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چكيده
تأثیر استفاده از غالف بادام زمینی به عنوان ی

منبع هیبر نامحلول در جیره بر عملکرد رشد ،ریختشناسی روده و قابلیت هوم ممواد

مغای با استفاده از  3۲۰قطعه جوجه گوشتی سویه راس  3۰۸در قالب طرح کامال تصادهی با چهار تیمار اسطوح صفر اشماهدو۵ ،ک،۲
 ۵و ۵ک ۷درصد غالف بادامزمینی در جیرهو  ۵تکرار و  ۱6پرنده در هر تکرار از سن  ۱۱تا  ۴۲روزگی بررسی شد .در دوره رشمد ا۱۱
تا  ۲۴روزگیو ،استفاده از غالف بادام زمینی در جیره ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل غاایی را کاهش داد ،ولی پرندگانی که با جیمره
حاوی ۵ک ۷درصد غالف بادامزمینی تغایه شدند ،اهزایش وزن روزانه بیرتری داشتند ا۰۵کP >۰و .غالف بادامزمینمی ،ضمرایب قابلیمت
هو ماده خر

و عصاره اتری را بهبود بخرید و جیرههای حاوی سطوح ۵ک ۲یا  ۵درصد غالف بادامزمینی قابلیت هو مماده آلمی

با)تری در مقایسه با جیره شاهد داشتند ا۰۵کP >۰و .طول پرزهای روده کوچ

جوجههای تغایه شده با جیرههمای حماوی  ۵یما ۵ک۷

درصد غالف بادامزمینی در مقایسه با پرندههای شاهد بیرتر بود ا۰۵کP >۰و .نتمایج تحقیمق حاضمر نرمان داد کمه اسمتفاده از غمالف
بادامزمینی تا سطح ۵ک ۷درصد از جیره اثری منفی بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی ندارد.
كلیدواژهها :بازدهی تولیدی ،جوجه گوشتی ،ریختشناسی روده کوچ  ،غالف بادامزمینی ،قابلیت هو ماده مغای
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مقدمه

منبع ترکیبات لی نوسلولزی ارزان قیمت استفاده کرد .هدف

طیور به دلیل ساختار دست اه گوارش قادر به استفاده ممؤثر

از انجام پ وهش حاضر ،بررسمی تمأثیر اسمتفاده از غمالف

از تخمیر باکتریایی نبوده و لاا جیمره طیمور در مقایسمه بما

بادامزمینی در جیره جوجههای گوشتی بمر عملکمرد رشمد،

جیره نرخوارکنندگان مقادیر هیبمر خمام پمایینتمری دارد و

قابلیت هو مواد مغمای و ریخمتشناسمی روده کوچم

حتی هیبر خام در جیره طیور بیرتر بمه عنموان یم

عاممل

جوجههای گوشتی بود.

ضدتغایهای در نیر گرهته میشود [ ۱۷و .]۲۰
با این وجود ،اثرات مببت هیبر جیره بمر سمالمت مجمرای

مواد و روشها
غالف بادامزمینی مورد استفاده در این آزمایش از ی

گوارش کامال شناخته شده است و توصیههای پزشکی بر لزوم
مصرف هیبر کاهی توسط انسان تأکید دارنمد .اثمرات سمودمند

