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  چکیده    

یوالف( بر عملکرد، برنج و پوسته ساکاریدهای نامحلول )پوسته هدف از این تحقيق، بررسي سطح، اندازه ذرات و منبع پلي

جوجه  قطعه 360روز بود. در این آزمایش از  42 مدت بهگوشتي نر یک روزه  شناسي روده جوجهخصوصيات الشه و ریخت

جوجه در هر تکرار استفاده شد. تيمارها  10( در قالب طرح کامالً تصادفي با نه تيمار، چهار تکرار و 308گوشتي نرسویه راس )

دو سطح مصرف )سه و شش درصد جيره( و با دو اندازه  نامحلول با )پوسته برنج و پوسته یوالف( فيبرمنبع شامل شاهد، دو نوع 

روزگي باعث  29-42متر پوسته برنج در ميليمتر( بود. نتایج نشان داد سطح شش درصد و اندازه ذرات نيمذرات )نيم و دو ميلي

(. سطح شش درصد و P<05/0افزایش مصرف خوراک و افزایش وزن بدن و کاهش ضریب تبدیل در مقایسه با شاهد گردید )

محوطه بطني و راندمان الشه شد. وزن نسبي  باعث کاهش چربيمتر پوسته یوالف در مقایسه با گروه شاهد اندازه ذرات نيم ميلي

(. استفاده از P<05/0) سنگدان و کيسه صفرا در تيمارهای دارای پوسته یوالف و پوسته برنج درمقایسه با شاهد افزایش یافت

سایر تيمارها شد  روزگي نسبت به 21روزگي و در ایلئوم در  42و 21پوسته برنج سبب افزایش ارتفاع پرز در ژژنوم در 

(01/0>P در .)کننده جيره حاوی سه های مصرفروزگي بيشترین ضخامت اپيتليوم در بخش دوازدهه روده باریک جوجه 21

(. بنابراین افزودن پوسته برنج در سطح سه P<01/0متر در مقایسه با گروه شاهد بود )درصد پوسته برنج با اندازه ذرات دو ميلي

 شود.های گوشتي ميهای  بافت شناسي روده و در نتيجه عملکرد جوجهمتر سبب بهبود فراسنجهنيم ميلي درصد و اندازه ذرات

 

 .ضریب تبدیل شناسي روده باریک،پوسته برنج، پوسته یوالف، چربي بطني، ریخت ها:کلیدواژه
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  مقدمه
بهبود عملکرد رشد و حداقل نمودن ضریب تبدیل 

