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 چکیده

توان از آن به عنوان منبع انرژی، در تغذیه دام نشخوار یدرصد نشاسته است که م 55مغز بلوط حاوی : زمینه مطالعاتی

، 80/15، صفری حاوی سطوح های آزمایشیرههدف از این مطالعه، بررسی اثر ج هدف:کنسانتره استفاده کرد. در کننده 

پذیری، تخمیری و قابلیت هضم آزمایشگاهی در گاو بر فراسنجه های تجزیهبلوط  میوهدرصد مغز  37/47و  58/31

 درصد 37/47و  58/31، 80/15، صفر در سطوحمیوه بلوط  روش کار:خوزستان بود. رودخانه ای و گاومیش هلشتاین 

 تلی و تری، تولید گازهای روش  .شداستفاده ( گاو و گاومیش گاوتیاجات غذایی طبق جداول اح)تنظیم شده بر در جیره 

آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت. های پذیری این جیرهتخمیر و تجزیهتعیین هضم،  برایو کیسه گذاری شکمبه ای 

غز بلوط باالترین درصد م 58/31در گاو و گاومیش در تیمار حاوی  NDF میزان قابلیت هضم ماده خشک و نتایج:

قابلیت هضم ماده خشک در گاو و گاومیش تفاوت معنی داری  ،نوع جیره آزمایشی صرف نظر از .(>05/0P) مقدار بود

بدون  .(>05/0P) بود( درصد 53/65در برابر  96/75)در گاومیش باالتر از گاو  NDFاما قابلیت هضم ، (<05/0P) نداشت

، تولید توده  PFمقدار .(>05/0P) بودحاوی مغز بلوط  هایتولید گاز مربوط به تیمار ترین پتانسیلبیشنوع دام،  توجه به

های حاوی مقادیر مختلف مغز بلوط ماده آلی واقعا هضم شده بین جیرهمیکروبی، راندمان توده میکروبی و همچنین 

حاوی در تیمار ( EDیری موثر )( و تجزیه پذPD(، پتانسیل تجزیه پذیری )b) بخش کند تجزیه .(<05/0P) متفاوت نبود

تجزیه  بخش کند(، a)بخش سریع تجزیه  .(>05/0P) بدست آمد باالترین مقداردر گاو و گاومیش درصد مغز بلوط  58/31

(b( نرخ تجزیه ،)cپتانسیل تجزیه ،) پذیری(PD) پذیری موثرو تجزیه(ED) در گاو و گاومیش متفاوت نبود (05/0<P). 

دلیل بهبود  بهدرصد،  58/31تا  بلوطمیوه مغز  که میتوان نتیجه گرفتاین آزمایش با توجه به نتایج  نتیجه گیری نهایی:

خوزستانی استفاده شود اما و گاومیش هلشتاین در جیره گاو می تواند  ،در شرایط آزمایشگاهشرایط تخمیری شکمبه 

 باشد.زمینه نیاز به مطالعات بیشتری میدر این 

 

 توده میکروبی، تولید گاز، فراسنجه پذیری،ضمه کلیدی: گانواژ
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 مقدمه

به جایگزین کردن مواد خوراکی ارزان در هر فصل 

 منجر به کاهش ،جای مواد خوراکی کمیاب و گران

مواد این . یکی از است شده های خوراک دامهزینه

به عنوان  ستانو زم که می توان در پاییز خوراکی

ستفاده کرد میوه بلوط ادام ها  یبراخوراک جایگزین 

 90 )تقریبا کشور از وسیعی سطح (.1388رجبلو ) است

زاگرس(  هایجنگل هکتار میلیون چهار مجموع از درصد

 چهارمحال لرستان، ایالم، کرمانشاه، هایدر استان

 گیالن مازندران، فارس، بویراحمد، و کهکیلویه بختیاری،

 پوشش بلوط هایجنگل خوزستان را شرق شمال و

 .)1388رجبلو ( است داده

 ، درختی از خانواده راشQuercusبلوط با نام علمی 

بلوط لغت  (.1993نوکسین می باشد ) Fagaceaeیا

پهلوی است و در لرستان این درخت را مازو و در 

(. این درخت 1381سالمی کردستان برو می گویند )

بومی مناطق آسیای گرمسیری و آمریکا می باشد. در 

ان، کهکیلویه و استان های ایالم، فارس، لرست ایران در

 شوندبویر احمد و چهارمحال بختیاری دیده می

اصلی ترین بخش مغز بلوط  .(1380جعفری و همکاران )

درصد ترکیبات میوه را تشکیل می  55نشاسته است، که 

دهد. به طوری که می توان از آن به عنوان منبع انرژی 

ر تغذیه دام نشخوار کننده به ویژه جایگزین کنسانتره د

  (.1380جعفری و همکاران استفاده کرد )

. ترکیب شیمیایی است باالیی انرژی دارای بلوط میوه

 که تانن درصد 8/8به شرح زیر می باشد؛ میوه بلوط 

دانش )است  هیدرولیز از نوع قابل آن درصد 57

درصد  3درصد ماده خشک،  60 ،(1388مسگران 

درصد  89تا  87رصد چربی خام، د 2/7پروتئین خام، 

گرم میلی گرم در کیلو 30تا  25کربن، هیدرو

کیلو کالری در هر گرم  4تا 3و  C ،B ، Aهای ویتامین

 (.1381سالمی )انرژی خام 

ترکیبات ضد تغذیه ای میوه بلوط که ممکن است  باعث 

مسمومیت شوند، شامل، اسیدتانیک، اسید گالیک 

 (.1999ف زاده و همکاران شروپیروگالول می باشند )