هرآوری بادامزمینی واقع در اسمتان گمیالن ،شهرسمتان آسمتانه

مصرف سمطوح متوسمطی از هیبمر نمامحلول در جیمره طیمور

اشرهیه تهیه شد .غالفها پا از آسیا

گزارش شده است [ .]6مصرف هیبر نمامحلول ،ترشمح اسمید
کلریدری

کارگماه

چکری با ی

[ ،]۱۵اسیدهای صفراوی و آنمزی همای گوارشمی

ال

شدن توسط آسمیا

به قطر مناها  ۲میلیمتر غربمال شمدند تما

اندازه ذرات مورد استفاده یکنواخت شود .مقادیر ماده خر ،

[ ]۱3را اهزایش داده و موجب بهبود عملکرد سن دان [ ]۲۱و

پروتئین خام ،عصاره اتری و خاکستر نمونه غالف بمه کمم

قابلیت هو مواد مغای و به تبمع آن عملکمرد جوجمههمای

روشهای توصیه شمده انمدازهگیمری شمد [ .]۴انمرژی قابمل

گوشتی میشود [ ۱۲و  .]۱۴چنمین اثمرات سمودمندی در اثمر

سوختوساز اهری غالف بادامزمینی بمه کمم

روشهمای

استفاده از منابع مختلفی از هیبر نامحلول نییر غمالف یمو)ف،

متداول اندازهگیری شد [ ۲3و  ]۲۴و ترکیمب شمیمیایی اقمالم

غالف خارجی نخود و یا خاک اره در جوجههای گوشتی نیز

خوراکی از منابع معتبر [ NRC ]۱۹استخراج شد.
در این آزمایش از  3۲۰قطعه جوجه گوشمتی یم روزه

گزارش شده است [ ۱3 ،3و .]۱6
بمادامزمینمی اArachis hypogaeaو گیماهی یکسماله از

نر از سویه تجاری راس  3۰۸در قالب طرح کامال تصمادهی

خممانواده ل ومینمموز اسممت کممه در منمماطق گرمسممیر و نیمممه

با چهار تیمار ۵ ،تکمرار و  ۱6قطعمه پرنمده در همر تکمرار

گرمسیر کرت میشود .در استانهای شمالی ایمران اراضمی

استفاده شد .جوجهها به طور تصادهی در  ۲۰پمن بمه ابعماد

قابل توجهی به کرت بادام زمینی اختصاد یاهتمه اسمت و

۵ک 3 × ۱متر توزیع شدند .هر پن بمه یم

آبخموری آویمز

تولید سالیانه بادامزمینی در کرور بالغ بر  ۷۵۰۰۰تن اسمت

خودکار و دانخوری دستی مجهز بود .دمای سمالن در بمدو

[ .]۱بادامزمینی در ایران بیرتر به عنموان خرمکبار مصمرف

ورود جوجهها در  33درجه سمانتیگمراد تنیمی شمد و در

دانمه روغنمی مهم ممورد

ادامه با رشد پرندهها دما به طور تدریجی کاهش و در سمن

توجه بوده و عالوه بر روغن از کنجاله آن نیز در تغایه دام

۴۲روزگی به دمای  ۱۸درجه سمانتیگمراد رسمید .رطوبمت

استفاده میشود .اغلب چند دانه بادامزمینی در کنار یکدی ر

نسبی سالن پرورش در کل دوره آزمایش در سطح 6۰-6۵

ماده هیبری و دارای محتوای

ساعت

میشود ،اما در دنیا به عنوان ی

در ی

غالف خارجی که ی

درصد حف ،گردید و این مدت از برنامه نوری ی

تاریکی و  ۲3ساعت روشنایی استفاده شد .جوجهها در کل

با)ی لی نوسلولزی است ،قرار میگیرند .غالف مماکور در

دوره پرورش دسترسی آزاد به خوراک و آ

حدود  ۲۰-3۰درصمد از وزن کمل بمادامزمینمی را ترمکیل
میدهمد [ ]۷و هن مام همرآوری محصمول جمدا شمده دور

داشتند.

جیرههای آزمایری برای تأمین نیاز مواد مغای توصمیه
شده راهنممای پمرورش جوجمه گوشمتی سمویه راس 3۰۸

ریخته میشود .با این حال ،میتموان از آن بمه عنموان یم
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جیره آغازین یکسان

رشد و پایانی حاوی سمطوح صمفر۵ ،ک ۵ ،۲و ۵ک ۷درصمد

تنطی شدند [ .]۵جوجهها ابتدا با ی

تا سن  ۱۰روزگی تغایمه شمدند ،امما بمه منیمور محاسمبه

غالف بادام زمینی را دریاهت کردند .جیرههای آزمایری بمه

صفات تولیدی در کل دوره پرورش ،مقادیر اهزایش وزن و

گونهای تنیی شدند که حاوی مقادیر یکسانی انرژی قابمل

خوراک مصرهی هر گروه در دوره آغمازین نیمز ثبمت شمد.

سوختوساز و پروتئین خام بودند اجدول ۱و.

