجات راهنماي  جیره

تنظیم  NRC )1994() و با ترکیبات جداول 2012الین (
و ساز براي تمام شدند. پروتئین خام و انرژي قابل سوخت 

کیلوکالري در  2800درصد و  5/15ها یکسان و به ترتیب  جیره
مدت  هاي تخمگذار قبل از شروع آزمایش بهمرغ کیلوگرم بود.

هاي آزمایشی تغذیه شدند تا عادت پذیري  یک هفته با جیره
ها هاي غذایی و ترکیبات شیمیایی آن الزم انجام گیرد. جیره

در  42تا پایان هفته  35ها از آغاز هفته جهت تغذیه مرغ
  نشان داده شده است. 3جدول 

  

 مقدار مصرف خوراك
اسبه شد و روزه مح 28ي مصرف خوراك نیز در پایان هر دوره 

مصرف خوراك کل دوره آزمایش از میانگین دو دوره بدست 
  آمد.

  
هاي تولیدي (درصد و گرم تخم مرغ تولیدي  مرغ تخم

 روزانه)
صورت  18رکوردگیري تولید تخم مرغ هر روز در ساعت 

هاي هر واحد  گرفت، بدین صورت که تعداد تخم مرغ می
زو با دقت یک ي تراآزمایشی در ابتدا ثبت و سپس به وسیله

شدند. درصد تولید تخم مرغ و گرم کشی و ثبت میگرم وزن
روزه و کل  28ي تخم مرغ تولیدي روزانه در انتهاي هر دوره

دوره پس از منظور کردن تلفات محاسبه شد. گرم تخم 
 نواك و همکارانتولیدي روزانه از طریق فرمول توصیفی 

 محاسبه شد. )2006(

)3( 

درصد تولید تخم مرغ = گرم تولید × (گرم) میانگین وزن تخم مرغ 
 تخم مرغ روزانه (گرم/مرغ/روز)

ي وزن مخصوص تخم مرغ از فرمول زیر استفاده براي محاسبه
  ):1940اسموندسان و بیکر، شد ( 

)۴(  

  

 واحد هاو
متر  سانتی 01/0ارتفاع سفیده با کمک ارتفاع سنج با دقت 

هاو، گیري شد. سپس با کمک فرمول توصیف شده هاو (  اندازه
  محاسبه شد.  )1992ویلیامز،؛ 1937

)۴(  

  

  ضخامت پوسته
ي  سیلههاي تخم مرغ بعد از وزن کشی، به و قطر پوسته

 mm digital-0/001)متر  سانتی 001/0میکرومتر دیجیتال 
micrometer, Mitutoyo Co, Kawasaki, Kanagawa, 

Japan) ي وسط، باال و پایین پوسته تخم مرغ از سه نقطه
  گیري شد. اندازه
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 هفته تولید 42تا  34از  W36هاي تخم گذار هاي الین  هاي غذایی تیمارهاي آزمایشی در مرغ جیره - 3جدول 

درصد بلوط عمل آوري  10  درصد بلوط عمل آوري شده 15
  شده

درصد بلوط عمل آوري  5
  شده

درصد بلوط  10  درصد بلوط خام 15
  خام

درصد بلوط  5
  خام

 اجزاي جیره  کنترل

 ذرت  11/60  85/55  58/51  77/47  06/55  58/51 53/48
 یاکنجاله سو  28/23  41/23  55/23  08/23  43/23  55/23 47/19
 بلوط خام 00/0 00/5 00/10 00/15 00/0 00/0 00/0
  بلوط عمل آوري شده  00/0  00/0  00/0  00/0  00/5  00/10 00/15
 کربنات کلسیم  82/9  40/9  98/8  56/8  98/9  98/8  72/9
 روغن گیاهی  75/3  68/3  62/3  42/3  93/3  62/3 53/3
 دي کلسیم فسفات  89/1  50/1  10/1  72/0  80/1  10/1 68/1
  نمک  41/0  41/0  41/0  41/0  024/0  41/0 00/0
  مکمل ویتامینه  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0
  مکمل معدنی  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0
  دي.ال.متیونین  19/0  02/0  21/0  24/0  02/0  21/0  26/0
  ال.ترئونین  50/0  005/0  005/0  009/0  005/0  05/0  012/0
  ال.لیزین  00/0  00/0  00/0  026/0  00/0  00/0  022/0
  ترکیبات شیمیایی جیره              

