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چکیده
زمینه مطالعاتی :دانه بلوط میتواند یک خوواا اااا

اببود درو در دا برو با اا هاووا ب اا ایلوه ایودا موواد

ار فبده اداا گ دد .دف :این آامبیش به منظوا بداری اثدات رطوح مخ لف م وه بلوط بد موافولووی کوبی ه ا ده
هوچک  pHمح ویبت در گبه گوااش دا بز ب مدخز انجبم کد .روش کار :ب رت چهبا اأر بزغبلوه نود مدخوز بوب
م بنگ ن انی 16±1ه لوگدم م بنگ ن رنی  4تب  5مبه دا ابلب یک طدح هوبمَ تاوبدفی ارو فبده کود .د اه آامبیاوی
 105ا ا بود ا ده ب آامبیای کبمد ا ده کب د ا ده ب حب

صفد 25 17 ،8 ،داصود م ووه بلووط بودنود.

بزغبله ب دا د  4گد ه بب علوفه خاک یونجه هنربن ده (دانه او بدا گد ه کب د م ووه بلووط بوه عنووا اوبیگزین
دانه او بدا گد ه ب آامبیای) تغذیه کدند .نتایج :ن وبی ناوب داد هوه ا ده وب آامبیاوی فباود اثود م نوی داا
( )P<0/05بد موافولووی کوبی ه (ااتفوبر ،ودا، ،هنوب ،ودا ،روط ،ودا توداهض ،ودا ،روخبمت دیووااه کوبی ه)
موافولوی ا ده (ااتفبر ،دا، ،هنب ،دا ،رط ،دا ،عیق هدیپوت نرو ت ااتفوبر ،ودا بوه عیوق هدیپوت) بوود .یچنو ن
ا ده ب آامبیای فباد اثد م نی داا ( )P<0/05بد  pHبخش ب مخ لف کوبی ه ا ده هوچوک بوود .نتیجهه ییهری
کلی :ن بی بدرت آمده اا این آاموبیش ناوب داد ارو فبده اا  25داصود بلووط دا ا وده بوز مدخوز فباود اثود منفوی بود
موافولوی کبی ه ا ده هوچک  pHضیی مح ویبت در گبه گوااش بود.
واژیان کلیدی :بزغبله مدخز pH ،در گبه گوااش ،موافولوی کبی ه ا ده هوچک ،م وه بلوط

یبباا  .)2008ربخ با ب انگات مبننود بوه نوبم

مقدمه
ا ،ل وم در گبه گوااش مرئول اغلب ف بل وت وب مهوض

،وودا1رووط داخلووی کووبی ه اا ،وکووبنده ارووت یبووی اا

م ببول روض ،ان قوبل

مهی دین عوامد موثد بود اکود ا ،ل ووم کوبی ه ،ا وده

ف زیولوییبی ااایله ضض ،اوذ

مواد مغذ می ببکد .ضض اذ دا اات بط بب اکد
تور ه ،دا ب کبی ه

غذایی میببکد (ایود  .)1995افوزایش دا ااتفوبر ،ودا

،دا ب ا ده میببکد ( نو
papilla

1
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رووط ،وودا تدف ووت اووذ اا افووزایش مووید وود بووه
،بیوداا

 pHکوبی ه هیوک مویهنود ( نو

اا آنجووبیی هووه دا صوون ت ،وود اش دام ط وووا تغذیووه

یبووباا

نزدیووک بووه  70داصوود زینووه ووب تول وود اا بووه خووود

 .)2008روولول ووب ا ،ل وووم نقووش مهیووی اا دا حفوو

اخ ابص مید د ،ار فبده اا مواد خوااهی اااا ا یت

کدایط ،بیداا کبی ها بد عهده داانود ،بطوایبوه تغ ود

دا ا ده غذایی دام امد رد ا به نظد میارد .یبی

دا اووذ محاوووهت نهووبیی تخی وود منجوود بووه تغ وود

اا این مواد خوااهی اااا ا یت م وه بلوط میببکد هوه

اروویوهای ه دا نهبیووت هووب ش ضووض م بد بووی دا
کبی ه میکود ( فد تور
تور ه

یبوباا  .)2004بنوببداین

نیو مطلو رلول ب ا ،ل وم دیوااه کوبی ه

بدا ارو فبده اا موواد مغوذ رود ا اروت ( نو
یبباا  .)2008دا ناخوااهنندگب بب افزایش ماودف

به علت در دری آرب

عدم ااببوت بوب تغذیوه انروب

میتواند دا تغذیه دام ط وا ارو فبده کوود ( امقوبنی
یبباا  .)1385 ،دا هاوا مب انگد ب بلووط توایو
گر ددها دا نواحی غد  ،کیبل کیبل غد دااند
تبهنو گونه ب