پرندگان آزمایری از سن  ۱۱تا ۴۲روزگی جیمرههمای دوره
جدول .1مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیرههای آزمایشی
آغازین
مواد خوراکی ا%و

تا

ای

۱۰روزگیو

۰

رشد

پایانی

ا ۱۱تا  ۲۴روزگیو

ا ۲۵تا  ۴۲روزگیو

درصد غالف بادامزمینی

درصد غالف بادامزمینی

۵ک۲

۵

۵ک۷

۰

۵ک۲

۵

۵ک۷

ذرت

۸۱ک۴۵

۱۸ک۲۷ ۵6ک36 ۵3ک۴۵ ۵۰ک۴۷

۵۸ک6۵ ۵۸ک۷۴ ۵۵ک۸3 ۵۲ک۴۹

کنجاله سویا ا ۴۴درصد پروتئینو

۷۰ک۴3

6۰ک۵۹ 36ک۵۸ 36ک۵۷ 36ک36

۲6ک۲۷ 3۴ک۲6 3۴ک۲۵ 3۴ک3۴

روغن سویا

۸۸ک۵

۲6ک3

۷۰ک3

۱3ک۴

۵۷ک۴

۵۵ک3

۹۹ک3

۴3ک۴

۸6ک۴

پودر صدف

۱۹ک۱

۰۹ک۱

۰۴ک۱

۹۹ک۰

۹۵ک۰

۰۴ک۱

۹۹ک۰

۹۵ک۰

۹۰ک۰

دی کلسی هسفات

۰۹ک۲

۵۴ک۱

۵۵ک۱

۵۷ک۱

۵۸ک۱

۴۴ک۱

۴۵ک۱

۴6ک۱

۴۷ک۱

۴۷ک۰

۴6ک۰

۴6ک۰

۴6ک۰

۴6ک۰

۴۴ک۰

۴۴ک۰

۴۴ک۰

۴۴ک۰

۲۵ک۰

۲۵ک۰

۲۵ک۰

۲۵ک۰

۲۵ک۰

۲۵ک۰

۲۵ک۰

۲۵ک۰

۲۵ک۰

۲

۲۵ک۰

۲۵ک۰

۲۵ک۰

۲۵ک۰

۲۵ک۰

۲۵ک۰

۲۵ک۰

۲۵ک۰

۲۵ک۰

دی ال-متیونین

3۲ک۰

۲6ک۰

۲۷ک۰

۲۸ک۰

۲۹ک۰

۱۹ک۰

۲۰ک۰

۲۱ک۰

۲۲ک۰

ال-لیزین هیدروکلراید

۰۴ک۰

۱۱ک۰

۱۲ک۰

۱3ک۰

۱۴ک۰

۰

۰

۰۱ک۰

۰۲ک۰

۰

۰

۵ک۲

۵

۵ک۷

۰

۵ک۲

۵

۵ک۷

نم

۱

مکمل ویتامینی
مکمل معدنی

غالف بادامزمینی
ترکیبات شیمیایی محاسبه شده
انرژی قابل سوخت و ساز اهری

3۰۴6

3۰۵۰

پروتئین خام ادرصدو

۲۷ک۲3

3۰ک3۰ ۲۱ک3۰ ۲۱ک3۰ ۲۱ک۲۱

3۴ک3۴ ۲۰ک3۴ ۲۰ک3۴ ۲۰ک۲۰

