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 چكيده

هاای خاوني    خصوصيات الشه، قابليات هضام ایلئاومي ماواد م اذی و برخاي فراسانجه        رشد، عملكردتأثير افزودن سبوس برنج بر 
 4 روزه سویة راس در قالب طرح کامالً تصاادفي باا   ي )مخلوط نر و ماده( یکقطعه جوجة گوشت 445های گوشتي با استفاده از  جوجه
درصاد   0/3و  0، 0/4هاای حااوی    در هر تكرار بررسي شد. تيمارهای آزمایشي شامل جيرة شاهد و جياره  قطعه 14تكرار و  0تيمار، 

زودن سابوس بارنج باه جياره باعاث کااهش       سبوس برنج بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که اگرچه در تمامي سطوح مصارفي، افا  
(، ولي تأثير p<50/5معناداری در ميزان خوراک مصرفي و افزایش وزن روزانه در طول دورة آغازین، رشد و در کل دورة پرورش شد )

ج های گوشتي در کل دورة پرورش نداشت. اگرچه افزودن سطح پن نامطلوبي بر ضریب تبدیل خوراک و شاخص کارآیي توليد جوجه
( ولاي ایان افازایش سابب     p<50/5درصد سبوس برنج باعث افزایش معنادار وزن نسبي دوازدهه و ایلئوم نسبت به گروه شاهد شد )

صورت خطي افزایش یافات   های گوشتي به جوجه  بهبود قابليت هضم مواد م ذی نشد. وزن نسبي کبد با افزودن سبوس برنج به جيره
(50/5>pولي وزن نسبي بورس فاب ،)هاای حااوی سابوس بارنج تفااوت معنااداری باا         های ت ذیه شده باا جياره   ریسيوس در جوجه

طور  درصد سبوس برنج، غلظت گلوکز سرم خون را به 0/3ها با جيرة حاوی  (. ت ذیة جوجهp>50/5های گروه شاهد نداشت ) جوجه
(. افزودن سابوس  p<50/5سبوس برنج افزایش داد )درصد  0و  0/4های حاوی  های ت ذیه شده با جيره معناداری در مقایسه با جوجه

(. نتایج این مطالعه نشان p<50/5طور خطي افزایش داد ) های گوشتي را به سرم خون جوجه VLDLبرنج به جيره، غلظت کلسترول و 
 های گوشتي مناسب نيست. داد که، استفاده از سبوس برنج به صورت خام و بدون فرآوری در جيرة جوجه

 های داخلي، جيرة مصرفي، سرم خون، فيبر نامحلول، مرغ گوشتي. اندام ها: واژه كلید
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 مقدمه

یاا   گياهاان  مصارف  قابال  هاای  قسامت  خوراک شامل فيبر

 هضم مقابل در که ها است، کربوهيدرات از ترکيبات مشابهي

 و یاا  کامال  طاور  باه  و بوده مقاوم کوچک رودة در جذب و

 خوراک شوند. فيبر ير ميتخم بزرگ رودة در آنها از قسمتي

 و ترکيباات  لي ناين  الي وسااکاریدها،  ساکاریدها، پلي شامل

 در معموالً فيبر حاو  ها  [. خوراک1است ] گياهي ضميمة

 در فيبر از استفاده و شوند استفاده م  نشخوارکنندگان ت ذیه

 فيزیكي دليل خصوصيات به بيشتر گوشتي های جوجه جيرة

 مثبات آن  تأثير جيره طيور، در فيبر فواید جمله است. از آن

 و روده حجام  و انادازه  ویاژه  به گوارش دست اه ساختار بر

 . وجاود بخاش  [18]اسات   کوچک رودة پرزهایهمچنين 

 هضامي  مواد چسبندگي افزایش باعث جيره در محلول فيبر

 مختلا   ها  راه از م ذی مواد به دسترسي در روده، کاهش

 گاوارش  دسات اه  از دماوا  سارعت عباور   بار  منفاي  تأثير و

طياور   خوراک فيبر در معمول منبع مهمترین شود. غالت مي

 فيبار  زیاادی  ميزان حاوی و بوده صنعتي پرورش در شرایط

 بار  منفاي  ایجااد آثاار   باعاث  کاه  آب هساتند  در محلاول 

. اليااف  [7]شاوند   گوارش ماي  دست اه در جذب فرآیندهای

در  هضم فرآیند بر منفي تأثير تنها نه سلولز، ویژه به نامحلول،

 و روده شناساي  ریخات  بر مفيدی نيز آثار بلكه ندارند روده

 از استفاده نتيجه دارند. در دست اه گوارش در جذب فرآیند

 ماواد  ساایر  جاذب  و هضام  بهبود تواند به مي جيره در آنها

 [.4شود ] منجر گوارش دست اه در م ذی

تفاااوت در ساااختار و خصوصاايات منااابع فيبااری، بااا  

تواناد نارخ عباور، اسايدیته ماواد       کارهای مختل  ميسازو

هاای   هضمي و توليد اسايدهای چارب فارار را در قسامت    

[. باا  18مختل  دست اه گوارش تحات تاأثير قارار دهاد ]    

توجه به آثار فيبر خاوراک بار مصارف اختيااری خاوراک،      

هاای   ها، تحریک دست اه گوارش و توليد آنازیم  اندازه اندام

با توجه به نوع فيبار متفااوت اسات.     گوارشي، پاسخ پرنده

هاای گوارشاي و    پرندگان با افزایش طول روده و وزن اندام

هاای مختلا  دسات اه     همچنين ت يير نرخ عبور از قسامت 

دهناد.   گوارش به ت ييرات ميزان فيبر خام خوراک پاسخ مي

افزایش فيبر خوراک، بخصوص افزایش ميزان فيبر نامحلول 

معاده،    [، کاهش وزن پيش4ه ]جيرة سبب کاهش طول رود

طاور کلاي    افزایش وزن سن دان و محتویات سن دان و باه 

شود. متأسفانه ایان   سبب بهبود عملكرد دست اه گوارش مي

های  [. سویه14ت ييرات با کاهش بازده الشه همراه هستند ]

هاای گوشاتي تواناایي بااالیي بارای مصارف        جدید جوجه

سازی را در  الیي از رقيقتوانند سطوح با خوراک دارند و مي

جيره خود نسبت به آنچه مورد انتظار اسات تحمال کنناد.    

