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 چكیده

 NRC (1994)شده توسط  های حاوی متیونین سطح توصیه عنوان جایگزین ذرت در جیره درصد میوۀ بلوط به 20و 15، 0تأثیر سطوح  

روزۀ سویۀ کاب  یک قطعه جوجۀ 528ه از بر عملکرد تولیدی مرغ گوشتی با استفاد NRC (1994)شده توسط  و دو برابر سطح توصیه

در همۀ قطعه جوجه در هر تکرار بررسی شد.  22فی با چهار تکرار و بر پایۀ طرح کامل تصاد 2×3در قالب آزمایش فاکتوریل  500

غذایی درصد میوۀ بلوط، افزایش وزن کمتر و ضریب تبدیل  20و  15های حاوی  شده با جیره های تغذیههای آزمایش، جوجهدوره

(. افزایش سطح متیونین جیره به میزان دو برابر میزان P<05/0کنندۀ جیرۀ بدون میوۀ بلوط داشتند ) باالتری در مقایسه با پرندگان دریافت

داری کاهش معنی طور بهدر دورۀ پایانی و کل دورۀ آزمایش را ، مصرف خوراک و افزایش وزن بدن NRC (1994)شده توسط  توصیه

های عملکرد مشاهده نشد.  داری بین سطح استفاده از میوۀ بلوط و متیونین جیره در مورد فراسنجهاثر متقابل معنی. (P<05/0)داد 

ی، طورکل به .(P<05/0نامطلوب داشت ) تأثیری ن درشتهای استخوان درصد میوۀ بلوط در جیره بر برخی ویژگی 20استفاده از 

های گوشتی شد و افزایش سطح متیونین جیره نتوانست بلوط باعث کاهش عملکرد جوجه درصد ذرت جیره با میوۀ 20و  15 جایگزینی

 از این وضعیت جلوگیری کند.

 

 .های گوشتی، عملکرد، متیونین، تانن، جوجهبلوط :هاي کلیديواژه
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ABSTRACT 
The effects of replacing 0, 15 and 20 of corn by percent oak acorn (OA), in diets containing recommended and twice 

recommended level of methionine by NRC (1994) on performance of broilers were investigated. 528 one-day-old 

Cobb 500 broiler chicks in a 2×3 factorial arrangement based on completely randomized design with four replicates 

of 22 chicks were used. Chicks fed with diets containing 15 and 20 percent OA had lower body weight gain and 

higher feed conversion ratio compared to those fed with diet without OA, in all experimental periods (P<0.05). The 

increasing dietary methionine level as Twice as NRC (1994) recommendation reduced feed intake and body weight 

gain in finisher and overall experimental periods significantly (P<0.05). No significant interaction was observed 

between dietary OA utilization and methionine for performance parameters. The 20 percent dietary OA utilization 

had undesirable effect on some tibia characteristics (P<0.05). Generally, the substitution of 15 and 20 percent of 

dietary corn with OA resulted in reduction in broilers performance and increasing the dietary level of methionine 

could not prevent this situation. 
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 مقدمه

ترین مواد خوراکی مورد ذرت و کنجالۀ سویا متداول

هاي طیور، در بسیاري از مناطق استفاده در جیره

جهان هستند. برخی کشورها از جمله ایران، درزمینۀ 

ند. بنابراین، ا تأمین این مواد خوراکی به واردات وابسته

تواند از شناسایی و یافتن مواد خوراکی جایگزین می

 Rezaei) اي اهمیت داشته باشددي و تغذیهنظر اقتصا

& Semnaninejad, 2016).  در برخی نقاط جهان از

اي به دلیل وسعت  جمله آفریقا و کشورهاي مدیترانه

هاي بلوط و در دسترس بودن مقادیر فراوان  جنگل

اهلی  هاي میوة آن، از میوة این درخت در تغذیۀ حیوان

بیش از . (Bouderoua et al., 2009)شود  استفاده می

ي ایران را درختان بلوط تشکیل ها جنگلدرصد  50

درخت  .(Rezaei & Semnaninejad, 2016) دهند یم

ترین گونۀ درختی ترین و فراوان بلوط یکی از مهم

ویژه منطقۀ زاگرس است که  موجود در غرب کشور، به

کند تولید می Oak acorn)) میزان زیادي میوة بلوط

(Rahmani & Abarghoui, 2005 میوة بلوط مقادیر .)

درصد(  60تا  47ویژه نشاسته ) باالیی کربوهیدرات و به

در  عنوان منبع انرژي بهتواند  داشته و به همین دلیل می

 ,.Bouderoua et al)تغذیۀ دام و طیور استفاده شود 

ها از  شده، در برخی پژوهش . با توجه به موارد بیان(2009

جیرة غذایی طیور استفاده شده  راین مادة خوراکی د

 ,.Varmaghani et al., 2006; Houshmand et al) است

2015; Sinaei & Houshmand, 2016). 