متیونین  +سیستئین ادرصدو

۰6ک۱

۹۲ک۰

۹۲ک۰

۹۲ک۰

۹۲ک۰

۸3ک۰

۸3ک۰

۸3ک۰

۸3ک۰

متیونین ادرصدو

6۹ک۰

۵۸ک۰

۵۹ک۰

۵۹ک۰

6۰ک۰

۵۱ک۰

۵۱ک۰

۵۲ک۰

۵۲ک۰

لیزین ادرصدو

۴۱ک۱

۲۰ک۱

۲۰ک۱

۲۰ک۱

۲۰ک۱

۰6ک۱

۰6ک۱

۰6ک۱

۰6ک۱

کلسی ادرصدو

۰3ک۱

۸۷ک۰

۸۷ک۰

۸۷ک۰

۸۷ک۰

۸۲ک۰

۸۲ک۰

۸۲ک۰

۸۲ک۰

هسفر قابل دسترس ادرصدو

۵۲ک۰

۴۴ک۰

۴۴ک۰

۴۴ک۰

۴۴ک۰

۴۱ک۰

۴۱ک۰

۴۱ک۰

۴۱ک۰

سدی ادرصدو

۲۰ک۰

۱۹ک۰

۱۹ک۰

۱۹ک۰

۱۹ک۰

۱۸ک۰

۱۸ک۰

۱۸ک۰

۱۸ک۰

اکیلوکالری در کیلوگرمو

3۰۵۰

3۰۵۰

3۰۵۰

3۱۰۰

3۱۰۰

3۱۰۰

3۱۰۰

 - ۱ترکیب هر کیلوگرم مکمل ویتامینی به این شرح بود :ویتامین  ،۹۰۰۰۰۰۰ IU :Aویتمامین  ،۲۰۰۰۰۰۰ IU :D3ویتمامین  ،IU ۱۸۰۰۰ :Eویتمامین ۲۰۰۰ :k3
میلیگرم ،ویتامین  ۱۷۵۰ :B1میلیگرم ،ویتامین  66۰۰ :B2میلیگرم ،ویتامین  ۹۸۰۰ :B3میلیگرم ،ویتامین  ۲۹6۵۰ :B5میلیگرم ،ویتامین  ۲۹۴۰ :B6میلیگمرم،
ویتامین  ۱۰۰۰ :B9میلیگرم ،ویتامین  ۱۵ :B12میلیگرم ،بیوتین ۱۰۰ :میلیگرم ،کلریدکولین ۲۵۰۰۰۰ :میلیگرم و آنتیاکسیدان ۱۰۰۰ :میلیگرم.
 - ۲ترکیب هر کیلوگرم مکمل معدنی به این شرح بود ۹۹۲۰۰ :Mn :میلیگرم ۸۴۷۰۰ : Zn ،میلیگرم ۵۰۰۰۰ :Fe ،میلیگرم ۱۰۰۰۰ :Cu ،میلیگمرم:I ،
 ۹۹۰میلیگرم ۲۰۰ :Se ،میلیگرم و کولین کلراید.۲۵۰۰۰۰ :
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میزان اهزایش وزن و مصرف خوراک روزانه و همچنین

