
 

 

 

 

 

 

 

 ی علوم کشاورزی دانشکده

  گروه آموزشی علوم دامی

 

 

 ی کارشناسی ارشد نامه برای دریافت درجه پایان

 ی علوم دامی گرایش تغذیه دام در رشته

 

 

  

 عنوان:

تاتیر غالف بادام زمینی بعنوان منبع فیبر خوراکی بر عملکرد رشد ، قابلیت هضم مواد 

 مغذی و مورفولوژی روده کوچک در جوجه های گوشتی

 

  :راهنما استاد

 دکتر بهمن نوید شاد

 

 

 :مشاور استاد

 دکتر فرزاد میرزائی آقجه قشالق

 

 

 :پژوهشگر

 الهام سرباز

 
 4931مهر ماه 



 الهام   :نامسرباز                                                       :دانشجو خانوادگي نام

: تاتیر غالف بادام زمیني به عنوان منبع فیبر خوراکي بر عملکرد رشد ، قابلیت  ضمتم متواد م ت         نامهپايان عنوان

 کوچک درجوجه ضا  گوشتيمورفولوژ  ر ده 

 

 دکتر بهمن نويد شاد :راضنما استاد 

 دکتر فرزاد میرزائي آقجه قشالق  ر:مشا  استاد 

 علوم دامي                               :رشته                                                         کارشناسی ارشد ي:تحصیل مقطع

    اردبیلی محقق :دانشگاهت  يه دام                                                                             :گرايش

 38ات: صفح تعداد                   70/70/49دفاع:  تاريخ                       کشا رز : علوم دانشکده

 :چکیده

درصد از جیره بر پارامترضا   5/0   5، 5/2، 7ا  در سطوح منبع فیر جیرهاثرات غالف بادام زمیني به عنوان يک    

مجرا  گوارش، بازدضي رشد، رطوب  بستر، مورفولوژ  ر ده کوچک    قابلی  ضمم مواد م    مورد  pHالشه، 

تکرار  5تیمار،  9در يک طرح کامال تصادفي با  873قطعه جوجه گوشتي از سويه راس  827مطالعه قرار گرف . تعداد 

درصد از جیره مصرف  5/0   5میني در سطوح قطعه پرنده در ضر تکرار مورد استفاده قرار گرفتند. غالف بادام ز 61  

(. در مرحله P< 75/7خوراک، ضريب تبديل غ ايي    افزايش  زن ر زانه را در مقايسه با گر ه شاضد بهبود بخشید )

درصد از جیره باعث کاضش معني دار  در مصرف خوراک درمقايسه با  5   5/2پاياني، غالف بادام زمیني در سطح 

درصد غالف بادام زمیني افزايش  زن  5(. در کل د ره آزمايشي، جیره حا   P< 75/7مايشي شد )ساير گر ضها  آز

(. نتايج نشان دادند که سطوح مختلف غالف بادام زمیني در جیره P< 75/7  ضريب تبديل غ ايي را بهبود داد )

  سکوم را درمقايسه با گر ه  بطور معني دار   زن الشه،  زن چینه دان   ر ده افزايش    زن چربي حفره بطني

چینه دان   پیش معده را افزايش داد، اما  pH(.  استفاده از غالف بادام زمیني در جیره P< 75/7شاضد کاضش داد )

(. میزان رطوب  بستر در مورد پرنده ضا  P< 75/7سنگدان، د دنوم   سکوم گرديد  ) pHباعث کاضش معني دار 

 75/7غالف بادام زمیني در مقايسه با گر ه شاضد بطور معني دار  افزايش ياف  )ت  يه شده با جیره ضا  حا   

>P  ارتفاع  يلي، عمق کريپ    نسب  عمق کريپ  به ارتفاع  يلي بطور معني دار  در پرنده ضا  ت  يه شده با .)

ا  اپیتلیوم   تعداد  (. ضخام  اليه ماضیچهP< 75/7غالف بادام زمیني  در مقايسه با گر ه شاضد افزايش ياف  )

(.  ضرايب P< 75/7سلول گابل  بطور معني دار  غالف بادام زمیني جیره در مقايسه با جیره شاضد کاضش ياف  )

قابلی  ضمم ماده خشک   عصاره اتر  جیره ضا  حا   غالف بادام زمیني  بطور معني دار  باالتر از جیره شاضد 

ضا  تولید شده در پرنده ضا  ت  يه ازا  ضر کیلوگرم  زن زنده جوجه (. کمترين ضزينه خوراک بهP< 75/7بود )

% غالف بادام 5% غالف بادام زمیني در جیره مشاضده شدنتايج اين مطالعه پیشنهاد مي نمايند که سطح 5شده با 

 زمیني در جیره اثرات سودمند  در جوجه ضا  گوشتي ايجاد مي نمايد.