رغم تولید مقادیر زیادي میوة بلوط و  بهمتأسفانه، 

ارزش غذایی آن، استفاده از این مادة خوراکی در جیرة 

ن تریرو است. مهم هایی روبه غذایی طیور با محدودیت

دلیل محدودیت مصرف میوة بلوط، وجود مقادیر 

ها، ها در این مادة خوراکی است. تاننباالیی از تانن

هاي فنولی پیچیده با وزن مولکولی متفاوت  ترکیب

حل در آب هستند و  و قابل (دالتون 3000تا  500)

 تأثیراي، هاي ضد تغذیه عنوان گروهی از عامل به

ز ا (Jansman, 1993).ارند د و طیور اه دامبر  آوري زیان

هاي  ها بر جوجه هاي نامطلوب آن ترین اثرگذاري مهم

وساز  توان به کاهش انرژي قابل سوخت گوشتی می

جیره، کاهش قابلیت هضم و استفاده از پروتئین و 

، کاهش (Mahmood et al., 2008نشاسته )

خوراکی و در نتیجه کاهش مصرف خوراک  خوش

(Jansman, 1993) ر نهایت کاهش عملکرد و د

(Rezaei & Semnaninejad, 2016) .اشاره کرد 

نامطلوبی بر قابلیت  تأثیرها از سوي دیگر، تانن

استفاده از مواد کانی مانند کلسیم و فسفر جیره دارند 

(Hassan et al., 2003) با توجه به نقش بسیار مهم .

ویژه کلسیم و فسفر در سالمت  مواد کانی و به

تواند هاي غنی از تانن میها، تغذیه با جیرهاستخوان

را افزایش  (اسکلتیساختار بدنی )هاي بروز ناهنجاري

هاي استخوان نامطلوبی بر ویژگی تأثیرداده و 

 .(Elkin et al., 1978)نی داشته باشد  درشت

ها بر عملکرد  نامطلوب تانن تأثیربا توجه به 

راي کاهش کار مناسب ب هاي گوشتی، یافتن راه جوجه

کارهاي  از راه ها، اهمیت زیادي دارد. یکی این اثرگذاري

کاري سطح مواد مغذي  پیشنهادي در این زمینه، دست

متیونین، نشان داده شده است که افزودن جیره است. 

هاي دهندة گروه متیل به جیره،  کولین و دیگر ترکیب

 & Potter) دهدها را کاهش میبار تانن تأثیر زیان

Fuller, 1968.) نشان داد که هاي یک پژوهش یافته

هاي گوشتی با سورگوم حاوي تانن باال تغذیۀ جوجه

درصد دي ال  15/0عملکرد را کاهش داد. افزودن 

 Elkin) متیونین به جیره از این کاهش جلوگیري کرد

et al., 1978) . با توجه به کمبود اطالعات درزمینۀ

هاي  در جیرة جوجه سطح بهینۀ استفاده از میوة بلوط

سودمند احتمالی متیونین بر  تأثیرگوشتی و همچنین 

اي این مادة خوراکی غنی از تانن، بهبود ارزش تغذیه

استفاده از   منظور تعیین سطح مناسب این پژوهش به

احتمالی  قابلیت تأثیرمیوة بلوط و همچنین بررسی 

نامطلوب این مادة خوراکی،  تأثیرمتیونین در کاهش 

 جام شد.ان

 

 هامواد و روش

در فصل  (Quercus brantii Lindl)میوة بلوط ایرانی 

هاي زاگرس اطراف شهر پاییز به میزان الزم از جنگل

کنی، ها پس از پوستآوري شد. میوهیاسوج گرد

خشک و سپس آسیاب شدند. میزان مادة خشک، 

پروتئین خام، چربی خام، خاکستر، فیبر خام و عصارة 

و همچنین میزان فنل  (AOAC, 1995)روژن بدون نیت
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کل، فنل غیر تاننی و تانن فشردة موجود در آرد بلوط 

(Makkar, 2003) براي انجام این  .گیري شداندازه

روزه،  قطعه جوجۀ گوشتی یک 528پژوهش، از 

استفاده شد. پس از  500مخلوط نر و ماده سویۀ کاب 

آزمایش  ها در قالب یکورود به سالن پرورش، جوجه

با طرح پایۀ کامل تصادفی بین  3×2فاکتوریل 

هاي مورد  واحدهاي آزمایشی توزیع شدند. عامل

درصد( و  20و  15، 0بررسی شامل سطح میوة بلوط )

 NRCشده توسط  سطح متیونین جیره )سطح توصیه

 NRCوسیلۀ  شده به و دو برابر سطح توصیه (1994)

قطعه  22و  هر تیمار چهار تکرار. ( بودند(1994)

در طول دورة بنابراین، جوجه در هر تکرار داشت. 

پرورش هر یک از واحدهاي آزمایشی با یکی از 

و یا  15)بدون میوة بلوط(،  0حاوي سطوح  هاي جیره

شده  درصد میوة بلوط با سطح متیونین توصیه 20

و یا دو برابر سطح متیونین  NRC (1994)توسط 

، تغذیه شدند. میوة NRC (1994)وسیلۀ  شده به توصیه

 میزان گونه تغییري در بلوط در سطوح باال بدون هیچ

درصد دیگر مواد خوراکی جیره، جایگزین ذرت شد. 