ضدعفونی کننده معده و دستگاه  ،خوردن میوه بلوط

از طریق باند  موجود در بلوطهای تانن .گوارش است

کربوهیدرات(  ویژه پروتئین و شدن با مواد مغذی )به

دسترسی مواد مغذی را کاهش داده و باعث کاهش 

  .عملکرد و حتی مسمومیت دام ها می شود

منجر به  کردند مصرف بلوط احتماالمحققان گزارش 

و کاهش رشد  کاهش تجزیه پروتئین در شکمبه

دانش مسگران شود )تئولیتیک میهای پروباکتری

ها از هضم مواد مطالعات محققان نشان داد تانن(. 1388

ها لیگنوسلولزی جلوگیری کرده و مانع اتصال میکروب

رجبلو )د نشوبه ذرات غذایی و کاهش قابلیت هضم می

1388.)  

در زمینه استفاده از مغز میوه بلوط در جیره گاو و 

 تحقیقات محدودی صورت گرفته است. گاومیش

با توجه به نبود اطالعات کافی در زمینه بنابراین 

این  ،بلوط در جیره گاو و گاومیشمغز میوه استفاده از 

 طراحی شد. یدر شرایط آزمایشگاه تحقیق

 

 مواد و روش ها

از منطقه دینارکوه ( Quercuse persica)لوط بمیوه 

نمونه گیری  شد. آوریواقع در شهرستان آبدانان جمع

 10متر، از  100* 100به روش قطعات یا پالت با ابعاد 

هکتار با ارتفاع  30000هکتار در منطقه ای با وسعت 

در میوه بلوط  متر از سطح دریا انجام شد. 1050تا  800

 به شکل ددرص 37/47و  58/31، 80/15 ،صفر  سطوح

مورد استفاده گاو و گاومیش های آزمایشی در جیره

منک و استینگس تولید گاز )های روش قرار گرفت.

گذاری و کیسه( 1963تلی و تری تلی و تری )، (1988

این پذیری و تجزیهتخمیر تعیین هضم،  برایشکمبه ای 

های هجیرهای آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت. جیره

بر طبق جداول مورد مطالعه در این آزمایش  غذایی

 .(1)جدول  تنظیم شدندنر  گاواحتیاجات غذایی 
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 )درصد(  آزمایشی ایی جیره هایاجزا و ترکیب شیمی -1ل جدو

Table 1- Ingredient and chemical composition of experimental diets 

 3تیمار
Treatment 3 

 2ر تیما
Treatment 2 

 1یمارت

Treatment 1 
 0یمارت

Treatment 0 
 

 ذرت 25 4 4 0

Corn 
 جو 13 19 8 0

Barely 
 سبوس گندم 12 11 6.42 2.65

Wheat bran 
 بلوط 0.0 15.8 31.58 47.37

Oak kernel 
 گندم کاه 17 12 5.5 0

Wheat straw 
 یونجه 18 24 37.5 49

Alfalfa hay 
 ذرت سیلوشده 14 13 6 0

Corn silage 
0.5 

 
0.5 
 

 
1.41 
 

10.40 
 

 
45.96 

 
32.64 

 

 
0.85 

 
0.26 

0.5 

 
0.5 
 

 
1.44 
 

10.30 
 

 
43.95 

 
29.53 

 

 
0.72  
 

0.33 

0.5 

 
0.5 
 

 
1.47 
 

10.61 
 

 
42.76 

 
26.52 

 
0.57 

 
0.41 

0.5 

 
0.5 
 

 
1.52 
 

10.58 
 

 
37.76 

 
22.29 

 
0.48 

 
0.44 

 نمک

Salt 
 معدنی و ویتامینی مکمل

Mineral and vitamin supplement 
 ( (Mcal/kgانرژی خالص

Net energy (Mcal/kg) 
 پروتئین خام )درصد(

Crude protein (%) 

 الیاف نامحلول در شوینده خنثی )درصد(

Neutral detergent fiber (%) 
 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی )درصد(

Acid detergent fiber (%) 
 کلسیم )درصد(

Calcium (%) 
 فسفر )درصد(

Phosphorous (%) 
درصد مغز  37/47)حاوی 3درصد مغز میوه بلوط(، تیمار  58/31)حاوی  2درصد مغز میوه بلوط(، تیمار  8/15)حاوی  1)شاهد(، تیمار  0تیمار 

 میوه بلوط(.
Treatment 0 (control), Treatment 1 (containing 15.80 % oak kernel), Treatment 2 (containing 31.58 % oak kernel), 

Treatment 3 (containing 47.37 % oak kernel). 

 

مایع شکمبه از گاو و  ،قبل از خوراک صبح گاهی

آوری شد و سپس مایع شکمبه را با پارچه گاومیش جمع

درجه  39متقال صاف و درون فالسک آب گرم با دمای 

سلسیوس قرار داده و بالفاصله به آزمایشگاه منتقل شد. 