ن هداری تا زمان انجام مطالعات باهتشناسی به هواصمل ۵

ضریب تبمدیل بمرای دورههمای رشمد ا ۱۱-۲۴روزگمیو،

روزه دو بار هرمالین موجود در روف ن هداری نمونمههما

پایممانی ا ۲۵-۴۲روزگممیو و کممل دوره آزمممایش ا۱-۴۲

تعویض شد .به منیور تهیه نمونمههمای بماهتی ،بمرشهمای

روزگیو پا از تصحیح براسماس میمزان تلفمات ،محاسمبه

عرضی با قطر  ۵میکرون از هر ی

از قطعمات رودهای کمه

شدند .اکسید کروم اCr2O3و به عنوان نران ر در سطح ۵ک۰

پیش از این در پاراهین بما نقطمه ذو

درصممد از ابتممدای دوره پایممانی ا ۲۵تمما  ۴۲روزگممیو بممه

بودند تهیه شد .رنگآمیزی برشهای باهت توسط رنگهای

جیرههای آزمایری اضاهه شد و این عمل تا انتهای مراحمل

هماتوکسیلین و ا وزین انجام شد .بدین ترتیب بمرشهمایی

نمونهبرداری از هوو)ت در سنین  3۵ ،3۴و 36روزگی بمه

طممولی از هممر پممرز رودهای حاصممل شممد .بمما اسممتفاده از

منیور تعیین قابلیت هو مواد مغای ادامه یاهت .نمونههما

میکروسکو

نوری زایا ۱۵ ،انمدازهگیمری در همر قطعمه

پمما از جمممعآوری هم ممن شممده و در آون در دمممای 6۰

رودهای برای هر هراسنجه انجام و میان ین هر هراسمنجه در

درجه سانتیگراد به مدت  ۷۲ساعت خر
آسیا

شدند و توسط

پمایین همیکا شمده

هر پرنده محاسبه شد [.]۲

چکری اماشینسازی کاویان ج  ،تهران ،ایمرانو بما

دادههای حاصل با استفاده از رویه مدل خطمی عممومی

شدند .مقادیر خاکستر ،مماده

نممرماهممزار آممماری  SASانسممخه ۲ک۹و [ ]۲۲بممرای مممدل ۲

خر  ،ماده آلی ،پروتئین خام و عصاره اتمری نمونمههمای

تجزیه و میان ینها به کم

آزمون چنددامنمهای دانکمن در

جیره و هوو)ت و همچنین میزان اکسید کروم نمونمههمای

سطح احتمال  ۵درصد مقایسه شدند:

قطر مناها ی

میلیمتر آسیا

هوو)ت اندازه گیری شد [ .]۱۸قابلیت هو

اهری ممواد

ا۲و

مغای با استفاده از رابطه  ۱محاسبه شد.

Yij = µ + Ti + eij

در این رابطمه Yij ،مقمدار مرماهده µ ،میمان ین صمفت

ا۱و

اندازهگیری شده در جامعه مورد بررسی Ti ،اثر  iامین تیمار

= قابلیت هضم ظاهری )(%

و  eijاثر خطای آزمایری است.

غلظت ماده مغذی در فضوالت غلظت ماده مغذی در جیره

× 100

غلظت مارکر در فضوالت

−

غلظت مارکر در جیره

غلظت ماده مغذی در جیره

نتایج و بحث

غلظت مارکر در جیره

در سن  ۴۲روزگی ،دو قطعه پرنده از هر تکرار به طور

ترکیب شیمیایی غالف بادامزمینمی در جمدول  ۲آورده شمده

شده و کرتار شمدند .دسمت اه گموارش از

است .مقادیر ک پروتئین خام و عصاره اتمری و میمزان زیماد

سمانتیمتمری از

هیبممر خممام در غممالف بممادام زمینممی میممزان انممرژی قابممل

قسمتهای ابتدایی ،میانی و انتهمایی بخمش همای مختلمف

سوختوساز اهری پایین آن را توجیه مینماید .این میمزان

شممامل دودنمموم ااز سممن دان تمما مجممرای

انرژی قابل سوختوساز تقریبا معادل میزان ذکر شمده بمرای

صفراویو ،ژژنوم ااز مجرای صمفراوی تما زا مده مکملو و

پودر یونجه است ،هرچند که میمزان پمروتئین خمام گمزارش

سمکومو جمدا و در

شده برای غالف بمادام زمینمی در مقایسمه بما پمودر یونجمه

تصادهی انتخا

محوطه شکمی خارج شد و قطعمات یم
روده کوچمم

ایلئوم ااز زا ده مکل تا محمل انرمعا

روف حاوی هرمالین  ۱۰درصد وارد و با حرکمات مالیم

پایینتر و مقادیر عصاره اتری و هیبر خمام آن بیرمتر هسمتند

بقایای محتویات هومی چسبیده به آنها جدا شد .طی دوره

[.]۱۹
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جدول  . 2تركیب شیمیایی غالف بادامزمینی آزمایشی
۱

مقدار ا%و

ترکیب شیمیایی

۷۸ک۹3

ماده خر
پروتئین خام

3ک۷

عصاره اتری

۷۹ک۵

هیبر خام

۲ک3۱

هیبر محلول در شوینده خنبی اNDFو

۲۸ک۸۰

هیبر محلول در شوینده اسیدی اADFو

36ک۷۱

انرژی قابل سوختوساز اهری اکیلوکالری در کیلوگرمو

۱۱۸۰

 - ۱اعداد گزارش شده میان ین دو بار سنجش هسنتد.