 21تا  1هاي آزمایشی براي دو دورة آغازین )جیره

افزار روزگی( با نرم 42تا  22روزگی( و پایانی )

UFFDA  (.1تنظیم شدند )جدول 

 

 هاي آزمایشیجیره 2و ترکیب مواد مغذي 1ندهده . اجزاي تشکیل1جدول 
Table 1. Ingredients and nutrients composition of experimental diets 

Ingredient (%) Recommended starter Recommended finisher 

Corn 56.04 61.89 
Soybean meal 37.17 31.24 
Calcium carbonate 1.25 1.36 
Dicalcium phosphate 1.62 1.15 
Vegetable oil 2.86 3.46 
Vitamin premix3 0.25 0.25 
Mineral premix4 0.25 0.25 
Salt 0.42 0.32 
DL-Methionine5 0.14 0.06 
Lysine - 0.02 

Nutrient composition  

 ME (Kcal/kg) 2950 3050 
Crude protein (%) 21.20 19.06 
Calcium (%) 0.93 0.86 
Available phosphorus (%) 0.42 0.33 
Sodium (%) 0.18 0.14 
Methionine (%) 0.46 0.36 
Lysine (%) 1.01 0.95 

 درصد جایگزین ذرت شد. 20و  15هاي حاوي میوة بلوط، این مادة خوراکی به میزان در جیره. 1

و  92/0هاي آغازین و پایانی به ترتیب (، سطح متیونین در جیرهNRC (1994)شده توسط  هاي حاوي سطح باالي متیونین )دو برابر میزان توصیهدر جیره. 2

 درصد بود.  72/0

گرم ویتامین  میلیE ،4گرم ویتامین  میلی D3 ،72ویتامین  المللیواحد بین A: ،4000ویتامین  المللیواحد بین18000د استفاده میزان مکمل ویتامینی مور. 3

K3 ،55/3 گرم ویتامین  میلیB1 ،2/13 گرم ویتامین میلیB2 ،88/5 گرم ویتامین  میلیB6، 2 ویتامین  گرم میلیB9 ،03/0 گرم ویتامین  میلیB12 ،6/19 گرم میلی

 .نمایدیمگرم کولین کلراید را به ازاي هر کیلوگرم جیره تأمین  1گرم نیاسین و میلی 4/59پانتوتنات کلسیم، 

گرم سلنیم  میلی 4/0گرم ید و  میلی 9/1گرم مس، میلی 8گرم آهن، میلی 50گرم روي، میلی 55گرم منگنز، میلی 65مکمل مواد کانی مورد استفاده میزان . 4

 .نمایدیمبه ازاي هر کیلوگرم جیره تأمین  را

درصد دي  43/0و  61/0ترتیب  هاي آغازین و پایانی یه(، در جیرهNRC (1994)شده توسط  هاي حاوي سطح باالي متیونین )دو برابر میزان توصیهدر جیره. 5

 ال متیونین استفاده شد. 

1. In diets containing oak acorn, corn was replaced with oak acorn at levels of 15 and 20 percent.  

2. In diets containing high level of methionine (twice NRC (1994) recommendation), the methionine level in starter and finisher diets was 0.92 and 

0.72 percent, respectively. 

3. Vitamin premix provided per kilogram of diet: vitamin A, 18,000 IU; vitamin D3, 4,000 IU; vitamin E, 72 mg; vitamin K3, 4 mg; vitamin B1, 3.55 mg; vitamin 

B2, 13.2 mg; vitamin B6, 5.88 mg; vitamin B9, 2 mg; vitamin B12, 0.03 mg; calcium pantothenate, 19.6 mg; Niacin, 59.4 mg and choline chloride, 1g. 
4. Mineral premix provided per kilogram of diet: manganese, 65 mg; zinc, 55 mg; iron, 50 mg; copper, 8 mg; iodine, 1.9 mg and selenium, 0.4 mg. 

5. In diets containing high level of methionine (twice NRC (1994) recommendation), 0.61 and 0.43 percent DL-Methionine was included in starter and 

finisher diets, respectively. 
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صورت آزاد  در طول دورة آزمایش، آب و خوراک به

ها  کشی جوجه ها قرار داده شد. وزندر اختیار جوجه

روزگی به شکل گروهی انجام و  42و  21، 1در سن 

ها  میزان افزایش وزن با استفاده از اختالف وزن جوجه

در آغاز و انتهاي هر دوره محاسبه شد. در دورة 

منظور  شده به و یا تلفهاي حذفی  آزمایش، وزن جوجه

تصحیح خوراک مصرفی و در نتیجۀ محاسبۀ ضریب 

مربوط به تجزیۀ  ايه داده .تبدیل غذایی، ثبت شد

میوة بلوط در هاي فنلی  ترکیبتقریبی و همچنین 

 نشان داده شده است.  3و  2 هايجدول

 
 . تجزیۀ تقریبی میوة بلوط )درصد مادة خشک(2جدول 

Table 2. Proximate analysis of oak acorn (% Dry Matter) 
Nitrogen 

free extract Ash Crude 

fiber 
Ether 

extract 
Crude 

protein 
Dry 

matter Component 

65.45 1.76 5.51 12.12 6.53 91.37 Value 

 

 )درصد مادة خشک(هاي فنولی میوة بلوط  . میزان ترکیب3جدول 
Table 3. Phenolic compound contents of oak acorn (% Dry Matter) 

Condensed 

tannins 
Hydrolysable 

tannins 
Total 

tannins 
Non-tannin 

phenols 
Total 

phenols 
5.24 0.84 6.08 1.92 8 

 