 

قابلی  ضمم مواد م   ، مورفولتوژ    وصیات الشه، عملکرد رشد، غالف بادام زمیني،: جوجه گوشتي، خصضا اژه کلید

 .ر ده

 

 

 



 أ 

 

 فهرس  مطالب 

 صفحه                                                             شماره   عنوان مطلب

 

 فصل ا ل: مقدمه   مر ر  بر تحقیقات گ شته 

 2 ................................................................................................................................... مقدمه

 2 ......................................................................................................................... کلیات-6-6-6

 0 ................................................................................................ اضمی    ضر رت انجام طرح-6-6-2

 3 ....................................................................................................................... فرضیات-6-6-8

 3 ............................................................................................................... غالف بادام زمیني-6-2

 3 ....................................................................................... خصوصیات گیاضشناسي بادام زمیني-6-2-6

 4 ................................................................................................ سطح زير کش  بادام زمیني-6-2-2

 66 ....................................................................................................................... کش .-6-2-8

 62 ................................................................................................ خواص درماني بادام زمیني-6-2-9

 68 .......................................................................................... استفاده ضا  غ ايي بادام زمیني-6-2-5

 68 .............................................................................................. کاربردضا  ديگر بادام زمیني-6-2-1

 69 ..............................................................................  زن بدن اثر فیبر بر مصرف خوراک   افزايش-6-8

 65 .......................................................................... اثر فیبر بر بازده غ ايي   قابی  ضمم مواد م   -6-9

 63 ............................................................................ اثر فیبر بر مورفولوژ  ر ده جوجه ضا  گوشتي-6-5

 

 

 فصل د م: مواد   ر ش تحقیق 

 26 ..................................................................................................... مکان اجرا  طرحزمان   -6-6

 26 ..................................................................................................... اماده ساز  سالن پر رش-2-2

 22 ........................................................................................... شرايط مديريتي پر رش جوجه ضا-2-8

 22 ........................................................................................................................... دما-2-8-6

 22 ........................................................................................................................... نور-2-8-2

 22 ...................................................................................................................... رطوب -2-8-8

 22 ......................................................................................................دانخور    ابخور  ضا-2-8-9

 28 .......................................................................................... برنامه بهداشتي    اکسیناسیون-2-8-5

 29 ............................................................................................................ تیمارضا  آزمايشي-2-9

 23 .................................................................................. صفات مورد بررسي   جمع ا ر  اطالعات-2-5

 23 ..................................................................................................... خوراک مصرفي ر زانه-2-5-6



 ب 

 

 24 ........................................................................................................... افزايش  زن بدن-2-5-2

 24 ....................................................................................................... ضريب تبديل غ ايي-2-5-8

 24 ................................................................................................................ درصد تلفات-2-5-9

 87 ...................................................................................................  زن نسبي اندامها  داخلي-2-1

 pH ............................................................................................................... 87اندازه گیر  -2-0

 86 ....................................................... اندازه گیر  ترکیبات فیزيکوشیمیايي نمونه ضا  جیره   فموالت-2-3

 86 ................................................................................................................. ماده خشک-2-3-6

 86 ................................................................................................................ رطوب  بستر-2-3-2

 82 ........................................................................................................................ چربي-2-3-8

 88 ..................................................................................................................... پر تئین-2-3-9

 89 ..................................................................................................................... خاکستر-2-3-5

 89 ..................................................................................................................... ماده الي-2-3-1

 89 ...................................................................................... الیاف نامحلول در شوينده   خنثي-2-3-0

 81 ........................................................................................ الیاف نامحلول در شوينده اسید -2-3-3

 80 ....................................................................................................... ظرفی  نگهدار  اب-2-3-4

 83 ........................................................................................................... چگالي توده ا -2-3-67

 83 .............................................................................................................. افزايش حجم-2-3-66

 83 ............................................................................... انرژ  قابل متابولیسم غالف بادام زمیني-2-3-62

 84 ...................................................................................................... تعیین فیبر نمونه ضا-2-3-68

 84 ........................................................................................اندازه گیر  قابلی  ضمم مواد م   -2-4

 97 ............................................................................................... اندازه گیر  مورفولوز  ر ده-2-67

 97 .............................................................................................................. برآ رد اقتصاد -2-66

 96 ................................................................................................. ضاطرح امار    آنالیز داده -2-62

 

 فصل سوم: نتايج 

 98 ............................................................. اثر تیمارضا  آزمايشي بر صفات تولید  جوجه ضا  گوشتي-8-6

 95 ........................................................... اثر تیمارضا  آزمايشي بر پارامترضا  الشه جوجه ضا  گوشتي-8-2

 90 ......................................... درجوجه ضا  گوشتي محتويات دستگاه گوارش pHاثر تیمارضا  آزمايشي بر -8-8

 93 ........................................................... اثر تیمارضا  آزمايشي بر رطوب  بستردر جوجه ضا  گوشتي -8-9

 94 ....................................................... شتياثر تیمارضا  آزمايشي بر مورفولوژ  ر ده در جوجه ضا  گو -8-5

 56 ........................................................... اثر تیمارضا  آزمايشي بر قابلی  ضمم در جوجه ضا  گوشتي -8-1

 52 ............................................................................... ترکیبات فیزيکوشیمیايي غالف بادام زمیني -8-0

 58 ..................................................................... گوش  تولید برا رد راندمان اقتصاد  خوراک برا   -8-3



 ج 

 

 

 فصل چهارم: بحث 

 55 ..................................................................................................................................بحث 

 

 فصل پنجم: نتیجه گیر    پیشنهادات

 13 ............................................................................................................... گیر  کلينتیجه-5-6

