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Introduction The quality and quantity of dietary protein are primary factor influencing growth 
and feed costs. Seeds of faba bean (Vicia faba L), similarly as soybean meal, belong to high-protein 
feeds. The use of fava beans in poultry feed is limited despite having a suitable chemical composition, 
the main reason of which is the presence of anti-nutritional factors in this seed. Golestan Agricultural 
and Natural Resources Research and Education Center has produced a zero-tannin faba bean seeds 
variety (Mahta cultivar) that does not have the nutritional limiting factors of normal beans. The aim of 
this study was to investigate the effect of different levels of zero-tannin faba bean seeds (Mahta 
cultivar) on growth performance, some immune and biochemical parameters of blood, morphology 
and microbial population of small intestine and meat quality of broiler chickens.  

Materials and Methods 320 one-day-old Ross 308 broilers with 4 treatments were used in a 
completely randomized design with 4 replications and 20 equal mixed birds of each sex in each 
replication for 42 days. Experimental treatments included 1- control diet (without faba beans and 
based on corn-soybean meal) 2- diets containing 10% zero-tannin faba bean 3- diets containing 20% 
zero-tannin faba bean and 4- diets containing 30% zero-tannin faba bean. Then, the growth 
performance of chickens, blood biochemical (triglyceride, cholesterol, LDL, VLDL and HDL 
concentrations) and immune (heterophil and lymphocyte percentage) indicators, intestinal jejunum 
morphological (villi length, villi width, crypt depth and thichness of muscle layer) and ileum contents 
microbial population (lactobacillus and escherichia coli) parameters and meat quality (pH, 
malondialdehyde, peroxide number and free fatty acids) of broiler chickens were measured and 
recorded. Finally, the analysis of data was performed using GLM method by SAS software. The 
means were compared using Tukey's multiple range tests.  

Results and Discussion  The results showed growth performance (feed intake, weight gain and 
feed conversion ratio) of the whole period (1 to 42 days) of birds fed with different levels of diets 
containing zero-tannin faba bean (0, 10, 20 and 30%) was not significant. Also, there was no 
difference between the growth performance of birds fed diets containing zero-tannin faba bean 
compared to birds receiving the control diet (without beans). A decreasing linear change in the weight 
gain of the whole period was observed with the increase in the percentage of zero-tannin faba bean 
(P<0.05). So, the birds that were fed with the control diet (without beans) and 10% zero-tannin faba 
bean had a better weight gain compared to other treatments, equal to 1738 and 1748 grams 
respectively, followed by the birds receiving the diet containing 20% zero-tannin faba bean had 
weight equal to 1623 grams and finally, the birds fed with a diet containing 30% zero-tannin faba bean 
had weight equal to 1574 grams (P<0.05). Some blood biochemical and immune parameters of 
broilers were not affected by different levels of zero-tannin faba bean in the diet. However, the 
amount of changes in HDL, the ratio of HDL to cholesterol, serum LDL and the percentage of 
heterophil, lymphocyte and the ratio of heterophil to lymphocyte in the blood of broiler chickens fed 
with a diet containing 20% of zero-tannin faba bean is worthy of consideration and requires further 
investigation and research in this field (P>0.10). Also, morphological parameters of intestinal jejunum 
were not affected by different levels of zero-tannin faba bean in the diet. However, citizenship 
analysis showed linear changes in villi length, villi width and crypt depth of broiler intestines. The 
tendency to increase villi length was observed in birds fed diets containing 10% zero-tannin faba bean 
compared to other diets (P= 0.08). Villi width (P<0.05) and crypt depth (P=0.05) were lower in birds 
fed diets containing zero-tannin faba bean compared to the control treatment (without faba beans). 
Microbial population of escherichia coli and lactobacillus ileum contents were not affected by 
different levels of zero-tannin faba bean in the diet. The use of different levels of zero-tannin faba 
bean improved meat quality by decreasing pH, malondialdehyde concentration, peroxide and free fatty 
acids in broiler thighs (P<0.05).  

Conclusion: Finally, according to the present results, it seems that among the different levels of 
zero-tannin faba bean (10, 20 and 30%) in the diet of broiler chickens, the level of 10% zero-tannin 
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faba bean in terms of broiler performance should be more appropriate and competitive with the 
control diet (without faba beans and based on corn-soybean meal). 

           
          Keywords: Replacing soybean meal, Broiler chicken, Performance, Zero-tannin faba bean. 
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 چکیده 

ایمنی و های هجنفراسبرخی ، رشد بر عملکرد)رقم مهتا( ثیر سطوح مختلف دانه باقالی بدون تانن أبررسی تحاضر، هدف از مطالعه 
گوشتی قطعه جوجه 323از بود.  های گوشتیجوجهکیفیت گوشت  و کوچک شناسی و جمعیت میکروبی رودهریخت خون،بیوشیمیایی 
 .2جیره شاهد  .1شامل تیمارهای آزمایشی شد.  استفادهتکرار  4تیمار در قالب طرح کامالً تصادفی با  4یک روزه با  333سویه راس 
بودند. بدون تانن درصد باقالی  33جیره حاوی . 4و بدون تانن درصد باقالی  23جیره حاوی .3بدون تانن درصد باقالی  13جیره حاوی

حال، باایندار نبود. نیهای حاوی باقالی بدون تانن معپرندگان تغذیه شده با سطوح مختلف جیره عملکرد رشد کل دوره دنتایج نشان دا
درصد باقالی بدون تانن در مقایسه با پرندگان تغذیه  13در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی را افزایش وزن بهتری  ،تغییرات خطی

هایی گلیسرید، لیپوپروتئینکلسترول، تریهای فراسنجه .(>30/3P)نشان داد درصد باقالی بدون تانن 33و  23ی حاوی هاجیرهبا شده 
 الیه ضخامت کریپت، عمق پرز، عرض پرز، طول خون، لنفوسیت و هتروفیل پایین و درصدهایی با چگالی لیپوپروتئینبا چگالی باال و 

ثیر باقالی بدون تانن در جیره قرار أتحت تایلئوم  الکتوباسیلو  اشریشیاکلیهای باکتریو جمعیت میکروبی وده ر ژژنوم ایماهیچه
در درصد باقالی بدون تانن  13حاوی پرندگان تغذیه شده با جیره طول پرز در فزایش اتمایل به  ،تابعیت تجزیه ،حالاینبا .نگرفتند

های حاوی در پرندگان تغذیه شده با جیره (P=30/3)عمق کریپتو  (>30/3P)عرض پرز. (P=33/3)را نشان دادها جیرهسایر مقایسه با 
استفاده از سطوح مختلف باقالی بدون تانن منجر به بهبود کیفیت گوشت از  کمتر بود. ی بدون تانن در مقایسه با تیمار شاهدباقال

. در نهایت (>30/3P)های گوشتی شدعدد پر اکسید و اسیدهای چرب آزاد گوشت ران جوجه ،آلدئیددیغلظت مالون ،pHطریق کاهش 
تر باشد و قابل رقابت با درصد باقالی بدون تانن از لحاظ عملکرد جوجه گوشتی مناسب 13رسد سطح با توجه به نتایج حاضر به نظر می

 جیره شاهد باشد. 

 عملکرد، باقالی بدون تانن. ،گوشتیجوجه ، جایگزین کنجاله سویا کلیدي: کلمات

 مقدمه 

طیور را دارا دام و یی اسوم در جیره غذهای مرپتانسیل جایگزینی برای خوراک (Vicia faba L) باقالاز بین مواد خوراکی، 
عصاره عاری از ازت حدود  (،درصد 6)حداکثر حاوی مقدار کمی چربی  ،درصد 0/11 تا 0/12بین میزان فیبر خام دانه باقال  .باشدمی

. این مقدار (Crepon et al., 2010) درصد گزارش شده است 34الی  23ز امیزان پروتئین خام و درصد  1/3خاکستر  ،درصد 2/44
عنوان یک منبع قابل مالحظه پروتئین در جیره دام و طیور تواند بهپروتئین تقریبا سه برابر پروتئین دانه غالت است و لذا دانه باقال می

میزان انرژی قابل سوخت و ساز آن مورد استفاده قرار گیرد. دانه باقال، عالوه بر پروتئین، منبع بسیار مطلوب انرژی برای طیور است که 
ناشی از  ار باالی انرژی احتماالً. مقد(Crepon et al., 2010) گزارش شده است کیلوکالری در کیلوگرم 2122ی ال 2632 از

رسد متیونین اولین نظر میهای بقوالت از لحاظ متیونین فقیر است، بهباشد. دانه باقال همانند سایر دانهکربوهیدرات باالی این دانه می
استفاده از دانه باقال در جیره  های گوشتی باشد، ولی مقدار لیزین آن باال و قابل توجه است.اسیدآمینه محدودکننده این دانه برای جوجه