اای ه ب ایوبد اا ایون داخ وب دا

هنرووبن ده کوودت تخی وود بطوا یزمووب تول وود VFA

این منبطق کنبروبیی کوده اروت (اهفدخوی

افووزایش مووی یببوود ببع و افووزایش دا رووبیز ،دا ووب

 .)1390تبنن یبی اا تده بت ک ی بیی م ووه بلووط موی-

کبی ه میکود (ای نب

یبباا  .)2003دا این حبلت

ببکد .تبنن ب یک گود ه اا تده وبت ،لوی فنول وک یبفوت

ااتفوبر

کده دا دامنه ر ی اا گونوه وب گ وب ی هوه م یووه

نه تنهب رط اذبی ،دا ب کبی ه بلبه بلند
،دا ب رط ددنوم

یینوم افزایش مییببود ،هوه ایون

حق قوووت توروووط اات وووبط ما وووت بووو ن ،باام د وووب
موافولوییک کوبی ه
(ای نب

یبوباا

موهوور ا ده تیی ود مویکوود

تورط ناخوااهنندگب ماودف مویکوود مویببکود
دااا توانبیی اتابل به ،د تئ ن ب توب حود د یوو -
ووب فلووز

،لووی رووبهباید ووب موویببکووند (چبن و

یبباا  .)2005ا ده هوچک ،مخاوصب ،دا

یبباا  .)1998اگدچه بدا مودت طووهنی تاووا موی

ا ،ل وم اذبی هدیپت ،نقوش مهیوی دا مداحود ،بیوبنی

کد هه تبنن بدا ناخوااهنندگب مضد ببکود ،اموب اثود

ضووض اووذ مووواد مغووذ بووبا مووی هنوود (ای نووب
یبباا  .)1998تغ دات دا تور ه ان د رو ت وب دا
ربخ یب ،دا ب تدف ت ضوض اوذ ا ده هوچوک اا
ت ن میهند (ای نب

یبباا .)2003

آنهب میبن ارت بر ه به نور تبنن ،ربخ با ک ی بیی آ ،
ا مولبولی ،مقداا مادف کده
یب مضد ببکد (فبال

گونه ح ووا مف ود

یبباا  .)1999دف این مطبل ه

بداری تیث د م وه بلوط بد موافولوی کوبی ه ا ده
هوچک دا تغذیه بزغبله ب ند نژاد مدخز میببکد.

محل انجام پژوهش

خدیداا کده به ایر گبه آمواکی ،ژ ای گود ه

محوود انجووبم ایوون ،ووژ ش دا ایروو گبه آمواکووی

علوم دامی داناگبه هددر ب ان قوبل داده کود .دا آغوبا

،ژ ای گد ه علوم دامی دانابده هاب اا داناوگبه

یک د اه عبدت ،ذید  15ا اه اهت رباگبا بزغبلوه

هددر ب بود .مبب آامبیش یک ابیگبه مرقف بود هوه

ب بب ابیگوبه خوواا دا نظود گدف وه کود ااودامبت

بزغبله ب باوات انفداد دا افس ب اداگبنه ا هوه

بهداک ی ن ز انجوبم کود .د اه آامبیاوی ن وز  105ا ا

مجهز به آخوا آباخوا بودند، ،د اش داده کدند.

بطول انجبم د.

آماده سازی دام و مدت آزمایش

تهیه و آماده سازی میوه بلوط

ب رت چهبا اأر بزغبله نود نوژاد مدخوز بوب م وبنگ ن

م وه بلوط ار فبده کده دا این آامبیش اا گونه ،در بب

روونی  4الووی  5مووبه م ووبنگ ن ا  16±1ه لوووگدم اا

( )QuerqusPersicaبود هه اا انگد ب بلووط ارو ب

ایر گبه دامپد ا اهوبد هاوب اا ارو ب هددرو ب

هددر ب ته ه کد .یوه ب بلوط بوه مودت  2ف وه دا
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ربیه خاک کد .رپس تورط آر ب چباوی بوه ااات

نیونووه ته ووه بووب  4تبووداا دا آامبیاووگبه تغذیووه دام

ایز ت دید بب هنربن ده مخلوط کد تب امب ارو فبده

دانابده هاب اا داناگبه هددر ب بداروبر ا ش-
ووب ار و بندااد )1990( AOACآنووبل ز کوود .تده ووبت

دا ا ده دا ان با اخ ده گددید.

یچن ن تده وبت فنلوی دا اودا ل  1آ اده

آنالیز شیمیایی میهوه بلهوط و ریرهههای آزماییهی

ک ی بیی

مورد استفاده

کده ارت .یچن ن ا ده ب آامبیاوی ن وز بود اروبر

بدا آنبل ز مواد مغذ بلوط 10 ،تب  12نیونه اا ه روه-

اح بابت  )2007( NRCتنط ض کدند (اد ل .)3 2

ب بلوط گدف ه کد بب وض مخلووط دا نهبیوت یوک
ردول 1-1ترکیبات شیمیایی میوه بلوط (یرم در کیلویرم ماده خیک)
)Table 1- Chemical composition of Oak acorn (g/ kg DM