 14 ..................................................................................................................... پیشنهادات-5-2

 07 ............................................................................................................... فهرس  منابع   ماخ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د 

 

 هرست جداولف

 صفحه                                                        صفحه                                                              شماره و عنوان جداول 

 

 28 ................................................................. نوع  اکسن،برنامه زماني   ر ش استعمال  اکسنها-6-2جد ل 

 25 ....................................... ..ر زگي( 67تا 6ترکیب اجزا  جیره ضا  آغازين   آنالیز شیمیايي آنها)-2-2جد ل 

 21 .......................................... ر زگي( 29تا 66جیره ضا  رشد   آنالیز شیمیايي آنها)ترکیب اجزا  -8-2جد ل 

 20 ........................................ ر زگي( 92تا 25ترکیب اجزا  جیره ضا  پاياني   آنالیز شیمیايي آنها)-9-2جد ل 

 99 .............. مختلف غالف بادام زمیني شاخص ضا  تولید  جوجه ضا  گوشتي در پاسخ به مصرف سطوح-6-8جد ل 

 91 ..................... تاتیر غالف بادام زمیني بر خصوصیات الشه در جوجه ضا  گوشتي)درصد  از  زن زنده(-2-8جد ل

 90 ......................... وشتيمحتويات دستگاه گوارش در جوجه ضا  گ pHتاتیر غالف بادام زمیني بر ر   -8-8جد ل 

 93 .......................... تاتیر غالف بادام زمیني بر ر   رطوب  بستر در د ره ضا  پاياني جوجه ضا  گوشتي-9-8جد ل

 57 ........................................... اثر تیمارضا  آزمايشي بر مورفولوژ  ر ده کوچک جوجه ضا  گوشتي-5-8جد ل

 56 ........................................... اثر تیمارضا  آزمايشي بر قابلی  ضمم مواد م    جوجه ضا  گوشتي-1-8جد ل

 52 ................................................................................. آنالیز منابع مختلف ترکیبات فیبر  -0-8جد ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه 

 

 فهرس  اشکال

   صفحه                                                       شماره   عنوان شکل

 

 66 ...................................................................................... : غالف،میوه   برگ بادام زمیني6 – 6شکل 

 58-59 ................................................. مقايسه ضزينه تولید ضر کیلوگرم گوش  در تیمارضا  مختلف-6-8شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 فصل اول:

 مقدمه و مروری بر

 گذشته تحقیقات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه-4-4

 کلیات-4-4-4

مورد  ،دی  اخیر با ضدف بهبود مصرف خوراک   تولمحتوا  موادم   ، ترکیب   شکل خوراکها در دضه  

نیز  م      قابلی  ضمم آنها   (. افزايش غلظ  مواد2772)ماتئوس   ضمکاران،  توجه قرارگرفته اس 

کننده  دتحقیقات پیشنهانتايج اين  انجام گرفته اس . کوچک کردن اندازه ذرات خوراک از جمله کارضا 

 اين ت ییرات رشد، باشد.يضا مدر ساختار   شکل خوراک ضا   ت ییرکاضش محتوا  فیبرخام جیرهلز م 

 دضدمي قرار تاثیرتح   ضا  گوارشي مثل سنگدان راضا  مختلف اندامعملکرد بخش   توسعه

 .(2766وس،هيوسا)

باشد. امر زه اثرات مفید فیبر طیور ميضا  جیره  ضا  تشکیل دضندهترين بخشا  از مهمفیبر جیره   

-جیره ضايي مبني بر لز م  جود مواد فیبر  درتوصیه   اس جلب کرده  جیره توجه بسیار  را به خود

. کاضش لیپد پالسما   بیماريها  قلبي (2767، )مس بورني   ضمکاران ضا  انسان، دام   طیور شده اس 

 بهتر دستگاه گوارش در طیور  هبه ضمراه کمک به توسع (6444 ،کارانم)اپلبي   ض انسان عر قي در-

 کنار در باشد. اما  مياهجیر ازجمله موارد سودمند متصور برا  فیبر (،2762 ،)ماتئوس   ضمکاران

گوشتي ممکن اس  با اثرات منفي  ضا جوجهضا  گنجاندن آنها در جیره ا ،مزايا  ذاتي فیبرضا  جیره

از ، اختالل در کارکردضا  دستگاه گوارش (6445 ،) يلیامز   بولیال نظیر کاضش يا افزايش مصرف خوراک

متابولیسم چربي  به  يژه اختالل در (2779 ،)جوزفیاک   ضمکاران م    ج ب مواد جمله ضمم  

 باشد. ضمراه(6440 ،  ضمکاران ز)اسمیت

 .گرددا  استفاده ميا    به خصوص انسان، اغلب از اصطالح الیاف جیرهدر ت  يه حیوانات تک معده   

توانند توسط ساکاريدضايي که نمياين بخش در تعريف عبارت اس  از لیگنین به عال ه آن دسته پلي
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آيد تعیین الیاف ضمان گونه که از اين تعريف بر مي ا  ضمم شوند.داخلي حیوان تک معدهضا آنزيم

ا  اريدضا  غیرنشاستهساکا  در آزمايشگاه مشکل بوده ل ا استفاده از اصطالح ديگر  موسوم به پليجیره

 ا  ضمراه با لیگنین،ساکاريدضا  غیرنشاستهرسد در بیشتر خوراکها ، پليبه نظر مي پ يرفته شده اس .