باشد. دانه ای در این دانه میباشد که دلیل اصلی آن وجود عوامل ضدتغذیهطیور علیرغم داشتن ترکیب شیمیایی مناسب، محدود می
-نین پلیها و همچهای تریپسین، تاننها، مهارکنندهویسین، لکتینای مختلفی از جمله ویسین، کانباقال دارای عوامل ضدتغذیه

وجود این مواد  .(Iji et al., 2004) شودمی ی طیوردر جیره آن یت در گنجاندندباشد که باعث محدوای میساکاریدهای غیرنشاسته
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تواند باعث کاهش مصرف خوراک و به تبع آن کاهش رشد شود و بر جذب سایر مواد مغذی تأثیر در جیره غذایی طیور می ایضد تغذیه
شوند و شماری در تغذیه طیور میاند، باعث مشکالت بیدر پوسته دانه قرار گرفته ها که عمدتاً. تانن(Iji et al., 2004)منفی بگذارد 

شوند پروتئین می-های تاننهای گوشتی با ایجاد کمپلکسو اسیدهای آمینه باقال در جوجه باعث کاهش قابلیت هضم پروتئین
(Woyengo and Nyachoti, 2012.)  به  ،دهندرا رسوب میطیور های هضم پروتئولیتیک ها آنزیمنشان داد که تاننای مطالعهنتایج

ها . تانن(Ahmed et al., 1991) های گوارشی، قابلیت هضم پروتئین را کاهش دهندتوانند با کاهش فعالیت آنزیماین معنی که آنها می
دهند که منجر به کاهش انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ارزش نیتروژن همچنین قابلیت هضم نشاسته را کاهش می

مرغ و کاهش ها باعث کاهش مصرف خوراک، کاهش رشد، کاهش وزن تخمشود. همچنین تاننها میها و خروسبرای مرغ باقال
ها با تأثیر بر قابلیت دسترسی و جذب مواد تانن (.Longstaff and McNab, 1991شوند )قابلیت هضم نیتروژن و پروتئین در طیور می

ها شامل اثرات دیگر تانن .توانند روند تشکیل استخوان را تغییر دهندمی کلسیم، فسفر، منگنز، سدیم، پتاسیم و آهن معدنی از جمله
-نجالهک سطح تانن در باقال به طور قابل توجهی بیشتر از .(Bilić-Sobot et al., 2016سمیت کبدی و آسیب به مخاط روده است )

 در انتخاب گیری،دورگ شــامل کشــور در باقال نژادیهای بهبخشی از برنامه 1332از سال . (Jezierny et al., 2010سویا است )
 و تانن کم رقم اولین عنوان به مهتا رقم که یافت اختصاص باقال تانن بدون ارقام به سازی،خالص و تفکیک حال در هایجمعیت

 Sheikh and)مشــکالت تولید باقال معرفی شد  از بخشــی رفع و غذاییامنیت کیفیت، افزایش برای کشور باقال دومنظوره

Chekani, 2022)مکانیزه برداشت قابل و تانن کم رقم اولین مهتا، رقم تانن، ایضدتغذیه عامل فقدان به توجه . نشان دادند که با 
 Sheikh) گیرد قرار استفاده مورد طیور تغذیه در پروتئین و انرژیمین أت منبع عنوان به تواندمی دام خوراک در استفاده بر عالوه باقال،

and Chekani, 2022) .درصد فیبرخام ،  23/3خام، درصد پروتئین 41/20ماده خشک،  درصد 31های باقالی کم تانن حاوی دانه
 1 باشند و مقدار تانن در محدوده کم تانن مشخص شده در منابع )زیرهای تریپسین میدرصد مهار کننده 10/3درصد تانن و  42/3

پرتانن دارد اما هیچ تفاوتی بین مقدار  از رقم تانن کمتر درصد 63تقریباً  تانن کمباقالی  .(Crepon et al., 2010باشد )( میدرصد
های (. نشان دادند افزایش تانن در جیرهMilczarek et al., 2016تانن و بدون تانن مشاهده نشد )های تریپسین بین ارقام با بازدارنده

شان داد ننتایج  (.Ortiz et al., 1993) شودمی زاهای درونغذایی طیور باعث کاهش قابلیت هضم پروتئین و افزایش تلفات اسیدآمینه
-برخوردار بوده و از این رو ممکن است منبع بهتر پروتئین برای جوجه از باقالی با تاننهای بیشتری آمینهاز اسید باقالی بدون تانن که

 ها به استثنای متیونیناز ازت برای کل اسیدآمینه باشد و همچنین قابلیت هضم ظاهری ایلئومی باقالی با تانن های گوشتی نسبت به

 Woyengo and) باشدها در رقم باقالی با تانن میکه علت آن وجود تانن باالتر بود باقالی با تانن نسبت به باقالی بدون تانن برای

Nyachoti, 2012). 

بخش تحقیقات وزرات جهاد کشاورزی در استان گلستان اقدام به تولید رقم باقالی بدون تانن )رقم مهتا( نموده است که 
با توجه به بررسی منابع انجام شده، (. Sheikh and Feiz Bakhsh, 2020) ای باقالی معمولی استفاقد عوامل محدود کننده تغذیه

باقالی  ثیرأتبررسی به منظور تحقیق  اینو  های گوشتی بررسی نشده استدانه باقالی بدون تانن رقم مهتا در جیره جوجه ثیرأتتاکنون 
 بیولوژی روده کوچکشناسی و میکروهای بیوشیمیایی و ایمنی خون، ریختبر صفات عملکرد رشد، برخی فراسنجهرقم مهتا بدون تانن 

 های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت.کیفیت گوشت جوجه و

  هامواد و روش

جاده بندرترکمن(  0)کیلومتر قاشلوبخشی از اراضی روستای قره رد واقع واحد مرغداری گوشتی شرکت تیرگان در این تحقیق
 نر از یک روزه مخلوطی 333 راس سویهقطعه جوجه گوشتی  323در این آزمایش از  .شد اجرا ناستان گلستا از توابع شهرستان گرگان،

مشاهده در هر تکرار استفاده  23تکرار و  4تیمار،  4گرم در قالب طرح کامالً تصادفی با  43±1با میانگین وزنی و  برابر بصورت ماده و
 -3بدون تانن درصد باقالی  13جیره حاوی -2سویا( ذرت و کنجالهجیره شاهد )بدون باقال بر پایه  -1شامل تیمارهای آزمایشی شد. 

ها در طول آزمایش به سالنی جوجه بودند.بدون تانن درصد باقالی  33جیره حاوی  -4و بدون تانن درصد باقالی  23جیره حاوی
های مدیریت پرورش ند. برنامهمتر( منتقل شدند و به صورت آزاد به آب و غذا دسترسی داشتسانتی133پن )طول و عرض  16دارای
 طور یکسان و مطابق با شرایط استاندارد توصیه شده انجام شد. ها، شامل دما، نور، واکسیناسیون، تراکم و بستر بهجوجه
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های باقالی خام بدون تانن )رقم مهتا( مورد نیاز آزمایش از مزارع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان نهدا
ها و بذور علف هرز تا زمان انجام آزمایش در شرایط مناسب انبارداری، نگهداری یه و پس از بوجاری و جداسازی ناخالصیگلستان ته

ها و سایر مواد افزودنی مورد نیاز از شرکت فیض های معدنی و ویتامینی، اسید آمینه، مکملسویا سویا، روغنشدند. ذرت، کنجاله
ها در کارخانه خوراک طیور آن شرکت بر اساس کاتالوگ پیشنهادی سویه راس ز شروع آزمایش، جیرهگلستان خریداری و یک روز قبل ا

آماده و به محل آزمایش )مرغداری تیرگان( آورده شدند. اجزای تشکیل دهنده و ترکیبات شیمیایی  UFFDAافزار با استفاده از نرم 333
مده است. آ 1 در جدول روزگی( 42الی  22پایانی ) و روزگی( 23الی  10د )روزگی(، رش 14الی  1آغازین )های اسیدآمینه جیره و

شد. باقالی بدون تانن تعیین  (Evonik, Iran)نیک اویآمینه باقالی بدون تانن رقم مهتای مورد آزمایش توسط شرکت اترکیبات اسید
باشد. به شرح ذیل میباشد و ترکیبات اسیدآمینه بر اساس درصد پروتئین میدرصد پروتئین  32/22درصد( و  61/33ماده خشک )دارای 

(، آرژنین 344/3(، تریپتوفان )232/3(، ترئونین )303/6(، لیزین )312/1(، متیونین + سیستئین )141/1(، سیستئین )614/3متیونین )
(، سرین 216/3(، گالیسین )326/4(، فنیل آالنین )414/2(، هیستیدین )211/4(، والین )32/6(، لوسین )211/3(، ایزولوسین )362/2)
  (.304/1( و آمونیاک )363/10(، اسید گلوتامیک )316/13اسید آسپارتیک )(، 326/3(، آالنین )213/3(، پرولین )462/4)

(.روزگی 42تا  22روزگی( و پایانی ) 23تا  10روزگی(، رشد ) 14تا  1های مختلف آغازین )در دوره سطوح مختلف باقالی بدون تاننو  شاهدهای جیره-1جدول   

Table 1- Control and different levels of zero-tannin faba bean diets at different periods including starter (1 to 

14 days), grower (15 to 28 days) and finisher (29 to 42 days). 