ماده

پروتئین

عصاره

خیک

خام

اتری

Dry
matter
885.1

Crude
protein
53.3

Ether
extract
61.8

تانن قابل
خاکستر

کلسیم

فسفر

Ash

Calcium

Phosphorus

21.3

2.8

1.5

تانن کل

هیدرولیز

تانن متراکم

Total
tannins
43.4

Hydrolysable
tannins
41.9

Condensed
tannins
1.5

ردول  -2مواد خوراکی و مواد مغذی ریرههای آزماییی (براساس  100درصد ماده خیک)
Table 2- Ingredients and chemical composition of the experimental diets

دانه بلوط در ریره های آزماییی

اقالم خوراک

Oak acorn in the experimental diets

Feed ingredients

25%
16.50

17%
16.50

8%
17.80

0%
18.22

16.67

18.47

18.65

21.74

Wheat straw
هبه گندم

4.70

3.80

4

1

Wheat bran
ر ور گندم

6.24

5.30

3.60

3.06

Soybean meal
هنجبله رویب

30.50

38.50

47.50

55.50

Barley
او

25

17

8

0

Oak acorn
بلوط

0.39

0.43

0.45

0.47

CaCO3
رن آ ک

Alfalfa

یونجه

نمونه ییری

کبی ه بخش ب مخ لوف ا ده هوچوک ( ،60 ،40 ،20

دا ا ا آخد د اه آامبیای بزغبله ب ها با کدند، .س

 )100 80رووبن ی د اب وودا ا ده هوچووک ،یینوووم

اا ها و با وود بزغبلووه بَفبصووله  pHک و دابه ضوویی

ایلئوم تورط درو گبه  pHم ود دیج وبلی انودااه گ ود
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کد .رپس کبی ه بدش داده کد نیونه بدداا اا روه

(اریت روط ا ده) ایلئووم ( 10روبن ی د فبصوله اا
تا ت نیونه ب

ابیگبه مخ لف کبی ه هه ع باتند اا :ه ره وب ،او ی،

ایلئورببل) ن ز انجبم کد .آمبدهربا

کبیی ،د ل ز کبی ه به اندااه  2 × 2ربن ی م دانجوبم

ببف ی مواد نظود بداروبر ا ش تاوح

کد .نیونه بدداا اا بخش وب مخ لوف ا ده اا ایلوه

ببفت هد ر انجبم گدفت.

کوده تا وت

ددنوم ( 10ربن ی د فبصله اا دایچه  ،لوایوک) ،یینووم
ردول  -3ترکیب شیمیایی ریرههای آزماییی (براساس  100درصد ماده خیک)
Table 3- Chemical composition of the experimental diets

دانه بلوط در ریره های آزماییی

ترکیب شیمیایی ریره

Oak acorn in the experimental diets

Chemical composition

25%
2.55

17%
2.55

8%
2.55

0%
2.55

11.09

11.09

11.09

11.09

)Metabolisable energy (MJ/kg DM
،د تئ ن خبم ()%

0.52

0.52

0.52

0.52

)Crude protein (%
هلر ض ()%

0.31

0.31

0.31

0.31

)Calcium (%
فرفد ()%

23.80

23.12

21.92

21.68

)Phosphorus (%
دیوااه نبمحلول دا کوینده خنای ()%

10.85

7.36

3.47

0

)Neutral detergent fiber (%
تبنن هد

اندی اببد م ببول رض ()Mcal/Kg DM

Total tannins

نیونه ب ببف ی دا

تهیه سطح مقطع از بافت

امبب ته ه بدش بب رخبمت هوض اا امبوب ،وذید موی-

نیونه ب کبی ه ا ده به آامبیاگبه ان قوبل داده کود
،بربی ببفت کبمد ره مدحله آ گ د  ،کفبف ربا
آغاو ه رووبا انجووبم کوود .آبگ وود تورووط دااووبت

،بااف ن اوام رخ ی  ،ودا هودده

رباد .مدحله ب د بدش نیونه ب تورط م بد تووم بوب
رخبمت  6م بد

بود (ا

یبوباا  .)2009مقوبط

ص ود البد ،کوفبف روبا توروط اایلو ن آغاو ه

ته ه کده اا ود نیونوه ،ا

رووبا تورووط ،ووبااف ن مووذا انجووبم گدفووت (بهووبدا

آ گدم  40دااه ربن ی گداد ،هن کدند تب چد

 .)1375مدحله آبگ د ببفت به منظوا حف

مبندگبا

آ دا تودف مخاووص

اح یبلی آنهب ببا کده به ااح ی ا

وب

هم اوداا گ دنود.

ببفووت انجووبم گدفووت هووه اا مووواد اووبا آ ماوود البوود

هم ب آمبده کده به مدت یک ربعت دا آ

ار فبده کد .مدحله کفبف ربا اهت افزایش رودیب

ربن ی گداد اداا گدف ه تب رین خاک کود ، ،وبااف ن-

انبربا نوا دا ببفت ب انجبم می گ ودد .مدحلوه اغاو ه

کودند .مدحلوه

ب اروبفی ا

مقوبط

هم وب ا

 56دااه

آم ز هم ب به این تدت ب انجبم گدفوت :اایل ود د

رووبا ببفووت بووه موودت  60دا قووه دا داخوود یووک توودف

ان

،بااف ن مذا اداا داده کد .اا ،بااف ن اهت ابلب گ ود

نوبت ( 3دا قه

ار فبده کود .لوز م ارو فبده اا ،وبااف ن ایون اروت هوه

مدحله  1دا قه) ،البد  90دااه ،البد  80دااه ،البود 70

 3دا قوه) ،البود مطلوق د مدحلوه ( ود
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دااه