 دضند.بخش اصلي ديواره سلولي را تشکیل مي

ضا که بوسیله ضايي از کربوضیدراتضا  قابل مصرف گیاضان يا آنالوگخوراک عبارتس  از قسم ر فیب   

در نتیجه سوبسترا  اصلي برا    شود داخلي بدن ضمم نمي ضا آنزيمدستگاه گوارش يا  ضا آنزيم

خوراکها  حا    (.2777 )انجمن شیمي غالت آمريکا، باشد  در بخش ديستال ر ده ميتخمیر باکتر

گوشتي ضا  شوند   استفاده از فیبر در جیره جوجهفیبر معموال برا  ت  يه نشخوارکنندگان استفاده مي

یر مثب  آن بر ساختمان ثازجمله فوائد فیبر در جیره تا بیشتر به دلیل خصوصیات فیزيکي آن اس .

)مونتاگن    باشدمير ده کوچک  ضا  يليدستگاه گوارش به  يژه اندازه   حجم ر ده   ضمچنین 

 .(2778 ،ضمکاران

سلولز م چنین ضميضسلولز    لیگنین   از اًشاره دارد به سلول ديواره بافتها  گیاضي که عمدتر افیب   

ضا  ر ده کوچک نزيمآعنوان ترکیب سلول گیاضي که در برابر ه آن را ب ،اين عال ه بر .تشکیل شده اس 

 .( 2776 ،مک د نالد   ضمکاران). کننديتعريف م نیز مقا م باشد

گیاه متفا ت اس    تفا ت ضا  مختلف يک ضا  گیاضي   اندامبین گونه فیبرترکیب دقیق شیمیايي    

)تور ل    ا به صورت تفا ت بین  زن مولکولي   قابلی  انحالل آنها اس ضرساختار  بین فیب

توانايي استفاده آسان در ت  يه عملي حیوانات  ،در ظاضر تعريف ارائه شده توسط تور ل (.6401،ضمکاران

غیرنشخوارکنندگان به خاطر ترکیبات پلي ساکاريد   در حقیق  تعريف   معرفي فیبر در جیره .را دارد

 (.2776 ،گرشاپ   ضمکاران ؛6448 ،)ال  بسیار دشوار اس  ،پیچیده   مختلف

فیبر جیره  باشد.ضا  گوناگون دارا  خواص فیزيکوشیمیايي متفا تي ميرفیبر خوراک بادارا بودن پلیم   

غ ايي باعث ت ییر  يسکوزيته شده   ر   گوارش، قابلی  تبادل يوني، قابلی  تخمیر   انباشتن لوله 
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فیبر جیره يک مفهوم کلي   دارا  تعريف شیمیايي دشوار  اس    از  بنابراين، گ ارد.يیر مثگوارشي تا

 (.2778 ،گیر  آن در خوراک آسان نیس  )مرتنزاين ر  اندازه

 عنوان يک رقیق کننده فیبرجیره به ،خوراک طیور شده ر   بیشترتحقیقات انجامدر به طورسنتي    

ضمم ماده م    مطرح شده   قابلی  مصرف اختیار  خوراکبا تاثیر منفي بر  (2767،راگر   کار) جیره

شده  تنظیم ضا  تجار جیره نتیجه در. (6435ضمکاران،  جانسن   ؛2772 ،ضمکاران ماتئوس  ) اس 

براساس تحقیقات انجام  .ضستند خام فیبر درصد 8 از شامل کمتر ضا  جوان گوشتيبرا  جوجه خصوصاً

 اندامها  توسعه   رشد ،جیره در فیبر منابع مختلف متوسط از ثاب  شده مقدار اخیر شده درسالها 

(   ترشح 2770 ،آلوارد    ضمکاران ز؛ گونزال2770 ،ضتلند   سیواس) بخشدمي بهبود را گوارشي

 بهبود موجب احتماالًاين ت ییرات  دضد.مي افزايش را آنزيم   صفرا   اسیدضا ، اسیدکلريدريک

 ،گونزالز آلوارد    ضمکاران) رشد عملکرد، (2774 ،ضمکاران آمراه  ) قابلی  ضمم ماده م    بخشیدن

 ؛ پرز  2778 ،ضمکاران کورآماتوس  گوارشي )لوله  سالمتي   (2778؛ اسکالن   ضمکاران، 2770

   بسته به مقدار عال هه ب. ( 2774 انکريمپن   ضمکاران، ) دنشومي باالخره رفاه پرنده   (2766ضمکاران، 

 ،يلوله گوارشپايیني  بخش در جمعی  میکر بي موجود، پايه ترکیب جیره ضمچنین   جیره نوع فیبر

 .گیرد قرار تاثیر ممکن اس  تح 

)غیر  يسکوز   غیر قابل تخمیر(  نامحلول     قابل تخمیر(  يسکوز) خوراک به د  گر ه محلول فیبر   

افزايش ظرفی   افزايش حاللی ، ،مواد ضممي ر ده افزايش  يسکوزيتهث که باعضا محلول شود.تقسیم مي