روزگی( و همچنین  21در پایان دورة آغازین )سن 

روزگی(، از هر تیمار  42پایان دورة آزمایش )سن 

)سه قطعه نر، سه  طور تصادفی شش قطعه جوجه به

کشی و کشتارشده و سپس  قطعه ماده( انتخاب، وزن

گیري شد. همچنین، در وزن کبد و لوزالمعده اندازه

هاي نی جدا و درون کیسه همین زمان استخوان درشت

 -20پالستیکی قرار داده شد و درون فریزر در دماي 

درجۀ سلسیوس نگهداري شد. در زمان مناسب، 

ی شده و به مدت ده دقیقه در آب ها یخ گشاینمونه

گوشت و غضروف مفصلی  آنگاهجوش قرار داده شده و 

هاي مورد بررسی )وزن، طول،  ها جدا شد. فراسنجه آن

گیري شد. حجم، چگالی و خاکستر استخوان( اندازه

نی با روش همچنین، میزان کلسیم استخوان درشت

نوري )اسپکتروفتومتري( جذب اتمی و  یسنج طیف

مولیبدات  -ان فسفر آن به روش آمونیوم واناداتمیز

(AOAC, 1995)  هاي دادهتعیین شد. با استفاده از 

آمده، دو شاخص معرف سالمت و وضعیت  دست به

نی نیز محاسبه شدند. شاخص اول با استخوان درشت

 ,.Seedor et al) تقسیم وزن خاکستر به طول استخوان

طول بر ریشۀ  با تقسیم Robusticityشاخص  و( 1991

 (Reisenfeld, 1972) ین درشتسوم وزن استخوان 

آمده از این پژوهش با  دست هاي به دادهمحاسبه شد. 

شدند. مقایسۀ وتحلیل آماري  تجزیه SASافزار  نرم

اي دانکن در  ها با استفاده از آزمون چند دامنهمیانگین

 درصد انجام شد. 5سطح خطاي 

 

 نتایج و بحث
 ۀ بلوطترکیب میو

( 2مربوط به تجزیۀ تقریبی میوة بلوط )جدول  نتایج

که عصارة بدون نیتروژن بخش اصلی میوة  داد نشان

دهد. میزان پروتئین خام این مادة  بلوط را تشکیل می

درصد( در مقایسه با پروتئین خام  53/6خوراکی )

میوة بلوط همچنین، درصد( کمتر است.  5/8ذرت )

هاي فنلی و از جمله تانن  یبتوجهی ترک مقادیر قابل

شدة  ها با نتایج گزارش(. این یافته3دارد )جدول 

 ,.Houshmand et al) پیشین در مورد بلوط ایرانی

2015; Sinaei & Houshmand, 2016)  همخوانی

میزان دارد. این در حالی است که در پژوهشی دیگر، 

درصد گزارش  7/4هاي زاگرس تانن میوة بلوط جنگل

 (.(Saffarzadeh et al., 2000شد 

 

 های عملکرد فراسنجه

سطوح مختلف میوة بلوط و متیونین جیره بر  تأثیر

افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی 

هاي گوناگون آزمایش در هاي گوشتی در دورهجوجه

در دورة آغازین )سن نشان داده شده است.  4جدول 
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روزگی( و  42تا  22روزگی(، پایانی )سن  21تا  1

روزگی(،  42تا  1همچنین کل دورة آزمایش )سن 

هاي حاوي هایی که با جیرهمیزان افزایش وزن جوجه

درصد میوة بلوط تغذیه شدند در مقایسه با  20و  15

 طور به( 0شده با جیرة بدون بلوط )سطح  گروه تغذیه

(. در دورة آغازین، P<05/0داري کمتر بود )معنی

دار رصد میوة بلوط باعث افزایش معنید 15استفاده از 

درصد شد  20مصرف خوراک در مقایسه با سطح 

(05/0>P )که در دورة پایانی و کل دوره،  یدرحال

دار سطح ها تحت تأثیر معنیمصرف خوراک جوجه

هاي در همۀ دوره(. P>05/0میوة بلوط قرار نگرفت )

 15هاي حاوي شده با جیره هاي تغذیهجوجهآزمایش، 

ضریب  0در مقایسه با سطح  درصد میوة بلوط، 20 و

که  (P<01/0تبدیل غذایی باالتري داشتند )

بار میوة بلوط بر کارایی  دهندة اثرگذاري زیان نشان

نتایج نشان ها است. استفاده از خوراک توسط جوجه

هاي  در طول دورة آزمایش، از نظر فراسنجه ،دادند

دورة آغازین(  ي مصرف خوراک دراستثنا بهعملکرد )

درصد میوة بلوط، اختالف  20و  15بین دو سطح 

 نشد. مشاهدهداري معنی

دهندة تأثیر  ی نتایج این پژوهش نشانطورکل به

میوة بلوط بر عملکرد )افزایش وزن بدن و ضریب  بار زیان

هاي گوشتی است. کاهش تبدیل غذایی( جوجه

د وجو تواند بهها میشده در عملکرد جوجه مشاهده

( نسبت داده 3بلوط )جدول  سطوح باالي تانن در میوة

دهندة  ها در توافق با نتایج پیشین نشانشود. این یافته

هاي  هاي حاوي بلوط بر عملکرد جوجهبار جیره یانزتأثیر 

 Hamou et al., 2012; Houshmand et) گوشتی هستند

al., 2015; Rezaei & Semnaninejad, 2016.)  

