دوره   19شماره   2تابستان 1396
صفحههای 389-401

اثر منابع مختلف الیاف نامحلول بر عملکرد و جمعیت میکروبي رودة کور
جوجههای گوشتي
4

سودا جنگی اقدم ،1سارا میرزایی گودرزی* ،2علیاصغر ساکی ،3پویا زمانی
 .1کارشناسیارشد ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 .2استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 .3استاد ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 .4دانشیار ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران

تاریخ پذیرش مقاله1395/06/25 :

تاریخ وصول مقاله1395/02/29:

چكيده
اثر منابع مختلف الیا

نامحلول بر عملکرد ،اوصیا

دستگاه گوار

گوشتی یکروزه سویة راس  308از سن  1تا  24روزگی در قال

و جمعیت میکروبی رودة کور با استفاده از  320قععه جوجة

طرح کامالً تاادفی با چهار تیمار ،چهار تکرار و  20قععه جوجه در

هر تکرار بررسی شد .تیمارهای آزمایشی شامل شاهد (ذر  ،کنجالة سویا) و فرآوریشده با استفاده از کاه گند فرآوری شده ،پوستتة
آفتابگردان و پوستة سویا هر یک به مقدار  3درصد رقیق شد .وراک مارفی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی از سن  1تتا  24روزگتی
قرارنگرفت .تیمار کاه گند فرآوریشده ،میانگین افزایش وزن بدن را نسبت به پوستة سویا بهطور غیرمعناداری افزایش داد .بتهعتالوه،
ضری

تبدیل در تیمار کاه گند فرآوری شده نسبت بته تیمارهتای پوستتة آفتتابگردان و ستویا بهبتود یافتت ( )p>0/05ولتی تفتاو

معناداری نسبت به تیمار شاهد مشاهده نشد .اثر تیمارها بر وزن اندا های گوارشی و اوصیا

سنگدان در سن  24روزگتی معنتادار

نبود .منابع مختلف الیا نامحلول ،تعداد باکتریهای الکتوباسیلوس رودة کور را افزایش ( )p>0/05و تعداد باکتریهتای اشریشتیاکلی
رودة کور را نسبت به تیمار شاهد بهطور غیرمعناداری کاهش داد .بر اساس نتاین حاصل ،رقیقکردن جیره با استفاده از  3درصد الیتا

نامحلول تأثیر منفی بر عملکرد رشد جوجههای گوشتی نداشت ،ولی جمعیت میکروبی مفید رودة کور را بهبود بخشید.
كلیدواژهها :پوستة آفتابگردان ،پوستة سویا ،جوجة گوشتی ،اوصیا

* نویسنده مسئول

دستگاه گوار  ،کاه گند .

Email: smirzaie@basu.ac.ir

سارا میرزايی گودرزی ،سودا جنگی اقدم ،علیاصغر ساكی ،پويا زمانی

مقدمه

پلتتتیستتتاکاریدهای غیرنشاستتتتهای نتتتامحلول در جیتتترة

جیره های تجاری جوجه هتای گوشتتی معمتوالً کمتتر از 3
درصد الیا

جوجه های گوشتی ،موج

دارند .لتذا ،بتر عملکترد انتدا هتای هضتمی،

به اوص سنگدان ،تأثیرگذار است .از طر

افزایش جمعیت میکروبی مفید

روده (باکتری اسید الکتیک) میشود [ .]4اطالعا

دیگتر ،منتع

در مورد آثار منابع الیا

موجتود

نامحلول ،به اتوص کتاه گنتد

استتتفاده از آنتتتیبیوتیتتکهتتای محتترک رشتتد در جیتترة

فرآوریشده بر عملکرد جوجههای گوشتی بستیار محتدود

جوجه های در حال رشد در بسیاری از کشتورهای جهتان،

است .هتد

از انجتا ایتن آزمتایش ،مقایستة آثتار منتابع

رودهای را در آنها افزایش داده استت کته

مختلف الیا

نامحلول شامل کاه گند فرآوری شده ،پوستة

وقوع ا تالال

افزایش تلفا

موج

و ضرر اقتاادی به مرغدار میشتود

سویا و پوستة آفتابگردان بر عملکرد ،اوصیا

[ .]16بنابراین ،تغذیة جیتره هتای آردی شتبی و افتزایش
سعح الیا

ا جیره راهکارهای تغذیهای بهمنظور کاهش

بروز این مشکال
الیتتا

گوار

دستتگاه

و جمعیت میکروبی رودة کور جوجههای گوشتتی

از سن  1تا  24روزگی بود.

معرح شده است.

