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   كيدهچ

خروس يك روزه قطعه جوجه  180به منظور مطالعه استفاده از سطوح مختلف كنجاله خرما در تغذيه جوجه هاي گوشتي تعداد 
جيره هايي كه از نظر . مورد آزمايش قرار گرفتندجايگاه هاي در تكرار  3تيمار و  5مال تصادفي با در يك طرح كا،  308راس گوشتي

ترتيب جيره هاي .ان بودند به صورت آزاد در تمام دوره پرورش در اختيار جوجه ها قرار داده شدمقدار انرژي و پروتيين يكس
درصد كنجاله خرما ،  10درصد كنجاله خرما ، تيمار سوم جيره حاوي  5، تيمار دوم حاوي ) شاهد(تيمار اول  آزمايشي به صورت،
در اين آزمايش . درصد كنجاله خرما جايگزين ذرت پايه بودند 20درصد كنجاله خرما و تيمار پنجم حاوي  15تيمار چهارم حاوي 

خوراك مصرفي ، اضافه وزن روزانه، ضريب تبديل غذايي و ميزان مصرف انرژي قابل سوخت و ساز در پايان هر هفته توزين 
ه، چربي محوطه بطني در پايان دوره از هر قفس يك قطعه مرغ و يك قطعه خروس به صورت تصادفي انتخاب شده و وزن الش.شدند

و نمونه هاي بافت روده مورد مطالعات بافت شناسي قرار روده ها، سنگدان ، طحال، لوزالمعده، كبد و كيسه صفرا اندازه گيري شد
درصد جايگزيني  15سطح  دربهترين اضافه وزن روزانه نتايج نشان داد كه .روزگي اندازه گيري شد 56رطوبت بستر در سن .گرفت 

. درصد جايگزيني و كمترين مصرف خوراك را گروه شاهد داشت 5بيشترين مصرف خوراك در سطح . رما مشاهده شدكنجاله خ
بيشترين انرژي دريافتي قابل سوخت و ساز مربوط به گروه .درصد در كل دوره بدست آمد 15بهترين ضريب تبديل غذايي در سطح 

درصد جايگزيني  15جايگزيني بود و بيشترين درصد الشه مربوط به گروه درصد  15بيشترين وزن زنده مربوط به گروه . شاهد بود
 بررسي هيستوپاتولوژيك بافت روده نشان داد. كنجاله خرما بود% 20بيشترين ميزان رطوبت بستر مربوط به تيمار .كنجاله خرما بود

دست آمده بهترين سطح جايگزيني كنجاله خرما  طبق نتايج به.درصد كمترين تاثير را روي بافت روده داشت  10كنجاله خرما تا سطح 
  .مي باشد 15جيره جوجه هاي گوشتي در 

  .كنجاله خرما ، عملكرد ،انرژي قابل سوخت و ساز، جوجه هاي گوشتي :  كليدي واژگان
  

   مقدمه
آمده تـا محققـان     صتي پيشها براي تغذيه حيوانات اهلي فر  با توجه به تغييرات قيمت خوراك طيور و كاهش قابليت دسترسي به دانه

يكي از داليل اصلي افزايش قيمت  .هايي برپايه ذرت و گندم پيدا كنند تحقيقشان را در اين مسير هدايت كنند كه جايگزيني براي جيره
هـاي   درصد از هزينـه  60به خوبي مشخص شده كه حدود . خوراك رقابت انسان و حيوان جهت مصرف مواد غذايي و پرانرژي است

___________________________________________________________________________________________ 
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يكي از روشهاي كاهش هزينه جايگزين كردن مواد غـذايي بـومي بـا    . هاي خوراك نسبت داده شده است ي پرورش طيور به هزينهنهاي
كنجالـه خرمـا يـك فـراورده از     . قديمي و غير قابل استفاده به وسيله انسـان اسـت   منابعمنابع ارزانتر و از لحاظ ارزش غذايي برابر با 

باشد كـه توليـد كنجالـه آن در اسـتان      خرما يك محصول اصلي در كشور ما مي. باشد شيره خرما مي و كارخانجات توليد كننده شربت
هسـته   ،ميـوه  : شاملخرما به طور كلي قسمتهاي قابل مصرف  .پذيرد صورت مينيز ) و شهركرد منطقه بروجن(چهارمحال و بختياري 