دهندگان صنعت ین اهداف پرورشتر مهمخوراک از 

پرورش طيور است. با این حال این امر زماني تحقق 

که پرنده از سالمتي کامل برخوردار باشد. از  یابد مي

توان به باال های گوشتي ميهای جوجهخصوصيات جيره

ن بودن محتوای فيبر اشاره بودن تراکم مواد مغذی و پایي

های . مقدار مواد مغذی، ترکيب و شکل جيره]16[نمود 

منظور گذشته به هایشده برای طيور طي دههخوراکي تنظيم

دستيابي به بهبود مصرف خوراک و افزایش توليد، اصالح 

نامحلول نيز  های کربوهيدراتشده است. فيبر نامحلول یا 

ها، مواد ها، پروتئينمحلول، چربيهای مانند کربوهيدرات

های ها اهميت غيرقابل انکاری در جيرهمعدني و ویتامين

  .]2[خوراکي طيور دارد 

ساکاریدهای نامحلول دیواره فيبر نامحلول یا پلي

سلولي با غالبيت ليگنوسلولزی عبارت است از 

هایي از قابل مصرف گياهان یا آنالوگ های قسمت

در مقابل هضم و جذب در روده ها که کربوهيدرات

کامل یا قسمتي از آن در روده  طور بهباریک مقاوم بوده و 

فيبر خام خوراک شامل گيرد. بزرگ مورد تخمير قرار مي

ای، ساکاریدهای دیواره سلولي غيرنشاستهپلي

 .]6[ای و ليگنين است اوليگوساکاریدهای غيرنشاسته

کننده و اغلب رقيقعنوان یک  طور سنتي فيبر جيره به به

مقدار  شود، اماای مطرح ميعنوان یک عامل ضدتغذیه به

های تواند منتج به توسعه مناسب انداممتناسبي از فيبر مي

پذیری بهتر مواد مغذی گوارشي، ترشح آنزیم و گوارش

در طيور شود. بعضي از این اثرات نتيجه عملکرد مطلوب 

ه که موجب تسهيل سنگدان با افزایش انقباضات معده بود

 .]1[های گوارشي شده است تماس مواد خوراکي با آنزیم

یوالف پس از ذرت، برنج، گندم، جو و سورگوم 

شود. ششمين غله مطرح در جهان شناخته مي عنوان به

یوالف کمتر از پنج درصد از سهم غالت توليدی در دنيا 

دهد. یوالف در مقایسه با ذرت را به خود اختصاص مي

تری است. پوسته ای مطلوبی ترکيب اسيد آمينهدارا

محصول فرعي حاصل از فرآیند آسياب  عنوان بهیوالف 

باشد. وجود پوسته در این محصول نقش دانه یوالف مي

ای این غله دارد. نسبت وزن پوسته مهمي در ارزش تغذیه

عوامل متعددی از قبيل واریته، محيط و  تأثيربه دانه تحت 

درصد  90-92يرد. پوسته یوالف حاوی گفصل قرار مي

درصد  75ماده خشک، کمتر از شش درصد پروتئين خام، 

درصد فيبر نامحلول  26فيبر نامحلول در شوینده خنثي، 

درصد فيبر خام و حدود  30 -40در شوینده اسيدی، 

باشد. افزایش سهم پوسته در دانه هفت درصد ليگنين مي

بر خام و کاهش سهم یوالف سبب افزایش مقدار نهایي في

شود. الزم به ذکر است بيش از انرژی در این محصول مي

درصد پوسته یوالف را فيبرهای نامحلول تشکيل  95

 .]16[دهند  مي

برنج نقش بسزایي در تأمين انرژی جوامع انساني دارد 

ین و تر مهمو پوسته خارجي باقيمانده برنج یکي از 

برای کشورهای پرمقدارترین پسماندهای کشاورزی 

رود، چراکه شمار ميتوليدکننده برنج )از جمله ایران( به

تقریباً یک پنجم وزن شلتوک برنج به پوسته آن اختصاص 

. پوسته ]5[باشد دارد که دارای چربي پایين و فيبر زیاد مي

برنج طي فرآیند بوجاری اغلب کاربرد ثابتي نداشته و 

و یا مصرف جز مواردی معدود از مصارف صنعتي به

بستر در مزارع پرورش طيور، بخش اعظم آن  عنوان به

گردد. با توجه به توليد ساالنه شلتوک برنج در معدوم مي

 20تن است و نيز ضایعات  2.900.000کشور که حدود 

توان های سنتي، لذا ميدرصدی پوسته برنج در شاليکوبي

 پوسته برنج بدون هزار تن 600حدود  ساالنهکه دریافت 

گونه استفاده دور ریخته و موجب آلودگي محيط هيچ

گردد. برخالف گزارشات بسياری از زیست مي
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که پوسته خارجي برنج را فاقد هرگونه ماده  گران پژوهش