های پلت شاده کاه    ها با جيره عالوه بر این ت ذیه این سویه

دارای مقدار انرژی باالیي هستند ممكن است سبب افزایش 

وری  بيش از اندازة خوراک مصرفي و در نتيجه کاهش بهره

ساازی جياره     د که با رقيقخوراک و افزایش چربي الشه شو

 [.16توان از بروز آن جلوگيری کرد ] با فيبر مي

 کارد گوناه اساتنباط    توان این ميبا توجه به مطالب فوق 

دليال   گوشاتي باه   هاای  جوجاه  جياره  در فيبر از استفاده که

 دسات اه  ساختمان مثبت بر فيزیكي، سبب تأثير خصوصيات

دسات اه   در جاذب  و هضم فرآیند [، بهبود18و  4گوارش ]

وری از خوراک و کااهش چرباي    بهره، افزایش [4]گوارش 

بررساي اثار    تحقياق شود. هدف از انجام این  [ مي16الشه ]

اسااتفاده از سااطوح مختلاا  ساابوس باارنج باار عملكاارد،  

خصوصيات الشه و قابليت هضمي ایلئومي مواد م اذی در  

 های گوشتي بود. جوجه

 

 ها مواد و روش

روزه مخلوط نر و ماده  گوشتي یکقطعه جوجه  445تعداد 

از شرکت مرغ مادر اراک واقاع در   758سویة تجاری راس 

خریداری و به محض ورود به سالن نخسات   استان مرکزی

طور تصادفي به چهار تيمار آزمایشاي و   کشي شده و به وزن
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قطعه جوجه( تقسيم شدند.  14پنج تكرار )هر تكرار شامل 

ای هر واحد آزمایشاي در  ه وزن کل و ميان ين وزن جوجه

در این آزمایش دو گيری و محاسبه شد.  ابتدای دوره، اندازه

 44-44روزگااي( و رشااد ) 41-1جياارة غااذایي آغااازین )

[ تنظايم  45اسااس احتياجاات توصايه شاده ]     روزگي( بار 

هاای ماورد اساتفاده دارای انارژی و پاروتئين       شدند. جيره

امل تيماار  (. تيمارهای آزمایشي شا 1یكسان بودند )جدول 

درصد سبوس برنج  0/3و  0، 0/4های حاوی  شاهد و جيره

درصاد پاروتئين و    0/11بودند. سبوس مورد استفاده دارای 

درصد فيبر خام بود. مقدار خوراک مصرفي به ازای هر  6/8

و در اختياار آنهاا قارار     صورت هفت اي محاسابه    جوجه به

 صاورت  گرفت. در کل دورة دسترسي به آب و خوراک باه 

کشي بصاورت هفت اي انجاام و قبال از هار       آزاد بود. وزن

ها سه تاا چهاار سااعت گرسان ي داده      کشي به جوجه وزن

هاای   شد. مقدار خاوراک مصارفي و افازایش وزن جوجاه    

های آغازین )یک تاا   گوشتي در تيمارهای مختل  در دوره

روزگاي( و کال دورة پارورش     44-44روزگي(، رشد ) 41

شد. تعداد تلفات هار پان باه     ش روزگي( گزار 44)یک تا 

و تعاداد تلفاات در محاسابة خاوراک      صورت روزانه ثبت 

 مصرفي و افزایش وزن منظور شد.

 استفاده شد. 4برای تعيين شاخص کارآیي توليد از رابطة 

(1) 

 
روزگي، دو قطعه جوجه از هر تيمار به طور  44در سن 

زیاه  تصادفي انتخاب و جداگانه وزن کشي، ذبح و مورد تج

گياری شاامل وزن    الشه قرار گرفتند. صافات ماورد انادازه   

ای، سااينه، ران، پشاات، قلااب،  زنااده، وزن الشااة آشااپزخانه

سن دان، کبد و وزن کل دست اه گوارش بود. عالوه بر ایان  

برای هر پرنده، وزن بافت و غادد ماؤثر در سيساتم ایمناي     

گياری و   ها از قبيل بورس فابرسيوس و طحال اندازه جوجه

گيری بر حسب  های مورد اندازه شد. تمام اجزا و بافت بت ث

درصااد وزن زنااده بيااان و آناااليز شاادند. همچنااين وزن    

معاده، سان دان،    دان، پايش  های گوارشي شاامل چيناه   اندام

 کاور  هاای  روده، ایلئاوم و روده  لوزالمعده، دوازدهاه، تهاي  

گيری و به صورت درصدی از وزن زنده بيان شادند.   اندازه

هاای مختلا  روده کوچاک شاامل      ن طول قسامت همچني

روده و ایلئوم و نيز ميان ين طول هر دو رودة  دوازدهه، تهي

 شد. گيری  کور اندازه

روزگاي   44های خوني، در سان   برای ارزیابي فراسنجه

دورة آزمایش از هار تكارار دو قطعاه جوجاه باه صاورت       

گياری از وریاد باال،     تصادفي انتخاب شدند. پس از خاون 

های خون به آزمایش اه منتقل و برای جدا شدن سارم   هنمون

از لخته به مدت دو تا چهار ساعت در دمای اتاق ن هداری 

شدند. پس از گذشت این زمان برای اطمينان از عدم بااقي  

دور  7555دقيقه باا سارعت    15ماندن لخته خون به مدت 

های سرم جداسازی  در دقيقه سانتریفيوژ شدند. سپس نمونه

گياری    ه ميكروتيو  منتقل شادند و تاا زماان انادازه    شده ب

گاراد   درجاة ساانتي   -45های مورد نظر در دماای   فراسنجه

هااای خااوني شااامل گلااوکز،   ن هااداری شاادند. فراساانجه

اوریاک،   تام، پروتئين، آلبومين، اسيد گليسرید، کلسترول تری

HDL ،LDL  وVLDL باا  ي گوشات  یهاا  سرم خون جوجه

شارکت   یتجاار  تيا ک وسيلة هو ب يمیه از روش آنزداستفا

 گيری شد.  اندازهپارس آزمون 

گيری قابليت هضم ایلئومي ماواد م اذی، از    هانداز برای

. شدفاده ي استخارجنشان ر عنوان  ( بهTiO2اکسيد تيتانيوم )

یک گارم  ها ميزان  هپایاني جوج ةروزگي به جير 73در سن 

ضافه شاد و باه   ا نشان رعنوان  اکسيد تيتانيوم به بر کيلوگرم

 44. در سان  گرفتها قرار  هروز در اختيار جوج پنج مدت

قطعه جوجه از هر تكارار انتخااب و باه روش     ، دوروزگي

و آوری  عجما آنهاا  قطع گردني کشتار و محتویات ایلئاومي  

 -45تا زمان انجام آزمایشات مربوطاه در فریازر در دماای    

 گراد ن هداری شدند.  درجة سانتي
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 های آزمایشی هی تشکیل دهنده و تركیب مواد مغذی جیر. اجزا1جدول 

 مواد خوراکي)درصد(
 رشد  آغازین

 0/3 0 0/4 صفر  0/3 0 0/4 صفر

 33/48 44/04 83/00 74/03  63/44 34/46 33/05 86/04 ذرت

درصاااد  48کنجالاااة ساااویا ) 