 شده در نتیجه موجب کاضش مصرف خوراک   کاضش عملکرد رشد نگهدار  آب   افزايش حجم در جیره

به طور کلي فیبرضا   .دنشوگوشتي مي ضا جوجهدر منفي بر سرع  عبور مواد از دستگاه گوارش  تاثیر  

 شوندميرقیق ساز  فیزيکي سنگدان   افزايش در مقدار محتوا  مواد م    در اين ارگان  محلول باعث

 ،لیگنین متشکل از نامحلول فیبرضا . (2768   ضمکاران، ماتئوس ؛ 2767ضمکاران  )جیمنز مورنو  

 (.2776 )باچ کنودسن،  جود دارندضا  گیاضي ديواره سلول که در دنباشمي ضاسولزسلولز   برخي ضمي

کاه غالت باعث افزايش زمان ماندگار  در قسم     پوسته آفتابگردان ،غالف بادام زمیني ،پوسته يوالف
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 ضا  عمالني،  بیشتر اليهتوسعه تحريک توسعه سنگدان   سرع  عبور آضسته، فوقاني دستگاه گوارش  

کاضش  افزايش تولید آنزيم اند ژنوس، بهبود قابلی  ضمم نشاسته   چربي   ديگر اجزا  در رژيم غ ايي،

 کاضش  زن پیش معده (،2778؛ اسکالن   ضمکاران، 2774ان،)آمراه   ضمکار طول ر ده کوچک

-گرديده (2766)اسويهوس،  (، افزايش  زن سنگدان   محتويات سنگدان2774)جیمنزمورنو   ضمکاران، 

 اين (،2776اسويهوس،  )ضتلند   اس که به طور کلي نشان دضنده بهبود عملکرد دستگاه گوارش اند 

ظرفی  بافر  برا  ضم چنین  .بطور کلي سخ  آسیاب شده   تمايل به تجمع در سنگدان دارند مواد

. متاسفانه اين ت ییرات (2775 ضمکاران،   ضتلند ؛2772 ،  ضمکاران )ماتئوس س ا باال فیبرضا  نامحلول

غ ايي بطور (، به خصوص زماني که فیبر 6441)يورگنسن   ضمکاران،  اغلب منجر به کاضش بازده الشه

کلي از منابع فیبر  درش    نامحلول باشد. قسمتها  نامحلول فیبر به  يژه سلولز، اثرات مفید  بر 

در حقیق   (.2778)مارک    بیکرز،  مورفولوژ  ر ده   فرآيند ضمم   ج ب در دستگاه گوارش دارند

نسب  فیبرضا   کند.کمک مي يکي آنهاژتفا ت ترکیبات محلول   نامحلول فیبر به توضیح اثرات فیزيولو

 قرار تاثیرگرفتن جیره را تح   استفاده قرار طور کلي مورده ا  بجیره نامحلول به محلول در منابع فیبر

ضنگام استفاده  دس  آ ردن خصوصیات بهینه مهم باشد.ه رسد در تنظیم جیره جه  بنظر ميه داده   ب

 (.2772 )جیم   ضمکاران، باشد 6به  2بايد اين نسب  

دستیابي به بازده بیشتر تولید با صرف ضزينه  ،گوشتي ضا جوجهيکي از بزرگترين اضداف در پر رش    

د  سوم از کل ضزينه تولید را  توجه به اينکه جیره تقريباً با س .ا کمتر ضم چنین استفاده حداقل از دار ضا

دستیابي به اين ضدف اضمی  بسیار  دضد، ضرگونه تالش جه  بهبود کیفی  آن در به خود اختصاص مي

برا  رسیدن به رشد بهینه، خوراک بايد حا   مواد م    مناسب بوده   ضمچنین قادر به تامین  دارد.

دس  ه تالش برا  حفظ رفاه   سالم  پرندگان صنعتي   ب نیازضا  فیزيولوژيکي دستگاه گوارش باشد.

ا  تجار  را به سو  استفاده از ر شها  جديد ت  يهضا  سیستم آ ردن حداکثر سود اقتصاد  از آنها،

طور مستقیم در ت  يه ه که ب کارخانجاتاستفاده از محصوالت فرعي  (.6444 ،بي نام) ترغیب کرده اس 

 اس . دام حل بحران کمبود خوراک راضکارضا به نظر يکي از  شوندميانسان استفاده ن
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غالف  فرعي بدس  آمده ازفرآ ر  صنعتي بادام زمیني اس . غالف بادام زمیني يک محصول جانبي يا   

 (6436 )کاکاال، دضدتشکیل مي  زن بادام زمیني را درصد 67-68 حد د عنوان منبع فیبر خوراکي،ه ب

با انباش  در  غالف گاضي آيد.که پس از شکستن غالف به منظور دسترسي به دانه در ن آن به دس  مي

بر ز آتش احتمال باعث ايجاد بو  بد به دنبال فساد   نیز  شود  باعث آلودگي محیط زيس  مي محیط

يک محصول تهیه گردد زيرا خیلي ارزان بصورت  تواندمي حال حاضر غالف در .را در پي دارد سوز 

 )اد    ودبايد پرداخ  شضا کشور انتقال به نقاط ديگر فرآ ر    ضايعاتي اس   فقط ضزينه جمع آ ر   