 اجزای جیره )درصد(
Ingredients (%) 

آغازین جیره  
Starter diet 

 
رشدجیره   

Grower diet 
 

 جیره پایانی
Finisher diet 

1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 

 ذرت
Corn 

56.8 53.7 47.5 40.8  64.8 59.2 51.8 45.6  66.5 60.8 53.9 46.7 

درصد پروتئین خام( 42) کنجاله سویا  
Soybean meal (42 % crude protein) 

38.0 31.1 27.1 23.5  30.1 25.5 22.6 18.5  28.0 23.5 20.1 17.0 

 باقالی بدون تانن
Zero-tannin faba bean 

0 10 20 30  0 10 20 30  0 10 20 30 

 روغن سویا
Soybean oil 

0.9 0.7 1.0 1.4  0.7 0.9 1.4 1.7  1.5 1.7 2.0 2.5 

 دی کلسیم فسفات
Dicalcium phosphate 

1.61 1.64 1.63 1.62  1.65 1.65 1.64 1.63  1.40 1.40 1.40 1.40 

 ماسه
Sand 

1.00 1.00 1.00 1.00  1.00 1.00 1.00 1.00  0.90 0.90 0.90 0.90 

 مکمل معدنی1
Mineral premix 

0.25 0.25 0.25 0.25  0.25 0.25 0.25 0.25  0.25 0.25 0.25 0.25 

 مکمل ویتامینه2
Vitamin premix 

0.25 0.25 0.25 0.25  0.25 0.25 0.25 0.25  0.25 0.25 0.25 0.25 

 نمک
Salt 

0.24 0.24 0.23 0.23  0.24 0.24 0.23 0.23  0.20 0.20 0.22 0.23 

 جوش شیرین
Sodium hydrogen carbonate 

0.15 0.15 0.15 0.15  0.15 0.15 0.15 0.15  0.15 0.15 0.15 0.15 

 کوکسیدیواستات
Coccidiostatic 

0.02 0.02 0.02 0.02  0.05 0.05 0.05 0.05  0.05 0.05 0.05 0.05 

متیونین-ال-دی  
DL-Methionine 

0.31 0.35 0.37 0.39  0.29 0.32 0.33 0.35  0.27 0.30 0.32 0.33 

لیزین-ال  
L-Lysine 

0.19 0.20 0.15 0.07  0.25 0.21 0.11 0.05  0.23 0.18 0.10 0.02 

ترئونین-ال  
L-Threonine 

0.08 0.10 0.10 0.10  0.11 0.10 0.09 0.09  0.11 0.10 0.09 0.08 

 کولین
Choline 

0.20 0.20 0.20 0.20  0.20 0.20 0.20 0.20  0.20 0.20 0.20 0.20 

 والین
Valine 

0.00 0.03 0.03 0.02  0.03 0.03 0.00 0.00  0.02 0.02 0.00 0.00 
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 ترکیبات شیمیایی )محاسبه شده(
Nutrient Composition (calculated) 

           

(Kcal/kgانرژی قابل )متابولیسم 
Metabolizable Energy )Kcal/kg( 

2853 2851 2852 2854  2918 2919 2920 2921  2996 2996 2996 2994 

(٪پروتئین خام )  
Crude Protein (%) 

21.4 21.2 21.8 22.5  18.7 19.2 20.1 20.7  17.9 18.4 19.2 20.1 

(٪کلسیم )  
Calcium (%) 

0.9 0.9 0.9 0.9  0.88 0.88 0.88 0.88  0.78 0.80 0.78 0.78 

(٪دسترس )فسفر قابل  
Available Phosphorus (%) 

0.45 0.45 0.45 0.45  0.44 0.44 0.44 0.44  0.39 0.39 0.39 0.39 

(٪سدیم )  
Sodium (%) 

0.16 0.16 0.16 0.16  0.16 0.16 0.16 0.16  0.15 0.15 0.15 0.15 

(٪کلر )  
Chlorine (%) 

0.22 0.23 0.21 0.20  0.22 0.23 0.21 0.20  0.19 0.20 0.21 0.19 

(٪پتاسیم )  
Potassium (%) 

0.93 0.90 0.92 0.95  0.80 0.81 0.85 0.87  0.76 0.77 0.80 0.84 

(٪)قابل هضم لیزین   
Digestible lysine (%) 

1.15 1.15 1.15 1.15  1.03 1.03 1.03 1.03  0.97 0.97 0.97 0.97 

(٪)قابل هضم متیونین   
Digestible methionine (%) 

0.59 0.60 0.61 0.62  0.54 0.55 0.56 0.56  0.52 0.53 0.53 0.54 

(٪)قابل هضم  متیونین+سیستئین  
Digestible Methionine + cysteine (%) 

0.86 0.86 0.86 0.86  0.78 0.79 0.79 0.78  0.75 0.75 0.75 0.75 

(٪ترئونین )  
Threonine (%) 

0.75 0.75 0.75 0.75  0.68 0.68 0.68 0.68  0.66 0.66 0.66 0.66 

(٪تریپتوفان )  
Tryptophan (%) 

0.22 0.20 0.20 0.20  0.18 0.18 0.18 0.18  0.17 0.17 0.17 0.16 

(٪آرژنین )  
Arginine (%) 

1.28 1.31 1.41 1.52  1.08 1.17 1.30 1.40  1.03 1.12 1.23 1.36 

(٪والین )  
Valine (%) 

0.89 0.89 0.89 0.89  0.80 0.80 0.79 0.80  0.76 0.76 0.76 0.78 

(٪ایزولوسین )  
Isoleucine (%) 

0.82 0.78 0.78 0.79  0.70 0.69 0.71 0.72  0.66 0.66 0.68 0.69 

(٪سیستئین )  
Cysteine (%) 

0.27 0.25 0.25 0.24  0.24 0.23 0.23 0.22  0.24 0.23 0.22 0.22 

 درصد باقالی بدون تانن. 33جیره حاوی  :4درصد باقالی بدون تانن، جیره  23جیره حاوی  :3درصد باقالی بدون تانن، جیره  13جیره حاوی  :2: جیره شاهد ، جیره 1جیره 

 گرم.میلی 123: ، کبالتگرم 3گرم، سلنیوم: میلی 643گرم، ید:  3گرم، مس:  3/33گرم، روی:  133گرم، آهن:  0/64منگنز:  شود:مین میأمقادیر زیر تمکمل معدنی در هر کیلوگرم 1

 E ،3332گرم ویتامین میلی D3 ،14433واحد بین المللی ویتامین  A ،12333واحد بین المللی ویتامین  4433333شود: مین میأکیلوگرم مکمل ویتامینی مقادیر زیر تهر ر د2 

گرم میلی 2333گرم پیروکسین، میلی 612گرم نیاسین،میلی 12163گرم اسید پانتوتنیک، میلی 4326گرم ریبوفالوین، میلی 3333گرم تیامین، میلی K3 ،643گرم ویتامین میلی

 باشد.گرم کولین کلراید میمیلی 263بیوتین و 

Diet 1: control diet, diet 2: diet containing 10% zero-tannin faba bean, diet 3: diet containing 20% zero-tannin faba bean, 

diet 4: diet containing 30% zero-tannin faba bean. 

1-The following values are provided per kg of mineral premix: manganese: 64.5 g, iron: 100 g, zinc: 33.8 g, copper: 8 g, 

iodine: 640 mg, selenium: 8 g, cobalt: 190 mg. 

2-The following values are provided per kg of vitamin premix: vitamin A: 4400000 IU, vitamin D3: 72000 IU, vitamin E: 

14400 IU, vitamin K3: 2000 mg, vitamin B1: 640 mg, vitamin B2: 3000 mg, pantothenic acid: 4896 mg, niacin: 12160 

mg, vitamin B6: 612 mg. biotin: 2000 mg and choline chloride: 260 mg. 