 پروتئين(

64/78 44/73 80/73 43/45  30/77 36/77 18/74 73/74 

 04/0 34/4 37/7 14/7  31/4 35/7 35/4 35/1 روغن سویا

 0/3 0 0/4 5  0/3 0 0/4 5 سبوس برنج

 75/1 76/1 41/1 43/1  37/1 85/1 86/1 34/1 کلسيم فسفات  دی

 55/1 55/1 55/1 55/1  40/1 47/1 45/1 13/1 کربنات کلسيم

 40/5 40/5 40/5 40/5  40/5 40/5 40/5 40/5 1مكمل ویتامينه

 40/5 40/5 40/5 40/5  40/5 40/5 40/5 40/5 4يمكمل معدن

 46/5 46/5 43/5 43/5  71/5 74/5 74/5 74/5 نمک

 553/5 15/5 14/5 17/5  46/5 48/5 75/5 74/5 ليزین -ال

 40/5 44/5 44/5 41/5  76/5 70/5 74/5 77/5 متيونين -دی ال

 54/5 54/5 50/5 50/5  14/5 10/5 16/5 13/5 ترنونين

 13/5 13/5 13/5 18/5  58/5 58/5 53/5 53/5 بنات سدیمکر بي

 ترکيبات محاسبه شده

 انرژی قابل سوخت و ساز

 )کيلو کالری بر کيلوگرم(

4355 4355 4355 4355  7505 7505 7505 7505 

 0/13 0/13 0/13 0/13  0/41 0/41 0/41 0/41 پروتئين خام )درصد(

 57/1 55/1 57/1 57/1  48/1 48/1 48/1 48/1 ليزین قابل هضم )درصد(

متيونين + سيستئين قابل هضام  

 )درصد(

30/5 30/5 30/5 30/5  85/5 43/5 85/5 85/5 

 63/5 63/5 63/5 63/5  86/5 86/5 86/5 86/5 ترنونين قابل هضم )درصد(

 33/5 33/5 33/5 33/5  36/5 36/5 36/5 36/5 کلسيم )درصد(

 63/5 63/5 60/5 67/5  38/5 33/5 30/5 37/5 فسفر )درصد(

 510/5؛  K3گرم ویتاامين  ميلي 4المللي کوله کلسيفرول؛   واحاد بين 4555؛ Aالمللي ویتامين  واحد بين 3555. مكمل ویتامينه مورد استفاده حاوی 1

 4گرم نياسين؛  ميلي 70ميلي گرم بيوتين؛  1/5ميلي گرم اسيد فوليک؛  1گرم ریبوفالوین؛  ميلي 6/6گرم تيامين؛   ميلي 8/1؛  B12گرم ویتامين  ميلي

 گرم کولين کلراید در هر کيلوگرم بود. ميلي 405گرم پيریدوکسين و  ميلي

گرم  ميلي 155گرم ید؛  ميلي 1گرم سلنيم،  ميلي 4/5گرم سولفات مس،  ميلي 15گرم سولفات من نز؛  ميلي 155. مكمل معدني مورد استفاده حاوی 4

 گرم آهن بود. يميل 05سولفات روی و 
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های ایلئومي باا   ها و نمونه ميزان اکسيد تيتانيوم در جيره

استفاده از دست اه اساپكتروفتومتر تعياين و قابليات هضام     

ایلئومي مادة خشک، مادة آلي، پروتئين، چربي، الياف خاام،  

NDF و ADF ( محاسبه شد.7با استفاده از رابطة ) 

(4) 

 
 افزار نرم یش با استفاده ازآزماهای حاصل از  هتمامي داد

[ بااا اسااتفاده از ماادل زیاار 47( ]1/3)نسااخه  SAS آماااری

 تجزیه و تحليل شدند:

(7) Yij = µ + Ti + eij 

، μ ماار؛ يت نياما  iمربوط به باره   ة، مشاهدYiکه در آن 

 eijو  ماار ي، اثار ت Tiصفت مورد نظار؛   یجامعه برا نيان يم

ها  نميان ي ةقایسم.  تصادفي مربوط به مشاهده است یخطا

 یداراکرامار و در ساطح معنا    -آزماون تاوکي   با استفاده از

انجام شد. آثار خطي و درجة دوم تيمارهای آزمایشي  50/5

 های مستقل بررسي شد. با استفاده از مقایسه

 

 نتايج و بحث

کااهش مصارف   افزودن سابوس بارنج باه جياره موجاب      

رشاد و  روزانه در مرحلاة آغاازین،   خوراک و افزایش وزن 

. در توافاق باا ایان نتاایج     (p<50/5کل دورة پرورش شد )

با افزایش سطح سبوس برنج از صفر  گزارش شده است که

درصد جيره، افزایش وزن روزانه و مصرف خاوراک   75به 

 باات يوجاود ترک [. 13یاباد ]  های گوشتي کاهش ماي  جوجه

 عملكاارد در ساابوس باارنج باعااث کاااهش  یا یهضاادت ذ

 هاای موجاود،   گازارش طباق  شاود.   مي يگوشت یها هجوج

 و نينيهمااگلوت  و نيپسا یکننده تر مانند ممانعته يباتيترک

 یا یهضادت ذ عوامال  از جملاه   [13] نياميا کنناده ت  ممانعت

موجود در سبوس برنج بوده که باعث کااهش عملكارد در   

سبوس برنج  یسطوح باال با شده هیت ذ يگوشت یها هجوج

 يو وزن نساب  رشد شیافزا ها باعث هبازدارند نیشوند. ا يم

دفاع  عاث  با هاا  هبازدارناد  نیابه عالوه . دنشو يم لوزالمعده

ی کاه حااو  شاوند   ماي  پساين موتريو ک پساين تر یها یمآنز

هاا موجاب عادم     یمآناز  نیاست. دفع ا نيستئيس اسيدآمينه

موجاب   تیدر نها شده و يه مصرفنيآم هایدياس در تعادل

حياوان  ملكارد  و کااهش ع وساز  فرآیند سوختاختالل در 

[. باه عاالوه افازودن پوساته بارنج باه جيارة        10شاود ]  مي

هااای گوشااتي بااا اثاار پرکنناادگي دساات اه گااوارش  جوجااه

تواند موجب مصرف خوراک شود. به هرحال باید توجه  مي

داشت که فيبر موجود در سبوس برنج عامل اصلي محادود  

کنندة مصرف سبوس برنج و کااهش عملكارد توليادی در    

[. در مطالعاة حاضار،   13های گوشتي نيسات ]  جيرة جوجه

سبوس برنج در تمامي سطوح مصرفي باعث کاهش مقادار  

مصاارف خااوراک و افاازایش وزن روزانااه شااد ولااي تااأثير 

نامطلوبي بر ضریب مصارف خاوراک و شااخص کاارآیي     

توليد نداشت. در م ایرت باا نتاایج حاضار گازارش شاده      

 0/4باا  گوشاتي    هاای  هاای جوجاه   سازی جيره است، رقيق

درصد سبوس نخود سبب بهباود عملكارد، قابليات هضام     

شد، اماا افازودن     ایلئومي پروتئين خام و ساختمان موکوس

ها تأثيری بر هايچ   درصد به جيره 0/3پوستة نخود به ميزان 

هاای   یاک از صافات عملكاردی ماورد مطالعاه در جوجاه      

[. در م ایرت با نتایج پژوهش حاضار،  15گوشتي نداشت ]