البد  50دااه ( د مدحله  1دا قه) ،رپس هم ب

اا دا یبتوهر ل ن به مدت  15توب  20دا قوه اوداا داده
کدند  ،ب د دا
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کد .مدل آمبا به هبا اف ه دا این طدح به صوات اید
بود:
yij= µ + Ti eij

ار د البد (بوه مودت  10توب  20ثبن وه)،

آ مقطد ( 1دا قه) ،هدبنبت ل ض به منظوا تا ت ان (1

 =yijاثد د یک اا ماب دات =µ ،اثد م بنگ ن ابم وهTi ،

دا قه) ائواین (2تب  5دا قه) اداا داده دا آ اوبا

= اثد ت یبا آامبیای =eij ،اثد خطب آامبیای

بوه موودت  5دا قوه کر اووو کود.دا ایوون مدحلوه بوودا
آبگ دی بفت آ اا چند مدحله دا

البد (البد  70دااوه

نتایج و بحث

به مدت  30ثبن ه ،البد  80دااه  30به مدت ثبن وه ،البود

اثر ریرههای آزماییی بر ارتفاع ،پهنا ،سطح و تراکم

 90دااه به مدت  1دا قه البد مطلق  2مدحله د هدام

پرزهای شکمبه و ضخامت دیواره شکمبه

به مدت  1دا قه) گذاک ه کد .رپس هم ب اا د مدحلوه

ن بی مدبووط بوه اثود ا وده وب آامبیاوی بود ااتفوبر

دا اایل ن ( د مدحله  3دا قه) به منظووا کوفبف روبا

،دا ب کبی ه، ،هنب ،دا ب کوبی ه ،روط ،دا وب

ببفت اداا داده کد، .س اا ایون مداحود هم اا توب اموب

کبی ه ،تداهض ،دا ب کبی ه

خاک کد نگهداا کد .رپس چرب ر ولوی ا

دا اوود ل  4ااائووه کووده ارووت .یچنووب هووه دا اوود ل

هم ایخ ه بب یک اا یه همد اا ا

هم گذاکو ه توب اا

رخبمت دیوااه کبی ه

مَحظه میگوددد ا ده وب آامبیاوی فباود اثود م نوی
کوبیی2،

تاب د ح وب بو ن هم همود الووگ د گوددد ( انو

داا بد ااتفبر ،دا کبی ه دا ره بخش ه روه

.)2008

،ا و ی 3د ل ووز کووبی ه4بووود .اا نظوود عوودد ب ا و دین

هم ووب ان و آم ووز کووده ایوود م بد رووبو نوووا

م بنگ ن ااتفبر ،دا کبی ه دا ه ره کوبیی مدبووط بوه

وود هم بطوووا

ت یبا  %17بلوط بود هی ودین ااتفوبر ،ودا مدبووط بوه

م بنگ ن  5ااتفبر، ،هنب ،دا رخبمت دیووااه کوبی ه

ت یبا کب د بود .دا ه ره ،او ی کوبی ه

یچنو ن دا

تورط م بد ربو نوا بب لنوز چاویی مودان انودااه

د ل ز کبی ه اا نظد عدد ب ا دین م بنگ ن ااتفبر ،ودا

گ ود کوود .رووط ،دا وب تورووط حبصلضوود ااتفووبر

مدبوط به ت یبا  %25بلوط هی دین ااتفبر ،دا مدبووط

،دادا ،هنب ،دا تداهض ،دا به صوات ت داد ،دا دا

به ت یبا  %8بلوط بود .ن وبی حبصود اا تحق وق حبرود

 1cm2بدرت آمود .ا ش ماوببهی ن وز بودا ماوب ده

ناب دادهه بب افزایش رطوح توبنن ماودفی دا ا وده-

عیوق هدیپوت ارو فبده کود.

 %25 %17 ،%8بلوط ااتفوبر ،ودا دا بخوش

ماووب ده کوودند ( ان و  .)2008بووه ااا

ااتفبر

،هنب ،دا ا ده

ب حب

نر ت ،دا ا ده به هدیپت تورط نر ت ااتفوبر ،ودا بوه

د ل ووز کووبی ه اا نظوود عوودد افووزایش یبفووت .بووه نظوود

عیووق هدیپووت ت و ن کوود رووط ،وودا  ]57 55ن ووز

میارد حضوا تبنن دا مقبدید ،وبی ن مواوود دا م ووه

تورط اابطه اید بدرت آمد:

بلوط عبمد بواود آ انده این اثود ببکود .یبوی اا دهیود

ااتفبر × ،(/2هنب ،بی ن تدین ارویت ،هنوب بوبهتدین

عدم تبث د منفی دانه بلووط بود ااتفوبر ،دا وب کوبی ه،

اریت)