، فشار حاصل از تولید گاز اندازه ازتولید گ روشدر 

گیری می شود و با استفاده از یک رابطه ی رگرسیونی 

معادله بین فشار و حجم گاز تولیدی بدست می آید. 

لیتری که میلی 100ای های شیشهویالبرای این منظور، 
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، میلی متر( 1)با قطر ذرات  گرم نمونهمیلی 300حاوی 

خلوط محلول ماکرو و )م لیتر بزاق مصنوعیمیلی 20

 10و  میکرو مینرال و محلول بافری و محلول احیا(

 در شرایط گاز دی اکسید کربن لیتر مایع شکمبهمیلی

 میزان گاز تولیدی در ساعات  بود، استفاده شد. سپس

ساعت پس از 120و  96، 72، 48 ،36، 24، 12، 6، 4، 2، 0

. در ردیدثبت گدرجه  38ها در انکوباتور قرار دادن ویال

منک و )شوند ها با دست تکان داده میساعات اولیه ویال

. برای توصیف روند تخمیر در روش (1988استینگس 

ارسکوف و اصالح شده نمایی تولید گاز از مدل 

 ( استفاده شد:1979مکدونالد )
)ct-e  –P = b (1  

: بخش t ،b: حجم تولید گاز در زمان Pکه در این رابطه، 

گرم میلی 300لیتر در یل تولید گاز )میلیدارای پتانس

: t: نرخ تولید گاز )درصد در ساعت( و cماده خشک(، 

 باشد.مدت زمان قرار دادن نمونه در حمام آب گرم می

برای تعیین پارتیشنینگ پس از پایان انکوباسیون، 

)نسبت تجزیه واقعی سوبسترا به حجم  PF یا فاکتور

زمانی انکوباسیون(، های در دوره شدهگاز تولید 

خنثی به مدت یک  ها با محلول شویندهمحتوای ویال

محلول صاف شده و ، سپس (21) ساعت جوشانده شد

 24گراد، درجه سانتی 80مانده در آون )دمای باقی

 5/3گراد، درجه سانتی 550ساعت( و سپس کوره )

، توده میکروبی و راندمان توده PFساعت( قرار گرفت و 

  (.1998الیورا گیری شدند )ندازهمیکروبی ا

گرم ماده آلی حقیقی لیتر گاز تولید شده / میلیمیلی

 PFهضم شده =

    (2/2 - PF)  ×گاز تولیدی =توده میکروبی 

ماده آلی واقعا تجزیه شده/ توده میکروبی =راندمان 

 سنتز توده میکروبی

با روش هضم دو تیمارهای آزمایشی قابلیت هضم 

 100آزمایش یها، در لوله(1963و تری ) یلیت یامرحله

بزاق لیتر میلی 40نمونه،گرم  5/0ی که حاولیتری میلی

شکمبه  یعمالیتر میلی 10و( مک دوگالی)بافر مصنوع

مخلوط  یحاو هایشد. لوله یریگ(، اندازه1:4بود )نسبت 

قرار گراد درجه سانتی 39ی در دما ،شکمبه یعبزاق و ما

-آنزیم پپسین )مرک ،ساعت 48ت . پس از گذشندگرفت

M785 ) شد. به هر لوله اضافه همراه با اسید کلریدریک

 یماندهمواد باق )هضم شیردانی( ساعت 48 و بعد از

درجه  60ساعت در دمای 48شده و در آون ) صاف

 ک و. قابلیت هضم ماده خشید( خشک گردگرادسانتی

شک ماده خاختالف  ازنامحلول در شوینده خنثی  یافال

و مواد  یهماده اولنامحلول در شوینده خنثی  یافالو 

 . شدمحاسبه  ،هضم یشآزما یاندر پا ماندهیباق

های ه ای جیرپذیری شکمبهبه منظور بررسی تجزیه

کیلوگرم( و  430دو راس گاو )آزمایشی با استفاده از 

فیستوله شده ) که با جیره نر کیلوگرم(   420گاومیش )

( علوفه به کنسانتره تغذیه شدند 40به  60حاوی نسبت 

استفاده شد. بدین  شکمبه ای کیسه گذاریاز روش 

های آزمایشی مورد منظور ابتدا میزان مشخصی نمونه

 5، میلی متر 2با قطر  گرم( پس از آسیاب شدن 5نظر )

از سانتی متر  18در  12با اندازه هایی در کیسهگرم 

استفاده از نخ،  جنس داکرون ریخته شدند. پس از آن با

ها به طور همزمان و در ها مسدود شدند. کیسهکیسه

های کیسه برای هر نمونه( برای زمان 3چند تکرار )

در داخل شکمبه  96و  72، 48، 24، 12، 2،6، 0مختلف 

ها گذاری برای تمام زمانقرار داده شدند. ساعات کیسه

، پس از اتمام ساعت مورد نظر در هر زمان یکسان بود.

 سپس با آب سرد شیرها از شکمبه خارج و کیسه

ها شستشو داده شدند تا زمانی که آب کامالً زالل از آن

ها به آزمایشگاه منتقل و جهت سپس کیسه خارج گردید.

درجه  60ساعت در آون ) 48به مدت خشک شدن 

سپس پس از خروج از آون سانتیگراد( قرار داده شدند. 