 .گیردمورد استفاده قرار مينیز  پوسته گیر  نشده صورتگاضي غالف کامل به  (.2762 ضمکاران،

 نداشته   بیشتر گوشتي  جود ضا جوجه درغالف بادام زمیني مصرف اثرات  ضايي ازتاکنون گزارش   

بنابراين  .اندمتمرکز بودهشیر   ه گا ژ يه نشخوارکنندگان ب ر   خرگوش   خوک   تحقیقات پیشین بر

ضا در زمینه بررسي تواند يکي از نخستین گزاراشتحقیق حاضر مي ،ضا  جديددستیابي به يافته خاطر به

 گوشتي باشد. ضا جوجهفیبر  در  ععنوان منبه اثر غالف بادام زمیني ب

 دضد:  تحقیق حاضر تالش دارد به سواالت ذيل پاسخ ،براين اساس 

 گوشتي   ضا جوجه رشد عنوان منبع فیبر  بر عملکرده مختلف غالف بادام زمیني بسطوح  آيا-6

 د؟دار یرثم    تا قابلی  ضمم مواد

تاثیر معني دار  خواضد  مورفولوژ  ر دهفیبر خوراکي بر ر    عنوان منبعه ب بادام زمینيغالف آيا -2

 داش ؟

   رطوب  بستر ستگاه گوارشد pHمصرف سطوح مختلف غالف بادام زمیني بر پارامترضايي چون  ايآ-8

 اس ؟ موثر
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 اهمیت و ضرورت انجام طرح -4-4-2

جیره باعث افزايش احتباس زمان ضمم  در گنجاندن فیبر اس . جیره طیور غ ايي بخش مهمي از فیبر   

 ضمکاران، )ر گل   تحريک عملکرد سنگدان   سنگدان( تاچینه دان  )از گوارش دستگاه باال  قسم  در

 در (.6431 )د ک، شودکلريدريک در پیش معده مي اسید تولید   (2775 ضمکاران،   ضتلند؛ 6430

 بهبود عملکرد نوع فیبر ممکن اس  باعث توسعه دستگاه گوارش   کافي فیبر   نتیجه گنجاندن مقدار

 شود. رشد

 ضا خمز   کاضش  قوع  رم ،گوارش مخاطي دستگاه اليه از محافظ  به اس  فیبر خوراک ممکن   

 در اس  ممکن فیبر ،مثال عنوان بهکمک کند. گوارشي  مخاط مخاط ر ده بزرگ ضمچنین التهاب مزمن

 را سرکوب کندضا  مختلف کلستريديوم مکن اس  رشدگونهيا م شود مانع معین حد يکتا فون  ع برابر

 (. 6449 ،ضمکاران ما   )

 دررا  م    قابلی  ضمم موادضا   آنزيم ترشح ،گوارشي ضا اندام  توسعه تواندفیبر مي متوسطمقدار    

که  رفالکس معده بوده افزايش با سنگدان بهتر ببخشد. بعمي ازاين اثرات نتیجه عملکرد بهبود طیور

   رشد بهبود اين اثرات اغلب سبب باشد.مي آنزيم گوارشي بین ماده م      تسهیل تماس ما موجب

بستگي  فیزيکوشیمیايي منبع فیبر صوصیاتخ زياد  به حد مزايا  بالقوه تا اما دنشوحیوان ميي سالمت

شايسته اس     گوارشي مناسب اعما  برا  عملکرد جیره در فیبر حداقل يک مقدار طیور به نیاز دارد.

 ضعی   عال هه جیره ب خصوصیات جیره   در سطح فیبر منبع  ، ءمنشا بهدر جیره  فیبر افز دنبه  .پاسخ

 بستگي دارد. سالمتي پرنده فیزيولوژيکي  

ضا  مطرح جانشین از دنتوانمي (2770 ،آلوارد    ضمکاران زگونزال) فیبر متوسط خوراکها  با مقادير   

اثرات اين استراتژ  ر   ر    تحقیقات بر بیشتر باشد. فقدان محرکها  رشد در تولیدات بهبود برا 

 برا  تاثیر دسترس کمي اطالعات در   ضا  گوشتي متمرکز اس جوجه رشد   م    قابل  ضمم مواد

 ت ییرات دارد.  جود لوله گوارشي مختلف ضا قسم    مختلف ضا اندام  هتوسع   ر   رشد آنها
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 ،يورگنسن   ضمکاران) اندام اندازه (6436 ،ماتئوس   سل) خوراک ر   نرخ عبور ترکیبات جیره احتماالً

 .اس  موثر (2772 ،انگبرگ   ضمکاران) گوارش لوله سالمتي میکر بي   رشد   (6441

ه توجه به مطالب گفته شده   نبود اطالعات کافي در مورد سطح بهینه   غالف بادام زمیني ب ل ا با   

قابلی   آن بر عملکرد رشد   مورفولوژ  ر ده   یرثتا ت  يه طیور   آن در استفاده از   عنوان منبع فیبر

 .م    مطالعات زياد  الزم اس  ضمم مواد

 