،هنب ،دا ب کوبی ه ،روط ،دا وب کوبی ه ،توداهض

طرح آزماییی

،دا ب کبی ه

داده ب حبصود اا ایون آاموبیش دا ابلوب طودح هوبمَ

این دل د ببکد هه دا ا ده ب آامبیای مواد ار فبده

تابدفی بب ارو فبده اا نودمافوزاا  )2001(SASا یوه

رط تبنن م داهض دایبف ی ،وبی نتد اا روطحی بوود هوه

 GLMمقبیره م بنگ ن ب به ا ش آامو چنود دامنوه
دانبن

بب دا نظد گدف ن رط م نی داا  0/05انجوبم

رخبمت دیوااه کوبی ه میتوانود بوه

2

Ventral ruminal sac
3
Dorsal ruminal sac
4
Atrium ruminis
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ااتفبر ،دا ب کبی ه تحت تبث د اداا گ دد .دا بداروی

فباد اثد م نوی داا ( )P<0/05بود مقوبدید ،باام د وب

حبرود دا بووبهتدین رووط دانوه بلوووط مووواد ارو فبده،

مواد بداری دا ددنوم ،یینوم ایلئوم بودنود گوزااش

م زا تبنن دایبف ی  11گدم دا ه لوگدم ا ده بوود ،هوه

کده ارت هه ا ده حب

 %5/5تبنن م داهض دا مقبیروه

این م زا ،وبی نتد آرو بنه تحیود ناوخوااهنندگب (50

بب بده بیی هه ک دا رف د علوفه چب داا دایبفت هدده

گوودم دا ه لوووگدم ا ووده) بووود (فد تووور
 .)2004ن بی آامبیش حبرد مطببق بب یبف ه ب

یبووباا
الو ن

بودنود فباوود اثود م نووی داا بوود ااتفوبر ،دا ووبدا تیووبم
اریت ب ا ده هوچک بود ( ال ن

یبباا .)2001

یبباا ( )2001بود .این محققو ن دا آاموبیش خوود

بب تواه به رط ،بی ن تبنن م داهض ( )3/5دا دانه بلووط

 %5/5توبنن م وداهض

مواد ار فبده دا تحق وق حبرود امبوب تجزیوه توبنن

بده ب اا بداری هددنود .آنهوب گوزااش هددنود هوه

ا د

اثدات ار فبده اا رباه ردا حوب
ا

م داهض بور له م بد ااگبن رض ب کبی ه ،م زا

ا ده کبمد  %5/5تبنن م داهض دا مقبیره بب بده بیی هه

تبنن م داهض به ا ده هوچک دا تحق ق حبرد ،بی نتد اا

ک دا رف د علوفه چب داا دایبفت هدده بودند فباد اثد

رطوحی بوده ارت هه ،باام د ب مواد بداروی تحوت

م نی داا بد ااتفبر ،دا ب کوبی ه دا ه روه کوبیی

تبث د اوداا گ ودد (مبهوبا  .)2003بون روبلض

کبی ه بود .آنهب اتهوبا داکو ند مقوبدید ب او د اا %5/5

( )2005گزااش هددند هه د اه عبدت ،ذید منبرب ن ز

تبنن دا الوگ د اا ف بل وت م بد بوی کوبی ه ،هوب ش

یبی اا مه ودین عوامود دا هوب ش اثودات منفوی تبنن وب

ا ده ،هوب ش ماودف خوواا

ااتفبر ،دا کوبی ه

هب ش عیلبدد ن جه می د د .یچن ن  96/5داصد تبنن
مواود دا دانه بلوط تبنن اببود
ی ن اار ب ا دن و

ودا ل ز میببکود .دا

یبباا ( )1999گزااش هددند هه

م بد ااگبن رض ب کوبی ه دااا مببن روض ب عوبدت
،ذید دا بدابود توبنن اببود

ودا ل ز میببکود .مبهوبا

( )2003گزااش هدد هه م بد ااگبن رض ب فبدا به تجزیه
هدد تبنن اببد

ودا ل ز میببکوند .یچنو ن گوزااش

کده ارت هه م بد ااگبن رض ب کبی ه بوارطه م لوه
هدد

احد

دا هر د بخش فنلی تبنن اببد

دا ل ز،

ابدا به بی اثد هدد اثدات نبمطلو تبنن اببد دا ل ز
میببکند (مبهبا .)2003
اثر سطوح مختلف دانه بلوط در ریهره بزغالهه ههای
مرخز بر ارتفاع ،پهنای و سطح پرزههای روده ،عمه
کریپت و نسبت طول پرز به عم کریپت
ن بی مدبوط به اثد رطوح مخ لف دانوه بلووط دا ا وده
بزغبله ب مدخز بد ااتفبر ،دا ا ده، ،هنب ،ودا ا ده،
رط ،دا ب ا ده ،عیق هدیپت

نر ت طول ،ودا بوه

عیق هدیپت دا روه بخوش ددنووم ،یینووم ایلئووم دا
اد ل  5ااائه کده ارت .یچن ن ا ده وب آامبیاوی

یبوباا

میببکوود .دا تحق ووق حبروود ب وود اا د اه  120ا اه
بزغبله ب ها با کدند

د اه عبدت ،ذید منبرب ن وز

میتواند یبی اا دهید عدم تبث دات منفی توبنن م وداهض
تبنن اببد دا ل ز ببکد.