جدول  . 3اثر مصرف سطوح مختلف غالف بادامزمینی در دوره رشد ( 11تا  24روزگی) ،پایانی ( 25تا  42روزگی)
و كل دوره (یک تا  42روزگی) بر صفات تولیدی جوجههای گوشتی
هراسنجه

سطح غالف بادام زمینی در جیره ا%و
۵ک۲

 ۰اشاهدو

SEM

۵ک۷

۵

سطح احتمال

خوراک مصرهی اگرمکپرندهکروزو
دوره رشد

۵۸ aک۷۱

۰6 bک6۰

۰۷ bک۵۸

۹۰ bک۵۸

۷۴ک۱

۰۲ک۰

دوره پایانی

6۹ aک۱۹۴

۰۱ aک۱۹۲

۴۲ bک۱۸۰

3۷ aک۱۹۵

۰3ک3

۰۴ک۰

کل دوره

6۲ aک۱۴۰

۰۲ bک۱3۴

۲۱ cک۱۲6

۱6 a bک۱3۵

۰۰ک۲

۰۴ک۰

ab

ab

اهزایش وزن روزانه اگرمکپرندهکروزو
دوره رشد

b

۲۱ک۴۰

6۸ک۴۰

۰۵ک۴۲

a

۴۵ک۴۴

۲۰ک۱

۰3ک۰

دوره پایانی

۱۰ک۱۰۵

۷6ک۱۰۵

۸۵ک۱۰6

۲۰ک۱۰۴

۸6ک۴

3۲ک۰

کل دوره

6۱ک۷6

۰۷ک۷۷

۵۴ک۷۷

۲6ک۷6

6۱ک۲

۵۱ک۰

ضریب تبدیل غاایی
دوره رشد

۷۸ aک۱

۴۸ bک۱

۴3 bک۱

۴۴ bک۱

۰۵ک۰

۰۲ک۰

دوره پایانی

۸۵ک۱

۸6ک۱

۷۰ک۱

۸۷ک۱

۰۸ک۰

۲۲ک۰

کل دوره

۸3ک۱

۷6ک۱

6۴ک۱

۷۷ک۱

۰۷ک۰

۱۸ک۰

 : a-cتفاوت میان ینها در هر ردیف با حروف غیرمرابه معنیدار است ا۰۵کP< ۰و.
 : SEMخطای استاندارد میان ینها میباشد.
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اثر جیرههای حاوی سطوح مختلف غالف بمادامزمینمی

مرمماهده شممده در مصممرف خمموراک در تحقیممق حاضممر از

بر صفات تولیدی جوجههمای گوشمتی در جمدول  3ارا مه

ماهیت خود هیبر و نه کاهش انرژی جیره ناشی شده است.

شده اسمت .در دوره رشمد ا ۱۱-۲۴روزگمیو ،اسمتفاده از

میزان مصرف خوراک عمدتا توسمط رهیمت هیزیکمی

غالف بمادامزمینمی در جیمره ،مصمرف خموراک و ضمریب

مجرای گوارش تعیین میشود [ ]۱۸و در پرورش تجماری،

تبدیل را کماهش داد ا۰۵کP> ۰و .در دوره پایمانی ا۲۵-۴۲

جوجههای گوشتی در کل دوره پرورش آزادانه به خموراک

روزگیو پرندگان تنهما جیمره حماوی پمنج درصمد غمالف

دسترسی داشته و تا حد انباشت ی هیزیکی مجرای گموارش

بممادامزمینممی و در کممل دوره آزمممایش ا ۱۱-۴۲روزگممیو

تغایه ممینماینمد [ .]۹بمه نیمر ممیرسمد کمه اثمر غمالف

جیرههای حاوی ۵ک ۲و  ۵درصد غالف بادامزمینی را نسبت

بادامزمینمی در کماهش مصمرف خموراک در دوره رشمد از

به جیره شاهد ،کمتر مصرف نمودند ا۰۵کP> ۰و .در دوره

انباشت هیزیکی آن در مجرای گوارش ناشی شده است ،اما

رشممد ،جوجممههممای تغایممه شممده بمما ۵ک ۷درصممد غممالف

توجیه علمی در عدم تداوم ایمن رویمه در دوره پایمانی در

بادامزمینی اهزایش وزن روزانه با)تری در مقایسه بما گمروه

جوجههای تغایه شده با سطوح ۵ک ۲یا ۵ک ۷درصد غمالف

شاهد داشتند ا۰۵کP> ۰و .اثر تیمارهای آزمایری بر اهزایش

بادامزمینی در مقایسه با سطح  ۵درصد یاهت نرد .اسمتفاده

وزن و ضریب تبدیل در دوره پایانی و کمل دوره معنمیدار

از  3یا  ۵درصد غالف یو)ف یا تفاله چغندرقند در جیمره،

نبود.