هاي و جوجه ها دامنامطلوب زیادي بر  رتأثیها تانن

هاي هضمی و جلوگیري از فعالیت آنزیم گوشتی دارند.

 ;Ahmed et al., 1991)هاي لوزالمعده یژه آنزیمو به

Mahmood et al., 2007،)  گلیکوتداخل با 

و در نتیجه افزایش دفع  مخاط روده هاي پروتئین

ط روده به مخا نیتروژن اندوژنوس از مخاط و آسیب

(Al-Mamary et al., 2001) افزایش دفع اندوژنوس ،

یژه متیونین، هیستیدین و و بهاسیدهاي آمینۀ ضروري 

(، تشکیل Mansoori & Acamovic, 2007لیزین )

هضم( با  یرقابلغهاي غیرقابل استفاده )کمپلکس

ها و مواد ها، کربوهیدراتهایی مانند پروتئین ترکیب

بافتی در  پذیريتغییرو ایجاد  (Jansman, 1993)کانی 

ترین از مهم  (Ortiz et al., 1994)روده و کبد

ها هستند. با توجه به بار تانن یانزهاي  اثرگذاري

هاي ها، کاهش عملکرد جوجه گستردگی این اثرگذاري

شده با میوة بلوط که غنی از تانن است، نتیجۀ  تغذیه

 دور از انتظاري نیست.

 
هاي گوشتی در میوة بلوط و متیونین جیره بر افزایش وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی جوجه . تأثیر سطح4جدول 

 هاي گوناگون آزمایشدوره

Table 4. Effect of dietary oak acorn (OA) and methionine level on body weight gain, feed intake and feed conversion 

ratio of broilers at different experimental periods 

Parameter 

Dietary OA level (%) 

 SEM P value  

Dietary methionine level  

SEM P value  Interaction P value 
0 15 20 

NRC 

(1994) 

Twice  NRC 

(1994) 
 

Body weight gain (g) 

d 1-21 702 a 634b 611b  8 0.0001  654 644  7 0.35  NS 0.06 

d 22-42 1243a 1036 b 956b  36 0.0001  1124a 1032b  29 0.04  NS 0.51 

d 1-42 1945a 1670b 1567b  36 0.0001  1778a 1677b  29 0.02  NS 0.25 

 

Feed intake (g) 

d 1-21 966ab 984a 930b  14 0.04  953 966  11 0.44  NS 0.13 

d 22-42 2702 2846 2855  127 0.64  3031a 2572b  104 0.0006  NS 0.24 

d 1-42 3668 3829 3785  128 0.66  3984a 3538b  105 0.007  NS 0.18 

 

Feed conversion ratio 

d 1-21 1.38 b 1.55 a 1.52 a  0.03 0.0006  1.46 1.51  0.02 0.20  NS 0.55 

d 22-42 2.18 b 2.75 a 3.02 a  0.14 0.0021  2.74 2.56  0.12 0.29  NS 0.89 

d 1-42 1.88 b 2.29 a 2.42 a  0.08 0.0006  2.26 2.14  0.07 0.21  NS 0.80 

a-b: داري دارند هاي غیرمشترک اختالف معنی هاي داراي حرفدر هر ردیف، میانگین(05/0>P.) 

a-b: Means within each row with different superscripts are significantly different (P<0.05). 
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در دورة پایانی و همچنین کل دورة آزمایش، 

شده  سطح توصیه برابر 2استفاده از متیونین به میزان 

طور  افزایش وزن بدن را بهمیزان  NRC (1994)توسط 

. دلیل این کاهش را (P<05/0)داد  کاهشداري  معنی

دار مصرف خوراک در توان به کاهش معنیمی

استفاده هاي باال نسبت داد. گزارش شده است که  دوره

از سطوح باالي مکمل اسیدهاي آمینه باعث کاهش 

هاي بروز مسمومیت در جوجهمصرف خوراک و حتی 

اسیدهاي . (Yamazaki et al., 2006) شود یمگوشتی 

آمینه میزان مصرف خوراک را از راه ساخت و 

رسان عصبی هاي پیام وساز )متابولیسم( ترکیب سوخت

کنند. اثرگذاري نامطلوب نبود توازن در مغز تنظیم می

اسیدهاي آمینه از راه کاهش مصرف خوراک و تغییر 

وساز اسیدهاي آمینه توسط مغز  مصرف و سوختدر 

شوند ولی سازوکارهاي دقیق آن مشخص ایجاد می

. در طول دورة آزمایش، (D'Mello, 1994نیست )

داري از نظر ضریب تبدیل غذایی بین اختالف معنی

 (.P>05/0سطوح مختلف متیونین مشاهده نشد )

داري بین در طول دورة آزمایش، اثر متقابل معنی

ح میوة بلوط و متیونین جیره در مورد سط

(. این P>05/0هاي عملکرد مشاهده نشد ) فراسنجه

ها به تانن موجود در دهند، پاسخ جوجه نتایج نشان می

یر سطح متیونین جیره قرار تأثمیوة بلوط، تحت 

نگرفت و افزایش سطح متیونین جیره نتوانست از 

وط ها در نتیجۀ مصرف میوة بلکاهش عملکرد جوجه

 هاي پیشینکه بر پایۀ یافته یدرحالجلوگیري کند 

(Potter & Fuller, 1968; Elkin et al., 1978; 