 محتویات دستگاه بزغالههاي مرغزpH اثر سطوح مختلف میوه بلوط بر مرفولوژي شکمبه و روده کوچک و
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 اثرات سطوح مختلف دانه بلوط بر مرفولوژی شکمبه-4 ردول
Table 4- The effects of different levels of Oak acorn on rumen morphology
دانه بلوط در ریرههای آزماییی
Oak acorn in the experimental diets
0%
8%
17%
25%

SEM

P Values

)دا ب (م بد م د، ااتفبر
Height of papilla (μ)
ه ره کبیی

997

1022

1055

1036

12.56

0.43

Dorsal Sac
ا ی، ه ره

929

915

925

938

6.23

0.20

Ventral Sac
د ل ز کبی ه

1070

1052

1080

1106

11.78

0.46

Width of papilla (μ2)
ه ره کبیی

409

402

416

407

2.99

0.42

Dorsal Sac
ا ی، ه ره

390

372

393

386

3.21

0.11

Ventral Sac
د ل ز کبی ه

415

400

408

407

2.71

0.32

Surface of papilla (μ2)
ه ره کبیی

408907

410800

440800

419893

5438

0.14

Dorsal Sac
ا ی، ه ره

362187

341087

371880

362473

4087

0.06

Ventral Sac
د ل ز کبی ه

448200

420347

443927

450733

6440

0.32

Density of papilla (cm2)
ه ره کبیی

84.54

84.81

85.00

87.90

0.72

0.38

Dorsal Sac
ا ی، ه ره

81.55

78.66

80.40

81.88

0.62

0.26

Ventral Sac
د ل ز کبی ه

98.33

96.88

96.00

101.11

1.10

0.38

Rumen wall thickness (μ)
ه ره کبیی

796

801

818

812

4.6

0.35

Dorsal Sac
ا ی، ه ره

750

739

760

765

4.8

0.27

Ventral Sac
د ل ز کبی ه

857

826

855

840

5.6

0.17

Atrium ruminis
)دا ب (م بد م د، هنب،

Atrium ruminis
) دا ب (م بد م د مدب، رط

Atrium ruminis
) دا ب (ربن ی م د مدب، تداهض

Atrium ruminis
)رخبمت دیوااه (م بد م د

Atrium ruminis

.(P<0.05) د ادیف بب حد ف غ د ما د دااا اخ َف م نی داا ر ند
Means within same row with different letters differ significantly (P<0.05).
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 اثرات سطوح مختلف دانه بلوط بر مرفولوژی روده کوچک-5 ردول
Table 5. The effects of different levels of Oak acorn on small intestine morphology

دانه بلوط در ریرههای آزماییی
Oak acorn in the experimental diets

SEM

P
Values

0

8%

17%

25%

Height of villi (μm)
د دنوم

731

707

728

710

6.8

0.49

Duodenum
ی ینوم

746

742

759

720

6.8

0.83

Jejunum
ایلئوم

641

621

630

627

5.82

0.67

Width of villi (μm2)
د دنوم

134

123

116

127

3.3

0.26

Duodenum
ی ینوم

125

122

140

132

3.1

0.18

Jejunum
ایلئوم

106

100

101

110

2.3

0.36

Surface of villi (μm2)
د دنوم

91550

96371

98157

93279

1413.8

0.34

Duodenum
ی ینوم

102240

100377

95195

94268

1415.3

0.12

Jejunum
ایلئوم

73397

68373

72127

70293

852.9

0.17

Depth of crypt (μm)
د دنوم

193

181

185

181

2.8

0.39

Duodenum
ی ینوم

171

185

161

154

2.5

0.12

Jejunum
ایلئوم

142

137

152

142

2.7

0.26

Ratio of villi height to crypt depth
د دنوم

3.8

3.8

3.8

3.9

0.07

0.95

Duodenum
ی ینوم

4.4

4.7

4.7

4.9

0.08

0.18

Jejunum
ایلئوم

4.5

4.6

4.2

4.5

0.10

0.62

)دا (م بد م د، ااتفبر

Ileum
) دا (م بد م د مدب، هنب،

Ileum
) دا (م بد م د مدب، رط

Ileum
)عیق هدیپت (م بد م د

Ileum
دا به عیق هدیپت، نر ت طول

Ileum

.(P<0.05) د ادیف بب حد ف غ د ما د دااا اخ َف م نی داا ر ند
Means within same row with different letters differ significantly (P<0.05).
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اثر سطوح مختلف دانه بلوط در ریهره بزغالهه ههای

بلوط ،بب تواه افزایش رط تبنن دایوبف ی بوه ااا

مرخز بر  pHشکمبه و روده کوچک

ه لوگدم ا ده ،افزایش  pHماب ده کده میتواند بودل د
حضوا تبنن دا کوبی ه ببکود .دا یو ن اارو ب مو ن