تتا جیتتره را رقیتتق متتیکنتتد و اغل ت

ضدتغذیهای محسوب میشود .با وجود این ،تحقیقا

عامتتل

مواد و روشها

ا یر

برای انجا این آزمایش 320 ،قععه جوجة گوشتی یتکروزة

ا در جیرة طیور،

ستویة راس  308از شتترکت طیتور بهتتاران استتان کرمانشتتاه

بهبتود نمتو

ریداری و به محل انجا آزمایش انتقال داده شتد .میتانگین

اندا ها ،تولید آنزیم های با منشأ دا لی ،بهبود قابلیت هضم

وزن بدن جوجههای یکروزه  38/8±2/7گتر و ستن گلتة

مواد مغذی و نیز سالمت رودة طیور میشتود [ .]13میتزان

تاادفی در چهار تیمار

الیا

نشان داده است که مقدار مناس

به اوص در دورة آغازین پترور  ،موجت

سودمندی استتفاده از الیتا

مادر  32هفته بود .پرندگان بهصور

بته مقتدار زیتادی بته تواص

(تیمار شاهد ،کاه گند فترآوری شتده ،پوستتة آفتتابگردان و

شیمیایی ،محلولیت و اندازة

پوستة سویا) ،با چهار تکرار و بیستت قععته جوجته در هتر

ذرا ) ،منبع و سعح آن در جیره بستگی دارد .در آزمایشتی،

تکرار توزیع شدند .نخست ،پوستة سویا از شرکت انترژی -

نامحلول ماننتد پوستتة

پروتئین شایان استتان قتزوین و پوستتة آفتتابگردان از مرکتز

و پوستة آفتابگردان در جیرههای غذایی باعتث بهبتود

دانشگاه تبریز تهیته شتد .کتاه گنتد نیتز از استتان

فیزیکی-شیمیایی (شامل ترکی

گنجاندن مقدار مناسبی از منابع الیا
یوال

فیزیولتتوژی هضتتم در دستتتگاه گتتوار

تحقیقا

همدان تهیه گردید .ساس ،با استفاده از محلتول هیدروکستید

شتتد و عملکتترد

جوجههای گوشتی نیز بهبود یافتت [ .]18محققتان گتزار
کردهاند که استفاده از منابع الیا

ستتدیم  2درصتتد بتته متتد

 30روز فتترآوری [ ]6و قبتتل از

( 2یا  4درصد کاه یتا تفالتة

مار  ،در آون با دمای  60درجة سانتیگراد شک شد .در

چغندرقند) در جیرة پولتهای ستویة لتوهمن ،بتر عملکترد

بدو ورود جوجههتا ،درجتة حترار

ستالن  33-34درجتة

پولتها از سن صفر تا پنن هفتگی تأثیری ندارد [.]7

سانتیگراد با استفاده از هیتر تنظیم شد که هر هفته دو درجته

گزار

شده است کته الیتا

(ویتاسل) موج

نتامحلول فترآوریشتده

از آن کاسته شتد تتا در هفتتة آ تر آزمتایش بته  22درجتة

بهبود عملکرد ،مرفولوژی رودة باریتک و

 23ستاعت

سانتیگتراد رستید .برنامتة نتوردهی بتهصتور

کاهش رطوبت بستر در جوجههای گوشتی می شتود [.]16
تحقیقتتا

روشنایی و یک ساعت تتاریکی در نظتر گرفتته شتد .میتزان
رطوبت نسبی  50-60درصد حفظ شد.

دیگتتر نیتتز نشتتان داده استتت کتته استتتفاده از
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جیره های آزمایشی برای تأمین احتیاجا
توصیه شده در راهنمای مدیریت پترور

متواد مغتذی

نامحلول شامل کتاه گنتد

با استفاده از منابع مختلف الیا

جوجتة گوشتتی

فرآوریشده ،پوستة آفتابگردان و پوستة سویا ،هر کتدا بته

سویة راس  ]17[ 308و بر اساس استید آمینتة قابتلهضتم

مقدار  3درصد بهترتیت

رقیتق ( )97:3و از ستن  1تتا 24

ایلئومی استانداردشده تنظیم شتد .نخستت ،جیترة پایته بتر

روزگی استفاده شد (جدول .)1

و کنجالة سویا فرموله شد .ستاس ،جیترة پایته

اساس ذر

جدول  .1مواد خوراكی و تركیب شیمیايی جیرههای آزمايشی
مواد وراکی (درصد)

1

تیمار1

2

تیمار2

3

تیمار3

4

تیمار4

ذر

60/50

58/68

58/68

58/68

کنجالة سویا ( %46/82پروتئین)

32/18

31/21

31/21

31/21

( %56/64پروتئین)