دهد پوسته ها نشان ميگيری. اندازه]4[دانستند مغذی مي

 4-6درصد ماده خشک،  90-92خارجي برنج حاوی 

 50/2- 20/3کستر، درصد خا 16-17درصد چربي، 

کيلوکالری در کيلوگرم  2500-3000درصد پروتئين خام، 

 75- 90باشد. درصد فيبر خام مي 34-45انرژی خام و 

درصد از پوسته برنج از مواد آلي و باقي از ترکيبات 

معدني تشکيل شده است. بخش آلي پوسته خارجي برنج 

 26درصد(، ليگنين ) 50سلوز )شامل سلولز و همي

د( و سهم عمده مواد معدني از آن سيليکا است، این درص

دهد این محصول حاوی مقادیر متنابهي فيبر امر نشان مي

. استفاده از پوسته ]20و  4، 1[ )عمدتاً نامحلول( است 

ماده خوراکي در تغذیه نشخوارکنندگان  عنوان بهبرنج 

ست که استفاده از این ماده ا باشد، این درحاليمعمول مي

تر، باال علت غلظت مواد مغذی پایينکي در طيور بهخورا

بودن محتوای سيليکا و خاکستر، خصوصيات سایشي و 

 .] 6[هایي مواجه است پرکنندگي با محدودیت

فيبر نامحلول شامل سلولز و ليگنين است و قندهای 

ای ساکاریدهای غيرنشاستهپنج کربنه مانند پنتوزها و پلي

گيرند فيبر نامحلول به ویژه مي در بخش فيبر محلول قرار

منفي بر فرآیند هضم در روده ندارد  تأثيرسلولز نه تنها 

شناسي روده و فرآیند جذب بلکه اثرات مفيدی بر ریخت

 هایپژوهش. بر اساس ]24[در دستگاه گوارش دارد 

های اخير، فيبر جيره بر ميزان گرفته در سالصورت

، طول خوراک مصرفي، حرکات دستگاه گوارش

ها، رشد دستگاه گوارش، توليد و ترشح آنزیم های بخش

ميکروبي و حتي رفتارهای پرنده اثر دارد. افزودن مقادیر 

مناسب از منابع مختلف فيبر، سبب بهبود رشد و توسعه 

و افزایش ترشح اسيد  ]24و  12 ،11[دستگاه گوارش 

های گوارشي کلریدریک، اسيدهای صفراوی و آنزیم

. این تغييرات ممکن است منجر به بهبود ]24[شود  مي

و  10[، بازدهي رشد ]19و  18[مغذی پذیری مواد گوارش

. از جمله ]18و  9[و سالمت مجرای گوارشي شود   ]23

فوائد فيبر در جيره، تأثير مثبت آن بر ساختمان دستگاه 

چنين پرزهای  ویژه اندازه و حجم روده و هم گوارش به

. لذا این آزمایش ]15[شده است روده باریک گزارش 

ذرات پوسته برنج و  منظور بررسي اثر سطوح و اندازه به

پوسته یوالف بر عملکرد، صفات الشه و خصوصيات 

 شناسي روده طراحي و اجرا شد.ریخت

 

 هامواد و روش
قطعه جوجه نر یک روزه  360در این مطالعه از تعداد 

تصادفي با نه  در قالب طرح کامالً 308گوشتي سویه راس 

قطعه جوجه گوشتي در هر  10تيمار و چهار تکرار )

تکرار(، استفاده شد. در این تحقيق، طول دوره آزمایش 

( 2014تنظيم )آویاژن،  308سویه راس  هایمطابق پيشنهاد

تا  15روزگي(، رشد ) 14و به سه مرحله آغازین )یک تا 

منبع روزگي( تقسيم شد.  42تا  29روزگي( و پایاني ) 28

فيبر مورد استفاده شامل پوسته برنج و پوسته یوالف با دو 

متر  سطح سه و شش درصد و اندازه ذرات نيم و دو ميلي

شاهد )جيره پایه(،  -1 :بود. تيمارهای این آزمایش شامل

پوسته یوالف با سطح سه درصد و اندازه ذرات نيم  -2

 پوسته یوالف با سطح شش درصد و اندازه -3متر، ميلي

پوسته یوالف با سطح سه درصد و  -4متر، ذرات نيم ميلي

پوسته یوالف با سطح شش  -5متر، اندازه ذرات دو ميلي

پوسته برنج با سطح  -6متر، درصد و اندازه ذرات دو ميلي

پوسته برنج با  -7متر، سه درصد و اندازه ذرات نيم ميلي

 پوسته -8متر، سطح شش درصد و اندازه ذرات نيم ميلي

 -9متر و برنج با سطح سه درصد و اندازه ذرات دو ميلي

-پوسته برنج با سطح شش درصد و اندازه ذرات دو ميلي

 متر، بودند.