از سرد شدن به دقت وزن  به دسیکاتور منتقل و بعد

شدند. با مقایسه این میزان با وزن اولیه میزان ناپدید 

شدن در هر زمان محاسبه گردید و با استفاده از مدل 

های ( فراسنجه1979نمایی اورسکوف و مکدونالد )

دست آمدند. جهت تعیین قابلیت هضم با پذیری بهتجزیه
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ر استفاده های نایلونی از فرمول زیاستفاده از کیسه

 گردید:

 = ناپدید شدن مواد خوراکی  
 )ct-e –P = a + b (1  

+a=ED 

: بخش aپذیری، پتانسیل تجزیه: Pکه در این دو معادله 

: بخش دارای پتانسیل تجزیه شدن در bالتجزیه، سریع

: t: عدد نپری و eموثر : نرخ تجزیه،cزمان )کند تجزیه(، 

  باشد.مینرخ عبور  KPپذیری و تجزیه EDمان، ز

 ،پذیری و تولید گازبرای تعیین فراسنجه های  تجزیه

 فراسنجه ها نوشته و SASزار فدر نرم ابرنامه هایی 

 .شدندمحاسبه 

با استفاده  در قالب طرح پالت های خرد شده هاداده

تجزیه  2/9( نسخه GLM)رویه  SAS نرم افزار آماریاز

 ای دانکن در سطحآزمون چند دامنه به کمک هامیانگین و

 .درصد مقایسه شدند 5 خطای

ijkε+ij+(PT)j+Tikδ+iµ+P=  ijkY 
ijkY  )متغیر وابسته )مقدار مشاهده مورد نظر :µ : 

: اثر jT: اثر دام )گاو و گاومیش(   iPمیانگین کل جامعه  

 : ikδاثر متقابل تیمار در دام   : ij(PT)تیمار )نوع تیمار(  

 خطای آزمایش :ijkεخطای پالت اصلی  

 تایج و بحثن

ترکیب شیمیایی میوه بلوط مورد استفاده در این 

درصد ماده خشک،  92آزمایش به شرح زیر می باشد؛ 

 1/5درصد چربی خام،  3/6درصد پروتئین خام،  2/4

درصد  09/0درصد کلسیم و  45/0درصد فیبر خام، 

 فسفر.

و الیاف نامحلول در میزان قابلیت هضم ماده خشک 

( در گاو و گاومیش در تیمار NDF) شوینده ی خنثی

رصد مغز بلوط باالترین مقدار بود د 58/31حاوی 

(05/0P<) .ایش قابلیت هضم احتماال یکی از دالیل افز

به های حاوی بلوط را می توان ماده خشک در جیره

های غیر الیافی در جیره بیشتر بودن مقادیر کربوهیدرات

(. 2008شارما و همکاران ی حاوی بلوط نسبت داد )ها

با افزایش جایگزینی کاه گندم با برگ همچنین محققان 

درصد در جیره  30درصد تانن( تا  8/5بلوط )حاوی 

گوساله ها، افزایش خطی در قابلیت هضم مواد مغذی 

مشاهده کردند. این محققین بیان نمودند که در میزان 

امل فیزیکو شیمیایی، نوع و قابلیت هضم ماده خشک عو

میزان کربوهیدرات های ساختمانی همراه با حضور تانن 

شارما و همکاران ) و همچنین منشا تانن موثر هستند

در NDF پذیریکاهش هضم ،بر طبق نتایج (.2008

سطوح باالی دیواره سلولی  را می توان بهسطوح  باالتر 

موجود در بلوط و تاثیر آنها روی و تانن 

طور که های شکمبه نسبت داد. زیرا همانروارگانیسممیک

و میزان لیگنینی بودن  ADF ،NDFگفته شد بین میزان

حسن ) دبا قابلیت هضم رابطه منفی وجود دار هاآن

  (.2010سالم و همکاران 

تیمار حاوی پتانسیل تولید گاز در گاو و گاومیش در 

( 45/215و 69/216)به ترتیب  درصد مغز بلوط 58/31

نرخ  (. همچنینP<05/0) باالترین مقدار را نشان داد

احتماال یکی از (. P<05/0) تولید گاز نیز معنی دار بود

های حاوی فزایش پتانسیل تولید گاز در جیرهدالیل ا

های غیر وط وجود مقادیر باالی کربوهیدراتبل

کاهش تولید گاز با افزایش مغز  اماساختمانی باشد. 

حسن سالم شاید بتوان به وجود تانن )بلوط در جیره را 

فرانس و دیجیکسترا ( نسبت داد )2010و همکاران 

ها ارتباط تنگاتنگی با (. از آن جایی که متانوژن2005

میزان متانوژن ها  با کاهش پروتوزوآ ،پروتوزوآ دارند

و تولید گاز )متان( کم می شود و این ترکیبات ضد تغذیه 

های آزمایشی می در جیرهع افزایش تولید گاز ای مان

(. علت بیشتر شدن نرخ 2011سوپرنا و پانگ کام شوند )

یل حضور مقادیر باالی تولید گاز با افزایش بلوط به دل

تر بودن الیاف  های محلول در  بلوط و کمکربوهیدرات

خزعل و همکاران اسیدی است ) هنامحلول در شویند

مان توده ، تولید توده میکروبی، راندPFمقدار (.1994

میکروبی و همچنین ماده آلی واقعا هضم شده بین 

تیمارهای مختلف در گاو و گاومیش متفاوت 
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محققان گزارش نمودند استفاده از   (.<05/0P)نبود

ها منجر به افزایش تولید جمعیت میکروبی و لگوم

 شودکیفیت میفزایش سرعت تجزیه مواد خوراکی کما

 (.2002کندی و همکاران )

 

 )درصد( جیره های آزمایشی حاوی مغز بلوط در گاو و گاومیش آزمایشگاهی مقایسه قابلیت هضم  -2جدول
Table 2- The comparison of digestibility of experimental diets containing oak kernel in cow and buffalo (%) 

: SEM در هر ستون اعداد دارای حروف غیرمشابه از نظرآماری اختالف معنی( 05/0داری دارند>P.) 