 

برای بررسی صفات عملکردی سه فاکتور افزایش وزن، خوراک مصرفی )گرم به ازای هر جوجه در دوره( و ضریب تبدیل 
های پرورش بر اساس روز جوجه گیری شد. افزایش وزن از اختالف وزن انتها و ابتدای دورهمختلف پرورشی اندازههای خوراک در دوره

محاسبه شد. خوراک مصرفی در هر واحد آزمایشی از روی اختالف بین مقدار خوراک مصرف شده در ابتدای دوره و خوراک باقی مانده 
 ضریب تبدیل خوراک از تقسیم مصرف خوراک بر افزایش وزن بدست آمد. در آخر دوره بر مبنای روز جوجه محاسبه شد.
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از هر تکرار به تصادف نر پرنده  دور انتهای دوره آزمایش ، دبیوشیمیایی خونایمنی و های فراسنجهبرخی از منظور بررسی به
های خون مربوط به هر اخذ شد. یکی از نمونه لیتر از طرق ورید زیر بالمیلی 0/2انتخاب و از آنها دو نمونه خون هر کدام به مقدار 

سی در سرنگ ریخته شد( ریخته و به آرامی سی 2/3گیری به میزان )قبل از نمونه EDTA 1های حاوی ماده ضد انعقادتکرار در لوله
به  هتروفیل و لنفوسیتری گیبرداری، برای اندازههای مذکور پس از اتمام نمونهتکان داده و مخلوط شد تا لخته ایجاد نشود. نمونه

دور  3333دقیقه با سرعت  10فاقد ماده ضد انعقاد ریخته شد و به مدت های آزمایش های دیگر در لولهنمونهآزمایشگاه ارسال شد. 
توسط های بیوشیمیایی سرم گیری فراسنجه. اندازهبیوشیمیایی جدا شدهای فراسنجهگیری سانتریفیوژ شدند و سرم آنها جهت اندازه

گیری شده شامل، اندازههای فراسنجهشد.  اندازه گیری دستگاه اتواناالیزر و با استفاده از کیت تجاری )شرکت پارس آزمون، تهران(
( و LDLهای با چگالی پایین )(، لیپوپروتئینHDLهای با چگالی باال )گلیسرید خون، لیپوپروتئینکلسترول خون، غلظت تری

  .(Benzie and Strain, 1996) ( بودندVLDLچگالی خیلی پایین )های با لیپوپروتئین

بالفاصله پس از به صورت تصادفی انتخاب و کشتار شد. نر پرنده  دوروزگی )پایان دوره پرورش( از هر تکرار  42در سن 
های جدا شده با هجدا شد. قطعمتر از آن سانتی 3هایی به طول کشتار دستگاه گوارش با دقت خارج، بخش ژژنوم روده مشخص و قطعه

برای مطالعات  Tissue Processorها به کمک دستگاه درصد تثبیت شدند. سپس نمونه 13سرم فیزیولوژیک شستشو و در فرمالین 
ها، به کمک دستگاه میکروتوم سازی شدند و در نهایت با پارافین قالب گرفته شده و پس از سرد شدن قالبشناسی آمادهبافت
های تهیه شده به روی الم منتقل شد و به روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ هایی به ضخامت هفت میکرون تهیه شد. برشنمونه

آمیزی شدند. سپس صفات ریخت شناسی شامل طول و عرض پرزها، عمق کریپت، ضخامت الیه عضالنی در هر نمونه به کمک 
 برای(. Tomaszewska et al., 2018) شد اندازه گیری (Olympus CX31, Tokyo, Japan)نوری متصل به کامپیوتر  میکروسکوپ

به مقدار ذکر شده نر پرنده  ایلئوم محتویات از روزگی 42 سن در گوشتی هایجوجه گوارش دستگاه در میکروبی فلور تغییرات بررسی
 فریز میکروبی آزمایشات انجام زمان تا هانمونه سپس شد، اضافه درصد 33 گلیسرین محلول سیسی 2 به و شد برداشته گرم یک

 هایقطره شمارش) cfu روش از آزمایش انجام برای. شد تعیین ایلئوم محتویات در شیاکلییاشر و الکتوباسیل هایگونه فراوانی. شدند
. شدند تهیه آلمان مرک شرکت از تجاری صورت به استفاده مورد کشت هایمحیط. شد استفاده فسفات بافر استریل محلول در( کلنی
 برای و شد انکوباسیون درجه 31 دمای در ساعت 12 مدت به و گردید استفاده MRS کشت محیط از هاالکتوباسیل شمارش برای

. گردید انکوباسیون سلسیوس درجه 31 دمای در ساعت 24 مدت به و شد استفاده آگار مکانکی کشت محیط از شیاکلییاشر شمارش
شد  استفاده ایلئوم نمونه گرم هر در( cfu) یافته شکل کلنی واحد اساس بر شده شمارش کلنی تعداد ها،باکتری تعداد محاسبه برای

(Engberg et al., 2000.) 

-چربهای، عدد پراکسید و اسیدروزگی( 42در انتهای دوره پرورش ) (، اکسیداسیون چربیpHبررسی اسیدیته )جهت تعیین 

که وزن آن نزدیک به میانگین وزن پرندگان واحد آزمایشی بود، نر پرنده  دواز هر تکرار  روزگی( 14غازین )ر انتهای دوره آدگوشت  آزاد
های گرم در پاکت 133طور جداگانه چرخ و سپس از نمونه چرخ شده حدود انتخاب، ذبح و پرکنـی شد. گوشت ران آنها استحصال و به

گـراد نگهداری شدند. گوشت استحصال شده درجـه سـانتی 4یخچـال منتقـل و در دمای دار قرار گرفته، بالفاصله بـه پالستیکی زیپ
روز بعد از کشتار جهت بررسی تأثیر سطوح مختلف باقالی بدون تانن  33روز بعـد از کـشتار و  1در سه نوبت یعنی روز اول کـشتار، 

و  1ه توضـیح اسـت کـه جهـت نگهـداری گوشت برای روزهای بـر میزان پایداری اکسیداتیو و کیفیت گوشت استفاده شـد. الزم بـ
 et Botsoglou) از روش 2TBARS ( استفاده شد. در این بررسـی برای تعیینگراددرجه سانتی -13)در دمای  بعد از کشتار از فریزر 33

al., 2002) و برای تعیینpH  اسیدهای چرب آزاد و پراکسید گوشت از روش ،(Kadim et al., 2006) استفاده شد.  

 ثبت و پردازش، و تجزیه آماری توسط بسته نرم افزار 2331اکسل  های به دست آمده در طول آزمایش توسط برنامهداده

SAS (SAS, 2005)  مشاهده در هر تکرار(  23تکرار ) 4تیمار و  4در قالب طرح کامل تصادفی با ( 1برای مدل آماری )رابطه  2نسخه
های مستقل با استفاده انجام شد. مقایسهدرصد  0ی میانگین تیمارهای آزمایشی با استفاده از آزمون توکی در سطح مقایسهبررسی شد. 
 باشد.های آماری به صورت ذیل میدرصد مورد ارزیابی قرار گرفتند. مدل 0در سطح  SASاز نرم افزار 

                                                           
1. Ethylene diaminete traacetic acid 

2 - Thiobarbituric acid reactive substances 
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      ij+e i= μ +TijY                                                                                              ( 1 رابطه)

 Y= ax + b( تابعیت خطی                                                                                     2رابطه)

  c +( تابعیت درجه دوم                                                                        3رابطه)
2Y= ax + bx 

 c  + bx 2+ ax3Y= x + ( تابعیت درجه سوم                                                               4رابطه)

 است. یخطای آزمایش ije: اثر تیمارها و iT: میانگین جامعه،  μ: مقدار هر مشاهده،  ijYکه در این رابطه، 

 و بحثنتایج 

با  دار نبود.معنی باقالی بدون تانن سطوح مختلفتغذیه شده با  پرندگان مصرف خوراکدر دوره آغازین،  عملکرد رشد:

تمایل )بدون باقال( ه شاهد دریافت کننده جیرپرندگان در مقایسه با حاوی باقالی بدون تانن های تغذیه شده با جیره پرندگاناین حال، 
 در مقایسه باتغذیه شدند  ی بدون تاننباقال حاوی هایپرندگانی که از جیرهافزایش وزن  (.P=30/3) مصرف خوراک بیشتری داشتندبه 

 13جیره حاوی با  گوشتی تغذیه شدههای جهجو . افزایش وزن(>30/3Pبیشتر بود ))بدون باقال(  شاهد جیرهپرندگان دریافت کننده 
 درصد باقالی بدون تانن بیشتر بود 33 های گوشتی دریافت کننده جیره شاهد وجوجه در مقایسه با ی بدون تانندرصد باقال

(30/3P<) .را درتغییرات درجه دومی و سومی  ،تابعیت تجزیه ( 30/3میزان افزایش وزن نشان دادP<.)  بدون سطوح مختلف باقالی اثر
در تغذیه کردند  ی بدون تانندرصد باقال 13حاوی  از جیره ی کهپرندگان با این حال،داری نبود، ضریب تبدیل خوراک معنیبر  تانن

تغییرات درجه دومی  ،تابعیت تجزیه(. P=30/3)داشتند  41/1معادل  ضریب تبدیل بهتری ها،پرندگان دریافت کننده سایر جیره مقایسه با
  .(2)جدول  (>30/3Pهای گوشتی نشان داد )را در ضریب تبدیل خوراک جوجه

پرندگان تغذیه شده با افزایش وزن(  و خوراک، ضریب تبدیل خوراک مصرفکرد رشد )عملدر دوره رشد، پایانی و کل دوره، 
های پرندگان تغذیه شده با جیرهین، تفاوتی بین عملکرد رشد نهمچ .دار نبودمعنی باقالی بدون تانن سطوح مختلفهای حاوی جیره