یچنبنبه دا اد ل  6مَحظوه میگوددد اثود ا ده وب

یبباا ( )2006اثدات تبنن بد ،باام د ب تخی ود دا

آامبیای بد  pHمح ویبت ه ره کوبیی، ،او ی ،د ل وز
کووبی ه

کبی ه گب ب ،د اا اا مواد بداروی اوداا دادنود

یچن و ن اروویت ووب مخ لووف ا ده هوچووک

م نیداا ن ود ( pH .)P<0/05دا ه ره ،ا ی کبی ه بوه

گزااش هددند هوه دا دا ا ده وب حوب

رط م نیداا نزدیک بوود .هی ودین مقوداا  pHدا ایون

ه لوگدم تبنن م دا

اریت مدبوط به ت یبا کب د ( 0%بلوط) بود .دا تحق وق

یبفت.

ابرد دانه بلوط به عنوا من اندی ابیگزین دانه او

ن جه گدفت هه ار فبده اا م وه بلوط تب رط  %25فباود

یچنو ن الگوو تخی ود

تیث د منفوی بود موافولووی کوبی ه

م فب ت دا دانه ب مواد ار فبده ،بویژه بخش نابر ه
دا دانه او بلوط ببکد .دا ا ده ب حب

دا د ه لوگدم  pHکبی ه افزایش

بداربر یبف ه ب حبصد اا این آامبیش میتوا چن ن

د ل ز کبی هایی دا بزغبله ب تغذیوه کوده بوب

دانه بلوط میتواند بدل د نود

 20گودم دا

نتیجه ییری

ا ده کد .دل د افزایش عدد  pHدا بخش ب کوبی ه
،ا ی

ود

ا ده هوچوک

یچن ن  pHدر گبه کبی ه ا ده هوچک بود.

 %25دانوه

ردول  -6اثر سطوح مختلف دانه بلوط بر  pHشکمبه و روده کوچک
Table 6- The effects of different levels of Oak acorn on ruminal small and intestinal pH

P Values

دانه بلوط در ریرههای آزماییی

SEM

Oak acorn in the experimental diets

25%

17%

0

8%

 pHکبی ه
0.34

0.08

6.66

6.50

6.32

6.27

0.06

0.06

6.66

6.60

6.35

6.25

0.23

0.06

6.64

6.59

6.32

6.37

0.71

0.02

6.13

6.10

6.16

6.29

0.41

0.06

6.67

6.40

6.14

6.58

0.29

0.05

7.50

7.35

7.36

7.19

م بنگ ن ب

Ruminal pH
ه ره کبیی
Dorsal Sac
ه ره ،ا ی
Ventral Sac
د ل ز کبی ه
Atrium ruminis
 pHا ده هوچک
Small intestine pH
د دنوم
Duodenum
ی ینوم
Jejunum
ایلئوم
Ileum

د ادیف بب حد ف غ د ما د دااا اخ َف م نی داا ر ند ).(P<0.05
Means within same row with different letters differ significantly (P<0.05).

1395 سال/3  شماره26  جلد/نشریه پژوهشهاي علوم دامی

...  صلواتی و،عزیزي

188

منابع مورد استفاده
 ادات اح وب هننودگی، ااایببی ف بل ت رد اادیببلی.1390 ، ادببنی م عزیز م ح، اعلیی م، صبدای مب ونک ر،ابدا اهفدخی م
،1  کویباه،ژ اوهب صونبی غوذایی،  مجلوه.)Q.branti var. persica( تدف ت آن ی اهر دانی عاباه فنولی یک اای ه بلوط
.93-104 صحفه ب
-177

 صوفحه ب،  ان اباات داناگبه تهدا.چب د م. آم ز عیومی تیل ف

ا کهب ان

 فن آر ب کنبری.1375 ،بهبدا م
.183

 ار فبده اا م وه بلوط تبنن گ د کوده دا ا وده وب غوذایی اواوه وب.1385 ، اده داغی ر ا فد ه، ی قوبفد ا،امقبنی ص
.50-80  صفحه ب،70  کیباه،  اموا دام آبزیب.ش رباندگی