درصد مغز  37/47)حاوی 3درصد مغز میوه بلوط(، تیمار  58/31)حاوی  2تیمار  درصد مغز میوه بلوط(، 8/15)حاوی  1)شاهد(، تیمار  0تیمار 

 میوه بلوط(
SEM: Means within the same column with different letters differ significantly (P<0.05) 

Treatment 0 (control), Treatment 1 (containing 15.80 % oak kernel), Treatment 2 (containing 31.58 % oak kernel), 

Treatment 3 (containing 47.37 % oak kernel). 

 

 قابلیت هضم  الیاف نامحلول در شوینده خنثی

NDF digestibility 
 هضم ماده خشک یتقابل

DM digestibility 
 یمارت

Treatment 
 

(Animal and treatment effect) /اثر دام و تیمار  
e57.34 bc 61.08 0 گاو 
bc64.81 cd67.21 1 Cow 
a67.8 c71.48 2  
d55.64 cd66.11 3  
bc62.25 c74.24 0 گاومیش 

bc64.9 b80.64 1 Buffalo 
 a74.1 a489.4 2  

d52.7 e59.52 3  
3.67 2.64  SEM 

 
 سطح معنی داری  0.0003 0.0485

P-value 
/(Treatment effect) اثر تیمار 

b58.75 c63.36 0  
b58.94 b68.99 1  
a70.95 a77.78 2  
b62.98 ab72.86 3  

2.59 1.84  SEM 
 

 سطح معنی داری  0.0004 0.014

P-value 
 اثر  دام   

62.33 b65.53 گاو 

Cow 

(Animal effect) 

63.48 a75.96 گاومیش 

Buffalo 

 

1.83 
0.662 

1.32 
0.0001 

 SEM 
 سطح معنی داری

P-value 
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 ساعت انکوباسیون 96اثر سطوح مختلف مغز بلوط در جیره بر فراسنجه های تخمیر شکمبه گاو وگاومیش پس از  -3جدول 

Table 3- Effect of different levels of oak kernel in diet on rumen fermentation parameters of cow and buffalo 

after 96 h of incubation 
 یلپتانس  

 یدتول

 یلیگاز)م

 (یترل

Potential 

of gas 

productio

n (mL) 

نرخ تولید 

گاز )میلی 

لیتر بر 

 ساعت(

Gas 

production 

rate (mL/h) 

PF 
گرم در )میلی

 لیتر(میلی
Partitionin

g factor 

(mg/mL) 

توده 

میکروبی 

 م(گر)میلی
Microbial 

biomass(

mg) 

راندمان توده 

 میکروبی )درصد(

 
Microbial 

biomass 

efficiency(mg) 

ماده آلی واقعاً 

هضم شده 

 گرم()میلی

 
Truly digested 

organic 

matter (%) 

        اثر دام و تیمار
(Animal and 

treatment effect) 
       

 گاومیش

Buffalo 

0 c117.92 c0.0038 5.72 140.35 0.61 228.80 
1 bc154.62 bc0.0042 5.81 144.28 0.62 232.15 

 2 ab215.45 bc0.0048 6.52 169.39 0.66 255.50 
 3 

 

ab205.28 a0.010 6.66 167.85 0.65 250.50 
 c124.12 bc0.0043 5.54 138.36 0.60 225.55 0 گاو

Cow 1 abc160.84 bc0.0045 5.71 144.79 0.61 232.55 
 2 a216.69 abc0.0067 5.82 164.95 0.62 262.50 
 3 abc169.11 

 

ab0.0090 5.92 146.95 0.61 242.45 
SEM  18.54 0.001 0.76 14.58 0.20 18.68 

 داریاحتمال معنی               

P-value                

0.030 0.0430 0.348 0.408 0.335 0.352 

 اثر تیمار

 

 

 

0 b121.02 a70.009 5.71 139.35 0.61 226.53
 

(Treatment effect) 1 a183.06 b0.0055 5.86 154.62
 

0.62 244.03 

 2 a192.28 b0.0047 6.10 157.09
 

0.64 247.33
 

 3 
 

a185.66 b0.0041 6.17
 

157.08
 

0.63 246.48
 

SEM  13.11 0.001 0.25 10.03 0.14
 

10.52 
 داریاحتمال معنی                

P-value              

0.004 0.006 0.585 0.565 0.63 0.458 
  اثر دام

(Animal effect) گاو 

Cow 

173.32 0.0058 6.18 155.47
 

0.64 241.54 

 گاومیش 

Buffalo 

167.69 0.0061 5.75 148.60
 

0.61 240.64 

SEM  9.27 0.0075 0.18 7.09 0.10
 

7.00 
 احتمال معنی داری                   

P-value               

0.673 0.759 0.133 0.512 0.132 0.930 

SEM : ر هر ستون اعداد دارای حروف غیرمشابه از نظرآماری اختالف معنی(05/0داری دارند>P.) 