  انرژي (کیلوکالري/کیلوگرم)  2900  2900  2900  2900  2900  2900  2900
  پروتئین خام( درصد)  50/15  50/15  50/15  50/15  50/15  50/15  50/15
  متیونین  32/0  32/0  32/0  32/0  32/0  32/0  32/0
  لیزین  74/0  74/0  74/0  74/0  74/0  74/0  74/0
  متیونین+ سیستین  56/0  56/0  56/0  56/0  56/0  56/0  56/0
 کلسیم  21/4  21/4  21/4  21/4  21/4  21/4  21/4
  فسفر  48/0  48/0  48/0  48/0  48/0  48/0  48/0
  فیبر خام  94/2  16/3  54/3  86/3  67/3  89/3  12/4

  باشد. هرکیلوگرم خوراك شامل مواد ویتامینه و معدنی زیر می
، B9گرم  میلی B6 ،200گرم  میلی B5 ،5/0گرم  میلی B3 ،8گرم  میلی B2 ،35گرم  میلیB1 ، 4گرم ویتامین  میلی 3K ،5/1گرم ویتامین  میلی E ،2/2واحد بین المللی ویتامین  D3 ،11واحد بین المللی ویتامین A ،2500د بین المللی ویتامین واح 8800

 75گرم سلنیوم ( سدیم سلنیت)،  میلی 2/0گرم مس (مس سولفات) ،  میلی 6میلی گرم منگنز( منگنز سولفات) ،  75گرم روي ( روي سولفات)، میلی 65گرم اتوکسی کوئین. میلی 190گرم کولین کلراید،  میلی H2 ،50میلی گرم  B12 ،15/0گرم  میلی 01/0
  گرم ید (کلسیم یدات). میلی 9/0گرم آهن ( آهن سولفات)،  میلی
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ی با استفاده از روش عبدالوارث و اسماعیل هاي خون متابولیت
) توسط بیمارستان رضوي مشهد با استفاده از دستگاه 2014(

 ,Cobas integra Bio, Roche Basel)کوباس
Switzerland) گیري شد. اندازه  

شده و بعد  Excelهاي بدست آمده وارد نرم افزار در ابتدا داده
تحلیل شدند و  ي تجزیه واز تبدیل و مرتب سازي، آماده
و از طریق رویه  SAS 1/9سپس با استفاده از نرم افزار 

Univariate plot normal .مورد آزمون نرمالیته قرار گرفتند  
  
  نتایج 

) 1و عمل آوري شده (جدول آنالیز شیمیایی میوه بلوط خام 
و  19/4نشان داد که میزان پروتئین و چربی خام به ترتیب از 

همچنین  .درصد افزایش پیدا کرد 31/9و  15/7به  47/8
 19/90میزان تانن میوه بلوط با انجام عمل آوري نیز به میزان 

ي میوه  نالیز اسیدهاي آمینهآ 2در جدول  .درصد کاهش یافت
ي ضروري شود که میزان اسیدهاي آمینهمشاهده می بلوط

، 063/0متیونین، سیستین، لیزین و ترئونین به ترتیب از 
، 067/0، 076/0در بلوط خام به 175/0و  122/0، 025/0
 درصد پروتئین در ماده خشک افزایش یافت. 227/0و  285/0

آوري شده را اثر سطوح مختلف بلوط خام و عمل 4در جدول 
( مصرف خوراك، وزن بدن، درصد تولید،  ديبر صفات عملکر

مرغ ) نشان داده شده اي تخمتبدیل غذایی و وزن تودهضریب
کدام از صفات مورد مطالعه، تیمارهاي است که در هیچ

 .داري با گروه شاهد نداشتندآزمایشی اختالف معنی

  صفات کیفی تخم مرغ
در بررســی صــفات کیفــی تخــم مــرغ شــامل وزن مخصــوص،  

داري ) اخـتالف معنـی  5مرغ (جـدول  کل و وزن تخمشاخص ش
  بین تیمارهاي آزمایشی و گروه شاهد مشاهده نشد.

  
  صفات کیفی زرده و سفیده تخم مرغ

آوري شده را بر کیفیت زرده و اثر بلوط خام و عمل 6جدول 
مرغ در دهد. میزان سفیده تخممرغ را نشان میسفیده تخم

هاي هاي گروهمرغشتر از تخمداري بیجیره شاهد به طور معنی
آوري بود تغذیه شده با جیره حاوي بلوط خام و عمل

)05/0≤p.(  میزان سفیده تخم مرغ در کل دوره آزمایشی براي
 15و  10، 5درصد بلوط خام و  15و  10، 5تیمارهاي شاهد، 
، 73/61، 30/63آوري شده به ترتیب برابر با درصد بلوط عمل

درصد از کل تخم  79/61و  74/61، 02/62، 30/60، 90/60
داري بین گروه مرغ بود. میزان سفیده داراي اثر متقابل معنی

آوري تغذیه شده با بلوط خام و گروه تغذیه شده با  بلوط عمل
مرغ بلوط خام و شده بود که به ترتیب میزان سفیده تخم