تغییرات خطی کاهشی در افزایش  .وجود نداشت)بدون باقال( کننده جیره شاهد پرندگان دریافتدر مقایسه با دون تانن حاوی باقالی ب
درصد  13و )بدون باقال( ، پرندگانی که از جیره های شاهد . بطوریکه(>30/3P)وزن کل دوره با افزایش درصد باقال مشاهده شد 

گرم داشتند و به دنبال آن  1143و  1133معادل به ترتیب وزن بهتری افزایش باقالی بدون تانن تغذیه کردند نسبت به سایر تیمارها 
پرندگان تغذیه شده با  ،و در نهایتگرم  1623وزنی معادل افزایش درصد باقالی بدون تانن  23پرندگان دریافت کننده جیره حاوی 

 . (2)جدول  (>30/3P)گرم را داشتند  1014وزنی معادل افزایش درصد باقالی بدون تانن  33جیره حاوی 

سویا برای تغذیه در مورد امکان جایگزینی باقالی به جای بخشی از کنجاله زیادی توسط محققین در سالهای اخیر، مطالعات
ای موجود در ، اما نتایج این آزمایشات گاهی متفاوت است که به طور معمول به وجود مواد ضد تغذیهتشده اسهای گوشتی انجام جوجه

 ,.Perella et al., 2009; Laudadio et al., 2011; Dal Bosco et al) آن، رقم، بافت خاک و منطقه کاشت آن مرتبط هستند

2013; Osek et al., 2013; Usayran et al., 2014).  دانه باقالی بدون تانن رقم  ثیرأتبا توجه به بررسی منابع انجام شده، تاکنون
های گوشتی برای گیری کردند که استفاده از باقال در جوجهنتیجهدر آزمایشی، های گوشتی بررسی نشده است. مهتا در جیره جوجه

نشان دادند افزودن باقال به همچنین، . (Oluyinka et al., 2019) سویا به عنوان منبع پروتئین امکان پذیر استکنجاله جایگزینی با
دهد و در نتیجه بازده های خوراک را کاهش میکند و هزینهها کمک میهای گوشتی به رشد و افزایش وزن زنده آنجیره جوجه

های گوشتی تغذیه حاکی از آن است که جوجه محققان نتایج مطالعات. (Proskina and Sallija, 2017) یابداقتصادی افزایش می
 سوئی بر افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک ثیرأترشد، و  آغازینترتیب در مراحل تانن به  کم باقالی درصد 22و  16شده با 

  .(Tomaszewska et al., 2018) ندارد
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  .رشد جوجه گوشتی طی دوره های مختلف آزمایشیاثرات سطوح مختلف باقالی بدون تانن بر عملکرد  -2جدول 

Table 2- Effect of different levels of zero-tannin faba bean on growth performance of broiler chicken during different experimental periods. 

 مقدار احتمال      

 پارامترها

Parameters 

  شاهد

Control 

درصد باقال 13جیره   

10 % Zero-tannin 

faba bean diet 

درصد باقال 23جیره   

20 % Zero-tannin 

faba bean diet 

درصد باقال 33جیره   

30 % Zero-tannin 

faba bean diet 

 

 

SEM 

 تیمار

Treat. 

 خطی

Linear 

 درجه دوم

Quadratic 

 درجه سوم

Cubic 

 باقاال در مقایسه با شاهد

Faba bean vs control 

روزگی(14-1دوره آغازین)  

Starter period(1-14 day) 
          

)گرم در دوره( مصرف خوراک  

Feed intake (g/period) 
501.9 522.5 512.6 521.1 6.95 0.19 0.15 0.40 0.14 0.05 

 افزایش وزن )گرم در دوره(

Weight gain (g/period) 
315.1b 353.9a 331.5ab 326.7b 6.35 0.007 0.66 0.005 0.01 0.01 

 ضریب تبدیل خوراک

Feed conversion ratio 
1.59 1.47 1.54 1.59 0.03 0.05 0.57 0.01 0.14 0.15 

روزگی(32-10رشد)دوره   

Grower period (15-28 day) 
          

)گرم در دوره( مصرف خوراک  

Feed intake (g/period) 
1135 1167 1146 1140 29.5 0.87 0.95 0.53 0.61 0.65 

 افزایش وزن )گرم در دوره(

Weight gain (g/period) 
584.3 579.8 579.6 516.1 36.4 0.51 0.23 0.43 0.68 0.55 

 0.55 0.66 0.53 0.28 0.61 0.17 2.27 2.00 2.02 1.97 ضریب تبدیل خوراک
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Feed conversion ratio 

روزگی(42-22دوره پایانی)  

Finisher  period(29-42 day) 
          

)گرم در دوره( مصرف خوراک  

Feed intake (g/period) 
1800 1749 1805 1744 28.4 0.30 0.39 0.86 0.10 0.31 

 افزایش وزن )گرم در دوره(

Weight gain (g/period) 
838.7 814.4 711.4 730.5 54.2 0.31 0.10 0.69 0.42 0.19 

 ضریب تبدیل خوراک

Feed conversion ratio 
2.17 2.16 2.62 2.42 0.20 0.35 0.20 0.65 0.23 0.34 

روزگی(42-1کل دوره)  

Total period(1-42day) 
        

)گرم در دوره( مصرف خوراک  

Feed intake (g/period) 
3438 3439 3464 3405 57.3 0.90 0.78 0.61 0.67 0.97 

 افزایش وزن )گرم در دوره(

Weight gain (g/period) 
1738 1748 1623 1574 59.9 0.15 0.03 0.62 0.44 0.21 

 ضریب تبدیل خوراک

Feed conversion ratio 
1.99 1.96 2.14 2.16 0.09 0.36 0.12 0.80 0.40 0.39 

a,b,c های هر ردیف با حروف متفاوت دارای اختالف معنیمیانگین( 30/3دار هستند>P ،)SEM : خطای استانداردمیانگین 

a,b,c Means within same row with different superscripts differ (P < 0.05), SEM: standard error of means. 
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های فراسنجهیک از بر هیچ سطوح مختلف باقالی بدون تانن ثیرأت: هاي بیوشیمیایی و ایمنی خونفرانسجه

لیپوپروتئین با ، (LDL)لیپوپروتئین با چگالی پایین ، گلیسریدتری ،HDL))غلظت لیپوپروتئین با چگالی باال )بیوشیمیایی سرم خون 
، لنفوسیت و نسبت هتروفیل به درصد هتروفیلو ایمنی خون )( به کلسترول HDLنسبت  ، کلسترول و(VLDL)چگالی خیلی پایین 

 LDL ،به کلسترول HDLنسبت درجه سومی را در تغییرات تجزیه تابعیت،  حال،باایندار نبود، های گوشتی معنیجوجه( لنفوسیت خون
تغذیه های گوشتی طوریکه جوجهنشان داد بههای گوشتی خون جوجهلنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت  و درصد هتروفیل، سرم

نسبت هتروفیل به و ( =31/3P)، درصد هتروفیل (=31/3P) سرم LDLسطح درصد باقالی بدون تانن  23شده با جیره حاوی 
)جدول  ی را داشتندخون بیشتر( =31/3P)و درصد لنفوسیت ( =36/3P)به کلسترول  HDLکمتر و نسبت ( =32/3P) لنفوسیت خون

های حاوی باقالی بدون تانن و پرندگان تغذیه شده با جیره شاهد )بدون باقال( از نظر برخی تفاوتی بین پرندگان تغذیه شده با جیره (.3
 . های بیوشیمیایی و ایمنی خون وجود نداشتفراسنجه

باشد و تغییر در میزان خوراک مصرفی ایمونولوژیکی در طیور در ارتبـاط و همـراه بـا کـاهش مصرف خوراک میهای چالش
گیری کـرد کـه توان نتیجهبنابراین می .(Kidd, 2004)شود توسط پرنده منجر به تغییـر در میـزان انرژی و مواد مغذی دریافتی می

های سیستم ایمنی پرنده ای تحقیق حاضر مناسـب بوده و روی پاسخو شرایط تغذیـه ننسطوح مختلف باقالی بدون تاهای با جیره
درصد باقالی  23های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی جوجههای بیوشیمیایی و ایمنی خون و حتی فراسنجه اشته استذی نگئتأثیر سو

های مبنی بر اینکه نوع جیره غذایی جوجهای مطالعه هایحاضر با یافتهنتایج آزمایش تحقیق . ندمل بودأبدون تانن برای ارزیابی قابل ت
با تانن کم به ترتیب در مرحله آغازین و رشد، نسبت به  با دانه باقالی خام ٪22/  ٪16و  ٪10/  ٪3گوشتی تغذیه شده در دو گروه 

-کل در هر دو گروه آزمایشی در جوجه کلسترولجز کاهش غلظت بیوشیمیایی سرم خون به هایفراسنجهثیری بر أگروه شاهد، هیچ ت