 فرضیات-4-4-9

 :شونديدر نظر گرفته م ريز اتی، فرضيکمطابق با فرض  شيآزما نيا در

مورفولوژ  بر   داريتاثیر معنضا  گوشتي جوجهدر جیره  بادام زمینيغالف استفاده ياعدم استفاده از -6

 .خواضد داش ر ده آنها 

 .د بودنعنوان منبع فیبر خوراکي خواضه ب بادام زمیني غالف سطوح مختلفمورد مطالعه متاثراز  صفات-2

 دار  خواضد داش .ضا  گوشتي اثر معنيبر عملکرد رشد جوجه بادام زمیني غالفاستفاده از -8

 

 4غالف بادام زمینی -4-2

 خصوصیات گیاه شناسی بادام زمینی -4-2-4

  ا    يک ساله از خانواده لگومینوز گیاضي اس  بوته (Arachis hypogaea) زمیني با نام علمي بادام   

گیاه  (97x= 9=n2) لوتتراپلوئیدآ خود بار ر، گیاضي باشد.گرمسیر  مي مخصوص نواحي گرمسیر   نیمه

تواند غ ا  انسان   دام را تامین نموده که مي بومي برزيل بوده   از آنجا به نقاط ديگر دنیا راه يافته اس 

   )يوپادضايا ا  از پر تئین غ ايي را تامین کندتواند بخش عمده  در صورت عدم دسترسي به گوش  مي

-پسته شامي، بادام کوضي   ... نیز نامیده ميبادام زمیني که به اسامي گوناگوني نظیر  .(2778 ران،ضمکا

                                                
1- Groundnut Pod(Peanut pod)  
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-مي 8  به زبان فرانسه آراکید 2نات، به زبان آمريکايي پي6شود. بادام زمیني را به زبان انگلیسي گر ندنات

ضا  آن مرکب از د  ز ج باشد. برگسانتي متر مي 87ا  راس  که ارتفاع آن در حد د دارا  ساقه نامند.

به سطح  که پس از تلقیح، دم گل خم شده   باشدمينوع متفا ت به رنگ زرد  د ضا  آن برگچه   گل

شود. میوه بادام داخل خاک تشکیل مي رفته   میوه در رسد   سپس به تدريج در خاک فر خاک مي

 باشد.متر اس    دارا  پوسته شکننده به رنگ خاکستر  مايل به زرد ميسانتي 9زمیني به طول تقريبي 

نمايند   اين ضا  ساير گیاضان تیره باقال در زير خاک رشد ميضا  بادام زمیني برخالف غالفغالف

ضا  در حال رشد بسیار کم باشد. در ضا به طرف غالفشود که انتقال کلسیم از ريشهموضوع باعث مي

شد از خاک ضا  در حال رنتیجه اين گیاه بیشتر کلسیم مورد نیاز خود را به طور مستقیم توسط غالف

ک محل دانه ضا را نشان ي شود که ضرر   پوسته يک تا سه برجستگي مشاضده مي ربنمايند. ج ب مي

 رنگ سفید مايل به زرد بوده  لي تخم مرغي شکل اس . دانه بادام زمیني تقريبآ مانند فندق به دضد.مي

ترين ن گیاه يکي از مهممحصول اي پوسته نازکي دانه را پوشانده که به رنگ قرمز قهوه ا  اس .

ضا  استان آيد. در ايران گیاه بادام زمیني بیشتر درمحصوالت آجیلي   خشکبار در دنیا به حساب مي

  در استان گیالن نیز اين گیاه بیشتر در اراضي اطراف ر دخانه سفیدر د،  شوندميگرگان کش   گیالن  

)میر حسیني مقدم،  گرددحومه ضشتپر کش  مي آستانه اشرفیه، کیاشهر، لش  نشاء، آبکنار انزلي  

6833.) 

 

 سطح زیر کشت بادام زمینی -4-2-2

 99ب ر آن  شود.کشور جهان کش  مي 41در  بادام زمیني از جمله گیاضان ر غني ارزشمند  اس  که   

 آيددرصد ر غن دارد   بعد از سويا   کلزا سومین زراع  دانه ر غني يک ساله جهان به شمار مي 51تا 

ضزار ضکتار اس  که تقريبا  8سطح زير کش  بادام زمیني در ايران در حد د  (2777 ،)باکر   ضمکاران

                                                
2-Groundnut 

3-Peanut 

4-Arachid 
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شهرستان آستانه اشرفیه  .(6802 یالن،آمارنامه استان گ) ضزار ضکتار آن در استان گیالن قرار دارد 2377

  بندر کیاشهر مراکز اصلي کش   تولید بادام زمیني در استان گیالن ضستند   بادام زمیني تولید شده 

ساالنه  .(6803 صفرزاده،؛ 6808 زماني   ضمکاران،) بااليي برخوردار اس  در اين مناطق از کیفی  بسیار

شود که آسیا با میلیون ضکتار زمین زراعي تولید مي 26جهان از  میلیون تن بادام زمیني در سطح 0/25

درصد از تولید اين محصول را به خود اختصاص داده  07میلیون تن بادام زمیني حد د  4/60داشتن 

درصد از تولید اين  67   27میلیون تن  50/2میلیون تن    2/5آفريقا   آمريکا نیز به ترتیب با  اس .