گيري صنعتي، تهيه نان، ماده اوليه شامپو، خوراك دام  روغن: ته خرما شاملموارد استفاده از هس. باشد ليف خرما و تنه مي، برگ  ،خرما 
يوسـفي  (همچنين هسته خرما در تهيه كربن فعال، الكلهاي چرب، لوريـل الكـل، مـواد شـوينده و پـاك كننـده كـاربرد دارد        . باشد مي
، در ايـن آزمـايش   ر جيره جوجه هـاي گوشـتي  د به علت وفور مواد مغذي در كنجاله خرما وبررسي احتمال جايگزيني آن).1368بزاز،

مـورد   308اثرات استفاده از كنجاله خرماي موجود در استان چهار محال و بختياري بـر عملكـرد جوجـه هـاي گوشـتي سـويه راس       
  . آزمايش قرار گرفت

  
  ها مواد و روش

د به سالن بر اساس ميانگين وزني در استفاده شد كه پس از ورو 308قطعه جوجه گوشتي يك روزه راس  180در اين آزمايش از 
خرما از  كنجاله .نيز از هفته دوم  به صورت آزادانه در اختيار آنها قرا داده شد  اجايگاه هاي مخصوص خود قرار گرفتند، آب و غذ
ها مطابق  ازي نمونهبه منظور تعيين تركيبات شيميايي كنجاله خرما پس از آماده س .كارخانه تهيه شيره خرما واقع در بروجن تهيه شد

وساز ظاهري  مورد تجزيه قرار گرفتند و انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري و انرژي قابل سوخت  AOAC1990روش استاندارد
با خشك كردن در (محتواي پروتئين خام با روش كجلدال، ماده خشك .تعيين شد لدتصحيح شده براساس ازت از طريق آزمايش سيبا

، ) شاهد(ترتيب جيره هاي آزمايشي به صورت، تيمار  با كنجاله خرما.گيري شد اندازه ري به روش سوكسلهمقدار عصاره ات و) آون
درصد كنجاله خرما جايگزين ذرت  20درصد و تيمار حاوي  15درصد ، تيمار حاوي  10درصد ، تيمار جيره حاوي  5تيمار حاوي 

 NRC1994اول تركيب مواد خوراكي واحتياجات جوجه هاي گوشتي هاي غذايي جوجه ها بر اساس جد محاسبات جيره.پايه بودند
قطعه انتخاب شده و از لحاظ وزن زنده، درصد راندمان  2روزگي نيز كشتار صورت گرفت و از هر جايگاه 56در سن.انجام گرفت

ژيك به آزمايشگاه بافت شناسي نمونه هاي ايلئومي نيز براي مطالعات هيستومورفولو. الشه و اجزاي داخلي بدن ارزيابي قرار گرفتند
مورد تجزيه قرارگرفتند و مقايسه ميانگين ها با  SASبا استفاده از نرم افزار آماري وري شده و آجمع داده هاي بدست آمده .ارجاع شد

  .صورت گرفت  )P >05/0(اي دانكن درسطح احتمال  استفاده از آزمون چند دامنه
  

  در دروه پيش دانستفاده مورد ا جيره هاي آزمايشي – 1- 1جدول 
 كنجاله خرما% 20 كنجاله خرما% 15 كنجاله خرما%10 كنجاله خرما%5 گروه شاهد (%)اجزاء جيره 

 82/42 93/46 18/51 55/55 87/59 ذرت

  83/27  34/28 09/29 75/29 4/30  كنجاله سويا
  20  15 10 5 0  كنجاله خرما
  5  5 5 5 5  پودر ماهي
  2  2 2 2 2  اسيد چرب
  25/0  25/0 25/0 25/0 25/0  مكمل معدني

  25/0  25/0 25/0 25/0 25/0  ويتامينه مكمل
  08/1  08/1 08/1 08/1 08/1  صدف
  2/0  2/0 2/0 2/0 2/0  نمك

  8/0  8/0 8/0 8/0 8/0  فسفات كلسيم دي
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  15/0  15/0 15/0 15/0 15/0  متيونين

  
  دان جيره هاي آزمايشي مورد استفاده در دروه ميان – 1- 2جدول 

 خرما % 20 خرما% 15 خرما%10 خرما%5 گروه شاهد اجزاء جيره 

 75/46 18/51 56/55 60 35/64 ذرت 

 6/23 17/24 79/24 35/25 26  كنجاله سويا 

 20 15 10 5 0  كنجاله خرما 

 4 4 4 4 4  پودر ماهي 

 3 3 3 3 3  اسيد چرب 

 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0  مكمل معدني 

 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0   *امينهويت مكمل

 23/1 23/1 23/1 23/1 23/1  صدف 

 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0  نمك 

 64/0 64/0 64/0 64/0 64/0  فسفات  كلسيم دي

 08/0 08/0 08/0 08/0 08/0  ميتونين 

  جيره هاي آزمايشي مورد استفاده در دروه پاياني – 1- 3جدول 
 خرما % 20 خرما % 15 خرما%10 خرما%5 گروه شاهد اجزاء جيره 