های مختلف پرورش های آزمایشي برای  دورهجيره
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، 308های نر گوشتي سویه راس با توجه به نياز جوجه

تنظيم شد. در تمام  UFFDAنویسي افزار جيرهکمک نرمبه

های آزمایشي انرژی، پروتئين و اسيدهای آمينه جيره

شده و در سطح تقریباً یکساني بود. موردنظر تأمين

شده، تهيه و بندی ارائهآزمایشي مطابق تقسيم های جيره

(. شرایط محيطي )دما، رطوبت و 1تنظيم شد )جدول 

کاتالوگ سویه راس کنترل و  هاینور( براساس پيشنهاد

ها آزادانه به آب و طول آزمایش پرنده اجرا شد. در تمام

ای روزه به گونههای یکخوراک دسترسي داشتند. جوجه

توزیع گردیدند که حداقل اختالف وزن در مجموع وزن 

های واحدهای آزمایشي وجود داشته باشد و با جوجه

ميانگين وزن نزدیک به هم در هر تکرار قرار گرفتند. 

های آغازین، الب دورهمصرف خوراک و افزایش وزن در ق

گيری و در نهایت در هر دوره ضریب رشد و پایاني اندازه

تبدیل خوراک محاسبه گردید. پيش از توزین، جهت 

چهار ساعت به  مدت بهتخليه محتویات دستگاه گوارش 

صورت روزانه ثبت پرندگان گرسنگي داده شد. تلفات به

 گردید. 

الشه  یي اجزامنظور بررسي بازده الشه و وزن نسببه

در انتهای دوره، از هر تکرار دو قطعه پرنده با وزني مشابه 

ميانگين وزن گروه آزمایشي، کشتار، سپس وزن الشه 

توخالي، سينه، ران، سنگدان، پيش معده، قلب، کبد، کيسه 

صفرا، پانکراس، بورس، طحال و چربي محوطه بطني ثبت 

 چنين همو در قالب درصد وزني )وزن زنده( گزارش شد. 

روزگي، از هر سه قسمت روده )دوازدهه،  42و  21در 

متر ژژنوم و ایلئوم( پرندگان کشتارشده به اندازه دو سانتي

ها پس از شستشو با محلول برداری انجام شد. نمونهنمونه

بافر فسفات سالين به داخل ظرف پالستيکي حاوی شش 

برای تهيه درصد انتقال یافت.  10ليتر فرمالين تا هفت ميلي

اسالیدهای بافتي با ضخامت کم از روش واکس پارافين 

شناسي بافت روده مطابق استفاده شد. آزمایش ریخت

گيری از . برای برش]13[های استاندارد انجام گرفت روش

های پارافيني از دستگاه ميکروتوم با توانایي ایجاد قالب

شد. از رنگ برش با ضخامت شش ميکرومتر استفاده 

آميزی و از ميکروسکوپ نوری متصل ئوزین برای رنگا

های مربوط به به رایانه برای بررسي شاخص

های ارتفاع پرز، شد. شاخصشناسي روده استفاده ریخت

های گابلت عمق کریپت، ضخامت اپيتليوم و تعداد سلول

گيری شد و نسبت بين ارتفاع پرز به عمق کریپت اندازه

 نيز محاسبه شد.

(، 1/9)نسخه  SASافزار وسيله نرمهای حاصل، بهداده

تجزیه و  1برای مدل  (GLMرویه خطي عمومي )

ها با استفاده از آزمون توکي مقایسه شدند. برای  ميانگين

بررسي اثرات اصلي )منبع فيبر، سطح فيبر و اندازه ذرات( 

 از آزمون مقایسات مستقل اورتوگنال استفاده شد. 

 Yij= µ+ Ti+ eij                                      (1رابطه 

، µ، صفت مورد مطالعه؛ Yij :که در این رابطه

 .، خطای آزمایش استeijميانگين؛ اثر تيمار آزمایشي و

 

 نتایج و بحث

های شده با جيرههای تغذیهنتایج مربوط به عملکرد جوجه

دوره  نشان داده شده است. در 2در جدول  آزمایشي

حاوی شش  روزگي در تيمار (29-42) پایانيای تغذیه

متر و جيره درصد پوسته برنج با اندازه ذرات نيم ميلي

خوراکي حاوی سه درصد پوسته برنج با اندازه ذرات دو 

متر ميزان خوراک مصرفي روزانه در مقایسه با جيره ميلي

در مقایسه اثرات مستقل، نوع . (P<05/0) دبو باالتر شاهد

ميزان مصرف سته برنج یا پوسته یوالف( بر منبع فيبر )پو

اثرگذار روزگي  42 -1و  29-42، 14 -1 در دورهخوراک 

متوسط خوراک مصرفي روزانه در و  (P<05/0)بود 

کننده پوسته برنج در مقایسه با پوسته تيمارهای دریافت

 یوالف، باالتر بود.
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 های آزمایشیترکیب شیمیایی جیره . مواد خوراکی و1جدول 