درصد باقي  87درصد کل بادام زمیني ر غن کشي شده    07ه دارند. از اين مقدار محصول را به عهد

ضند ستان يکي از  (.6803 صفرزاده،) شودمانده به صورت مصارف آجیلي   يا در قناد  مصرف مي

-آيد به طور  که از کل دانهضا  ر غني در منطقه اقیانوس آرام به شمار ميمهمترين تولیدکنندگان دانه

درصد  55درصد به بادام زمیني اختصاص دارد   تامین کننده  95ر غني تولید شده در اين کشور  ضا 

سطح زير کش  بادام زمیني در چین  (6449 نیگام   ضمکاران،) ضا  ر غني در جهان اس کل دانه

در درصد از سطح زير کش  جهاني اس  که بازده تولید   1/61میلیون ضکتار يعني برابر با  8حد د 

 67تقريبا  علي رقم اينکه بادام زمیني تولید شده در آمريکا (.6434 میکسون،) میلیون تن دارد 3حد د 

ر د شود اين کشور از پیشگامان صادرات جهاني اين محصول به شمار ميدرصد تولید جهاني را شامل مي

بادام  (.6803 صفرزاده،) درصد کل صادرات جهاني بادام زمیني را برعهده دارد 88به طور  که حد د 

 دضدرايش کاش   اکنش نشان ميآزمیني نیز مانند ساير گیاضان زراعي نسب  به ت ییر تراکم بوته   

تواند عملکرد غالف را استفاده از تراکم کاش  باال در بادام زمیني نیز مي (6805 کوچکي   ضمکاران،)

 .(6442 ران،ا يراي    ضمک) افزايش دضد
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 میوه   برگ بادام زمینيگل، غالف، -6-6شکل 

 

 

 کشت-4-2-9

ساقه آن رشد کرده به طرف     سطح زمین بوجود آمده   پس از پژمرده شدن،ر Arachisfabaceae گل   

ضا به نام رنگ بخش داخلي غالف زمانیکه دانه رسیده، کند. ارد خاک مي تخمدان را شود  پايین خم مي

کل گیاه که شامل  ضنگام برداش  محصول، کند.مي ا  ت ییرايل به قهوهمپوشش دانه از سفید به قرمز 

ضا  شبیه نخود   ضا ابتدا نارنجي رگه دار با گلرنگ غالف گردد.ضا اس  از خاک جدا ميريشه بیشتر

پس از خود گرده افشاني  .کنندميضا  کنار  رشد ر   خاک در خوشه رنگ اس  که بر ضا  زردگلبرگ

در  ضا  موجودساقه .شوندميضا  آن کم رنگ گل ضا  کامل ضستند(ضا  زمیني خود آمیزه)بادام گیاه

شود به سرع  دراز شده   با چرخش به سم  پايین موجب نفوذ ضا که قالب نامیده ميضا  تخمدانپايه

ضا ج ب  ظیفه غالف کامل آنها فراضم شود. گردد تا شرايط رشداينچي خاک مي ضا به عمق چنددانه

  دانه محصور سه عدد تا بین د  ضا  چر ک دار  اس  که مااين میوه دارا  پوسته موادغ ايي اس .

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peanuts.jpg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peanuts.jpg?uselang=fa
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Abstract: The effects of peanut pod as a dietary fiber source at 0, 2.5, 5 and 7.5 % level on 

carcass parameters, pH of the gastrointestinal tract, growth performance, litter moisture, 

the morphology of the small intestine and nutrients digestibility were studied. A total of 

320 broiler chicks of Ross 308 strin were used in a completely randomized design with 4 

treatments, 5 replications and 16 birds per replication. Peanut pods at 5 and 7.5% dietary 

level improved the feed intake, feed conversion ratio and daily weight gain compared to 

the control group (P <0.05). In the finisher phase, the peanut pods at 2.5 and 5 % dietary 

levels, resulted in a significant decrease in feed consumption compared to the other 

experimental groups (P<0.05). In the whole the experimental period, the diet containing 

5% peanut pods improved the weight gain and feed conversion ratio (P<0.05).The results 

showed that different levels of dietary peanut pods significant increased the carcass weight, 

weight of the crop and intestine significant reduced the weights of abdominal fat and 

cecum compared to the control group (P<0.05). Dietray inclusion of peanut pods increased 

the pH of crop and proventriculus, but the pH of gizzard, duodenum and cecum were 

significantly decreased (P<0.05).. The moisture content of litter significantly increased for 

the birds fed the peanut containing diets compared with the control group (P<0.05). Villus 

height, crypth depth and the crypth depth to villus height ratio significantly increased in 

birds fed dietary peanut pods compared to the control diet (P<0.05). The epithelial 

muscular thickness and goblet cell numberss significantly decrease by dietary peanut pod 

than the control diet (P<0.05). The digestibility coefficients of DM and EE of the peanut 

pods containing diets were significantly higher than the control diet (P<0.05). The lowest 

cost per kilogram of produced live chicken weight was observed in the birds fed 5% 

dietary peanut pods. The results of this study suggest that 5% dietay peanut pods level have 

beneficial effects on broiler chickens.                               

 

Keywords: Broiler, Carcass parameters, Growth performance, morphology of the small 

intestine, nutrient digestibility, Peanut pod.                                                                      
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