1/00

0/97

0/97

0/97

کاه گند فرآوریشده

-

3/00

-

-

پوستة آفتابگردان

-

-

3/00

-

پوستة سویا

-

-

-

3/00

روغن سویا

2/45

2/37

2/37

2/37

دیکلسیم فسفا

1/62

1/57

1/57

1/57

پودر صد

1/04

1/01

1/01

1/01

نمک

0/25

0/24

0/24

0/24

0/25

0/25

0/25

0/25

6

0/25

0/25

0/25

0/25

دی -ال متیونین

0/20

0/19

0/19

0/19

ال -لیزین -هیدروکلراید

0/13

0/13

0/13

0/13

ترئونین

0/01

0/01

0/01

0/01

0/12

0/12

0/12

0/12

100

100

100

100

گلوتن ذر

5

مکمل معدنی

مکمل ویتامینی

جو

شیرین

جمع کل
آنالیز شیمیایی (محاسبهشده)
انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری بر کیلوگر )

3000

2903

2907

2914

پروتئین ا (درصد)

20/81

20/06

20/12

20/31

کلسیم (درصد)

0/84

0/81

0/81

0/81

فسفر در دسترس (درصد)

0/42

0/40

0/40

0/40

ا (درصد)

2/98

3/80

4/35

3/95

الیا
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ادامه جدول  .1مواد خوراكی و تركیب شیمیايی جیرههای آزمايشی
1

تیمار1

آنالیز شیمیایی محاسبه شده

2

تیمار2

3

تیمار3

4

تیمار4

سدیم (درصد)

0/16

0/15

0/15

0/15

پتاسیم (درصد)

0/83

0/80

0/80

0/80

کلر (درصد)

0/21

0/20

0/20

0/20

لیزین قابلهضم (درصد)

1/06

1/03

1/03

1/03

متیونین قابلهضم (درصد)

0/49

0/48

0/48

0/48

متیونین  +سیستین قابلهضم (درصد)

0/78

0/76

0/76

0/76

ترئونین قابلهضم (درصد)

0/68

0/66

0/66

0/66

تریاتوفان قابلهضم (درصد)

0/21

0/20

0/20

0/20

آنالیز شیمیایی(اندازهگیریشده)
91/10

91/20

91/35

91/10

مادة شک (درصد)
اکستر ا (درصد)

5/15

5/35

4/75

4/95

پروتئین ا (درصد)

19/93

19/57

19/70

19/26

2/90

3/79

4/22

3/76

الیا

نامحلول در شویندة اسیدی (درصد)

4/37

4/83

5/36

5/09

الیا

نامحلول در شویندة نای (درصد)

10/53

12/36

12/59

12/27

1173±2/14

1094±2/04

1097±2/10

1081±2/26

الیا

ا (درصد)

میانگین قعر هندسی ذرا ±انحرا

استاندارد (میکرومتر)

 .1تیمار :1شاهد .2 ،تیمار:2کاه گند فرآوریشده .3 ،تیمار:3پوستة آفتابگردان .4 ،تیمار :4پوسته سویا
 .5مکمل مواد معدنی حاوی 99200 :میلیگر منگنز 84700 ،میلیگر روی 50000 ،میلیگر آهن 10000 ،میلیگر متس 1000 ،میلتیگتر یتد200،
میلیگر سلنیم و  250000میلیگر کولین کلراید
 .6مکمل ویتامینی حاوی 9000000 :واحد بینالمللی ویتامین  2000000 ،Aواحد بینالمللی ویتامین 18000 ،D3واحتد بتینالمللتی ویتتامین 2000 ،E
میلیگر ویتامین  1800 ،K3میلیگر  6600 ،B1میلیگر  10000 ،B2میلیگر  30000 ،B3میلیگر  3000 ،B5میلیگر  1000 ،B6میلیگر 15 ،B9
میلیگر  100 ،B12میلیگر بیوتین 250000 ،میلیگر کولین کلراید 1000 ،میلیگر آنتیاکسیدان

آردی در ا تیتتار

آنکو اندازهگیری شد .پروتئین ا جیرههای آزمایشتی بتا

جیتترههتتای آزمایشتتی بتتهصتتور

جوجه های گوشتی قرارگرفت .جوجه ها به توراک و آب

استفاده از  Lecoآناالیزر (مدلFp-528, Leco corporation,

آزادانه دسترستی داشتتند .متادة شتک ،اکستتر تا و

 )St. Joseph, MIاندازهگیری شد .پروفایل اسید آمینههتای

پروتئین ا مواد وراکی و جیرههای آزمایشی با استتفاده

و کنجالة سویا با استفاده

از رو های متداول [ ]2و الیا
شویندة اسیدی و الیا

ا  ،الیتا

کل موجود در ذر  ،گلوتن ذر

از دستگاه طیفسنجی مادونقرمز اندازهگیری شتد .ستاس،

نتامحلول در

نامحلول در شویندة نای موجتود

قابلیت هضتم ایلئتومی استانداردشتده بتر استاس ضترای

در جیره های آزمایشی با استفاده از سیستم فیلتربگ دستگاه

شرکت ایوانیک دگوسا محاسبه شد .میتانگین انتدازة ذرا
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منابع الیتا