 ماده خوراکي

 روزگي(29-42پایاني) روزگي(15-28رشد) روزگي(1-14آغازین )

 شاهد
 پوسته یوالف پوسته برنج

 شاهد
 پوسته یوالف پوسته برنج

 شاهد
 پوسته یوالف پوسته برنج

3% 6 % 3 % 6 % 3% 6 % 3 % 6 % 3% 6 % 3 % 6 % 

 57/55 09/61 93/55 26/61 61/66 12/52 19/57 02/52 37/57 71/62 62/46 15/52 99/46 33/52 67/57 ذرت

 06/29 30/28 07/29 31/28 54/27 08/32 41/31 17/32 41/31 65/30 04/37 28/36 05/37 29/36 52/35 % پروتئين(44کنجاله سویا )

 50/1 50/1 50/1 50/1 50/1 00/2 00/2 00/2 00/2 00/2 50/2 50/2 50/2 50/2 50/2 پودر ماهي

 - - 00/6 00/3 - - - 00/6 00/3 - - - 00/6 00/3 - پوسته برنج

 00/6 00/3 - - - 00/6 00/3 - - - 00/6 00/3 - - - پوسته یوالف

 38/4 61/2 99/3 42/2 84/0 89/3 49/2 88/3 29/2 72/0 71/3 95/1 32/3 75/1 18/0 روغن سویا

 44/1 42/1 45/1 43/1 41/1 62/1 60/1 63/1 61/1 59/1 82/1 80/1 82/1 80/1 78/1 دی کلسيم فسفات

 93/0 96/0 94/0 96/0 98/0 98/0 00/1 99/0 01/1 03/1 03/1 05/1 04/1 06/1 08/1 کربنات کلسيم

 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 ویتامينيمکمل

 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 مکمل معدني

 24/0 24/0 24/0 24/0 24/0 23/0 23/0 23/0 23/0 23/0 22/0 22/0 22/0 22/0 22/0 نمک

 12/0 13/0 12/0 13/0 14/0 21/0 22/0 21/0 22/0 23/0 19/0 20/0 19/0 20/0 21/0 ليزین هيدروکلراید

DL- 20/0 19/0 20/0 19/0 18/0 23/0 22/0 23/0 22/0 21/0 24/0 23/0 24/0 23/0 22/0 متيونين 

 06/0 06/0 06/0 06/0 06/0 14/0 14/0 14/0 14/0 13/0 13/0 12/0 13/0 12/0 12/0 ترئونين -ال 

 شدهترکيب شيميایي محاسبه

 3000 3000 3000 3000 3000 2950 2950 2950 2950 2950 2850 2850 2850 2850 2850 کالری در کيلوگرم()کيلووساز سوختانرژِی 

 50/18 50/18 50/18 50/18 50/18 00/20 00/20 00/20 00/20 00/20 00/22 00/22 00/22 00/22 00/22 پروتئين خام )درصد(

 91/4 06/4 75/5 48/4 20/3 10/5 20/4 90/5 60/4 40/3 30/5 46/4 15/6 88/4 61/3 فيبر خام )درصد(

 80/13 90/11 60/13 80/11 10/10 80/13 90/11 50/13 80/11 10/10 90/13 00/12 60/13 90/11 20/10 شوینده خنثي )درصد( فيبر نا محلول در

 20/6 10/5 60/7 80/5 00/4 30/6 20/5 70/7 90/5 10/4 50/6 40/5 00/8 10/6 30/4 محلول در شوینده اسيدی )درصد(نافيبر 

 79/0 79/0 79/0 79/0 80/0 87/0 87/0 87/0 87/0 87/0 96/0 96/0 96/0 96/0 96/0 )درصد(کلسيم 