باه  ناامحلول  منبع فيبار  عنوان  سلولز بهیشي افزودن در آزما

هاای گوشاتي    موجب افزایش خوراک مصرفي جوجهجيره 

افزایش مصرف خوراک در پرندگان ت ذیه شده باا   .[4شد ]

در مطالعاات قبلاي    فيبار ناامحلول  های رقيق شده باا   جيره

تار خاوراک از دسات اه     تخليه ساریع  ةممكن است در نتيج

جيره و ناوع   فيبر فاوت در نوع و سطحت [.3] گوارش باشد

در این آزماایش   (خالص، نيمه خالص و یا کاربردی)جيره 

یال اصالي م اایرت    با آزمایشات دی ر ممكن اسات از دال 

 .باشدحاصل نتایج 
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 های گوشتی . تأثیر سطوح مختلف سبوس برنج در جیره بر خصوصیات عملکرد جوجه2جدول 

 فراسنجه

 سبوس برنج )درصد(

SEM P-Value 

 های مستقل مقایسه

 خطي 0/3 0 0/4 صفر
 درجه

 دوم

روزگاي )گارم در   41تاا   1مصرف خاوراک  

 روز(
a 07/01  85/46 b 43/44 b 43/44 b 84/5  5556/5  5550/5  5577/5  

43/73 روزگي )گرم در روز(41تا  1افزایش وزن  a 84/74 b 37/71 b 83/71 b 30/5  5556/5  5557/5  5160/5  

78/1 روزگي41تا  1ضریب تبدیل   47/1  45/1  40/1  57/5  4477/5  1353/5  3430/5  

 روزگي  44تا  44مصرف خوراک 

 )گرم در روز(
17/103 a 06/148 b 60/146 b 73/140 b 83/1  5557/5  5551/5  5438/5  

37/31 روزگي)گرم در روز( 44تا  44افزایش وزن  a 74/35 ab 73/66 b 61/63 b 47/1  5475/5  5533/5  4804/5  

41/4 روزگي 44تا  44یل ضریب تبد  11/4  41/4  10/4  54/5  1137/5  0646/5  0736/5  

 روزگي  44تا  1مصرف خوراک 

 )گرم در روز(
84/154 a 75/33 b 33/30 b 87/30 b 13/1  5551/5  5551/>  5477/5  

75/04 روزگي )گرم در روز( 44تا  1افزایش وزن  a 08/01 b 16/43 b 30/43 b 34/5  5514/5  5550/5  5604/5  

37/1 روزگي 44تا  1ب تبدیل ضری  83/1  30/1  37/1  54/5  0531/5  6851/5  3537/5  

36/486 شاخص کارایي توليد a 18/434 ab 01/403 b 33/437 ab 43/0  5174/5  5088/5  5138/5  

a-bتفاوت ميان ين : ( 50/5ها با حروف غيرمشابه در هر ردی  معنادار است>p). 

SEMها : خطای استاندارد ميان ين 
 

 یهاا  جوجه يداخل های مالشه و اندااجزای  ين نسبوز

بارنج در   سابوس ساطوح مختلا    کننادة   ي مصارف گوشت

ي کبد و غدة باورس  آورده شده است. وزن نسب( 7) جدول

طور معناداری تحات تاأثير ساطوح مختلا       فابریسيوس به

کباد  وزن  که ، به طوری(p<50/5)سبوس برنج قرار گرفت 

سابوس بارنج در جيارة     صورت خطي با افزایش مصرف به

وزن غاادة بااورس  (.p<50/5هااا، افاازایش یافاات ) جوجااه

 0/4های ت ذیه شده با جيارة حااوی    فابریسيوس در جوجه

هاای ت ذیاه شاده باا      درصد سبوس برنج نسبت به جوجاه 

درصد سبوس برنج افزایش معنااداری   0/3های حاوی  جيره

هاای   نشان داد، ولي با وزن غدة بورس فابریسيوس جوجاه 

 0هاای حااوی    هاای مصارف کننادة جياره     اهد و جوجهش

(. 7درصد سبوس برنج تفاوت معناداری نداشات )جادول   

ت ذیااة در تأیيااد نتااایج حاضاار محققااان نشااان دادنااد کااه 

درصاد سابوس    45های گوشتي با سطوح بااالتر از   جوجه

طور معناداری سبب افزایش وزن کبد آنهاا   برنج در جيره، به

ای موجاود در سابوس بارنج     یاه [. عوامل ضاد ت ذ 13] شد

های ترپسين، هماگلوتينين، فيتااز و عامال    همانند بازدارنده

هاای داخلاي    توانند آثار ناامطلوبي بار انادام    ضد تيامين مي

تاوان   ها ماي  های گوشتي داشته باشند که از جمله آن جوجه

به هاپيرتروفي لوزالمعده و بازرگ شادن کباد اشااره کارد      

شي گزارش شد که افزودن پوسته [. به هرحال در پژوه13]

یوالف به جيره، تأثيری بر اجزای مهام الشاه شاامل ران و    

[ بياان  41[. در گزارشاي دی ار محققاان ]   6سينه نداشات ] 
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داشتند کاه افازودن فيبار فارآوری شاده باه جيارة غاذایي         

های گوشاتي باعاث افازایش سارعت رشاد، بهباود        جوجه

هاای   ضریب تبدیل غذایي و افازایش درصاد وزن قسامت   

شاود   مختل  الشه مانند سينه و ران نسبت به وزن زنده مي

دسات آماده در ایان پاژوهش م اایرت دارد.       که با نتایج به

هاای غاذایي دارای    کننده جياره  های گوشتي مصرف جوجه

داری  درصد فيبر نامحلول دارای اختالف معناا  30/5تا  0/5

در راناادمان الشااه و وزن گوشاات سااينه نساابت بااه سااایر 

[. از طرفاي دی ار محققاين    44های آزمایشي بودناد ]  گروه

هاای   [ نتایج متفاوتي بيان کردند، آنها دریافتند که گاروه 44]

هاای   دریافت کننده جيره غذایي با فيبر باال نسبت باه جياره  

غذایي با فيبر پایين موجب کاهش بازده الشه شدند که این 

در جيارة   تواند به نوع و ميزان فيبر ماورد اساتفاده   نتایج مي

غذایي مربوط باشد. در آزمایشي اساتفاده از فيبار ناامحلول    

باعث افزایش وزن، سرعت رشاد بيشاتر و بهباود ضاریب     

هایي از الشه مانناد   تبدیل غذایي شد و درصد وزن قسمت

وزن عضالت سينه و ران را افزایش داد، همچناين اساتفاده   

 از فيبر نامحلول در جيره باعث کااهش چرباي بطناي، وزن   

 [.44کبد و سن دان شد]