بود. همچنین اثر  58/61و  98/60وري شده برابر با آعمل
داري وجود بین گروه شاهد با گروه بلوط اختالف معنیمتقابل 
هاي تغذیه هاي مرغمرغدرصد زرده تخم ).P>05/0داشت (

داري بیشتر از آوري شده به طور معنیشده با بلوط خام و عمل
گروه شاهد بود. بیشترین میزان زرده مربوط به گروهی بود که 

ند بطوریکه درصد بلوط خام تغذیه شده بود 15با جیره حاوي 
درصد بلوط خام و  15و  10، 5هاي شاهد،  میزان زرده در گروه

درصد بلوط عمل آوري شده به ترتیب برابر با  15و  10، 5
 18/27و  14/27، 91/26، 26/29، 11/28، 25/27، 94/25

درصد بود. بررسی اثرات متقابل نشان داد که میزان زرده در 
همچنین اثر متقابل  .)P>05/0( گروه بلوط خام بیشتر بود

دار بود گروه شاهد با گروه بلوط داراي اختالف معنی
)05/0<P(. داري درکل دوره، تیمارهاي آزمایشی تأثیر معنی

  بر رنگ زرده و درصد زرده و شاخص زرده نداشتند.
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  تولید 34-42ته در طی هف W36الین -ثیر تیمارهاي غذایی بر صفات عملکردي در مرغ تخمگذار هايأت - 4جدول

 (روز/مرغ/گرم) تولید تخم مرغ   تولید تخم مرغ (%)  مصرف خوراك (روز/مرغ/گرم) 

 

 ضریب تبدیل غذا

تغییرات  
وزن 

 بدن(گرم)
 

 
42-34  

 هفته

42-38  

 هفته

38-34  

 هفته
 

42-34  

 هفته

42-38  

 هفته

38-34  

 هفته
 

42-34  

 هفته

42-38  

 هفته

38-34  

 هفته
 

42-34  

 هفته

42-38  

 هفته

38-34  

 هفته
 

42-34  
 تیمار هفته

 

4/101  9/102  9/99  
 

50/91  20/90  50/92   27/56  58/54  97/57  
 

808/1  893/1  723/1   + 50/19  کنترل 

2/98  7/99  8/96  00/89  50/87  25/90   60/55  83/54  36/56  770/1  823/1  718/1   + 15/14 درصد بلوط خام 5   

 4/100  9/101  9/98   00/88  50/86  75/89   84/53  93/50  74/56   888/1  020/2  753/1   + 38/19 درصد بلوط خام 10   

 4/95  8/96  9/93   00/86  25/85  00/87   76/53  28/52  23/55   790/1  872/1  710/1   + 03/19 درصد بلوط خام 15   

 1/100  6/101  6/98   00/90  00/89  50/91   21/56  45/54  96/57   783/1  865/1  703/1   + 97/19 عمل آوري درصد بلوط 5   

 8/97  2/99  3/96   50/87  00/86  75/88   71/54  13/53  29/56   793/1  873/1  715/1   + 00/14 درصد بلوط عمل آوري 10   

 6/96  1/98  16/95   50/86  75/85  25/87   41/53  62/53  20/53   828/1  845/1  805/1   + 55/17 درصد بلوط عمل آوري 15   
                  
 363/2  398/2  328/2   430/2  880/2  250/2   826/1  174/2  703/1   084/0  098/0  076/0   709/1  ±SEM 

 544/0  544/0  545/0   694/0  863/0  557/0   847/0  855/0  485/0   966/0  581/0  965/0   108/0  P-values 
 اثر متقابل                  
 00/98  47/99  53/96   68/87  42/86  00/89   40/54  68/52  11/56   816/1  906/1  727/1  بلوط خام   
 17/98  63/99  69/96   88 92/86  17/89   77/54  73/53  82/55   801/1  861/1  741/1  بلوط عمل آوري شده   
 934/0  934/0  922/0   890/0  334/0  902/0   389/0  566/0  846/0   439/0  431/0  493/0  بلوط خام* بلوط عمل آوري شده   
 4/101  9/102  9/99   50/91  20/90  50/92   27/56  58/54  97/57   808/1  893/1  723/1  شاهد   
 08/98  55/99  61/96   83/87  67/86  03/89   59/54  21/53  96/55   809/1  883/1  734/1  بلوط   
 205/0  205/0  205/0   204/0  629/0  186/0   564/0  566/0  290/0   525/0  552/0  537/0  شاهد * بلوط   

  .(P≥0.05)انگر این است که اختالف معنی داري بین میانگین تیمارها وجود ندارد عدم درج حروف در هر ستون بی
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  هفته تولید 42تا  34) در سن Hyline W36 گذار(مرغ در مرغان تخماثر تیمارهاي غذایی بر صفات کیفی تخم - 5جدول 