. این نویسندگان اظهار داشتند که احتماالً کاهش (Tomaszewska et al., 2018) مطابقت دارد ،روزه وجود نداشت 30های گوشتی 
دلیل همچنین، سویا است. های غذایی حاوی باقال در مقایسه با جیره غذایی براساس کنجالهکلسترول به دلیل مقدار بیشتر فیبر در جیره

 دانندهای حاوی باقال را به افزایش سریع دفع کلسترول روده و اسیدهای صفراوی مربوط میکاهش کلسترول در انواع مختلف جیره
(Moundras et al., 1997.)  های فراسنجه ٪23که نشان دادند تغذیه جیره حاوی باقال به میزان مطالعه ای نتایج آزمایش حاضر با
های موثر بر یکی دیگر از مکانیزم. همچنین (et al., 2013 Emiola) دهد مغایرت داردهای گوشتی کاهش مییوشیمیایی را در جوجهب

باشد. افزایش میزان الیاف خام سـبب افـزایش تخمیـر در های سیستم ایمنی، خصوصیات جیره مصرفی در پرنده میافزایش فعالیت
شود. گزارش شده شود و این مسئله سبب افزایش اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه در روده پرنده میکـور میهـای انتهـای روده و روده

دنبال آن سبب افزایش مقاومت شده و بههای بافت اپیتلیال درونی روده اسـت افزایش این اسیدهای چرب، سبب تحریک لنفوسیت
ـن محققـین گزارش کردند با افزایش میزان اسیدهای چرب کوتاه زنجیر در اثر . همچنـین ای(Santos et al., 2006)شـود میزبان می

ها با عوامل مهاجم برای که این باکتری یابدروده افزایش می های مفید درهای بـا الیـاف خـام باال، فعالیت باکتریاستفاده از جیره
توان ایمنی پرنده و یک تأثیر همکوشی بین فعالیت جمعیت کنند و لذا این رقابت سبب افزایش دستیابی به مواد مغذی رقابت می
  .شودهـای سیـستم ایمنی میمیکروبی روده پرنده و بروز پاسـخ
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 جوجه گوشتی   خون ایمنی و بیوشیمیایی های فراسنجه برخیاثرات سطوح مختلف باقالی بدون تانن بر  -۳جدول 

Table 3- Effect of different levels of zero-tannin faba bean on some blood immune and biochemical parameters of broiler chicken. 

 مقدار احتمال      

 پارامترها

Parameters 

  شاهد
Control 

درصد باقال 13جیره   

10 % Zero-tannin 
faba bean diet 

درصد باقال 23جیره   

20 % Zero-tannin 
faba bean diet 

درصد باقال 33جیره   

30 % Zero-tannin 
faba bean diet 

 

 

SEM 

 تیمار

Treat. 

 خطی

Linear 

 درجه دوم

Quadratic 

 درجه سوم

Cubic 

 باقاال در مقایسه با شاهد

Faba bean vs control 

ر()میلیگرم در دسی لیت  HDL–کلسترول   

HDL- Cholesterol (mg/dl) 
76.75 71.00 79.75 70.50 5.26 0.55 0.67 0.74 0.19 0.63 

ر(تری گلیسرید )میلی گرم در دسی لیت  

Tri glyceride (mg/dl) 
95.75 98.25 107.00 106.75 6.49 0.51 0.17 0.83 0.60 0.29 

 کلسترول )میلی گرم در دسی لیتر(

Cholesterol (mg/dl) 
129.5 136.0 134.0 138.3 4.55 0.58 0.25 0.80 0.48 0.23 

()میلیگرم در دسی لیتر  LDL–کلسترول   

LDL- Cholesterol (mg/dl) 
33.60 45.35 32.85 46.40 5.81 0.24 0.33 0.87 0.07 0.26 

تر()میلیگرم در دسی لی  VLDL– لکلسترو  

VLDL- Cholesterol (mg/dl) 
19.15 19.65 21.40 21.35 1.29 0.51 0.17 0.83 0.60 0.29 

HDL/کلسترول 

HDL/ Cholesterol ratio 
0.59 0.52 0.59 0.50 0.03 0.20 0.28 0.81 0.06 0.23 

(درصد)هتروفیل   

Heterophil (%) 
19.00 20.25 17.50 18.50 0.87 0.21 0.29 0.88 0.07 0.80 

(درصد)لنفوسیت   

Lymphocyte (%) 
41.00 39.75 42.50 41.50 0.87 0.21 0.29 0.88 0.07 0.80 

 لنفوسیت/هتروفیل

Heterophil/ Lymphocyte ratio 
0.46 0.50 0.41 0.44 0.03 0.25 0.31 0.79 0.09 0.85 

a,b,c های هر ردیف با حروف متفاوت دارای اختالف معنیمیانگین( 30/3دار هستند>P ،)SEM : خطای استانداردمیانگین ،LDL ،لیپوپروتئین با چگالی پایین =HDL ،لیپوپروتئین با چگالی باال =VLDLلیپوپروتئین با چگالی خیلی پایین = .Means within same a,b,c 

0.05), SEM: standard error of means < row with different superscripts differ (P.density lipoprotein-low-Very  density lipoprotein VLDL=-lipoprotein, HDL= Highdensity -= LowLDL  
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ریخت های فراسنجه بر سطوح مختلف باقالی بدون تاننثر ا :کوچک رودهجمعیت میکروبی و ریخت شناسی 

و جمعیت  (ایماهیچهطول پرز به عمق کریپت و ضخامت الیه نسبت ، عمق کریپت، پرزو عرض طول ) کوچک ودهشناسی ژژنوم ر
طول تغییرات خطی را در  ،تابعیت تجزیه. (4)جدول  دار نبودمعنی (الکتوباسیلو  اشریشیاکلی هایباکتری) کوچک رودهمیکروبی ایلئوم 

پرندگان طول پرز در فزایش اتمایل به های این تحقیق، بیانگر داده .های گوشتی نشان دادجوجهپرز، عرض پرز و عمق کریپت ژژنوم 
افزایش طول پرز روده سبب افزایش (. P=33/3)بود ها جیرهسایر در مقایسه با درصد باقالی بدون تانن  13حاوی تغذیه شده با جیره 

شود. همچنین افزایش طول پرز سبب حضور بیشتر مواد مغذی و سطح جذب و در نتیجه افزایش بازده خوراک و افزایش وزن بدن می
شود که در همین رابطه گزارش کردند که هرچه طول پرز روده بیشتر باشد، سطح جذب مواد غذایی می خوراکبهبود ضریب تبدیل 

تغییرات خطی نشان . (Shalaei et al., 2016) شودبیشتر و سبب بهبود شرایط دستگاه گوارش برای عمل جذب بهتر مواد مغذی می
پرندگان تغذیه شده با  (.=30/3P) یافتهش و عمق کریپت کا (=34/3P)عرض پرز با افزایش سطوح باقالی بدون تانن در جیره داد 

که ( =36/3P) داشتندشاهد در مقایسه با پرندگان تغذیه شده با جیره عرض پرز کمتری اقالی بدون تانن سطوح مختلف بحاوی جیره 
در مقایسه با  ی بدون تاننباقالهای حاوی جیره نشان دهنده بهبود شرایط دستگاه گوارش برای پرندگان دریافت کنندهاین موضوع 

تر بعنوان یک نشانه منفی در سالمت روده در عمق کریپت عمیق باشد.برای عمل جذب بهتر مواد مغذی میجیره شاهد )بدون باقال( 
 . (Gao et al., 2008)ند کنها تولید و در امتداد پرز به نوک حرکت میهای اپیتلیال جدید در کریپتشود چون سلولنظر گرفته می

پرندگان دریافت اندازه عمق کریپت در  .های ایپیتلیال استآور باالی بافت در سلولتر نشان دهنده ترنبنابراین یک عمق کریپت عمیق
حاوی باقالی بدون تانن کمتر از تیمار شاهد بود و با افزایش سطوح باقالی بدون تانن در جیره، عمق کریپت کاهش های کننده جیره

 درصد باقالی بدون تانن در مقایسه با سایر تیمارها کمتر بود 33یافت و اندازه عمق کربپت در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 
(30/3P= ) در این تحقیق، باشد. نشان دهنده بهبود شرایط دستگاه گوارش پرندگان برای عمل جذب بهتر مواد مغذی میو این موضوع

 نسبت طول پرز به عمق کریپتتحت تأثیر سطوح باقالی بدون تانن جیره قرار نگرفت. افزایش  نسبت طول پرز به عمق کریپت
ور سلولی جهت بازسازی پرزهای فرسایش یافته در اثر سایش یا التهاب ناشی آش ترنتواند سبب کاهش انتروسیت و در نتیجه کاهمی

-جیرهسطوح مختلف ای روده در پرندگان تغذیه شده با . اندازه ضخامت الیه ماهیچه(Yason et al., 1987)زا شود از عوامل بیماری