باعث بهبود میان ین اهمزایش وزن روزانمه در جوجمههمای

بهبود مراهده شده در صفات مربموط بمه عملکمرد در

جوان میشود [ ۱۴و  ]۱۵که در تواهمق بما تحقیمق حاضمر

دوره رشد با برخی گزارشهای پیرین در زمینه اسمتفاده از

است .برآیند این کاهش مصرف خموراک و اهمزایش رشمد

هیبر نامحلول در جیره جوجههای گوشتی هم خموانی دارد

روزانه ،کاهش ضریب تبدیل در جوجههای مصمرفکننمده

[ ۱۱و  ،]۱۲اما دلیل عمدم تمداوم ایمن اثمر در دوره پایمانی

جیرههای حاوی غالف بادامزمینی در دوره رشد است.

روشن نیست .هیبر نامحلول باعث اهمزایش سمرعت عبمور

اثر مصرف غالف بادام زمینمی بمر قابلیمت هوم ممواد

ماده هومی در بخمش انتهمایی مجمرای گموارش طیمور و

مغای جیرههای آزمایری در جمدول  ۴آورده شمده اسمت.

درنتیجه اهمزایش مصمرف خموراک ممیشمود [ ]۱3کمه بما

استفاده از غالف بادامزمینی در جیره در همه سطوح باعمث

مراهدات تحقیق حاضر مبنی بر کاهش مصرف خوراک در

بهبود قابلیت هو ماده خر

و عصاره اتمری در مقایسمه

اثر استفاده از غالف بادامزمینی در جیره جوجههای گوشتی

با گروه شاهد شد ا۰۵کP> ۰و .قابلیت هو مماده آلمی در

متناقض میباشد .احتما) تفاوت در جیرههای پایه میتواند

پرندگانی که با جیره حاوی ۵ک ۲یا  ۵درصمد غمالف بمادام

دلیل این اختالف باشد .رقیمق شمدن انمرژی جیمره در اثمر

زمینی تغایه شدند ،نسبت به پرندگان تیممار شماهد شماهد

اهزودن هیبر نامحلول باعث شده است که پرندهها با اهزایش

با)تر بود ا۰۵کP> ۰و .قابلیت هو خاکسمتر در پرنمدگان

مصرف خوراک سعی در جبران آن نماینمد [ .]۹در تحقیمق

تغایه شده با جیره حاوی  ۵درصد غالف بادامزمینی کمتمر

رقیقکننده بلکه بمه عنموان

از پرندگان تغایه شده با جیره حماوی ۵ک ۷درصمد غمالف

حاضر منبع هیبر نه به عنوان ی

جز ی از جیمره در تنیمی جیمرههمای آزمایرمی بما انمرژی

بممادامزمینممی بممود ا۰۵کP> ۰و .تفمماوتی در قابلیممت هو م

یکسان مورد استفاده قرار گرهت .به نیر میرسد کمه تغییمر

پروتئین خام بین جیرههای مختلف مراهده نرد.
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جدول  .4تأثیر سطوح مختلف غالف بادامزمینی بر روی قابلیت هضم مواد مغذی در جوجههای گوشتی طی دوره پایانی
مواد مغذی

سطح غالف بادام زمینی در جیره ()%
2/5

0

SEM

7/5

5

سطح احتمال

68/20b2

72/78 a

71/40 a

71/05 a

0/57

0/03

ماده آلی ()%

60/41c

67/17 a

62/98 b

60/53 c

0/68

0/04

خاكستر ()%

66/87 ab

68/91a b

71/04 a

64/96 b

1/34

0/04

پروتئین خام ()%

54/6

61/77

57/66

55

2/02

0/08

عصاره اتری ()%

72/20b

80/10a

81/31a

78/98a

1/39

0/02

ماده خشک ()%

 :a-cتفاوت میان ینها در هر ردیف با حروف غیرمرابه معنیدار است ا۰۵کP< ۰و.
 : SEMخطای استاندارد میان ینها میباشد.