مرغ ( گرم )وزن تخم مرغ ( % )شاخص شکل تخم  مرغ تخم   وزن مخصوص     

34-42 تیمار  

 هفته
42-38  

 هفته

38-34  

 هفته

42-34  

 هفته 
42-38  

 هفته

38-34  

 هفته

42-34  

 هفته
42-38  

 هفته

38-34  
 هفته

63/62  61/62  66/62  22/77  92/76  77/52 077/1  085/1  072/1  کنترل 

22/62  18/62  26/62  53/77  91/77  77/16 077/1  082/1  077/1 % بلوط خام5   

30/63  37/63  24/63  06/77  55/77  56/76  080/1  083/1  068/1 % بلوط خام10   

04/63  61/62  47/63  04/77  27/77  43/77  080/1  085/1  078/1 % بلوط خام15   

23/63  16/63  31/63  96/76  33/77  59/76  080/1  085/1  075/1 % بلوط عمل آوري5   

20/63  14/63  27/63  48/77  18/78  78/76  080/1  080/1  078/1 % بلوط عمل آوري10   

20/62  28/62  13/62  71/78  20/79  22/78  080/1  083/1  070/1 درصد بلوط عمل  15 
 آوري

356/0  402/0  403/0  809/0  281/1  799/0  001/0  003/0  003/0  ±SEM 
146/0  293/0  136/0  788/0  902/0  759/0  205/0  862/0  558/0  P-values 
 اثر متقابل         
85/62  72/62  99/62  21/77  85/77  05/77  078/1  083/1  074/1  بلوط خام 
88/62  19/63  90/62  72/77  24/78  20/77  080/1  082/1  074/1  بلوط عمل آوري 

414/0  770/0  270/0  567/0  565/0  810/0  498/0  278/0  842/0  بلوط خام*عمل آوري 
62/63  61/62  66/62  22/77  92/76  52/77  077/1  085/1  072/1  کنترل 
86/62  96/62  95/62  46/77  91/77  12/77  079/1  083/1  074/1  بلوط 

907/0  921/0  916/0  737/0  484/0  654/0  564/0  566/0  290/0  شاهد * بلوط 

 .(P≥0.05).عدم درج حروف در هر ستون بیانگر این است که اختالف معنی داري بین میانگین تیمارها وجود ندارد
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 هفتگی تولید. 34-42در سن  W36الین -زرده تخم مرغ در مرغان تخمگذار هايثیر تیمارهاي غذایی بر صفات کیفی سفیده و أت - 6جدول 
 رنگ زرده شاخص زرده* درصد زرده واحد هاو درصد سفیده 

 
42-34  

 هفته

42-38  

 هفته

38-34  

 هفته

42-34  

 هفته

42-38  

 هفته

38-34  

 هفته

42-34  

 هفته 

42-38  

 هفته

38-34  

 هفته

42-34  

 هفته

43-38  

 هفته

38-34  

 هفته

42-34  

 هفته
42-38  

 هفته

38-34  

 هفته
 تیمار

 30/63 a 03/63 a 57/63 a 77/90  03/91  50/90  94/25 c 99/25 c 89/25 c 85/47  33/47  34/48  54/7  16/7  91/7  کنترل 

 73/61 b 82/61 ab 63/61 b 37/90  50/90  25/90  25/27 bc 26/92 bc 27/57bc 23/47  04/48  42/46  7/41 7/08 75/7 % بلوط خام5   

 90/60 bc 92/60 b 88/60 bc 16/90  25/90  07/90  11/28 ab 87/27 ab 35/28 ab 40/47  82/47  99/46  7/54 7/16 92/7 % بلوط خام10   

 30/60 c 58/60 b 03/60 c 28/90  16/90  39/90  26/29 a 99/28 a 52/29 a 84/47  24/46  34/49  7/25 6/75 75/7 % بلوط خام15   

 02/62 ab 92/61 ab 12/62 b 00/90  94/90  06/90  91/26 bc 77/26 bc 05/27 bc 30/47  85/46  75/47  7/12 7/33 92/6 % بلوط عمل آوري5   

 74/61 b 79/61 ab 68/61 b 52/89  79/89  25/89  14/27 bc 45/27 bc 82/26 bc 20/48  38/48  01/48  7/50 7/00 00/8 % بلوط عمل آوري10   

 79/61 b 82/61 ab 75/61 b 50/89  25/89  75/89  18/27 bc 28/27 bc 07/27 bc 68/47  73/47  62/47  7/25 7/00 50/7 درصد بلوط عمل آوري 15   