درصد مغز  37/47)حاوی 3درصد مغز میوه بلوط(، تیمار  58/31)حاوی  2درصد مغز میوه بلوط(، تیمار  8/15)حاوی  1)شاهد(، تیمار  0تیمار 

 میوه بلوط
SEM: Means within the same column with different letters differ significantly (P<0.05) 

Treatment 0 (control), Treatment 1 (containing 15.80 % oak kernel), Treatment 2 (containing 31.58 % oak kernel), 

Treatment 3 (containing 47.37 % oak kernel) 

 

ترین پتانسیل تولید گاز نوع دام، بیش بدون توجه به

 باشدمی مغز بلوط درصد 58/31مربوط به تیمارحاوی 

(05/0P<.)  ولید گاز ترین نرخ تکماز لحاظ نرخ تولید گاز

قان محق (.>05/0P) باشدمربوط به تیمار شاهد می

یش از دالیل کاهش تولید گاز با افزاگزارش کردند یکی 

سطح بلوط، به دلیل افزایش مقادیر تانن موجود در بلوط 

ها ها به ایجاد واکنش با پروتئیناست، زیرا تمایل تانن

تانن  -طوری که تشکیل باندهای پروتئینباشد، بهباال می
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ها دور نگه این مواد مغذی را از دسترس میکروارگانیسم

 کندداشته و از تخمیر این مواد مغذی جلوگیری می

، تولید توده PF(. مقدار2002فروتوس و همکاران )

ماده آلی میکروبی، راندمان توده میکروبی و همچنین 

های حاوی مقادیر مختلف واقعا هضم شده بین جیره

های خوراک معموالً (.<05/0P)مغز بلوط متفاوت نبود 

که از علل آن  باشندیمبیشتری  PFحاوی تانن، دارای 

حل شدن تانن خوراک در طول تخمیر و کاهش ماده 

خشک بدون شرکت در تولید گاز یا سنتز پروتئین 

یکی از دالیل  (.1388دانش مسگران باشد )میکروبی می

به افزایش مقادیر ماده آلی هضم شده با افزایش بلوط 

ها می باشد ها و پروتئینپذیری کربوهیدرات دلیل تجزیه

تامین انرژی و آمونیاک مورد نیاز برای رشد  که با

امکان رشد میکروارگانیسم های تجزیه کننده  میکروبی

پتانسیل  (.1968والدو ) دهددیواره سلولی را افزایش می

توده میکروبی، راندمان توده  ،PFو نرخ تولید گاز، مقدار 

میکروبی، و ماده آلی واقعاً هضم شده در گاو و 

. (<05/0P) ی داری با هم نداشتندگاومیش تفاوت معن

محققان از دالیل باال بودن نرخ تولید گاز در گاو را 

های شکمبه گاو دانستند که نقش بیشتری را احتماالً قارچ

ها در هضم الیاف نسبت به گاومیش داشتند، زیرا قارچ

تری برای کلنی سازی نیاز دارند مدت زمان طوالنی

رش نمودند نرخ گاز تولید (. محققین گزا1382طباطبایی )

های شکمبه گاو شده از کاه گندم با کل میکروارگانیسم

دلیل باال بودن (. 1391رفیعی ) بیشتر از گاومیش است

توان راندمان سنتز پروتئین میکروبی در گاومیش را می

سلولولیتیک در گاومیش ی تعداد بیشتر پروتوزوآ به

که مقدار گزارش شده است  (.1389نسبت داد )جباری 

PF ،راندمان تولید توده میکروبی و  تولید توده میکروبی

میش، به طور گاو شکمبههای باکتری کاه گندم برای

نتایج  .(1391رفیعی ) است گاوداری بیشتر از معنی

(، پتانسیل تجزیه پذیری bنشان داد که بخش کند تجزیه)

(PD( و تجزیه پذیری موثر )ED مربوط به تیمار ) حاوی

، 49/77در گاومیش به ترتیب  درصد مغز بلوط 58/31

 و 15/85، 46/72و در گاو به ترتیب  17/51 و 71/87

اما بخش سریع  .(>05/0P)مقدار بدست آمد  69/50

ختلف (  بین تیمارهای مc( و ثابت نرخ تجزیه )a)تجزیه

داری با هم نداشتند در گاومیش و گاو تفاوت معنی

(05/0P>)های ل افزایش فراسنجهاید یکی از دالی. ش

های محلول و پذیری باال بودن کربوهیدراتتجزیه

با پروتئین و همزمانی بین آن ها در شکمبه باشد. 

 هایافزایش میزان پروتئین در گونه

ماده خشک هم افزایش می پذیری بالقوه گیاهی تجزیه

(. اما کاهش فراسنجه 2010حسن سالم و همکاران ) یابد

با افزایش بلوط می تواند به وجود  پذیریهای تجزیه

عوامل ضد تغذیه ای مثل تانن بلوط مرتبط باشد. 