Houshmand et al., 2015) رفت که افزایش انتظار می

هاي  سطح متیونین جیره بتواند از بروز این اثرگذاري

ها در زدایی تاننبار جلوگیري کند. در مراحل سم یانز

 صورت بهشده و  از اسید تانیک متیلهبدن، بخش زیادي 

 (O-Methyl gallic acid-4) متیل اسید گالیک -اٌ -4

هایی  شود. تأثیر سودمند ترکیباز راه ادرار دفع می

هاي متیل ین گروهتأمزدایی، به مانند متیونین در تانن

مورد نیاز براي این فرآیند متیله شدن )متیالسیون( 

در  .(Potter & Fuller, 1968) نسبت داده شده است

نتایج تحقیقی نشان داد که ، توافق با نتایج این پژوهش

داري بین سطح تانن و متیونین جیره اثر متقابل معنی

نشد و افزایش سطح متیونین جیره نتوانست  مشاهده

بار یک خوراک غنی از تانن )لوبیاي  یانزاز بروز تأثیر 

رژي قابل فابا( بر درصد ابقاي نیتروژن و میزان ان

هاي گوشتی جلوگیري کند. جیرة جوجه وساز سوخت

زدایی با توجه به نوع تانن )متراکم فرآیند تانن ازآنجاکه

و یا قابل آبکافت یا هیدرولیز( متفاوت است، این 

تواند بر کارایی متیونین در این زمینه تفاوت می

 .(Wareham et al., 1991) اثرگذار باشد

 

 وزن کبد و لوزالمعده

بلوط و متیونین جیره بر  تأثیر سطوح مختلف میوة

هاي گوشتی در وزن نسبی کبد و لوزالمعدة جوجه

نشان داده شده  5روزگی در جدول  42و  21سنین 

آمده از این آزمایش نشان  دست هاي بهیافتهاست. 

دادند، سطوح مختلف میوة بلوط و متیونین جیره بر 

ی تأثیر روزگ 42و  21وزن نسبی کبد در سن 

( چنین نتایجی در P>05/0نداشتند ) داري معنی

 Rezaei)هاي پیشین نیز مشاهده شده است پژوهش

& Semnaninejad, 2016;
 
Bouderoua et al., 2009 .)

روزگی(، وزن  42در پایان دورة آزمایش )سن 

 20شده با جیرة حاوي  هاي تغذیهلوزالمعدة جوجه

درصد،  15و  0 درصد میوة بلوط در مقایسه با سطح

(. وجود مقادیر P<01/0داري نشان داد )افزایش معنی

هاي باعث جلوگیري از فعالیت آنزیم زیاد تانن در جیره

لوزالمعده شده که براي جبران این اثرگذاري، فعالیت 

هاي بیشتر، افزایش پیدا لوزالمعده براي تولید آنزیم

 (Hypertrophy)کرده و منجر به بزرگ شدن اندازة 

در پایان (. Ahmed et al., 1991)شود لوزالمعده می

شده با  هاي تغذیهدورة آزمایش، وزن لوزالمعدة جوجه

 NRCبرابر توصیه  2جیرة حاوي متیونین در سطح 

(. P<05/0داري کمتر بود )معنی طور به (1994)

احتمال افزایش سطح متیونین جیره توانست تأثیر  به

را کاهش دهد. اثر متقابل  امآور تانن بر این اند یانز

سطح میوة بلوط و متیونین جیره بر وزن کبد و 

 .(P>05/0دار نبود )لوزالمعده معنی
 

 ین درشتهای استخوان ویژگی

بلوط و متیونین جیره بر  تأثیر سطوح مختلف میوة
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هاي گوشتی در نی جوجه هاي استخوان درشتویژگی

اده شده نشان د 6روزگی در جدول  42و  21سنین 

درصد میوة بلوط در  20و  15است. مصرف سطوح 

دار وزن استخوان جیره منجر به کاهش معنی

درصد  0روزگی نسبت به سطح  21نی در سن  درشت

درصد میوة بلوط  20. همچنین مصرف (P<01/0)شد 

دار وزن استخوان در جیره منجر به کاهش معنی

و  0روزگی در مقایسه با سطوح  42نی در سن  درشت

 20و  15(. مصرف سطوح P<01/0)درصد شد  15

ی را ن درشتطول استخوان درصد میوة بلوط در جیره 

 طور بهدرصد  0روزگی در مقایسه با سطح  21در سن 

همچنین مصرف (. P<01/0داري کاهش داد )معنی

دار درصد میوة بلوط در جیره باعث کاهش معنی 20

در مقایسه روزگی  42نی در سن  طول استخوان درشت

(. مصرف P<01/0)درصد شد  15و  0با سطوح 

حجم درصد میوة بلوط در جیره  20و  15سطوح 

روزگی در مقایسه با  21ی را در سن ن درشتاستخوان 

داري کاهش داد معنی طور بهدرصد  0سطح 

(01/0>P همچنین .) درصد میوة بلوط در  20مصرف

نی  دار حجم استخوان درشتجیره باعث کاهش معنی

درصد شد  0روزگی در مقایسه با سطح  42در سن 

(05/0>P کاربرد سطوح .)درصد میوة بلوط  20و  15

 21ی را در سن ن درشتجیره، چگالی استخوان در 

داري معنی طور بهدرصد  0روزگی در مقایسه با سطح 

(. مصرف میوة بلوط در جیره بر P<01/0افزایش داد )