 

های  . تأثیر سطوح مختلف سبوس برنج در جیره بر وزن نسبی )درصد( اجزای الشه )نسبتی از وزن الشه( و اندام3جدول 

 های گوشتی داخلی)نسبتی از وزن زنده( جوجه

 فراسنجه
 سبوس برنج )درصد(

SEM P-Value 

 مقایسات مستقل

 درجة دوم خطي 0/3 0 0/4 صفر

84/35 1ه الشه الشهبازد  54/31  80/64  35/63  745/1  7433/5  4447/5  7638/5  

68/44 1سينه  54/40  07/44  81/47  745/5  6644/5  4304/5  4744/5  

68/13 1ران  54/45  35/13  80/13  455/5  3781/5  8704/5  6457/5  

84/47 1پشت  73/47  04/47  37/44  415/5  4338/5  1304/5  8635/5  

13/17 1دست اه گوارش  44/14  44/14  58/14  415/5  1846/5  1010/5  1607/5  

75/7 1سن دان  70/7  40/7  45/7  115/5  8738/5  4830/5  6381/5  

47/5 پيش معده   44/5  48/5  05/5  545/5  1468/5  5437/5  3713/5  

08/4 کبد  b 63/4 b 50/7 a 58/7 a 155/5  5543/5  5556/5  3404/5  

17/5 طحال  14/5  17/5  14/5  558/5  8146/5  6856/5  3531/5  

40/5 قلب   48/5  48/5  40/5  515/5  4443/5  3451/5  1447/5  

58/5 بورس فابریسيوس  ab 15/5 a 58/5 ab 53/5 b 556/5  5761/5  5187/5  5363/5  

68/44 سن دان  43/44  14/44  07/44  345/5  4168/5  1144/5  7433/5  

74/7 پيش معده به دست اه گوارش   57/7  07/7  61/7  345/5  4375/5  1668/5  7347/5  

40/18 کبد به دست اه گوارش  c 43/45 b 86/45 b 63/47 a 065/5  5551/>  5551/>  0168/5  

84/5 طحال به دست اه گوارش   33/5  30/5  38/5  57/55  6333/5  7346/5  0483/5  
a-cتفاوت ميان ين : ( 50/5ها با حروف غيرمشابه در هر ردی  معنادار است>p). 

SEMها ان ين: خطای استاندارد مي 
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 نيان يا بار م در جيره برنج  سبوسسطوح مختل   ريثأت

 یهاا  روده جوجاه  هاای مختلا    ي و طول قسمتوزن نسب

گوناه کاه    نشان داده شده است. هماان  4ي در جدول گوشت

شود، نسبت وزن دوازدهه باه وزن بادن تحات     مالحظه مي

کاه   طاوری  تأثير افزودن سبوس برنج به جيره قرار گرفت به

هاای   های ت ذیه شده با جيره نجه در تمامي جوجهاین فراس

هاای   طور معناداری بااالتر از جوجاه   حاوی سبوس برنج به

نسبت وزن ایلئوم به وزن بدن نيز باه   .(p<50/5)شاهد بود 

صورت خطي تحت تاثير افزودن سبوس برنج به جيره قرار 

هایي کاه باا جياره     این نسبت در جوجه(. 4گرفت )جدول 

طااور  د سابوس بارنج ت ذیاه شادند باه     حااوی پانج درصا   

هاای ت ذیاه    های شااهد و جوجاه   معناداری باالتر از جوجه

درصااد ساابوس باارنج بااود   0/4شااده بااا جياارة حاااوی  

(50/5>p) نسبت وزن دوازدهه به وزن دست اه گوارش به .

صورت غيرخطي تحت تأثير افزودن سبوس برنج به جياره  

رة حاوی پنج های ت ذیه شده با جي قرار گرفت و در جوجه

هاای   طور معناداری بيشاتر از جوجاه   درصد سبوس برنج به

. نسبت وزن رودة کور به وزن دست اه (p<50/5شاهد بود )

گوارش نيز باه صاورت غيرخطاي تحات تاأثير تيمارهاای       

نحااوی کااه ایاان فراساانجه در   آزمایشااي قاارار گرفاات بااه 

درصاد سابوس بارنج     0/4های ت ذیه شده با ساطح   جوجه

درصاد   0/3های ت ذیه شده با جيرة حاوی  هنسبت به جوج

باالتر بود ولاي باا    (p<50/5)طور معناداری   سبوس برنج به

(. نتاایج  4سایر تيمارها اختالف معناداری نداشت )جادول  

پژوهش حاضر نشان داد که نسبت وزن رودة کاور باه وزن   

صورت غيرخطي تحت تاأثير ساطوح مختلا      کل روده به

هاای ت ذیاه    ر گرفت و در جوجاه سبوس برنج در جيره قرا

طاور   درصاد سابوس بارنج باه     0/4شده باا جيارة حااوی    

ساایر   (.p<50/5هاا باود )   معناداری باالتر از ساایر جوجاه  

گيری شده در رابطه با وزن روده تحات   های اندازه فراسنجه

(. همچناين  p>50/5تأثير تيمارهای آزمایشي قرار ن رفتند )

ی مختلا  روده  هاا  طول و نسابت طاول باه وزن قسامت    

های گوشتي مورد مطالعه تحت تأثير مصرف سطوح  جوجه

 (.4؛ جدول p>50/5مختل  سبوس برنج قرار ن رفتند )