 2/49 62/53 18/58 53/62 87/66 ذرت 

 33/21 91/21 37/23 23 66/23  كنجاله سويا 

 20 15 10 5 0  كنجاله خرما 

 3 3 3 3 3  پودر ماهي 

 4 4 4 4 4  اسيد چرب 

 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0  مكمل معدني 

 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0   *ويتامينه مكمل

 17/1 17/1 17/1 17/1 17/1  صدف 

 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0  نمك 

 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0  فسفات  كلسيم دي

 0 0 0 0 0  ميتونين 

درصد  20درصد باعث اضافه وزنروزانه شد گروه شاهد و 15تا  5افزايش جايگزيني كنجاله خرما از سطح در كل : نتايج و بحث
با استفاده از كنجاله خرما در سطوح پايين به دليل تامين مواد غذايي بيشتر و .)>05/0P(دار داشت جايگزيني كنجاله خرما اختالف معني

 مغذي باعث افزايش اضافه وزن شد، با افزايش سطح جايگزيني و افزايش الياف خام افزايش وزن كاهش يافت تتنوع در تركيبا
ر كل دوره د .ي كنجاله خرما باعث افزايش مصرف خوراك روزانه شددرصد جايگزين 10تا  5فزايش جايگزيني ا.)1368 يوسفي بزاز،(

در كل .) >05/0P(دار داشت  درصد جايگزيني كنجاله خرما اختالف معني 15تا  5درصد جايگزيني با سطح  20سطح صفر درصد و 
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 .)>05/0P( . داشت دار نيدرصد جايگزيني كنجاله خرما اختالف مع 15تا  5درصد جايگزيني با سطح  20دوره سطح صفر درصد و 
درصد جايگزيني  15درصد جايگزيني كنجاله خرما باعث افزايش مصرف خوراك روزانه در كل دوره شد كه با سطح  10و  5سطح 

در جوجه هاي گوشتي كه كنجاله خرما در يافت كرده بودند بيشتر از جيرهاي بر مصرف خوراك  .)>05/0P(دارداشت اختالف معني
اوسي و همكاران . 2007ازيشي و همكاران ،(اين ممكن است به دليل سرعت بيشتر عبور غذادر دستگاه گوارش باشد،اساس ذرت بود

  ).1991و همكاران ،پانيگراهي . 1987، 
  )گرم در روز (هاي مختلف پرورش ها در دوره اثر سطوح كنجاله خرما بر اضافه وزن روزانه جوجه - 1- 1جدول   

 )هفتگي(سن تيمار

 كل دوره هفتگي 8 هفتگي6 هفتگي3 ه خرماكنجال

  b9/33 c8/48 b 59  b 4/47 %صفر
5 % b7/34 a8/53 a 3/63  a 0/51  
10 % b3/34 a4/51 a 4/63  a 9/49  
15 %a4/36 a1/55 b 3/58  a 7/50  
20 % c3/31 d7/46 b 1/58  c 6/45  

 64/0 50/0 61/0 54/0 خطاي استاندارد

**)a-d (دار در سطح  ستون اعدادي كه داراي حروف مشابه نيستند اختالف معني در هر)05/0P< (دارند.  
  )گرم در روز(اثر سطوح كنجاله خرما بر مصرف خوراك روزانه در دوره هاي مختلف پرورش -1- 2جدول 

 )هفتگي(سن تيمار

 كل دوره هفتگي 8 هفتگي6 هفتگي3 كنجاله خرما

  c9/54 b4/103 b 5/147  c 5/89 %صفر 
5 %  bc2/55 a1/114 a 7/162  a 3/97  
10 %  a2/57 a7/111 a 1/170  a 7/98  
15 % ab57 a5/108 b 3/152  b 93  
20 %  c9/53 b103 b 3/147  c 9/88  

 72/0 59/0 43/0 60/0 خطاي استاندارد

**)a-d (دار در سطح  در هر ستون اعدادي كه داراي حروف مشابه نيستند اختالف معني)05/0P< (دارند.  
اين در ).>05/0P(دارداشت ها اختالف معني درصد جايگزيني بود كه با ساير گروه 10بيشترين ضريب تبديل غذايي مربوط به گروه 