هایی ها به علت ایجاد کمپلکسمحققان گزارش کردند تانن

ها، با تعداد زیادی از مواد مغذی از قبیل کربوهیدرات

های باکتری و ها، پلی ساکاریدها، غشاء سلولپروتئین

توانند دنی مین و مواد معهای هضم کننده پروتئیآنزیم

دانش های تجزیه پذیری باشند )عامل کاهش فراسنجه

، بخش سریع بین تیمارهای مختلف .(1388مسگران 

(، پتانسیل c(، نرخ تجزیه )bتجزیه ) بخش کند(، a)تجزیه 

متفاوت  (ED)پذیری موثرو تجزیه (PD)پذیری تجزیه

وان به ت. علت نتایج ضد و نقیض را می(P>05/0)نبود 

ای، عوامل فیزیولوژیکی مانند سن دام، رفتارهای تغذیه

سطح تولید، سالمت دام، ماهیت و روابط بین 

های میکروبی مختلف و همچنین عوامل خارجی جمعیت

از قبیل ترکیب شیمیایی جیره غذایی، ماهیت جیره، مقدار 

خوراک، تعداد دفعات خوراک، تغییر جیره غذایی، تغییر 

ت در طول شبانه روز و عوامل جغرافیایی فصل، تغییرا

های های مختلف میکروارگانیسمکه نسبت و تراکم گروه

دهند، نسبت داد )راسل و شکمبه را تحت تأثیر قرار می

تجزیه بخش سریع، (. در گاو و گاومیش1988همکاران 

(a ،)بخش کند( تجزیهb( نرخ تجزیه ،)c پتانسیل ،)

متفاوت  (ED)ذیری موثر پو تجزیه (PD)پذیری تجزیه

 . (P>05/0)نبود 
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 )درصد( ای ماده خشک جیره های آزمایشی حاوی مغز بلوط در گاو و گاومیششکمبهپذیری تجزیههای فراسنجه -4جدول

Table 4- Parameters of dry matter ruminal degradability of experimental diets containing oak kernel in cow and 

buffalo (%) 
پذیری تجزیه

 (EDموثر )

Effective 

degradability 

پتانسیل 

پذیری تجزیه

(PD) 

Potential of 

degradability 

ثابت نرخ 

 (cتجزیه )

Constant 

degradable 

rate 

 یهکند تجز

(b) 

Slowly 

degradable 

 

 یه تجز یعبخش سر

(a) 

Rapidly degradable 

  

 اثر دام و تیمار      
Treatment and 

animal effect 
abc47.25 ab81.32 0.038 ab69.82 9.83 0 میشگاو 
ab49.97 ab81.99 0.043 ab71.49 11.14 1 Buffalo 
a51.17 

bc45.51 
a87.71 
ab79.24 

0.028 
0.028 

a77.49 
ab68.09 

12.16 
10.21 

2 
3 

 

 

bc45.30 ab75.49 0.043 ab65.51 11.89 0 گاو 
abc47.42 ab82.10 0.024 ab69.34 12.69 1 Cow 
a50.69 
c44.09 

ab85.15 
b74.78 

0.036 
0.036 

ab72.46 
b62.89 

12.76 
9.97 

 

2 
3 

 

1.461 3.645 0.010 3.582 1.489  SEM 

 یاحتمال معنی دار                  0.855 0.131 0.131 0.112 0.006

P-value               

 اثر تیمار      

47.63 78.05 0.041 69.58 10.86 0 Treatment effect 

48.10 82.05 0.033 70.28 11.91 1  

48.80 82.20 0.032 71.50 12.46 2  

46.27 81.60 0.032 67.19 10.09 

 
3  

1.033 2.577 0.006 2.533 1.003  SEM 

 یاحتمال معنی دار                  0.371 0.679 0.477 0.636 0.419

      P-value 

 گاو 10.84 71.72 0.034 82.56 48.47

Cow  
 اثر دام

Animal effect 
 گاومیش 11.83 67.55 0.035 79.38 46.87

Buffalo 

 

0.820 1.822 0.003 2.15 0.709  SEM 

 یاحتمال معنی دار 0.338 0.119 0.921 0.235 0.140

P-value                  
: SEM اد دارای حروف غیرمشابه از نظرآماری اختالف معنیها، در هر ستون اعدخطای استاندارد میانگین( 05/0داری دارند>P.) 

درصد مغز  37/47)حاوی 3درصد مغز میوه بلوط(، تیمار  58/31)حاوی  2درصد مغز میوه بلوط(، تیمار  8/15)حاوی  1)شاهد(، تیمار  0تیمار 

 میوه بلوط
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SEM: Means within the same column with different letters differ significantly (P<0.05) 

Treatment 0 (control), Treatment 1 (containing 15.80 % oak kernel), Treatment 2 (containing 31.58 % oak kernel), 

Treatment 3 (containing 47.37 % oak kernel) 
 

محققان گزارش کردند که علت باال بودن بخش سریع 

نسبت به گاومیش بدلیل جمعیت ( در گاو aتجزیه )

(. یکی 2010پروتوزوآیی باال در گاو می باشد )واناپت 

از دالیل افزایش بخش کند تجزیه در گاومیش نسبت به 

در گاومیش  لیتیکلوسلو یهاگاو جمعیت باالی باکتری

خورده  در مقایسه با گاو می باشد، همچنین خوراک

قی مبه باتر در شکمدت زمان طوالنیدر گاومیش شده 

نسبت به  ومیشخوراک به وسیله گا ماند. بنابراین،می

)بهاتیا و همکاران  شودتر هضم میهب وبیشتر گاو 

2003 .) 