ها مختل  رودة مرغ باه ت ييارات جيارة غاذایي      بخش

ای که فيبر جيرة غاذایي )محلاول یاا     دهد به گونه پاسخ مي

نامحلول( وزن و طول دست اه گوارش را تحت تاأثير قارار   

دهد به این صورت کاه هام وزن و هام طاول دسات اه       مي

یابد.  گوارش با افزایش سطوح فيبر جيرة غذایي افزایش مي

این افزایش بارای وزن و طاول رودة کاور بيشاتر از ساایر      

[. وجاود فيبار در جيارة غاذایي     3هاای روده اسات ]   بخش

باعث افزایش رشد و توسعه دست اه گوارش از نظار طاول   

های دست اه گوارش از نظر انادازه   بافتها و  شود، سلول مي

شوند )هایپروتروفي(، با ایان وجاود افازایش     نيز بزرگ مي

هاای دسات اه    طول و اندازة روده کور بيشتر از سایر قسمت

اثار فيبار   [. محققاان  14گيرند ] گوارش تحت تأثير قرار مي

دساات اه گااوارش در  ةگناادم باار توسااع ةنااامحلول و داناا

بررسي کرده و نشان روزه را  41 تا یکهای گوشتي  جوجه

موجاب   ،درصد خاک اره در جيره ششاستفاده از دادند که 

شاد ولاي   اجزای دست اه گاوارش   ةافزایش وزن نسبي هم

کوچاک در   ة. البتاه طاول رود  سلولز تأثيری بر آنها نداشت

. [4] باود  شااهد تار از گاروه    گروه ت ذیه شده با فيبر کوتاه

 ةليوسا  هپرنادگان با  دهند که  يطور کلي مطالعات نشان م به

عباور   سارعت  نيهمچنا و  هاا  ندامطول روده و وزن ا رييت 

باه   ساریعاً  گاوارش  ةهاای مختلا  لولا    تقسم از خوراک

 شیافازا  ةجا ي. نتدهند ميخوراک پاسخ  بريف مقدار راتييت 

 ،کوچاک  ةکااهش طاول رود   ،رهيا ج رمحلوليغ بريف مقدار

محتااوای  وزن و شیازو افاا [15] معاادهپاايش کاااهش وزن 

 دسات اه بهباود عملكارد    يکلا  طاور  هبا  کاه اسات  سن دان 

اغلاب موجاب    راتييا ت  نیا يولدهد  را نشان مي گوارش

 [.14] دنشو ميبازده الشه  کاهش
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 های گوشتی جوجه ةهای مختلف رود توزن نسبی )درصد( قسمثیر سطوح مختلف سبوس برنج در جیره بر تأ. 4جدول 

 فراسنجه
 سبوس برنج )درصد(

SEM P-Value 
 های مستقل مقایسه

 درجه دوم خطي 0/3 0 0/4 صفر

         وزن نسبت به وزن زنده 

30/0 کل روده   43/6  68/6  41/6  475/5  1365/5  4776/5  5347/5  

35/5 دوازدهه b 15/1 a 45/1 a 53/1 a 545/5  5554/5  5547/5  5541/5  

75/4 روده  تهي  44/4  66/4  73/4  535/5  5313/5  4874/5  5406/5  

55/4 ایلئوم  bc 30/1 c 73/4 a 40/4 ab 115/5  5503/5  5144/5  6770/5  

05/5 روده کور  64/5  03/5  00/5  505/5  7156/5  3053/5  1875/5  

         وزن نسبت به وزن دست اه گوارش 

47/47 کل روده   67/40  34/46  71/47  585/1  1704/5  8333/5  5306/5  

13/3 دوازدهه  b 00/3 ab 33/3 a 43/3 ab 135/5  5470/5  1405/5  5740/5  

16/13 روده تهي  47/13  30/18  86/16  065/5  1433/5  8644/5  5361/5  

84/14 ایلئوم  30/10  54/16  37/14  075/5  4030/5  8648/5  5076/5  

50/4 روده کور ab 48/0 a 03/4 ab 46/7 b 455/5  5434/5  1340/5  5150/5  

         وزن نسبت به وزن کل روده 

44/13 دههدواز  03/16  04/16  40/16  415/5  0776/5  4734/5  0464/5  

04/78 روده  تهي  11/78  73/33  43/45  385/5  7848/5  4048/5  1888/5  

53/70 ایلئوم   08/77  76/74  13/70  445/1  8157/5  8440/5  7616/5  

15/8 روده کور b 45/14 a 65/3 b 55/8 b 335/5  5530/5  1511/5  5548/5  

         متر()سانتي طول دست اه گوارش

15/48 دوازدهه  76/75  81/43  64/43  835/5  7453/5  7434/5  4548/5  

43/85 روده تهي  86/81  43/85  03/81  435/4  3447/5  8455/5  3055/5  

05/34 ایلئوم  64/33  55/33  53/34  015/4  4334/5  6585/5  5634/5  

35/77 رودة کور  55/77  06/71  40/43  565/1  5674/5  5581/5  0680/5  

         نسبت طول به وزن 

44/1 دوازدهه  41/1  18/1  16/1  545/5  3475/5  4646/5  3683/5  

06/1 روده تهي  03/1  43/1  74/1  585/5  4343/5  1545/5  3444/5  

44/1 ایلئوم  37/1  44/1  73/1  535/5  5313/5  7433/5  5310/5  

74/4 های کور روده  33/1  35/1  44/4  10/5  5375/5  6361/5  5533/5  

 a-cتفاوت ميان ين : ( 50/5ها با حروف غيرمشابه در هر ردی  معنادار است>p). 

SEMها : خطای استاندارد ميان ين 
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های گوشاتي ت ذیاه    های خوني جوجه غلظت فراسنجه

در  بارنج های حاوی سطوح مختلا  سابوس    شده با جيره

( آورده شده است. نتایج نشان دادند که تيمارهای 0جدول )

شااي تااأثير معناااداری باار غلظاات گلااوکز، کلسااترول، آزمای

(، در >50/5pداشاتند )   VLDLگليسرید، پروتئين کل و تری

 LDLو  HDLغلظات آلباومين، اسايد اوریاک،     حالي کاه  

(. p>50/5هاای آزمایشاي قارار ن رفتناد )     تحت تأثير جيره

های ت ذیاه شاده باا جيارة      غلظت گلوکز سرم خون جوجه

داری بااالتر از   طاور معناا   به درصد سبوس برنج 0/3حاوی 

درصاد   0و  0/4های حااوی   های ت ذیه شده با جيره جوجه

داری باا تيماار    ( اما تفاوت معناا p<50/5سبوس برنج بود )

(. تأثير ترکيبات و مشتقات گيااهي  p>50/5شاهد نداشت )

دليال   ویژه غلظت گلوکز خون، باه  های خوني به بر فراسنجه

ت شيميایي و مواد مؤثرة مختل  ها از ترکيبا برخورداری آن

ای، ساپونين، گليكوزید،  های غيرنشاسته ساکارید )شامل پلي

فالونونيدها، ترکيبات فنلي، مواد تلخ( بيان شاده کاه نقاش    

هااای مترشااحه از دساات اه گااوارش  تحریااک کنناادة آناازیم

هاای مارز مساواکي روده و غادد ترشاح       خصوص سلول به

ده را داشته و باعث افازایش  ها از جمله لوزالمع کننده آنزیم

هاا نظيار آمايالز     کنندة کربوهيادرات  های تجزیه سطح آنزیم

شاوند. در   شده و در نهایت باعث افزایش سطح خاون ماي  

این بين پوسته برنج دارای ترکيبااتي مانناد اسايد فایتياک،     

های تریپسن و هماتوگلوتنين و مقادیر بااالی   ممانعت کننده

 الياف خام است.