تفاوت  كه)2006و اوجلو و همكاران 1991پانيگراهي و همكاران،(درصد بود 5يي مربوط به سطح آزمايش بهترين ضريب تبديل غذا
  ). 1991پانيگراهي و همكاران،(آزمايشات مربوط به منبع مورد استفاده و نوع عمل آوري مي تواند باشد نتايجدر

  هاي مختلف پرورش اثر سطوح كنجاله خرما بر ضريب تبديل غذايي در پايان دوره -1- 3جدول 
 )هفتگي(سن  تيمار

 كل دوره هفتگي 8 هفتگي 6 هفتگي 3 كنجاله خرما اثرات اصلي

  b 62/1  c11/2  c 51/2  c 16/2  %صفر 
5 %  c 59/1  c12/2  c 57/2  c 18/2  
10 %  b 67/1  b 17/2  a 68/2  a 26/2  
15%c57/1 d97/1 b 61/2  d 10/2  
20 %  a 72/1  a 20/2  c 53/2  b 23/2  

 000/0 41/0 17/0 41/0 خطاي استاندارد

**)a-d (دار در سطح  در هر ستون اعدادي كه داراي حروف مشابه نيستند اختالف معني)05/0P< (دارند.  
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درصد  20و  10درصد باعث افزايش درصد الشه شد كه با سطح صفر  درصد،  15افزايش سطوح جايگزيني كنجاله خرما تا سطح 

و  لياي (با افزايش سطح كنجاله خرما وزن لوزلمعده افزايش يافت كه با يافته هاي. .داشت) >05/0P(دار  اختالف معني
درصد باعث افزايش درصد روده به وزن زنده شد  20با افزايش سطح جايگزيني كنجاله خرما تا سطح . انطباق دارد )2005همكاران،

 20افزايش سطح جايگزيني كنجاله خرما تا سطح . كنجاله خرما داشت درصد جايگزيني 15و  10،  5دار با سطح  كه اختالف معني
با افزايش . داشت) >05/0P(دار  درصد باعث افزايش درصد جگر و كيسه صفرا بر وزن زنده شد كه با سطوح ديگر اختالف معني

ده شد كه با سطوح ديگر درصد باعث افزايش درصد سنگدان و پيش معده بر وزن زن 20درصد جايگزيني كنجاله خرما تا سطح 
درصد باعث افزايش درصد چربي محوطه  20افزايش درصد جايگزيني كنجاله خرما تا سطح . داشت) >05/0P(دار  اختالف معني

  .دار نداشت داشت و با ساير گروهها اختالف معني) >05/0P(دار  كه سطح صفر درصد اختالف معني. بطني به وزن زنده شد
  هاي پرورش و اجزاء الشه در پايان دوره) گرم(نجاله خرما بر ميانگين وزن بدن اثر سطوح ك - 1- 4جدول 

  تيمار
 خرما كنجاله

 وزن زنده
 )گرم(

 روده طحال لوزالمعده الشه
  جگر و

 كيسه صفرا

  سنگدان
 معده وپيش

  محوطه چربي
 بطني

  b8/2323 c9/1875 c3/0 b2/0 a8/3 b3  b 2  b5/2  %صفر 
5 %  a2/2500 ab3/1910 c2/0 b2/0 c4/3 b9/2  b9/1  ab8/2  

10%  a4/2447 bc3/1846 b3/0 b2/0 c4/3 b9/2  b9/1  ab9/2  
15%  a6/2482 a6/1964 b3/0 b2/0 c5/3 b3  b9/1  ab6/2  
20%  b8/2234 c8/1788 a3/0 b2/0 a4 a2/3  a3/2  a5/3  

خطاي 
  استاندارد

17/42 50/30 94/1 52/3 47/2 36/1 41/1 65/8 

حاكي )مخاط و زير مخاط ، بخش عضالني، سروز وضخامت كل(سي از قسمت هاي مختلف بخش ايلئوم رودهبررسي هاي بافت شنا
از اين نكته بود كه با افزايش ميزان و افزايش سطح جايگزيني كنجاله خرما ميزان ضخامت بخش مخاط و زير مخاط به طور معني 

در اين ميان بيشترين .سلول هاي مخاطي متورم مشاهده شدند همچنين در بررسي ميكروسكپي). P>05/0(داري افزايش يافته است
كنجاله خرما استفاده مي كردند و كمترين آن مربوط به % 20ميزان ضخامت و تورم سلول هاي مخاطي مربوط به تيماري بود كه از 