 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 435/0 435/0 435/0 435/0 435/0 48/0 48/0 48/0 48/0 48/0 قابل دسترس )درصد(فسفر 

 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 13/0 سدیم )درصد(

 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 27/1 27/1 27/1 27/1 27/1 40/1 40/1 40/1 40/1 40/1 ليزین )درصد(

 50/0 50/0 50/0 49/0 49/0 55/1 55/1 55/1 55/1 55/1 58/0 58/0 58/0 58/0 58/0 متيونين )درصد(

 80/0 80/0 80/0 80/0 80/0 87/0 87/0 87/0 87/0 87/0 93/0 93/0 93/0 93/0 93/0 متيونين+ سيستئين )درصد(

 K ،185/3گرم ویتامين ميلي E ،2/3گرم ویتامين ميلي D3  ،80المللي ویتامينواحد بين A ،5000المللي ویتامين واحد بين 12500هر کيلوگرم جيره خوراکي حاوی: 

 120گرم بيوتين، ميلي B12 ،25/0گرم ميلي B9 ،02/0گرم ميلي B6 ،2/2گرم ميلي B5 ،86/4گرم ميلي B3 ،54/18گرم ميلي B2 ،5/62گرم ميلي B1 ،6/8گرم  ميلي

 گرم سلنيوم.ميلي 3/0گرم ید و ميلي 25/1گرم مس، ميلي 12/16گرم روی، ميلي 08/110گرم آهن، ميلي 23/20گرم منگنز، ميلي

 

رسد هنگام استفاده از پوسته برنج به لحاظ نظر ميبه

ماهيت فيزیکي کمتر حجيم بودن خود، ایجاد حالت شکم 

پرکني در مقایسه با پوسته یوالف کمتر بوده و این امر 

سبب افزایش ظرفيت پذیرش دستگاه گوارش شده است. 

استفاده از سطوح مختلف  گزارش شد،در پژوهشي 

درصد( در مقایسه با  35و  25 ،20 ،15 ،10پوسته برنج )

شاهد ميزان مصرف خوراک در تيمارهای حاوی پوسته 

با عنایت به عملکرد پرندگان  .]3[برنج افزایش یافت 

کننده پوسته برنج در خصوص مصرف خوراک و مصرف

این گروه از  کهمتوسط افزایش وزن روزانه دریافت 
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کننده پوسته یوالف، پرندگان در مقایسه با گروه مصرف

علت افزایش احتياجات نگهداری ناشي از باال بودن به

متوسط افزایش وزن بدن، مصرف خوراک در مقایسه با 

 گران پژوهشسایر تيمارها باال باشد. در تحقيقي دیگر نيز 

های حاوی پوسته شاهد افزایش مصرف خوراک در جيره

 .]4[برنج در مقایسه با شاهد بودند 

وی شش درصد شده با جيره حاهای تغذیهجوجه

روزگي  29-42متر در پوسته برنج با اندازه ذرات نيم ميلي

و جيره حاوی شش درصد پوسته برنج با اندازه ذرات دو 

روزگي باالترین متوسط افزایش  42متر در یک الي ميلي

در مقایسات  .(P<05/0ند )وزن روزانه را نشان داد

یش وزن مستقل، اثر اندازه ذره و سطح فيبر بر متوسط افزا

 29-42، 14-1بدن تأثيرگذار نبود ولي اثر منبع فيبر در دوره 

متوسط . (P<05/0)دار بود روزگي معني 42و یک الي 

کننده پوسته برنج افزایش وزن روزانه در تيمارهای دریافت

 در مقایسه با پوسته یوالف، باالتر بود. 