هاای   گليسرید سرم خاون جوجاه    تئين و تریميزان پرو

درصد سبوس بارنج باه طاور     0دریافت کننده جيره حاوی 

(، اماا  p<50/5داری نسبت به سایر تيمارها باالتر باود )  معنا

داری بين ساایر تيمارهاا از نظار ایان فراسانجه       تفاوت معنا

(. ميزان کلسترول سرم خاون تحات   p>50/5مشاهده نشد )

نحاوی کاه در    رفي قارار گرفتناد. باه   هاای مصا   تأثير جياره 

درصاد سابوس    0/4های ت ذیه شده با جيرة حااوی   جوجه

 0/3هاای ساطح    تار از جوجاه   داری پاایين  طور معنا برنج به

در  (.p<50/5درصد استفاده از سبوس برنج در جيره باود ) 

اساتفاده از  موافقت با این نتایج محققان گزارش کردند کاه  

گوشتي موجب کااهش غلظات    مرغان مادر ةسلولز در جير

[. در توجياه ایان نتاایج و    13شد ]سما الکلسترول کبد و پ

مكانيسم کاهش چربي سرم خون از طریق افزودن فيبار باه   

ای نظير پوساته   که منابع فيبر جيره ش شده استگزارجيره 

و باعاث   متصال شاده  اسيدهای صفراوی با گندم در روده 

هضام و   باعث کاهششوند، که  ميافزایش دفع آنها از بدن 

های موجود در مواد غذایي از جمله کلسترول  جذب چربي

گازارش شاده    [. در موافقت با نتاایج حاصال،  40شود ] مي

است که استفاده از سطوح مختلا  فيبار در جياره غاذایي     

[. 44طيور غلظت آلبومين خون را تحت تاأثير قارار ناداد ]   

باه  تواناد منجار    همچنين گزارش شد کاه ت ذیاة فيبار ماي    

هاای گوشاتي    خاون جوجاه   LDLو کاهش  HDLافزایش 

[. اما بيان شده است که ت ذیه فيبر، ساطح پاروتئين   4شود ]

[. اساتفاده از  44دهد ] تام سرم خون را تحت تأثير قرار نمي

هاای گوشاتي    سطوح مختل  فيبر در جيرة غاذایي جوجاه  

سطوح پروتئين کل، آلبومين، آميالز و ليپاز خاون را تحات   

در نتيجاه   VLDLگليسارید و   رار نداد اما ميزان تریتأثير ق

درصاادی فيبرخااام کاااهش و  30/5و  0/5ت ذیااه سااطوح 

خون در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافات.   HDLغلظت 

درصاد فيبرخاام در جياره     30/5به عالوه بيان شده وجاود  

درصدی  0/5و کلسترول شد و سطح  LDLمنجر به کاهش 

ها در مقایسه با  سيم خون جوجهفيبرخام موجب افزایش کل

 [.44های گروه شاهد شد ] جوجه

ي ت ذیاه  گوشات  یهاا  جوجاه  یهضم مواد م ذ تيقابل

در جدول شاش نشاان   برنج  سبوسسطوح مختل  شده با 

، قابليات  NDFداده شده است. باه اساتثنای قابليات هضام     

هضم سایر مواد م ذی تحت تأثير تيمارهای آزمایشي قارار  

   .(p>50/5)ن رفت 
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 های گوشتی های سرم خون جوجه . تأثیر سطوح مختلف سبوس برنج در جیره بر غلظت فراسنجه5جدول 

 سبوس برنج

 )درصد(
  1گليسرید تری  1کلسترول  1گلوکز

 پروتئين

1  4اسيداوریک  4آلبومين 1کل
HDL   LDL

1   VLDL
1   

6/136 صفر ab 5/115 ab 65/70 b 78/7 b 15/1  74/4  65/75  65/37  55/44 ab 

8/187 درصد 0/4 b 7/158 b 66/45 b 46/7 b 18/1  15/7  05/74  85/63  66/41 b 

3/103 درصد 0 b 4/141 ab 85/37 a 54/4 a 46/1  05/4  55/48  55/30  40/44 ab 

5/450 درصد 0/3 a 6/148 a 55/43 b 04/7 ab 41/1  76/4  45/77  50/33  37/40 a 

SEM 05/7  36/4  588/4  583/5  5755/5  133/5  571/1  483/1  037/5  

P-Value 5563/5  5457/5  5546/5  5564/5  7844/5  7351/5  7044/5  7580/5  5457/5  

 های مستقل مقایسه

8444/5 خطي  5501/5  5147/5  5076/5  1736/5  3317/5  3447/5  4460/5  5501/5  

5514/5 درجه دوم  7631/5  5406/5  1870/5  4310/5  4101/5  4744/5  7484/5  7865/5  

 ليتر . ميلي گرم در دسي1
 ليتر . گرم در دسي4

a-cتفاوت ميان ين : ( 50/5ها با حروف غيرمشابه در هر ردی  معنادار است>p). 
SEMها : خطای استاندارد ميان ين 

 

هاای گوشاتي    افزودن سابوس بارنج باه جياره جوجاه     

شاد   NDFصورت غير خطي باعث کاهش قابليت هضام   به

ه درصد سبوس برنج به جيار  0و پنج 0/4و افزودن سطوح 

در مقایسه با  NDFباعث کاهش معناداری در قابليت هضم 

کاه   بياان شاد   ای هدر مطالعا  (.p<50/5تيمار شااهد شاد )  

کاهش  سببسبوس برنج موجود در  یا یهت ذ ضد باتيترک

 موجاود  یمواد م ذ ریو سا نهيآم یدهاياس يدسترس تيقابل

چنااد  هاار[. 14] شااوند مااي وريااط یدر ساابوس باارنج باارا

از منابع مختل   بريکه افزودن فاند  هنشان داد رياخ قاتيتحق

 ديا تول شیدست اه گوارش، افازا  نموسبب  تواند يم رهيبه ج

 هاای  یمو ترشاح آناز   یصافراو  یدهاياسکلریدریک،  دياس

تواند سابب بهباود    مي راتييت  نی. بروز ا[0] شود يگوارش

باه   بار يف کاردن  اضاافه [. 4] شاود  یهضم مواد م ذ تيقابل

قارار دادن دسات اه گاوارش،     ريثأا تحات تا  با  یيغذا ةريج

 یيهاا  یمترشاح آناز  افزایش سن دان،  اتیمحتو pHکاهش 

خون در پرزها باعث  انیجرافزایش  نيو همچن الزيآم مانند

[. اماا  6] شاود  ماي  یهضم و جذب مواد م ذ تيبهبود قابل

نتایج این پژوهش با مطالعات پيشين که بيان داشتند افزودن 

شاود   بهبود قابليت هضم مواد م ذی ماي  فيبر به جيره سبب

باا اساتفاده از سابوس بارنج      يقا يدر تحقم ایرت داشات.  