 450/0  513/0  450/0  409/0  535/0  456/0  293/0  457/0  603/0  652/0  900/0  035/1  0/267 0/344 354/0  ±SEM 

 005/0  066/0  001/0  318/0  395/0  537/0  006/0  006/0  011/0  939/0  674/0  549/0  0/877 0/938 386/0  P-values 
                contrast 

 98/60 b 12/61  84/60 b 27/90  30/90  23/90  21/28 a 93/27  48/28 a 49/47  37/47  58/47  40/7  00/7  81/7  بلوط خام 

 58/61 a 84/61  85/61 a 67/89  99/89  35/90  08/27 b 17/27  98/26 b 73/47  65/47  79/47  29/7  11/7  80/7  بلوط عمل آوري 

 030/0  095/0  013/0  689/0  694/0  177/0  014/0  066/0  006/0  674/0  708/0  824/0  610/0  6748/0  282/0  بلوط خام*عمل آوري 

 30/63 a 03/63 a 57/63 a 77/90  03/91  50/90  94/25 b 99/25 b 89/25 b 85/47  33/47  34/48  54/7  16/7  91/7  شاهد 

 61/41 b 47/61 b 34/61 b 97/89  14/90  29/90  64/27 a 55/27 a 73/27 a 61/47  51/47  69/47  34/7  05/7  81/7  بلوط 

 001/0  011/0  001/0  292/0  084/0  287/0  005/0  005/0  010/0  741/0  856/0  568/0  562/0  768/0  476/0  شاهد * بلوط 
a- c 05/0( باشند دار میهاي هر ستون و براي هر عامل با حرف غیرمشترك داراي اختالف معنیمیانگین<P.(  

 ) اندازه گیري شد.Roshه از شاخص رنگ سنج رش(شاخص زرده با استفاد
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  کیفیت پوسته
اثر تیمارهاي آزمایشی را بر کیفیت پوسته (ضـخامت   7جدول 

پوست، درصد پوسته و وزن پوسته در واحـد سـطح) در واحـد    
دهد. ضخامت پوسته در کل دوره با افـزایش  سطح را نشان می

بـه  میوه بلـوط در سـطح جیـره کـاهش معنـی داري داشـت.       
بلوط خـام قابـل   هاي حاوي میوه  خصوص این کاهش در جیره

، 5تر بود. میزان ضخامت پوسته براي تیمارهاي شاهد،  مشاهده
-درصـد بلـوط عمـل    15و  10، 5درصد بلوط خـام و   15و 10

ــا وري شــده بــآ ، 88/386، 01/390، 08/394ه ترتیــب برابــر ب
گیـري   میکرومتر اندازه 07/389و  98/390، 78/391، 16/386

شد. اختالف معنی داري بین تیمارها در مورد سـطح پوسـته و   
  نداشت. وزن پوسته و درصد پوسته با گروه شاهد وجود

  قابلیت هضم ظاهري 
قابلیت هضم ظاهري انرژي، خوراك مصرفی،  8جدول 

دهد. پروتئین، کلسیم و فسفر تیمارهاي آزمایشی را نشان می

هاي آزمایشی و شاهد فاقد انرژي قابل هضم ظاهري در گروه
دار بود. قابلیت هضم ظاهري خوراك مصرفی در الف معنیاخت

داري بین درصد بود که اختالف معنی 67-61محدوده 
در خصوص قابلیت هضم  هاي آزمایشی وجود نداشت. گروه

داري بین تیمارها وجود دارد. ظاهري کلسیم اختالف معنی
 15کمترین قابلیت هضم کلسیم مربوط به گروه با جیره حاوي 

لوط خام و بیشترین مربوط به گروه شاهد بود. قابلیت درصد ب
درصد  15و 10، 5هاي شاهد،  هضم ظاهري کلسیم در گروه

درصد بلوط عمل آوري شده به ترتیب  15و 10، 5بلوط خام و 
 11/60، 65/62، 49/55، 62/57، 38/60، 32/64برابر با 

راي درصد بود. اثر متقابل بین گروه بلوط و شاهد دا 68/59و
و  32/59دار بود به طوریکه به ترتیب برابر با اختالف معنی

). قابلیت هضم پروتئین داراي اختالف P≥05/0بود ( 32/64
هاي آزمایشی بود به گونه اي که بیشترین داري بین گروهمعنی

 15مقدار مربوط به گروه شاهد و کمترین مربوط به گروه 
  ).P≥05/0( درصد بلوط خام بود

  هفته تولید 42تا  34در سن  W36الین -هاي  اثر تیمارهاي غذایی بر صفات کیفی پوسته تخم مرغ در مرغان تخم گذار -7 جدول
 (g/cm2)  وزن پوسته در واحد سطح  درصد پوسته       پوسته  ضخامت