جهت کشت میکروبتی آمتاده شتد .از محتیط کشتت agar

و جیترههتای آزمایشتی بتا استتفاده از شتیکر

 (Restch, Stuttgart, Germany) Restchدر  100گتتر

 MRSبرای کشت باکتریهتای استید الکتیتک و از محتیط

نمونه وراک اندازه گیری و نتاین به دستآمده بتهصتور

کشت  agar MacConkeyبرای کشت اشریشیاکلی استفاده

میانگین قعر هندسی بیان شد .شیکر فو شامل هشت الک

شد .محیطهای کشت حاوی باکتریهای استید الکتیتک در

با قعر شبکههای  40تا  5000میکرومتر است [.]3

دمای  37درجة سانتیگراد تحت شرایط بیهوازی بهمتد

مربوط به عملکرد شامل وراک ماترفی ،وزن

 48ستتاعت در انکوباستتیون قرارگرفتتت .بتتاکتریهتتای

صفا

تبتتدیل غتتذایی در طتتول انجتتا آزمتتایش

اشریشیاکلی در دمای  37درجة سانتیگتراد تحتت شترایط

اندازه گیری شد .هیچ گونه تلفتاتی در طتول دورة آزمتایش

زمان  24ساعت در انکوباسیون نگهتداری

بتتدن و ضتتری

مشاهده نشد .در بررسی اوصیا

دستتگاه گتوار

هوازی در مد

شد .در پایان ،تعداد کلنی بتاکتریهتا در هتر پتتری دیتش

در

شمار

سن  24روزگی ،سه قععه جوجه نزدیک بته میتانگین وزن
بدن از هر تکرار انتخاب و بعتد از وزنکشتی و ثبتت وزن

دادهها با استفاده از نر افزار آمتاری  SASویترایش 9/1

زنده با استفاده از تزریق تیوپنتال سدیم ( 13-18میلتیگتر

[ ]19برای مدلهای  1و ( 2بهترتی

بهازای هتر کیلتوگر وزن بتدنSandoz GmbH, Kundl ،

 )Austriaبیهو
با محتویا

شدند .وزن کل دستگاه گتوار

شد [.]14

عملکرد و صفا

برای تجزیة دادههتای

دستگاه گوار ) تجزیه و میانگینهتا بته

(همتراه

کمک آزمون چند دامنتهای دانکتن و فترض عتای 0/05

آن) ،پتیشمعتده ،ستنگدان ،لوزالمعتده و رودة

معنادار و فرض عای  p<0/1متمایل بته معنتادار مقایسته
شد.

کور بهوسیلة ترازوی دیجیتالی با دقت  0/001گر توزین و
بر اساس درصدی از وزن زنده بیتان شتد .طتول دودنتو ،
ژوژنتتو  ،ایلئتتو و رودة کتتور نیتتز بتتر حس ت

()1

ستتانتیمتتتر

که در این رابعه Yij ،مقدار مشاهدة تیمار iا در تکترار

اندازهگیری شد.
 pHمحتویا

Yij = µ + Ti + eij

jا  µمیانگین جامعه  Tiاثر تیمارiا  eijاثر اشتباه آزمایش
مربوط به تیمار iا در تکرار jا است.

سنگدان نیز با استفاده از الکترود  pHمتر

مدل ( ،WTW Multi 3420 set Gستا ت کشتور آلمتان)

()2

انتدازهگیتری شتد [ .]15بترای انتدازهگیتری متادة شتک

که در این رابعه Yijk ،مقدار مشاهدة تیمار iا در تکرار

آن بتته دا تتل فویتتلهتتای

jا و نمونة kا  µمیانگین جامعه  Tiاثر تیمتار iا  eijاثتر

آلومینیمی تخلیه و توزین شد و در آون با دمای  65درجتة

اشتباه آزمایش مربوط به تیمار iا در تکترار jا و  seijkاثتر

محتویتتا

ستتنگدان ،محتوی تا

ستتانتیگتتراد بتتهمتتد

 72ستتاعت قتترار داده شتتد .پتتس از

Yijk = µ + Ti + eij + seijk

اشتباه نمونتهبترداری تیمتار iا در تکترار jا و نمونتة kا
است.