و عصماره اتمری در اثمر

شود [ .]۲۵در هر سه بخش روده کوچ  ،جیمره حماوی

استفاده از منبع هیبر نامحلول در جیرههای آزمایری بما نتمایج

۵ک ۷درصد غمالف بمادام زمینمی باعمث کماهش ضمخامت

دی ر تحقیقات ه خوانی دارد [ 3و  .]۱۱این بهبمود قابلیمت

اپیتلیوم در مقایسه با گروه شاهد شد ا۰۵کP<۰و .اهمزایش

هو میتواند توجیهکننده بهبود عملکمرد مرماهده شمده در

در تعداد سلولهای گابلت باعث میشود که )یه مخماطی

دوره رشد در گروههای تغایه شده با غالف بمادامزمینمی در

ضخی تری اپیتلیوم را ب،وشاند که ممکن اسمت نتیجمه آن

تحقیق حاضر باشد ،همر چنمد کمه بهبمود مرماهده شمده در

کاهش قابلیت دسترسی مواد مغمای و همچنمین اهمزایش

قابلیت هو مواد مغمای منجمر بمه بهبمود صمفات تولیمدی

انرژی ن هداری مورد نیاز مجرای گوارش شود که نتیجمه

پرندگان در دوره پایانی و نیز کل دوره آزممایش نرمد .هیبمر

آن کاهش مواد مغای مورد اسمتفاده بمرای اهمزایش تموده

جیره باعث اهزایش میزان اسمیدهای صمفراوی در محتویمات

بدن و کاهش بازدهی تولیدی اسمت .بما ایمن وجمود ،در

سممن دان مممیشممود [ ]۱3و همممین امممر احتممما) مممیتوانممد

تحقیق حاضر چنین رابطه ای بین تعداد سلولهای گابلمت

توجیهکننده بهبمود قابلیمت هوم عصماره اتمری در تحقیمق

و اهزایش وزن جوجه های گوشتی مراهده نرد.

بهبود قابلیت هو ماده خر

عمق کری،ت در نواحی دودنوم و ژژنوم در اثر مصمرف

حاضر باشد .در این تحقیق قابلیت هو پروتئین خام نیز در

غالف بادام زمینی در مقایسه با گروه شاهد اهمزایش یاهمت،

جیره حاوی ۵ک ۲درصد غالف بادامزمینی بمه لحماظ عمددی

ولممی در ناحیممه ایلئمموم هقممط سممطح ۵ک ۷درصممد غممالف

با)تر از تیمار شاهد بود .اثمر مببمت هیبمر بمر قابلیمت هوم

بادام زمینی باعث اهزایش عمق کری،مت شمد ا۰۵کP<۰و .در

پروتئین خام جیره به اهزایش هعالیت آنزی پ،سمین ،درنتیجمه
اهزایش تولید اسید کلریدری

این بین ،عمیق تمرین کری،متهما در همر سمه ناحیمه روده،

نسبت داده شده است [.]۱۰

مربوط بمه گمروه تغایمه شمده بما بما)ترین سمطح غمالف

در هر سه بخش روده کوچم  ،مصمرف سمطوح  ۵و

بادامزمینی بود ا۰۵کP<۰و .اسمتفاده از سمطوح پمنج یما ۵ک۷

۵ک ۷درصد غالف بمادام زمینمی منجمر بمه کماهش تعمداد

درصد غالف بادامزمینی در جیره جوجه گوشتی در هر سه

سلول های گابلت در مقایسه با گروه شاهد شد ا۰۵کP<۰و

بخش روده کوچ

اجدول 5و  .سلولز باعث اهزایش تعداد سلولهای گابلمت

باعث اهزایش طول پرز نسبت به گروه

شاهد گردید ا۰۵کP<۰و اجدول ۵و.

به دلیل اثر سایندگی و ایجاد تغییر در ترشح موسین ممی-
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برآیند این تغییرات کاهش نسبت طمول پمرز بمه عممق

Adibmoradi M, Navidshad B, Seifdavati M and
Royan M (2006) Effect of dietary garlic meal
on histological structure of small intestine in
broiler chickens. Journal of Poultry Science.
43(4): 378-383.
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(2009) Influence of insoluble fiber and whole
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