دهد افزودن سه های پيشين نشان ميتحليل یافته

پوسته یوالف یا پوسته سویا به جيره خوراکي درصد 

درصد فيبر خام طي   5/2شاهد بر پایه ذرت که حاوی 

روزگي  21روزهای یک الي چهار روزگي و یک الي 

ی بر افزایش وزن روزانه نداشت تأثير؛ بودند دوره پرورش

خوراک را کاهش داده و در نهایت منجر به ولي مصرف 

. نتایج مطالعات ]18[ید بهبود ضریب تبدیل خوراک گرد

پيشين نشان داد که استفاده از منابع فيبری محلول و 

های خوراکي سبب کاهش مصرف نامحلول در جيره

گران  . از طرفي نتایج سایر پژوهش]14[گردید خوراک 

 هایفيبری نامحلول به جيره دهد که افزودن منابعنشان مي

های خوراکي، اثری بر ميزان مصرف خوراک در جوجه

های در حال رشد بوقلمون ]20و  12، 11، 10[گوشتي 

 نداشته است.  ]18[های تخمگذار و مرغ ]23[

کننده پوسته یوالف در در این تحقيق تيمارهای مصرف

مقایسه با شاهد تفاوتي از نظر خوراک مصرفي روزانه، 

طور مشابه،  افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل نداشتند. به

در آزمایشي، افزایش خوراک مصرفي روزانه با افزودن منابع 

. در مطالعه دیگری که روی ]21[فيبری به جيره مشاهده نشد 

کنجاله سویا شده با جيره بر پایه گندم و های تغذیهبوقلمون

انجام شد، افزودن سطوح مختلف منبع فيبری نامحلول 

 90و  60به  30)پوسته سویا( با افزایش فيبر خام جيره از 

گرم بر کيلوگرم باعث افزایش مصرف خوراک در دوره 

. در ]23[هفتگي شد  11-14زماني یک الي چهار هفتگي و 

صفر پي مصرف منبع فيبر نامحلول )پوسته یوالف با سطوح 

-تا هشت درصد( متوسط خوراک مصرفي روزانه در جوجه

شده با سطوح چهار و شش درصد در مقایسه با های تغذیه

. این درحالي ]18[سایر تيمارهای آزمایشي افزایش نشان داد 

است که وزن نهایي پرنده تحت تأثير استفاده از منبع فيبر 

عدم تأثير های مطالعه حاضر مبني بر قرار نگرفت که با یافته

پوسته یوالف بر وزن بدن و مصرف خوراک کل دوره 

عنوان منبع  مطابقت دارد. در پي استفاده از پوسته یوالف به

فيبر نامحلول، ميزان متوسط خوراک مصرفي روزانه باالتری 

. در مطالعه دیگری در جوجه گوشتي ]12[را گزارش نمودند 

یوالف،  درصد پوسته 10بر پایه گندم و سطح  در جيره

 .]25[متوسط مصرف خوراک روزانه افزایش یافت 

شده با های تغذیهضریب تبدیل خوراک در جوجه

شده با سطح های تغذیهجيره شاهد در مقایسه با جوجه

متر در شش درصد پوسته برنج و اندازه ذرات دو ميلي

مقایسات مستقل،  . در(P<01/0)روزگي باالتر بود  24-1

ذرات فيبر بر ضریب تبدیل خوراک اثر سطح و اندازه 

منبع ضریب تبدیل خوراک تحت تأثير  دار نبود وليمعني

 یدارمعني تفاوت روزگي 42و یک الي  42-29فيبر در 

(05/0>P) کننده  های مصرفکلي جوجه طور بهد. نشان دا

تيمارهای حاوی منابع فيبری نامحلول )پوسته برنج و 

پوسته یوالف( در مقایسه با شاهد، متوسط خوراک 
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مصرفي روزانه باالتر و متوسط افزایش وزن روزانه 