 نتیجه گیری نهایی

-با توجه به نتایج آزمایش حاضر، از نظر تمامی فاکتور 

گیری شده بهترین سطح مغز بلوط در جیره های اندازه

 58/31ح ، سطگاهدر شرایط آزمایش گاو و گاومیش

به دلیل بهبود شرایط  این سطح بنابراین،. بوددرصد 

تخمیری شکمبه، می تواند در جیره گاو هلشتاین و 

گاومیش خوزستانی استفاده شود اما نیاز به مطالعات 

 می باشد.در این زمینه بیشتری 
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Introduction: Oak kernel contains high starch, so it can be used as an energy source in the 

concentrate of ruminant diet. Also, oak kernel containing active biological compounds, such as 

tannin, gallic acid, galloyl or hexahydroxy decanol derivatives (Saffarzadeh et al. 1999). Tannins 

form complexes with a large number of nutrients and bacterial cell membranes, enzymes, and 

decrease digestion in the rumen (Rajablo 2009).  The aim of this study was to investigate the effect 

experimental diets including 0, 15.80, 31.58, and 47.37% oak kernel on degradability parameters, 

fermentative and in vitro digestibility in Holstein cow and river Khuzestani buffalo. 

Material and methods: Oak kernel used by 15.8, 31.58 and 47.37 % in diet (balanced on the base 

of NRC, 2001) of cow and buffalo. Gas production and fermentation parameters of experimental 

diets were determined by Menke and Steingass (1988). Rumen fluid was collected from animals 

before the morning feeding. About 200 mg sample (1.0 mm screen) incubated in 100 ml vials with 

35 ml buffered rumen fluid under continuous CO2 reflux for 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 24, 48, 72 and 96 

h, in a water bath maintained at 39°C. Cumulative gas production data were fitted to the exponential 

equation Y=b (1−e−ct), where b is the gas production (mL) from the fermentable fraction, c is the 

rate constant of gas production (mL/h), t is the incubation time (h) and Y is the volume of gas 

produced at time t. Partitioning factor, microbial biomass and truly digested organic matter was 

calculated by Makkar and Becker (1997). For determination of partitioning factor at the end of each 

incubation period, the content of vials was transferred into an Erlenmeyer flask, mixed with 20 mL 

neutral detergent fiber solution, boiled for 1 hour, filtered, dried (in oven at 60 °C for 48 h) and 

ashed. Digestibility of dry matter and NDF of experimental diets were determined using Tilly and 

Terry method (Tilly and Terry 1963). Rumen fluid was collected from animals and was mixed with 

McDougall buffer in a ratio 1:4. After gasifying with CO2, tubes were incubated at 39 ˚C. After 48 

h of fermentation, 6 mL of 20% HCl solution and 5 mL pepsin solution were added and the 

incubated for 48 h simulating post-ruminal degradation. After incubation, the residual substrates of 

each tube were filtered and used to determine digestibility of DM and NDF. 

Dry matter degradability was measured by in situ technique using cow and buffalo fitted with 

rumen fistula (400±12 Kg, BW). Five g of each milled sample (2.0 mm screen) were transferred 

into a polyester bag (10×20 cm, 52 μm pore size) and incubated in the rumen for 2, 4, 6, 8, 16, 24, 4 

8, 72 and 96 hours (n= 4). The degradability of DM were calculated using the equation P = a + b (1- 

e -ct). The obtained data were analyzed in a split plot design using the General Linear Model (GLM) 

procedure of SAS software, version 9.2. The Duncan multiple range test was used to compare 

means at P< 0.05. 

mailto:Mohammadabadi@ramin.ac.ir
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 Results and discussion: Dry matter digestibility and NDF were the highest in treatment including 

31.58% oak kernel in cow and buffalo (P<0.05). Regardless of the type of treatment, dry matter 

digestibility was not significant in cow and buffalo (P>0.05), but NDF digestibility in buffalo was 

more than cows (P<0.05). The highest potential of gas production was for diets containing oak 

kernel (P<0.05). The value of PF, microbial biomass, microbial biomass efficiency and organic 

matter digested was not significant between diets containing different amounts of oak kernel 

(P>0.05). Slowly degradable fraction (b), potential of degradability (PD) and effective degradability 

(ED) were the highest in the diet containing 31.58% oak kernel (P<0.05). Fraction of rapidly 

degradable (a), slowly degradable fraction (b), constant degradable rate (c), potential of 

degradability (PD) and effective degradability (ED) was not different in cow and buffalo (P>0.05). 

Researchers reported that tannins cause inhibition of microbial enzymes and decrease in 

fermentation (Danesh Mesgaran 2009). Tannins can reduce microorganism adhesion to nutrients; 

inhibit microbial activity which has negative effects on fermentation and methane production 

(Frutos 2004). 

Conclusion: According to the result, it can be concluded, 31.58% oak kernel by improving in vitro 

fermentative condition of rumen can be used in diet of cow and Khuzestan buffalo, but it requires 

more studies. 
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