34-42 تیمارها  
 هفته

42-38  
 هفته

38-34  
 هفته

 42-38  
 هفته

42-38  
 هفته

38-34  
 هفته

 42-34  
 هفته

42-38  
 هفته

38-34  
 هفته

08/394 a 08/394 a 90/394 a  10/75 10/97 53/10   077/0  080/0  075/0  کنترل 

01/390 bc 389/92b 09/390 bc  02/11  11/25 78/10   077/0  080/0  077/0 % بلوط خام5   

88/386 cd 60/386 cd 15/387 cd  10/98 11/21 76/10   077/0  082/0  077/0 % بلوط خام10   

16/386 d 85/385 d 48/386 d  10/44 10/43 10/45  080/0  082/0  077/0 % بلوط خام15   

78/391 ab 36/391 ab 20/392 ab  11/06 11/31 82/10   080/0  085/0  075/0 % بلوط عمل آوري5   

98/390 ab 
85/390 b 12/391 ab  11/12 10/76 48/11   080/0  082/0  077/0 % بلوط عمل 10 

 آوري

07/389 bcd 84/388 bc 28/389 bcd  11/02 10/89 11/15  077/0  082/0  070/0 درصد بلوط عمل  15 
 آوري

032/1  968/0  107/1   0/359 467/0  380/0   002/0  003/0  003/0  ±SEM 

001/0  001/0  001/0   843/0  838/0  521/0   801/0  923/0  495/0  P-values 

 اثر متقابل           
68/387  46/387  91/387   00/11  23/11  77/10   078/0  081/0  077/0  بلوط خام 

61/390  35/390  87/390   07/11  99/10  15/11   079/0  083/0  074/0  بلوط عمل آوري 

763/0  
700/0  828/0   423/0  356/0  153/0   952/0  103/0  201/0 بلوط خام*عمل  

 آوري
08/394  08/394  90/394   75/10  97/10  53/10   077/0  080/0  075/0  شاهد 

14/389  90/388  39/389   94/10  97/10  91/10   079/0  082/0  075/0  بلوط 

397/0  390/0  455/0   626/0  966/0  366/0   310/0  644/0  355/0  شاهد * بلوط 

  .(P≥0.05)عدم درج حروف در هر ستون بیانگر این است که اختالف معنی داري بین میانگین تیمارها وجود ندارد
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  ها هفته تولید مرغ 42قابلیت هضم مواد مغذي تیمارهاي آزمایشی درسن  -8جدول 
 انرژي ماده خشک پروتئین کلسیم فسفر تیمار
30/45 کنترل  32/64 a 91/75 a 56/67  98/68  

% بلوط خام5  75/47  38/60 bc 96/68 bc 01/67  49/68  

% بلوط خام10  73/46  62/57 cd 10/66 cd 16/66  40/68  

% بلوط خام15  75/49  49/55 d 07/65 d 34/66  06/66  
% بلوط عمل آوري5  59/48  65/62 ab 60/74 a 47/67  17/69  

% بلوط عمل آوري10  70/46  11/60 bc 10/71 b 25/67  87/68  

درصد بلوط عمل آوري 15  98/47  68/59 bc 60/69 b 96/66  26/68  

±SEM 461/8  948/0  904/0  237/2  931/1  
P-values 999/0  004/0  001/0  501/0  921/0  
      اثر متقابل

24/47 بلوط خام  00/59 53/67 59/66  45/68  

74/47 بلوط عمل آوري  81/60 77/71 23/67  76/68  

864/0 بلوط خام*عمل آوري  056/0 108/0 891/0  589/0  

30/45 شاهد  a 32/64 91/75 a 56/67  98/68  

92/47 بلوط  b 32/59 b 24/69 03/66  21/68  

749/0 شاهد * بلوط  041/0 015/0 937/0  698/0  
a-d 05/0(باشند دار میهاي هر ستون و براي هر عامل با حرف غیرمشترك داراي اختالف معنیمیانگین<P(. 
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  خون هاي  متابولیت

گیـري شـده ( تـري     هاي خون انـدازه  شامل متابولیت 9جدول 
باشـد. میـزان   گلیسرید، پروتئین، کلسترول و اوریک اسید) می

داري بین تیمارها نشـان داد  خون اختالف معنی گلیسریدتري 
)05/0p ≤ آوري فاقـد  درصد بلوط خـام و عمـل   5). جیره حاوي

-داري با گروه شاهد بودند. کمترین میـزان تـري  اختالف معنی
درصد میوه بلوط خام  15گلیسرید خون مربوط به گروه حاوي 

میـزان  صوص اثر متقابل میان گروه شاهد و بلوط نیز در خ .بود
در ). P≥05/0گلیسرید خون داراي احتالف معنی دار بود (تري

ي حاضر میزان کلسترول و اسید اوریک خـون اخـتالف   مطالعه
داري بین تیمارهـاي آزمایشـی بـا گـروه شـاهد نداشـت.       معنی