شکشدن ،با استفاده از ترازوی دیجیتالی با دقتت 0/001
گر مجدداً توزین و ساس درصد متادة شتک محتویتا

نتايج و بحث

سنگدان محاسبه شد [.]8

در آزمایش حاضر میتزان الیتا

بتترای انتتدازهگیتتری جمعیتتت میکروبتتی رودة کتتور،
محتویا

شویندة اسیدی و الیا

آن جهت کشت میکروبی در میکروتیوب تخلیته

و بالفاصله در ظرو

تا  ،الیتا

نتامحلول در

نامحلول در شویندة نای برای کاه

گنتتد فتترآوریشتتده ،پوستتتة آفتتتابگردان و پوستتتة ستتویا

حاوی یتا بته آزمایشتگاه منتقتل و
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 48/55 ،30/33و  52/00 ،34/45 35/20و

و پوستة سویا باالتر است که با نتاین سایر محققان معابقت

بتتتتهترتیتتتت

 71/95 ،64/25 43/15و  61/40بود که با نتتاین محققتان

به طبیعت نوع الیا  ،نتوع آستیاب

دیگر معابقت دارد [6و .]12میانگین اندازة ذرا

دارد [ .]13اندازة ذرا

برای کتاه

(غلعکی یتا چکشتی) و شتکل توراک (آردی در مقابتل

گنتتد فتترآوریشتتده ،پوستتتة آفتتتابگردان و پوستتتة ستتویا

و

پلتتت) بستتتگی دارد .بنتتابراین ،میتتانگین انتتدازة ذرا

 576±2/610،526±2/32و  524±2/66و بترای

بتهترتیت

یکنوا تی آن بین منابع مختلف الیا

ممکن است متفتاو

جیترة شتاهد  ،1173±2/14جیترههتای حتاوی کتاه گنتد

باشد ،حتی اگر از آسیاب معمتولی استتفاده شتود و انتدازة

 ،1094±2/04پوستة آفتابگردان  1097±2/10و پوستة سویا

توری مورد استفاده یکسان باشد [ .]11برای ماتال ،پوستتة

شیمیایی

آفتتابگردان شتتامل تقریبتاً  50درصتتد ستتلولز و  26درصتتد

متورد استتفاده در جیتره ،درجتة لیگنینتیشتدن،

لیگنین است .بنابراین ،در مقابل آسیابشدن نسبت به جیرة

از جملتته تتواص

شاهد مقاو تتر استت .کتاه نیتز از نظتر ستا تمان کیفیتت

 1081±2/26میکرومتر است .سا تمان و ترکیبا
نوع الیا

ظرفیتتت نگهتتداری آب و انتتدازة ذرا
فیزیکی -شیمیایی منابع الیا

یکنتتوا تی دارد [ ]7و ممکتتن استتت فتترآوری موجتت

و تأثیرگذار بر عملکرد پرنده

است ،زیرا بر میزان عبور توراک در قستمتهتای بتاالیی

وراکی آن شود.

و

دستگاه گوار

(سنگدان) و توانایی تخمیر در بخش پایین

اثر تیمارهای مختلف بر وراک مارفی ،افتزایش وزن

دستگاه گوار

(رودة کور) اثر دارد [ .]13همتانطتور کته

تبدیل از سن  1تا  24روزگتی در جتدول 2

دادهها نشان میدهد ،میزان دیوارة سلولی (الیتا

بدن و ضری

ارائه شده است.

نتامحلول

در شویندة نای) در پوستة آفتابگردان نسبت به کاه گنتد
جدول  .2اثر منابع مختلف الیاف بر عملکرد جوجههای گوشتی از سن  1تا  24روزگی
تیمار

وراک مارفی (گر )

افزایش وزن بدن
(گر )

ضری

تبدیل

شاهد

1119/74

715/87

1/566ab

کاه گند

1142/57

758/60

1/507 b

پوستة آفتابگردان

1189/64

700/37

1/699a

پوستة سویا

1140/58

689/48

a

SEM

36/07

20/24

0/04

P value

0/586

0/071

0/022

 :a-bتفاو

ارقا با حرو

1/692

نامشابه در هر ستون معنادار است (.)p< 0/05

 :SEMعای استاندارد میانگینها

اثر تیمارهای آزمایشی بر مار

وراک معنادار نبتود.