یر تأثروزگی  42ی در سن ن درشتچگالی استخوان 

مصرف میوة . همچنین (P>05/0داري نداشت )معنی

ی در ن درشتبلوط در جیره بر میزان خاکستر استخوان 

داري نداشت یر معنیتأثروزگی  42و  21سنین 

(05/0<P مصرف .)بلوط در جیره  درصد میوة 20

دار شاخص وزن خاکستر به طول باعث کاهش معنی

( P<05/0وزگی شد )ر 42ی در سن ن درشتاستخوان 

درصد  20بار سطح  یانزدهندة اثر  که این نتایج نشان

ی است. برخی از ن درشتمیوة بلوط بر استخوان 

هاي استخوان مانند استحکام، چگالی و میزان ویژگی

 (Park et al., 2003; Kim et al., 2004خاکستر )

هاي معرف وضعیت استخوان شاخص عنوان به

شوند. همچنین یکی از ی استفاده مین درشت

ی که با تقسیم وزن ن درشتهاي استخوان  شاخص

آید می دستبهخاکستر استخوان به طول آن 

(Seedor, 1991)  و شاخص دیگري به نامRobusticity 

که با تقسیم طول به ریشۀ سوم وزن استخوان 

 (Reisenfeld, 1972)شود ی محاسبه مین درشت

ی کاربرد ن درشتوان معیارهاي وضعیت استخ عنوان به

کمتر باشد،  Robusticityچه شاخص هر دارند. 

تر است. برعکس، در مورد شاخص اول، استخوان سالم

دهندة سالمت بیشتر استخوان است.  میزان باالتر نشان

نی در سنین  درصد کلسیم و فسفر استخوان درشت

روزگی، تحت تأثیر سطح میوة بلوط یا  42و  21

ها قرار  چنین اثر متقابل بین آنمتیونین جیره و هم

 (.P>05/0)نگرفت 

هاي حاوي متیونین در ها با جیرهتغذیۀ جوجه

دار ، باعث افزایش معنیNRC (1994)سطح توصیه 

ی نسبت به ن درشتوزن، طول و چگالی استخوان 

برابر توصیه  2هاي حاوي متیونین در سطح جیره

NRC (1994)  ن روزگی شد. تأثیر میزا 21در سن

متیونین جیره بر حجم، خاکستر، نسبت وزن خاکستر 

کلسیم و فسفر  ،Robusticityبه طول، شاخص 

 دار نبودروزگی معنی 21ی در سن ن درشتاستخوان 

(05/0<P در سن .)روزگی، سطح متیونین جیره  42

ي استثنا بهی )ن درشتهاي استخوان  بر فراسنجه

در کل (. P>05/0)داري نداشت چگالی( تأثیر معنی

دورة آزمایش، اثر متقابل بین سطح میوة بلوط و 

ی ن درشتهاي استخوان متیونین جیره بر ویژگی

روزگی(  21ي خاکستر و چگالی در سن استثنا به)

 دار نبود.  معنی

ها، افزایش اي تانن تغذیه هاي ضدیکی از ویژگی

 Elkin et)هاي استخوانی در طیور است بروز ناهنجاري

al., 1978). هاي نامحلول ها با تشکیل کمپلکساننت

هاي فلزي دو ظرفیتی، قابلیت دسترسی این با یون

 & Rao)دهند ها را براي جذب در روده کاهش مییون

Prabhavathi, 1982) . ،نتایج یک پژوهش نشان داد

لگهورن با سورگوم حاوي تانن باال،  گذار تخمتغذیۀ مرغان 

فسفر، سدیم، پتاسیم،  میزان جذب مواد کانی )کلسیم،

 ,.Mahmood et al) کاهش داد شدت بهمنگنز و آهن( را 

دالیل احتمالی براي کاهش جذب مواد کانی در  (.2014
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ۀ قابلیت واسط بهشده با تانن ممکن است  پرندگان تغذیه

دسترسی کمتر به مواد کانی در نتیجه کاهش مصرف 

کانی در  خوراک یا به دلیل اثر متقابل بین تانن و مواد

. با توجه به نقش مهم (Hassan et al., 2003)روده باشد 

یژه کلسیم و فسفر در ساختار و و بهمواد کانی جیره و 

توسط  ها آنها، کاهش قابلیت استفادة سالمت استخوان

یر تأثها را تحت تواند وضعیت استخوانهاي جیره میتانن

 نامطلوب قرار دهد.