هاي آزمایشی داري بین گروهمیزان پروتئین سرم اختالف معنی
وه تغذیـه شـده بـا تیمـار     با گروه شاهد داشت. بطوریکه در گر

درصد بلوط خام کمتـرین میـزان پـروتئین سـرم را      15حاوي 
داشت و بیشترین مربوط به گروه شـاهد بـود. میـزان پـروتئین     

، 5هاي آزمایشی تغذیه شده با تیمارهـاي شـاهد،    سرم در گروه
-درصـد بلـوط عمـل    15و  10، 5درصد بلوط خام و  15و  10

، 21/6، 41/5، 46/5، 99/5، 38/6آوري شده به ترتیب برابر بـا  
داري بین اثر متقابـل  بود. همچنین اختالف معنی 67/5و  76/5

گروه شاهد با گـروه بلـوط در خصـوص میـزان پـروتئین سـرم       
و گروه بلـوط   داراي بیشترین گروه شاهد بطوریکهوجود داشت 

  ).P≥05/0( را داشتند کمترین پروتیین سرم

  
  بحث

ثیر منفی بر عملکرد أباتوجه به اینکه اضافه کردن میوه بلوط ت
نداشت و از طرفی قیمت میوه بلوط خام و عمل آوري شده به 

باشد در مقایسه با ذرت  تومان می 383و  200یب هرکیلو ترت

تومان) باعث صرفه اقتصادي باالتري در پرورش  780(هرکیلو 
مرغان تخمگذار خواهد شد. قیمت تمام شده هرکیلوگرم جیره 

به  6و  5، 4، 3، 2، 1هاي شاهد،  مورد استفاده براي گروه
، 65/968، 58/1014، 84/1014، 25/1094ترتیب برابر با 

  
الین - هاي خون در مرغ هاي تخم گذار سویه هاي ی حاوي بلوط خام و عمل آوري شده بر متابولیتاثر تیمارهاي غذای - 9جدول 

W3   هفته تولید 42در سن  6
 پروتئین کل تیمار

 (دسی لیتر/گرم)
 اوریک اسید

 (دسی لیتر/میلی گرم)
 کلسترول

 (دسی لیتر/میلی گرم)
 تري گلیسرید

 (دسی لیتر/میلی گرم)
38/6 کنترل a 67/5  5/114  20/97 a 

% بلوط خام5  99/5 ab 51/5  5/110  79/95 a 
% بلوط خام10  46/5 c 53/5  5/109  94/89 cd 
% بلوط خام15  41/5 c 66/5  0/114  21/88 d 

% بلوط عمل آوري5  21/6 a 55/5  5/116  89/96 a 
% بلوط عمل آوري10  76/5 bc 64/5  0/120  26/93 b 

درصد بلوط عمل آوري 15  68/5 bc 62/5  0/115  11/91 c 
±SEM 115/0  146/0  780/3  596/0  

P-values 004/0  963/0  554/0  001/0  
     اثر متقابل

57/5 بلوط خام  62/5  33/111  31/91  

60/5 بلوط عمل آوري  88/5  17/117  75/93  

568/0 بلوط خام*عمل آوري  586/0  069/0  058/0  

38/6 شاهد a 67/5  50/114  20/97 a 

58/5 بلوط b 75/5  25/114  53/92 b 

042/0 شاهد * بلوط  615/0  456/0  038/0  
a-d 05/0(باشند دار میهاي هر ستون و براي هر عامل با حرف غیرمشترك داراي اختالف معنیمیانگین<P(. 
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تومان محاسبه گردید. در 75/1000و 99/1019، 42/1033
اثر میوه بلوط  )1385ورمقانی و همکاران (اي مشابه،  مطالعه

گیري شده در تغذیه مرغ گوشتی را مورد بررسی قرار  تانن
درصد میوه بلوط  20و  15، 10، 5تیمار شامل شاهد  5دادند. 

شده داشتند. هزینه کل خوراك دوره آزمایشی هر  گیري تانن
، 6312به ترتیب برابر با  5 -1قطعه جوجه گوشتی در تیمار 

ریال بود. لذا استفاده از  8/5338و  5621، 2/5780، 2/6064
در مقایسه با  5گیري شده در تیمار درصد میوه بلوط تانن 20

را گوشتی شاهد هزینه خوراك دوره پرورش هر قطعه جوجه
ریال کاهش داد و باتوجه به اینکه اثر نامطلوبی بر 3/977

ن از توا درصد می 20عملکرد نداشته است اذعان داشتند که تا 
نابر و همکاران اي که  در مطالعهآن در خوراك استفاده نمود. 