وراک تأثیری ندارد [ .]8در تضاد بتا ایتن نتتاین ،محقتق

کردند استفاده

نامحلول استت و

هم راستا با نتاین فو  ،محققان دیگر گزار
از پوستة یوال

دیگری گزار
موج

در جیرة جوجههای گوشتتی ،بتر ماتر

افزایش وراک ماترفی در جوجته هتای گوشتتی
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میشود [ .]1آنها پیشنهاد کردند افزایش ماتر

معالعة حاضر ،گزار

توراک

در پرندگان تغذیهشده با جیرههای رقیقشده با سلولز منبتع
الیتتا

پوستة یوال

شتده استت کته افتزودن  3درصتد

یا تفالة چغندرقند موج

بهبود افتزایش وزن

نتتامحلول استتت و ممکتتن استتت در نتیجتتة تخلیتتة

بتتدن و نستتبت تتوراک ماتترفی بتته افتتزایش وزن در

باشد .از آنجا که سلولز

جوجه های گوشتی از سن  1تا  21روزگتی متیشتود [.]9

بستیار کتم و فاقتد

بنابراین ،برای بته حتداکار رستاندن عملکترد جوجتههتای

ستتا تمان فیزیکتتی مشتتخ

استتت ،آثتتار متفتتاوتی بتتر

در جیره الز است .استتفاده

فیزیولوژی دستتگاه گتوار

دارد .وقتتی کته پرنتدگان بتا

جیرههای رقیقشده با الیا

نامحلول تغذیته متیشتوند ،بتا

سریع تر وراک از دستگاه گوار

منبع الیتافی نتامحلول بتا انتدازة ذرا

افزایش ظرفیت دستتگاه گتوار

گوشتی ،وجود حداقلی الیا
از ستتعوح مختلتتف الیتتا
تجاری از ضایعا

نتتامحلول ویتاستتل (محاتتولی

گند که اندازة ذرا

آن بته کمتتر از 4

یتا نترخ سترعت عبتور،

میکرومتر کاهش یافته است) میانگین افزایش وزن روزانه و

افزایش وزن ود را در حد طبیعی نگه میدارنتد .الز بته

تبدیل غذایی جوجههای گوشتتی را در طتول دورة

توضیح است که اثر الیا
الیا

ضری

بتر نترخ عبتور بته انتدازة ذرا

بستگی دارد ،به طوری که ذرا

نرخ عبتور متی شتود و ذرا

ریز موج

آزمایش بهبود داد که با نتاین بهدستآمتده از ایتن تحقیتق

افتزایش

معابقت دارد [ .]16در تضاد با ایتن نتتاین ،گتزار

درشتت در ستنگدان تجمتع

شتده

است که استفاده از  3درصتد پوستتة آفتتابگردان ،ماتر

مییابد و نرخ عبور وراک را کتاهش متیدهتد .بنتابراین،

وراک روزانه را در جوجههای گوشتی افزایش متیدهتد،

وراک در پرندگان تغذیهشتده بتا

ولی اثری بر افزایش وزن روزانته و ضتری

تبتدیل نتدارد

[ .]12هم راستا با نتاین تحقیق حاضر ،گزار

شتده استت

می توان افزایش مار

جیرة رقیقشده با سلولز را ناشی از تخلیة سریعتر دستتگاه
موجتود در متورد

که استفاده از  2/5و  5درصد پوستة یوال  ،پوستة بترنن و

گوار

دانست ،هر چند کته اطالعتا

استفاده از کاه فرآوری شده در جیرة جوجه های گوشتی بتر

پوستة آفتابگردان در جیرههای بر پایة الیا

و

عملکرد بسیار محدود است.

کنجالة سویا) ،افزایش وزن روزانه و ضتری

همانطور که در جدول  2مشهود است ،استفاده از کتاه

پتایین (ذر

تبتدیل را در

جوجههای گوشتی بهبود میدهد [.]11

فرآوریشده در جیره ،میانگین افزایش وزن بدن جوجتههتا

اثر تیمارها بر وزن نسبی کل دستگاه گوار  ،پیشمعتده،

را به طور غیرمعناداری نسبت به تیمار پوستة سویا افتزایش

سنگدان ،لوزالمعده و رودة کور معنتادار نبتود .افتزودن منتابع

داد ،ولتتی بتتا تیمتتار شتتاهد و پوستتتة آفتتتابگردان تفتتاو

مختلف الیتا نتامحلول در جیتره ،طتول کتل رودة باریتک،

معناداری نداشت که با یافتههای سایر محققان معابقت دارد

همچنین طول ایلئو را افزایش داد ( p>0/05جدول .)3

[ .]6آنها گزار

هم راستا با نتاین معالعة حاضر ،گزار

کردند استتفاده از کتاه فترآوریشتده در

شده است کته

جیرة پولتهای تخمگذار سویة لتوهمن ،میتانگین افتزایش

تغذیة جوجه های گوشتی با سعوح مختلف الیا

وزن روزانه و میانگین وراک مارفی را از تفریا تا ستن

ویتاسل اثری بر وزن نسبی اندا های گوارشی نتدارد [.]16

پنن هفتگی افزایش میدهد.