 
و  21هاي گوشتی در سن بلوط و متیونین جیره بر وزن نسبی )درصد وزن بدن( کبد و لوزالمعدة جوجه. تأثیر سطح میوة 5جدول 

 روزگی 42
Table 5. Effect of dietary oak acorn (OA) and methionine level on relative weight (percent of body weight) of liver 

and pancreas of broilers at 21 and 42 days of age 

Parameter 
Dietary OA level (%)  

SEM P value 
 Dietary Methionine level  

SEM P value 
 

Interaction P value 
0 15 20   NRC (1994) Twice NRC (1994)   

Liver 

d 21 2.90 3.20 2.90  0.16 0.29  3.14 2.86  0.13 0.12  NS 0.90 
d 42 2.59 2.42 2.62  0.13 0.51  2.60 2.49  0.11 0.43  NS 0.91 

 

Pancreas 
d 21 0.33 0.32  0.36   0.012 0.07  0.33 0.35  0.009 0.26  NS 0.72 

d 42 0.22 b 0.21 b 0.25 a  0.008 0.001  0.24a 0.22b  0.006 0.05  NS 0.13 

a-b: ري دارند داهاي غیرمشترک اختالف معنی هاي داراي حرفدر هر ردیف، میانگین(05/0>P.) 

a-b: Means within each row with different superscripts are significantly different (P<0.05). 
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Table 6. Effect of dietary oak acorn (OA) and methionine level on tibia characteristics of broilers at 21 and 42 days of age 

Parameter 
Dietary OA level (%)  

SEM P value 
 Dietary Methionine level  

SEM P value 
 

Interaction P value 
0 15 20   NRC (1994) twice NRC (1994)   

Weight (g) 

d 21 2.02  a 1.65 b 1.71 b  0.07 0.002  1.92a 1.66b  0.06 0.003  NS 0.54 
d 42 7.33 a 6.72 a 5.65b  0.35 0.006  6.51 6.62  0.28 0.77  NS 0.52 

 

Length (cm) 
d 21 6.38 a 5.60 c 6.16 b  0.06 0.002  6.29a 6.07b  0.05 0.0024  NS 0.18 

d 42 9.54a 9.60a 9.13b  0.11 0.007  9.47 9.38  0.09 0.49  NS 0.41 

 
Volume (cm3) 

d 21 2.84 a 1.96 b 1.85 b  0.13 0.0001  2.28 2.16  0.10 0.41  NS 0.29 

d 42 7.23a 6.31ab 5.57b  0.37 0.013  6.11 6.63  0.30 0.23  NS 0.13 
 

Density 

d 21 0.74 b 0.85 a 0.92 a  0.03 0.0002  0.89a 0.78b  0.023 0.002  0.013 0.013 
d 42 1.02 1.07 1.02  0.02 0.24  1.07a 1.01b  0.019 0.038  NS 0.11 

 

Ash (%) 
d 21 45.99 45.86 42.16  1.4 0.10  43.76 45.58  1.11 0.26  0.015 0.015 

d 42 40.42 42.16 37.47  1.3 0.06  41.03 39  1.06 0.19  NS 0.64 

 
Tibia bone ash/ bone weight index (mg/mm) 

d 21 12.34  10.56  11.14  0.57 0.10  11.95 10.74  0.46 0.08  NS 0.14 

d 42 25.77a 23.11a 18.99b  0.99 0.0005  22.21 23.04  0.81 0.47  NS 0.24 
 

Robusticity index 2 

d 21 5.10 5.19 5.18  0.05 0.48  5.13 5.18  0.045 0.45  NS 0.32 
d 42 4.88 5.12 5.14  0.08 0.07  5.04 5.05  0.07 0.97  NS 0.31 

 

Calcium (%) 
d 21 17.52 18.50 20.17  1.4 0.41  18.62 18.84  1.12 0.89  NS 0.20 

d 42 20.51 19.08 17.81  1.03 0.21  19.09 19.17  0.84 0.94  NS 0.16 

 
Phosphorus (%) 

d 21 10.14 9.89 10.76  0.83 0.75  10.31 10.21  0.68 0.92  NS 0.98 

d 42 8.95 9.19 8.35  0.44 0.38  8.87 8.79  0.36 0.89  NS 0.22 

a-cداري دارند هاي غیرمشترک اختالف معنی هاي داراي حرف: در هر ردیف، میانگین(05/0>P.) 

 ی.ن درشت. نسبت طول استخوان به ریشۀ سوم وزن استخوان 2
a-c: Means within each row with different superscripts are significantly different (P<0.05). 

2. Tibia length to cube root of tibia weight ratio.  
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 گیری کلی یجهنت

و  15با توجه به نتایج این پژوهش، استفاده از سطوح 

 جایگزین ذرت  عنوان بهدرصد میوة بلوط  20

هاي گوشتی ري در عملکرد جوجهداباعث کاهش معنی

 درصد میوة  20شد. همچنین، استفاده از سطح 

 تأثیرنی هاي استخوان درشتبلوط بر برخی ویژگی

 نامطلوب داشت. افزایش سطح متیونین جیره نتوانست

 

 تغذیه با  نتیجۀیجادشده در ااز کاهش عملکرد 

 میوة بلوط جلوگیري کند. بنابراین استفاده از 

میوة بلوط با توجه به میزان تانن موجود در  این سطوح

 هاي در پژوهش بنابراینآن قابل توصیه نیست. 

سطوح کمتر میوة مصرف  تأثیرضرورت دارد آینده، 

 و ارزیابی هاي گوشتی بررسیدر جیرة جوجهنیز بلوط 

 شود.
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