انجام داد اثر باقال را بر عملکرد مرغ تخمگذار مورد  )1988(
اي باقال ( تانن ) را قرار داد. آنها میزان ماده ضد تغذیه بررسی

هاي حاوي باقال اثر اندازه گرفتند و مشاهده کردند که جیره
داري بر صفات عملکردي از جمله درصد تولید، وزن معنی
تبدیل غذایی ندارند. در اي و ضریبمرغ، وزن تودهتخم

انجام دادند نشان  )2010همکاران ( ودادیو والاي که  مطالعه
تخمگذار  ثیري بر صفات عملکردي در مرغأدادند که تانن ت

تانن در واکنش با مولکولهاي  ترکیبی ندارد. با توجه به قابلیت
توان به راحتی  ها می ها و کربوهیدرات مختلف از جمله پروتئین

رسوب و  بینی کرد که کمپلکس تانن و پروتئین منجر بهپیش
 ؛ 2006شیمادا،  ؛1935آلفرد، گردد ( تجمع پروتئین می
). محققان گزارش کردند که فعالیت 2006شیمادا و همکاران، 

تریپسین و کیموتریپسین و آلفاآمیالز در شرایط آزمایشگاهی 
(ماکار و یابد  ضافه کردن عصاره حاوي تانن کاهش میبعد از ا

بر اساس مطالعات انجام شده بر روي موش  ).2007همکاران، 
تغذیه شده با جیره حاوي تانن، کاهش فعالیت آنزیم تریپسین 
و کیموتریپسین مشاهده گردید. با توجه به قدرت تشکیل 

توان انتطار داشت که ترکیبات  ا، میهکمپلکس تانن با پروتئین
هاي گوارشی را نیز داشته باشند. تاننی قابلیت به اتصال با آنزیم

به دلیل  رسد که کاهش ضخامت پوسته ممکن است به نظر می
اي (تانن) موجود در میوه بلوط باشد. وجود عوامل ضد تغذیه

انجام دادند ابراز  )2011کایا و همکاران (در تحقیقی که 
ي تخم  داري بر کاهش پوستهداشتند که تانن جیره اثر معنی

داري بین تیمارها در مورد سطح مرغ دارد. اختالف معنی
پوسته و وزن پوسته و درصد پوسته با گروه شاهد وجود 
نداشت. تاکنون تحقیقی روي اثر میوه بلوط بر وزن پوسته در 

منصوري و جام نگرفته است. واحد سطح و درصد پوسته ان
، 3، 5/1) گزارش کردند که خوراندن مقادیر 2007همکاران (

هاي تانیک به صورت دهانی به جوجهگرم اسید 6 و 5/4
گوشتی موجب افزایش دفع کلسیم و فسفر و منیزیم نسبت به 

وط به گروه شاهد گردید. بیشترین قابلیت هضم ظاهري مرب
 درصد 15گروه شاهد و کمترین مربوط به گروه با جیره حاوي 

 )2011کایا و همکاران (اي که  میوه بلوط خام بود. در مطالعه
هایی که تانن بیشتري داشتند انجام دادند ثابت شد که جیره

گلیسرید خون و همچنین داري میزان تريبه طور معنی
  . را کاهش دادندپروتئین خون 
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Abstract 
In order to examine the effects of dietary inclusion of raw or processed acorn on quantitative and qualitative 
characteristics of egg production and blood metabolites in laying hens, a total of 336 mature Hy-line W36 
layers at the 34 week of age were randomly allocated to seven dietary treatments with four replications 
throughout eight weeks experimental period. Dietary treatments were included control, 5, 10 and 15 % of 
raw acorn and 5, 10 and 15 % of sodium hydroxide-treated acorn. Processing of acorn by sodium hydroxide 
(5%) for 24h resulted in an increase in crude protein content from 4.19 to 7.15 % and reduction of tannin 
percentage from 8.87 to 0.78. In addition, methionine, cystine and lysine were improved from 0.063, 0.025 
and 0.122 % to 0.076, 0.067 and 0.285, respectively after processing by sodium hydroxide. Albumin 
percentage was significantly affected by dietary treatments, in which control and 15% raw acorn groups had 
highest and lowest percentage of albumin percentage, respectively. Yolk percentage of hens that were fed 
diets either containing raw acorn or processed acorn were higher than control treatment. There were no 
significant differences among treatments in production performance traits (feed intake, body weight, egg 
production, feed conversion ratio and egg mass). Egg shell thickness was differed significantly among 
treatments, in which the thinnest egg shell (394.08 µm) was observed in the control treatment and thickest 
one (386.16 µm) was observed in the birds fed diet containing 15 % of raw acorn. In conclusion, dietary 
inclusion of 10 % of processed acorn can be alternative feed ingredient instead of corn based on abundance 
and low cost of acorn.  
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