باا   ساه یدر مقا يگوشات  یهاا  هجوج رهياکسترود شده در ج

 دليل بهمشاهده شد که اکسترود کردن سبوس خام و برشته، 

 یهاا  هو مهارکنناد  پااز يل میآناز کنناده   مهاار کاردن   رفعاليغ

ی دارامعنا  شیافازا باعٍاث   برنجموجود در سبوس  نيپسیتر

 [17[. محققاان ] 13] خاوراک شاد   يهضم چربا  تيقابلدر 

آفتااب ردان باا    ةدرصد کنجال 75که افزودن  مشاهده کردند

ذرت باعاث کااهش    یاة بار پا  ای رهيا جباه  باال  بريسطوح ف

هاای گوشاتي    در جوجهخام  نئيو پروت يهضم چرب تيقابل

داد.  شیرا افازا  یهضم ماده خشاک و انارژ   تياما قابل شد

 تواند مي یمواد م ذ ضمه تيبر قابل رهيج بريسودمند ف آثار
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 ترشاح  شیافزا نيچنمسن دان و ه نموبر  تأثير آن ناشي از

. [8] باشد يهضم یها یمو آنز اسيدکلریدریک از پيش معده

فيبار جياره   و  افتاه ی نموبهتر  ،رهيج بريسن دان در حضور ف

 یآزادساز شیو افزا يمطلوب گوارش بروز ت ييراتموجب 

 کیا باعاث تحر  زيا امار ن  نیا کاه ا  شاده  نينيستوکيکوله س

و در نتيجاه بهباود قابليات     لوزالمعاده  یها یمآنز یآزادساز

در این پژوهش اگر چه وزن . [8شود ] هضم مواد م ذی مي

های مختل  روده با افزودن سابوس بارنج باه جياره      بخش

زایش هماراه باا   رسد که این اف افزایش یافت، اما به نظر مي

افزایش فعاليت متابوليكي نبوده و در نتيجه منجر به افزایش 

قابليت هضم مواد م ذی نشد. به هر حال انجاام پژوهشاي   

هاای   دی ر که در آن تأثير فيبر جيره بر ميزان فعاليت آنازیم 

 رسد. گوارشي بررسي شود، ضروری به نظر مي

 تيا لقاب ،رهيا باه ج  والفیا افزودن پوساته  در آزمایشي 

تااثيری بار   اما  داد شیافزارا نشاسته  يومئلیا یهضم ظاهر

در . [3نداشات ] و خاکساتر   يچربا  تاروژن، ينقابليت هضم 

تفاله چ ندر و  ،درصد پوسته یوالف 7افزودن  اثرپژوهشي 

های  هجوجدر  قابليت هضم مواد م ذیچربي بر عملكرد و 

نتاایج نشاان   . شاد روزگي بررساي   44تا  4سن  گوشتي از

موجب افازایش ابقاای ماواد    به جيره فيبر دند که افزودن دا

افازایش ابقاای نيتاروژن،    و  م ذی در دست اه گوارش شاد 

 حيتصاح  یظااهر وسااز   قابل ساوخت  یو انرژ چربي خام

حااوی   ةت ذیه شده باا جيار   های جوجهازت در  یشده برا

افزودن چ ندرقند بود. همچنين  ةیوالف بيشتر از تفال ةپوست

موجب کاهش قابليت هضم ظااهری ایلئاومي    چ ندر ةتفال

در پژوهش دی ری نشاان داده   .[11] اغلب مواد م ذی شد

موجاب افازایش   باه جياره   یاوالف   ةپوسات افزودن که شد 

 هاای  هجوجا هضامي  غلظت اسيدهای صفراوی در شايرابه  

 .[8شد ] چربي هضم افزایش قابليت و در نتيجه گوشتي

 

 های گوشتی نج در جیره بر درصد قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه. تأثیر سطوح مختلف سبوس بر6جدول 

 سبوس برنج )درصد(
 قابليت هضم

NDF الياف خام چربي پروتئين مادة آلي ماده خشک
 

ADF
 

86/34 شاهد  06/31  76/63  74/04  13/46  38/60 a 76/71  

63/31 درصد 0/4  30/63  05/68  68/07  34/13  81/06 b 04/45  

64/31 درصد 0  47/66  56/34  60/65  34/40  88/03 b 15/43  

07/34 درصد 0/3  46/63  34/66  34/65  76/45  36/08 ab 18/13  

SEM 085/5  485/4  485/7  415/4  035/4  445/4  335/4  

P-Value 4444/5  0757/5  3711/5  4701/5  6374/5  5056/5  1418/5  

 های مستقل مقایسه

3411/5 خطي  4467/5  8330/5  5383/5  0886/5  5837/5  5373/5  

1463/5 درجه دوم  7381/5  7853/5  8843/5  3461/5  5645/5  6834/5  

a-b هایي که با حروف غيرمشابه نشان داده شده در هر ستون ميان ين ( 50/5اند دارای اختالف معنادار هستند>p). 

SEM ،؛ ها خطای استاندارد ميان ينP-Value.سطح معناداری ، 



 های گوشتی تأثیر افزودن سبوس برنج به جیره بر عملکرد و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه
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کاه سابوس بارنج در    نتایج این پاژوهش نشاان دادناد    

تمامي سطوح مصرفي باعث کاهش مقدار مصرف خاوراک  

و افزایش وزن روزانه شد، ولي تأثير نامطلوبي بار ضاریب   

تبدیل خوراک و شاخص کاارآیي تولياد نداشات. افازودن     

سطوح مختل  سبوس برنج به جيره باعاث بهباود قابليات    

سارم   VLDLهضم مواد م ذی نشد؛ اما ميزان کلساترول و  

طاور خطاي افازایش داد. در     های گوشتي را به جوجهخون 

کل، افزودن سبوس برنج به جيره تأثير مثبتاي بار عملكارد    

هاای گوشاتي نداشات. لاذا      توليدی و فيزیولاوژی جوجاه  

هاای گوشاتي    استفاده از آن بدون فرآوری در جيرة جوجاه 

 شود. توصيه نمي
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Abstract 

Effects of dietary inclusion of rice bran on production performance, carcass characteristics, ileal 

digestibility of nutrients and some blood parameters were studied using 240 day-old (mixture of male and 

female chickens) Ross broiler chicken which assigned in a completely randomized design to four 

treatments with five replicates of 12 birds each. The experimental treatments included control diet and 

diets containing 2.5, 5 and 7.5% of rice bran. The results of this study showed that although dietary 

inclusion of rice bran for all inclusion levels resulted in significant reduction (P<0.05) in feed 

consumption and daily gain in starter, grower and entire rearing period, it had no undesirable effects on 

feed conversion ratio and production efficiency index for the entire rearing period. Even though the 

addition of rice bran at level of 5% caused significant increase (P<0.05) in relative weight of duodenum 

and ileum in comparison with control group, this increase did not lead to improved digestibility of 

nutrient. Dietary inclusion of rice bran linearly increased the relative weight of liver (P<0.05), but the 

relative weight of Bursa of Fabricius in chicks fed diets containing rice bran was not significantly 

different with that of in control birds (P>0.05). Feeding chicks with diets containing 7.5% rice bran 

significantly elevated serum concentration of glucose compared with those fed diets containing 2.5 and 

5% rice bran (P<0.05). Dietary inclusion of rice bran linearly increased serum concentrations of 

cholesterol and VLDL in broiler chicks (P<0.05). The results of current study showed that dietary 

inclusion of raw rice bran without any processing in the diet of broiler chickens is not appropriate. 

Keywords: blood serum, chickens, diets, insoluble fiber, internal organs. 
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