% 20بستر مربوط به تيمار ميزان رطوبت با مصرف سطوح مختلف كنجاله خرما باال رفت و بيشترين ميزان رطوبت.تيمار شاهد بود
  ).>05/0P(كنجاله خرما بود

  
  
  

 آزمايشي بر رطوبت بستر اثر جيره هاي -1-4جدول

 رطوبت بستر تيمار

  كنجاله خرمااثرات اصلي 
NRC 9/19 مطابق d 

8/22 كنجاله خرما 10% c 
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 23b كنجاله خرما 15%

 28a كنجاله خرما  20%

 /20 خطاي استاندارد
  .)P>05/0(اعداد با حروف غير مشابه اختالف معني داري با هم دارنددر هر ستون * 

حاكي )مخاط و زير مخاط ، بخش عضالني، سروز وضخامت كل(بررسي هاي بافت شناسي از قسمت هاي مختلف بخش ايلئوم روده
و زير مخاط به طور معني  از اين نكته بود كه با افزايش ميزان و افزايش سطح جايگزيني كنجاله خرما ميزان ضخامت بخش مخاط

در اين ميان بيشترين .همچنين در بررسي ميكروسكپي سلول هاي مخاطي متورم مشاهده شدند).P>05/0(داري افزايش يافته است
كنجاله خرما استفاده مي كردند و كمترين آن مربوط به % 20ميزان ضخامت و تورم سلول هاي مخاطي مربوط به تيماري بود كه از 

  .د بودتيمار شاه
 اثر جيره ها بر روي ضخامت بخش هاي مخلتف روده- 1- 5 جدول

 ضخامت كل سروز عضالنيمخاط و زير مخاط تيمار

ميكرونتيمارهاي آزمايشي
اثرات اصلي  كنجاله خرما

NRC مطابق   111/8c* 12/1a 6/8c 130/9c 

10%  113/8cb 12/1a 7/1cb 132cكنجاله خرما 

 116/5b 12/2a 7/3ab 135bكنجاله خرما% 15

20%  122/3a 12a 7/4a 140/8a كنجاله خرما  

 0/78 0/08 0/034 0/97 خطاي معيار
   

  :نتيجه گيري كلي 
تحقيق روي استفاده از كنجاله خرما براي تعيين ارزش تغذيه اي و حد اكثر نتيجه در جيره هاي جوجه هاي گوشتي يكي از اهداف 

ياف خام آن و نا ل ا مشكالت كنجاله خرما در جيره هاي جوجه هاي گوشتي به. جاله خرما مي باشداصلي در كشورهاي توليدكننده كن
استفاده از جيره هاي فرموله شده باانرژي قابل سوخت وساز و آمينو اسيد قابل هضم و يا استفاده از .متعادل كردن جيره بر مي گردد

در اين پژوهش امكان جايگزيني كنجاله خرما در ).51و19،49(ر مي باشد آنزيم براي بهبود قابليت هضم و كاهش رطوبت بستر مؤث
  .درصد مي تواند در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي با حداقل اثرات منفي به كاررود 15جيره طيور بررسي كه تا حدود 
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In order to study the effect of replacing different levels of palm kernel meal to corn, 180 one-day-
old broiler chicks with 5 treatments and 3 replicates (12 chicks per replicate) were used. The chicks 
had free access to feed and water during experimental period Five experimental treatment was as 
follow : the first treatment (control group) was the receiver of the diet which was lack of palm 
kernel meal, the second treatment was the receiver of the diet which contained %5 of the palm 
kernel meal which was the replacement of the corn, the third treatment was the receiver of the diet 
which contained %10 of the palm kernel meal which was the replacement of the corn, in the fourth 
treatment %15 of the palm kernel meal was the replacement of the corn and in the fifth treatment 
%20 of the palm kernel meal was the replacement of the corn. In this experiment, feed 
consumption, average daily gain, feed conversion and the measurement of the metabolism energy 
were recorded after the end of each week and the broiler chicks were weighted each week. At the 
end of the period one male and one female of each pen were selected, killed and dressing 
percentage, abdominal fat (the fat around the cloaca and gizzard) intestines, gizzard, spleen, 
pancreas, liver and gall-bladder were measured. The best average daily gain was observed to the 
group which had replacement of %15 palm kernel meal, the most feed consume and food related to 
the group which has %5 replacement the least consumed food related to the control group. The most 
body weight was related to %15 replacement group and the most percent of the dressing percentage 
was related to %15 replacement of the palm kernel meal group. 
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