در تضاد با نتاین این تحقیق ،افزایش وزن نستبی ستنگدان،

ضری

نامحلول

تبدیل کل دوره در پرندگان دریافت کنندة جیرة

دستگاه گوار  ،کبد و پانکراس در جوجههای گوشتتی بتا

کاه فرآوری شده بهتر از پرندگان تغذیه شده با جیرة حتاوی

تغذیة جیرة حاوی  3درصد پوستة آفتابگردان گزار

شده

پوستة آفتابگردان و سویا بود ( .)p>0/05هم راستا با نتتاین

است [.]12
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همچنین ،استفاده از دانه های تقعیتری شتک شتده بتا

افزایش داد [ .]7همچنین ،استفاده از سعوح مختلف پوستة

باال ،طول رودة باریک را نسبت

نخود در جیرة جوجه هتای گوشتتی موجت

افتزایش وزن

نستتبی ستتنگدان و کتتاهش  pHمحتویتتا

آن شتتد [.]10

محلول حاوی مقادیر الیا

به تیمار شاهد افتزایش داد [ .]21الیتا

جیترهای حرکتا

سنگدان بزرگ و توسعه یافته موج

دودی روده را افزایش میدهتد .طتول رودة بلنتدتر منعقتة

بهبود تحرک دستتگاه

سعحی را جهت هضم و جذب افزایش می دهتد ،بنتابراین

گوار

متیشتود .الیتا

باال در جیره ،رشد ماهیچة روده

موج

توسعة سنگدان میشود .بنتابراین ،متیتتوان گفتت

مواد وراکی حاوی الیا

را تحریک میکند و به افزایش جمعیتت میکروبتی روده و
رشد الیة ماهیچة روده میانجامد .گزار

نتامحلول حتاوی ذرا

توسعة سنگدان به منبع و اندازة ذرا
همچنین ،ذرا

شتده استت کته

الیا

الیتا

درشتت

بستتگی دارد.

به دلیل اینکه نسبت به ستایر اجتزای

طول رودة باریک در جوجه هتای گوشتتی تغذیته شتده بتا

جیره شبیتر استت ،تمایتل بته تجمتع در ستنگدان دارد.

سلولز و تراشههای چوب کوتاهتر از گروه شتاهد بتود [.]1

به عبارتی ،ذرا

ممکن است در سنگدان تجمع یابتد

همچنین ،بر ی محققین نیز کاهش طول رودة باریک را در

و نرخ عبور وراک را حداقل در بختش ابتتدایی دستتگاه

جوجه های گوشتی تغذیهشده با  3درصد پوستة آفتابگردان
در سنین  9و  21روزگی گزار

گوار

الیا

نتامحلول موجت

کاهش دهد [ .]10منتابع الیتا

کردند [ .]12کاهش طول

افزایش فعالیت سنگدان و تولیتد استید کلریتدریک بیشتتر

نتامحلول

بهبتود فعالیتت

رودة باریک در تیمارهتای دریافتتکننتدة الیتا

میشود [ .]8کتاهش  pHستنگدان موجت

ممکن است به دلیل تراکم کمتر مواد مغذی باشد که ستعح

پاسین و ابقای نیتروژن و افزایش محلولیت بختش معتدنی

کمتری را برای جذب فراهم میکند .از طرفی ممکن استت

وراک می شود که این تود جهتت جتذب متواد مغتذی
معلوب است [ .]5در آزمایش حاضر ،میانگین اندازة ذرا

قعر روده افزایش پیدا کند یا اینکه با تغذیتة الیتا  ،ستعح

منابع الیا

جذب مشابه یا بیشتر شود [.]1
وزن معلتتق و نستتبی ستتنگدان pH ،و متتادة شتتک
محتویا

آزمایشی به هم نزدیک بود و همان طتور کته داده هتا نشتان

سنگدان در سن  24روزگی تحت تأثیر تیمارهای

می دهتد اوصتیا

آزمایشی قرارنگرفت (جدول .)4

ستنگدان ،بته اتوص وزن و ،pH

تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرارنگرفت که بتا دادههتای

هم راستا با نتاین تحقیق حاضر ،گزار

محققان دیگر معابقت دارد [.]6

شده است کته

تغذیة جیرههای حاوی سلولز و پوستة یتوال  ،بتر درصتد
متتادة شتتک و  pHمحتویتتا

نامحلول مورد استفاده در جیره و نیز جیرههتای

استتتفاده از منتتابع مختلتتف الیتتا
موج

ستتنگدان در جوجتتههتتای

نتتامحلول در جیتتره،

افزایش تعداد باکتری های تولیدکنندة اسید الکتیتک

گوشتی در سن  21روزگتی تتأثیری نتدارد [ .]9بترعکس،

در رودة کور شد ( p>0/05جدول  .)5همچنین ،استفاده از

استفاده از منابع الیافی (کاه یا تفالة چغندرقنتد) وزن نستبی

کاه فرآوری شده تعداد باکتری های اشریشیاکلی را نسبت به

سنگدان را در پولتهای تخمگذار در سنین  5و  10هفتگی

تیمار شاهد بهطور غیرمعناداری کاهش داد.
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جدول  .4اثر منابع مختلف الیاف بر خصوصیات سنگدان جوجههای گوشتی در سن  24روزگی
تیمار