ژ، .گوک ی

AOAC, 1990. Official Methods of Analyses, 15th edn. Association of Official Analytical Chemists,
Arlington, VA.
Ben Salem H, Nefzaoui A, Makkar HPS, Hochlef H, Ben Salem I and Ben Salem L, 2005. Effect of early
experience and adaptation period on voluntary intake, digestion, and growth in Barbarine lambs given
tannin-containing (Acacia cyanophylla Lindl. foliage) or tannin-free (oaten hay) diet. Anim Feed Sci
Technol 122: 59–77.
Chung K T, Wong TY, Wel CI, Huang YW and Lin Y, 1998. Tannins and human health: a review. Crit Rev
Food Sci Nutr 38: 421-464.
Crouse D, Protocol 10% Neutral Buffered Formalin. Creighton University. Available at:
http://www.creighton.edu/.
Farrell DJ, Perez-Maldonado RA and Brooker JD, 1999. Tannins in feedstuffs used in the diets of pigs and
poultry in Australia. Tannins in Livestock and Human Nutrition: Proceedings of an International
Workshop. Agri Food Sci 3: 24-29.
Frutos P, Hervas G, Giraldez FJ and Mantecon AR, 2004. Review. Tannins and ruminant nutrition. Span J
Agric Res 2: 191-202.
Makkar HPS, 2003. Effects and fate of tannins in ruminant animals, adaptation to tannins, and strategies to
overcome detrimental effects of feeding tannin-rich feeds. Small Rumin Res 49: 241–256.
Min BR, Pinchak WE, Anderson RC, Fulford JD and Puchala R, 2006. Effects of condensed tannins
supplementation level on weight gain and in vitro and in vivo bloat precursors in steers grazing winter
wheat. J Anim Sci 84: 2546-2554.
National Research Council (NRC), 2007. Nutrient requirements of small ruminant. (National Academy
Press: Washington, DC).
Odenyo AA, McSweeney CS, Palmer B, Negassa D and Osuji PO, 1999. In vitro screening of rumen fluid
samples from indigenous African ruminants provides evidence for rumenfluid with superior capacities to
digest tanninrich fodders. Aust J Agric Res 50: 1147–1157.
Reed JD, 1995. Nutritional toxicology of tannins and relatedpolyphenols in forage legumes. J Anim Sci 73:
1516-1528.
SAS Institute. 2001. SAS/STAT User, Guide. Release Version 9.1. SAS Institute Inc. Cary. NC.
Walton JP, Waghorn GC, Plaizier JC, Birtles M and McBride BW, 2001. Influence of condensed tannins on
gut morphology in sheep fed Lotus pedunculatus. Can J Anim Sci 81: 605-609.
Wang YH, Xu M, Wang FN, Yu ZP, Yao JH, Zan LS and Yang FX, 2008. Effect of dietary starch on rumen
and small intestine morphology and digesta pH in goats. Livest Sci 122: 48-52.
Xu M, Dang Y, Du S, Hao YS, Wang YH, Wang FN and Yao JH, 2009. Effect of corn particle size on
mucosal morphology and digesta pH of garstrointestinal tract in growing goat. Livest Sci 123: 34-37.
Zitnan R, Kuhla S, Nurnberg K, Schonhusben U, Ceresnakova Z, Sommer A, Baran M, Greserova G and
Voligt J, 2003. Influence of the diet on morphology of ruminal and intestinal mucosa and on intestinal
carbohydrase levels in cattel. Vet Med 48: 177-182.

189

 محتویات دستگاه بزغالههاي مرغزpH اثر سطوح مختلف میوه بلوط بر مرفولوژي شکمبه و روده کوچک و

Zitnan R, Kuhla S, Sanftleben P, Bilska A, Schneider F, Zupcanova M and Voigt J, 2005. Diet induced
ruminal papillae development in neonatal calves not correlating with rumen butyrate. Vet Med 50: 472–
479.
Zitnan R, Voigt J, Schönhusen U, Wegner J, Kokardova M, Hagemeister H, Levkut M, Kuhla S and Sommer
A, 1998. Influence of dietary concentrate to forage ratio on the development of rumen mucosa in calves.
Archiv für Tierernaehrung 51: 279–291.

1395 سال/3  شماره26  جلد/نشریه پژوهشهاي علوم دامی

...  صلواتی و،عزیزي

190

The effects of different levels of Oak acorn on rumen and small intestine
morphology and gastrointestinal pH of Markhoz goat kids
O Azizi1*, A Salavati2 and A Vaziry3
Received: July 08, 2015 Accepted: February 06, 2016
1
Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan,
Sanandaj, Iran
2
MSc Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan,
Sanandaj, Iran
3
Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan,
Sanandaj, Iran

Abstract
BACKGROUND: Oak acorn can be use as a cheap and a readily available feed in many countries
such as Iran. OBJECTIVES: This study was conducted to investigate the effects of different levels

of oak acorn on rumen and small intestine morphology and gastrointestinal pH in Markhoz goat.
METHODS: Twenty four Markhoz male kids with mean body weight 16±1 Kg and 4-5 months of
age in completely randomized design was used. Experimental period was 105 days and
experimental diets consisted of control 0%, 8%, 17% and 25% oak acorn. The kids in all 4 groups
were fed alfalfa hey and concentrate (barley for control and oak acorn as replacement in
experimental groups). RESULTS: The results showed that the experimental diets had no significant
(P> 0.05) on rumen morphology (height of papilla, width of papilla, surface of papilla, density of
papilla and rumen wall thickness) and morphology of intestine (height of villi, width of villi,
surface of villi, depth of crypt and ratio of villi height to crypt depth). Also, experimental diets had
no significant effects (P>0.05) on pH of different parts of rumen and small intestine.
CONCLUSIONS: The results of this study showed that using 25% of oak acorn in Markhoz kids had
no negative effects on rumen and small intestine morphology and digestive pH in the contents of
gastrointestinal.
Key words: Markhoz kids, Gastrointestinal pH, Rumen and small intestine morphology, Oak acorn.