-غذایی جوجهجیره مبنی بر اینکه نوع  ایمطالعه هاینتایج آزمایش ما با یافته حاوی باقالی بدون تانن تحت تأثیر قرار نگرفت.های 

تانن به ترتیب در مرحله آغازین و رشد، نسبت به  کم با دانه باقالی خام ٪22/  ٪16و  ٪10/  ٪3های گوشتی تغذیه شده در دو گروه 
همخوانی  ،روزه ندارد 30های گوشتی تجزیه و تحلیل در جوجهمورد  رودهمخاط ریخت شناسی های فراسنجهمنفی بر  ثیرأتگروه شاهد، 

ریخت باشد. افزایش سالمت دستگاه گوارش برای رفاه و افزایش راندمان پرنده ضروری می .(Tomaszewska et al., 2018) دارد
های تعیین سالمت روده است. تغییرات در مخاط روده مانند کاهش طول پرز، افزایش عمق کریپت، یکی از شاخص رودهمخاط شناسی 

شود میهای مهاجم کاهش ضخامت الیه عضالنی و کاهش نسبت طول پرز به عمق کریپت باعث ایجاد آسیب بافتی ناشی از پاتوژن
(Nabuurs et al., 1993). 
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 جوجه گوشتی  ( cfu/gr) روده ایلئومی محتویات میکروبی جمعیت و ژژنوم شناسی ریخت های فراسنجهاثرات سطوح مختلف باقالی بدون تانن بر  -4جدول 

Table 4- Effect of different levels of zero-tannin faba bean on intestinal jejunum morphological and ileum contents microbial population (cfu/gr) parameters of broiler 
chicken. 

 مقدار احتمال      

 پارامترها

Parameters 

  شاهد

Control 

درصد باقال 13جیره   

10 % Zero-tannin 

faba bean diet 

درصد باقال 23جیره   

20 % Zero-tannin 

faba bean diet 

درصد باقال 33جیره   

30 % Zero-tannin 

faba bean diet 

 

 

SEM 

 تیمار

Treat. 

 خطی

Linear 

 درجه دوم

Quadratic 

 درجه سوم

Cubic 

 باقاال در مقایسه با شاهد

Faba bean vs control 

(میکرومتر)  طول پرز  

Villi length (mm) 
969.3 1025.6 871.2 846.6 65.6 0.20 0.08 0.54 0.25 0.47 

(میکرومتر)  عرض پرز  

Villi width (mm) 
203.4 187.4 186.5 173.7 9.35 0.19 0.04 0.86 0.52 0.06 

(میکرومتر)  عمق کریپت  

Crypt depth (mm) 
244.7 237.7 216.0 200.8 17.14 0.26 0.05 0.81 0.78 0.19 

 عمق کریپت/طول پرز

Villi length/Crypt depth ratio 
4.10 4.35 4.11 4.23 0.29 0.92 0.90 0.82 0.52 0.70 

(میکرومتر)  ضخامت الیه ماهیچه ای  

Thickness of muscle layer (µm) 
158.5 143.5 138.5 176.5 13.93 0.54 0.58 0.20 0.71 0.80 

 الکتوباسیل

Lactobacillus  
9.03 9.52 9.68 9.36 0.26 0.39 0.35 0.15 0.89 0.14 

 اشریشیاکلی

Escherichia coli 
9.52 9.77 9.45 9.29 0.27 0.67 0.43 0.46 0.57 0.96 

a,b,c های هر ردیف با حروف متفاوت دارای اختالف معنیمیانگین( 30/3دار هستند>P ،)SEM : هامیانگینخطای استاندارد 

. a,b,c Means within same row with different superscripts differ (P < 0.05), SEM: standard error of means. 
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سطوح مختلف باقالی بدون  اتاثر: اسیدیته، اکسیداسیون چربی، عدد پراکسید و اسیدهاي چرب آزاد گوشت

 نددار بودمعنی (صـفات اسیدیته، اکسیداسیون لیپید، عدد پراکسید و اسیدهای چرب آزاد گوشت)کیفیـت گوشـت  هایفراسنجهبر  تانن
به صورت  (بدون باقال)یره شاهد جپرندگان دریافت کننده گوشت ران  pHکه میزان نتایج آزمایش نشان داد  (.>30/3P)( 0)جدول 

 باشدروز بعد از آن می 1در روز کشتار و حاوی سطوح مختلف باقالی بدون تانن های یرهداری باالتر از پرندگان تغذیه شده با جمعنی
(30/3P<) عدد .pH  درصد باقالی بدون تانن در  33و  23های حاوی کشتار در پرندگان تغذیه شده با جیره در روزگوشت ران کمتری

داری را با روزگی تغییرات خطی روند کاهشی معنی 1شد و در  )بدون باقال( مشاهدهاهد مقایسه با پرندگان دریافت کننده جیره ش
ای بود که در پرندگان تغذیه گوشت ران به گونه pHروزگی تغییرات  33افزایش سطوح باقالی بدون تانن در گوشت ران نشان داد و در 

ان استفاده از سطوح باقالی بدون تانن در افزایش میز. (>30/3P)درصد باقال نسبت به بقیه تیمارها کمتر بود  33شده با جیره حاوی 
درجه  ،تغییرات خطی ،تابعیت تجزیه عبارت دیگر کیفیت گوشت بهبود یافت.کمتر کرد و بهرا  گوشت رانpH ، های گوشتیجوجه جیره

 هااسیون چربیعدد اکسیدهای گوشتی نشان داد. روز بعد از کشتار جوجه 33و  1 ،1گوشت ران در روزهای  pHدومی و سومی را در 
در مـورد صـفت اکسیداسیون چربی نتایج های اسیدیته در طول مدت نگهداری گوشت مرغ تمایل به افزایش داشتند. همانند آزمایش

حاوی سطوح مختلف های جیرهو بقیه )بدون باقال( شاهد پرندگان تغذیه شده با جیره داری بین هند که اختالف معنـیدنشان می
 آلدئیددیغلظت مالونباالترین  (.>30/3Pوجود دارد )روز بعد از کشتار(  33و  1 ،1)گیـری برای هر سـه دوره انـدازهانن باقالی بدون ت

 33و  23، 13های حاوی سطوح پرندگان تغذیه شده با جیرهبین  ،عالوه بر این. شدمشاهده )بدون باقال(  شاهددر گروه گوشت ران 
غلظت  ،طوریکهبه (.>30/3P) شدمشاهده  آلدئید گوشت راندیاز نظر غلظت مالون داریاختالف معنیدرصد باقالی بدون تانن نیز 

 33جیره حاوی پرندگان تغذیه شده با ربوط به مپس از کشتار  33و  1، 1در روزهای کمتر و کیفیت گوشت ران بهتر  آلدئیددیمالون
و در نهایت  درصد باقالی بدون تانن 13درصد باقالی بدون تانن و جیره حاوی  23و به دنبال آن جیره حاوی  درصد باقالی بدون تانن

آلدئید گوشت ران دیدرجه دومی و سومی را در غلظت مالون ،تغییرات خطی ،تابعیت تجزیه (.>30/3P)جیره شاهد )بدون باقال( بود 
 های گوشتی نشان داد.جوجه

 شاهدپرندگان تغذیه شده با جیره ها حاکی از آن است که پس از کشتار داده 14در روز گوشت ران در مـورد عـدد پراکسید 
 عدد پر اکسید بیشتری دارندحاوی سطوح مختلف باقالی بدون تانن های )بدون باقال( در مقایسه با پرندگان دریافت کننده جیره

(30/3P< .) داری با هم متفاوت به صورت معنیباقالی بدون تانن های جیرهکننده دریافتپرندگان در ت ران گوشمیزان عدد پراکسید
باشد و به دنبال آن سطح و کمترین می 36/2باقالی بدون تانن معادل درصد  33سطح عدد پراکسید پرندگان تغذیه شده  ،بود. بطوریکه

-می 24/2و در نهایت جیره شاهد )بدون باقال(  11/2ی بدون تانن معادل درصد باقال 13و  12/2درصد باقالی بدون تانن معادل  23

درجه سومی را در  و تغییرات خطی ،تابعیت تجزیه .(>30/3P)باشد داری متفاوت میباشد که عدد پراکسید در هر سطح به طور معنی
 از سطوح مختلف باقالی بدون تانن در جیره، عددافزایش میزان استفاده  ،های گوشتی نشان داد. در کلعدد پراکسید گوشت ران جوجه

در مورد مقدار اسید چرب آزاد  عبارتی کیفیت گوشت بهبود یافت.کمتر کرد و بهپس از کشتار  14روز برای را گوشت ران  پراکسید
های پرندگان دریافت کننده جیرهدر مقایسه با شاهد پرندگان تغذیه شده با جیره پس از کشتار نتایج نشان داد که  14گوشت ران در روز 