وزن معلق

وزن نسبی

(گر )

(درصدی از وزن زنده)

مادة شک

pH

(درصد)

شاهد

16/85

1/94

4/04

39/53

کاه گند

17/24

1/82

3/71

37/52

پوستة آفتابگردان

15/78

1/82

3/76

39/53

پوستة سویا

17/20

2/02

4/01

37/23

SEM

0/61

0/06

0/19

0/83

0/3323

0/1192

0/5235

0/1367

P value

 :SEMعای استاندارد میانگینها

جدول  .5اثر منابع مختلف الیاف بر جمعیت باكتریهای تولیدكنندة اسید الكتیک و اشريشیاكلی رودة كور
(لگاريتم واحد تشکیل كلونی به ازای گرم محتويات)
تیمار

اسید الکتیک

اشریشیاکلی

شاهد

10/39b

11/14

کاه گند

11/12a

10/68

پوستة آفتابگردان

11/02a

10/76

پوستة سویا

10/99a

10/98

SEM

0/10

0/12

P value

0/004

0/094

 :a-bتفاو

ارقا با حرو

نامشابه در هر ستون معنادار است (.)p< 0/05

 :SEMعای استاندارد میانگینها

ترکیتت

قابلیت دسترسی سوبسترا ،ترکی

جیتتره ،نتتوع و مقتتدار پلتتیستتاکاریدهای

گونههای باکتریایی را در

غیرنشاسته ای (محلول یا نامحلول) ،ویسکوزیته ،نوع غله و

انتهای دستگاه گتوار

سایر عوامل مرتبط با جیره بر جمعیت میکروبی رودة متؤثر

نامحلول از طریق افزایش ترشح موستین و متعاقبتاً تستهیل

است [ .]1جمعیت میکروبی ایلئو جوجههای گوشتتی بتر

کلنی شدن باکتری های مفید روده ،آثتار تود را بتر ایمنتی

عملکرد روده و در نتیجه هضم و جتذب متواد مغتذی اثتر

نتامحلول در افتزایش

می گذارد .مواد مغذی جذبنشده سوبسترای مناس

بروز می دهد .به عالوه ،نقتش الیتا
ایمنتتی بتتا تخمیتتر الیتتا

بترای

میکروب های موجتود در بختش پتایینی دستتگاه گتوار
(بخش انتهایی ایلئو و رودة کور) است .تغییرا

تحتت تتأثیر قرارمتی دهتد .الیتا

در قستتمت لفتتی روده ،تولیتتد

اسیدهای چرب کوتتاه زنجیتر و آثتار ضتدباکتریایی آنهتا
سازوکار دیگری برای توجیه اثر الیا

جیرهای،
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نامحلول بر جمعیت

اثر منابع مختلف الیاف نامحلول بر عملکرد و جمعیت میکروبی رودة كور جوجههای گوشتی

Engineers, St. Joseph, MO.
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Abstract
The effect of different sources of insoluble fiber on performance, gastrointestinal tract (GIT) traits and
cecal microbial population was studied with 320 day-old chickens, Ross 308 broilers from 1 to 24 days of
age in a completely randomized design by 4 treatments, 4 replicates, and 20 chickens in each replication.
Experimental treatments include control (corn-soybean meal) which was diluted by 3% of treated wheat
straw, sunflower and soy hulls. Feed intake was not affected by treatments from 1 to 24 days of age. Body
weight gain increased in treated wheat straw group than to soy hull group. In addition, feed conversion
was improved in broiler feeding by treated wheat straw compared to sunflower and soy hulls (p<0.05) but
its difference with control treatment was not significant. Weight of the GIT organs and gizzard
characteristics was not affected by treatments at 24 days of age. Insoluble fiber sources increased lactic
acid bacteria (p<0.05) and decreased Escherichia coli in the ceca than to control diet. Based on current
results, diet dilution with 3% insoluble fiber did not have negative effect on growth performance but
improved beneficial ceca microflora in broiler chickens.
Keywords: broiler chicken, gastrointestinal tract characteristics, soy hull, sunflower hull, wheat straw.
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