پرندگان بیشترین اعداد مربوط به  (.>30/3P) ندداراسیدچرب آزاد بیشتری در گوشت ران حاوی سطوح مختلف باقالی بدون تانن 
ختلف و کمترین مقدار اسید چرب آزاد مربوط به پرندگان تغذیه شده با سطوح م 02/3و معادل  )بدون باقال( شاهدتغذیه شده با جیره 

درجه دومی را در میزان اسیدهای چرب آزاد گوشت ران  و تغییرات خطی ،تابعیت تجزیه .باشـدمـی 01/3باقالی بدون تانن و معادل 
است، بعد از کشتار مقداری از گلیکوژن در گوشت به اسید الکتیک  1/1الشه پرنده قبل از ذبح حدود  pH های گوشتی نشان داد.جوجه

 پس تیمارهای ،(استرس و تغذیه مانند) کشتار از پیش شرایط تأثیر تحت گوشت نهاییpH  یابد.کاهش می pHدر نتیجه  شودتبدیل می
 مقدار به کشتار از پس pH که شودمی این از مانع کشتار هنگام در عضله کم گلیکوژنی ذخیره. است عضله فیزیولوژی و کشتار از

. گذاردمی تأثیر گوشت آب نگهداری ظرفیت و بافت رنگ، روی و داده کاهش را گوشت ماندگاری باالتر نهایی pH. یابد کاهش مطلوبی
 و پتاسیم هاییون جذب از ناشی بار افزایش ها،پروتئین تجزیه گوشت، رسیدن و زمان گذشت با رسدمی خود حداقل به pH اینکه از بعد

افزایش میزان استفاده از  ،در آزمایش حاضر .شوندمی pH افزایش نتیجه در و اسمزی فشار افزایش سبب کلسیم هاییون رهایش
عبارت دیگر کمتر کرد و بهپس از کشتار  33و  1روزهای برای را  گوشت رانpH  های گوشتیجوجه سطوح باقالی بدون تانن در جیره

 زیرا رود،می شمار به گوشتی هایفرآورده و گوشت ها،چربی برای مهم کیفی شاخص یک لیپید اکسیداسیون کیفیت گوشت بهبود یافت.
 سالمت بر مضر بیولوژیکی اثرات وقوع سبب بلکه دهندنمی تغییر را خوراک غذایی ارزش یا و بو طعم، رنگ، فقط شده اکسید لیپیدهای
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 با سلولی آسیب سبب چربی پراکسید هایرادیکال .کندمی بیان را اکسیداتیو فساد زیادی حدود تا آلدئیددیمالون تولید. شوندمی انسان
 ,.Kadim et al)شود می هاپروتئین نظیر هاماکرومولکول سایر یا و DNA به مستقیم اتصال یا و سلولی غشای نفوذپذیری افزایش

 پراکسیدعدد  ،آلدئیددیمیزان مالون افزایش میزان استفاده از سطوح مختلف باقالی بدون تانن در جیره، عدد ،در آزمایش حاضر .(2006

های نشان داد جوجه ینتایج آزمایش عبارتی کیفیت گوشت بهبود یافت.کمتر کرد و بهرا  گوشت و اسیدهای چرب آزاد گوشت ران
تغذیه  ٪31سویا در سطح گوشتی که با باقالی بدون تانن فرآوری شده، پوست کنده شده و خرد شده به عنوان جایگزین با کنجاله

نشان دادند که میزان کالژن در عضالت ای همچنین، در مطالعه. (Laudadio et al., 2011) شدند، کیفیت گوشت مطلوبی داشتند
سویا به و استفاده از باقال به عنوان جایگزین کنجاله( >30/3Pهای گوشتی تغذیه شده با باقال از گروه شاهد باالتر بود )سینه جوجه

هیچ تأثیر منفی بر ، همچنینو  های گوشتی اثرات مثبتی بر صفات کیفیت گوشت داشتهای غذایی جوجهدر جیره درصد 32میزان 
های گوشتی تغذیه شده با . جوجهمشاهده نشدظرفیت نگهداری آب، درصد افت الشه و یا اجزای شیمیایی مهم عضالت سینه و ران 

 عضالت ران(*L) روشنی  شوند،سویا تغذیه میمقایسه با پرندگانی که با کنجالهدرصد در  32جیره حاوی باقالی بدون تانن به میزان 

 ( بیشتری داشتند33/1در مقابل  21/1) و نسبت اسیدهای چرب اشباع نشده به اسیدهای چرب اشباع (33/43در مقابل  22/03)
(Kuźniacka et al., 2020). 
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 های گوشتیگوشت ران جوجه اولئیک(اسید چرب آزاد )درصدگرم ( و اسیدهایگرم در کیلوواالناکی)میلی لیتر(، عدد پراکسیدآلدهید بر میلیدی، اکسیداسیون چربی )نانومول مالونpHاثرات سطوح مختلف باقالی بدون تانن بر  -5جدول 

Table 5- Effect of different levels of zero-tannin faba bean on pH, lipid oxidation (nm malondialdehyde / mL), peroxide number (meq / kg) and free fatty acids (oleic acid) 

thigh meats of broiler chickens. 

 مقدار احتمال       

 پارامترها

Parameters شاهد  

Control 

درصد باقال 13جیره   

10 % zero-

tannin faba 

bean diet 

درصد باقال 23جیره   

20 % zero-

tannin faba 

bean diet 

درصد باقال 33جیره   

30 % zero-

tannin faba 

bean diet 

 

 

SEM 

 تیمار

Treat. 

 خطی

Linear 

 درجه دوم

Quadratic 

 درجه سوم

Cubic 

 باقاال در مقایسه با شاهد

Faba bean vs control 

p
H

 

روزگی 1  (1 day) 5.55a 5.50ab 5.41b 5.40b 0.02 0.002 0.14 0.29 0.0005 0.01 

روزگی 1  (7 day) 6.27a 6.11b 6.07c 5.87d 0.009 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

روزگی 33  (30 day) 6.05a 6.17a 6.14a 5.80b 0.06 0.003 0.01 0.002 0.58 0.78 

M
al

o
n

d
ia

ld
eh

y
d

e 

روزگی 1  (1 day) 0.09a 0.08b 0.07c 0.07c 0.0009 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

روزگی 1  (7 day) 0.38a 0.34b 0.33b 0.31c 0.003 <0.0001 <0.0001 0.07 0.007 <0.0001 

روزگی 33  (30 day) 1.24a 0.99b 0.89c 0.79d 0.004 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.04 <0.0001 

روزگی( 14عدد پراکسید )   

Peroxide number (14 day) 
2.24a 2.17b 2.12c 2.06d 0.004 <0.0001 <0.0001 0.24 <0.0001 <0.0001 

روزگی( 14اسید چرب آزاد )   

Free fatty acids (14 day) 
0.59a 0.57b 0.57b 0.57b 0.004 0.006 0.004 0.02 0.26 0.15 

a,b,c معنی های هر ردیف با حروف متفاوت دارای اختالفمیانگین( 30/3دار هستند>P ،)SEM0.05 .ها: خطای استاندارد میانگین), SEM: standard error of means < Means within same row with different superscripts differ (Pa,b,c  
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 گیري کلینتیجه

های درصد در جیره جوجه 33تا )رقم مهتا( توان از سطوح مختلف باقالی بدون تانن نتایج این تحقیق نشان داد که می
تغییرات حتی هـای گوشـتی داشته باشد. گوشتی استفاده کرد، بدون اینکه تأثیر منفی بر عملکرد رشد و خـصوصیات تولیـدی جوجـه

باقالی بدون تانن در مقایسه با پرندگان تغذیه شده با سایر  درصد 13خطی افزایش وزن بهتری را در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 
های گوشتی بهبود کیفیت یکـی از اثـرات مطلـوب گنجاندن سطوح مختلف باقالی بدون تانن در جیـره جوجه. ها نشان دادجیره

این مسئله از این جهت حـائز اهمیـت است  ،باشدمیعدد پر اکسید و اسیدهای چرب آزاد(  ،آلدئیددیمالونغلظت  ،pHکاهش )گوشت 
توان باقالی بدون تانن را یک جایگزین مناسب برای باشد. لذا میکه امروزه در دنیا، تحقیقات بیشتر به سمت افزایش کیفیت تولید می

بدون تانن تأثیر منفی بر  ر این تحقیـق اسـتفاده از سطوح مختلف باقالیدشـمار آورد. های گوشتی بـهسویا در جیـره جوجهکنجاله
با در نهایت شت. ژژنوم و جمعیت میکروبی محتویات ایلئومی نداریخت شناسی های شاخصهای بیوشیمیایی و ایمنی خون و فراسنجه

های گوشتی سطح درصد( در جیره جوجه 33و  23 ،13رسد از بین سطوح مختلف باقالی بدون تانن )توجه به نتایج حاضر به نظر می
 باشد.تر باشد و قابل رقابت با جیره شاهد )بدون باقال( میدرصد باقالی بدون تانن از لحاظ عملکرد جوجه گوشتی مناسب 13
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