تری داشتند مجموع این عوامل درنهایت منجر به مطلوب

ها شد. باال مطلوبيت ضریب تبدیل خوراک در این جوجه

وسط خوراک مصرفي روزانه در این تيمارها بودن مقدار مت

 ،باشداحتماالً مربوط به باال بودن سطح ليگنين و سلولز 

زیرا سبب افزایش نرخ عبور شيرابه هضمي از مجرای 

 ]10[ گوارش و در نهایت افزایش مصرف خوراک شد

تواند تابعي افزایش در مصرف خوراک در این تيمارها مي

. نتایج این ]12[رش باشد از افزایش حجم دستگاه گوا

خواني نداشت هم گران پژوهشهای سایر تحقيق با یافته

ولي با نتایج تعداد دیگری از   ]21و  20، 19، 14[

 . ]25و  23، 16[مطابقت دارد  گران پژوهش

های تفاوت در ضریب تبدیل خوراک در جوجه

کننده جيره حاوی پوسته یوالف با سطح شش مصرف

. استفاده از (P<05/0)درصد در مقابل گروه شاهد بود 

تواند اثر مثبتي بر های خوراکي ميمنابع فيبری در جيره

های گوشتي داشته باشد، این اثرات عملکرد جوجه

وابسته به فيبر و بازه استفاده از آن بود. افزودن پوسته 

های گوشتي لکرد رشد در جوجهیوالف سبب بهبود عم

که افزودن روزگي شد، درحالي 42در بازه زماني یک الي 

تفاله چغندرقند سبب بهبود ضریب تبدیل خوراک در بازه 

روزگي شد. افزایش وزن روزانه با  10زماني یک الي 

پوسته یوالف بيشتر از تفاله چغندرقند یا شاهد طي دوره 

 های نامحلول در جيره. افزایش فيبر]10[گردید  42-25

خوراکي از طریق افزایش نرخ عبور شيرابه هضمي از 

تواند منجر به افزایش خوراک مصرفي دستگاه گوارش مي

. عامل کنترل مصرف خوراک در ]24، 15و  12[گردد 

مين نيازهای أهای گوشتي، انرژی جيره در راستای تجوجه

سطه واکه محتوای انرژی جيره بهانرژی است، زماني

دهي منظور تطبيقها بهشود، پرندهاستفاده از فيبر رقيق مي

بهتر خود در این موقعيت جدید شروع به افزایش مصرف 

 . ]12[نماید خوراک مي

 
 های گوشتی. اثر سطوح و اندازه ذرات پوسته برنج و پوسته یوالف بر عملکرد جوجه2جدول 

 تيمارها
 دوره )روزگي(                   .

 ضریب تبدیل خوراک   گرم در روز( متوسط افزایش وزن روزانه  ) مصرفي )گرم در روز(  خوراک

14-1 28-15 42-29 42-1 14-1 28-15 42-29 42-1 14-1 28-15 42-29 42-1 

 b 76/116 69/80 25/21 28/58 b48/58 b 00/46 47/1 60/1 02/2 a 76/1 92/92 01/31 شاهد       
 ab 15/124 33/82 44/20 60/59 ab61/65 ab 55/48 50/1 55/1 90/1 ab 70/1 37/92 47/30 مترميلي 5/0% پوسته یوالف با ذرات3

 ab 90/126 42/83 31/21 04/60 ab 93/69 ab 42/50 45/1 54/1 82/1 ab 66/1 61/92 76/30 مترميلي 5/0% پوسته یوالف با ذرات6

 ab 94/128 73/84 37/21 31/60 ab 68/70 ab 62/50 41/1 54/1 86/1 ab 68/1 62/92 13/30 مترميلي 2% پوسته یوالف با ذرات 3

 ab 85/120 06/81 92/20 49/60 ab 02/64 ab 48/48 45/1 53/1 91/1 ab 68/1 03/92 30/30 مترميلي 2% پوسته یوالف با ذرات 6

 ab 73/129 42/84 02/22 21/62 ab 73/73 a 65/52 44/1 49/1 76/1 b 60/1 04/92 50/31 مترميلي 5/0% پوسته برنج با ذرات 3
 a 25/134 16/85 81/21 66/60  a33/76 a 44/52 42/1 53/1 75/1 ab 63/1 73/92 98/30 مترميلي 5/0% پوسته برنج با ذرات 6
 a 65/132 42/85 47/23 93/62 ab 35/71 a 58/52 42/1 48/1 84/1 ab 63/1 40/92 20/31 مترميلي 2% پوسته برنج با ذرات 3

 ab 90/126 58/83 29/22 38/63 ab 64/74 a 44/53 41/1 47/1 71/1 b 57/1 52/92 34/31 مترميلي 2% پوسته برنج با ذرات 6
 03/0 07/0 05/0 04/0 20/1 52/3 82/1 64/0 28/1 33/3 31/0 480/0 اشتباه معيار ميانگين

 مقایسات مستقل اورتوگنال
 006/0 15/0 74/0 27/0 005/0 04/0 74/0 08/0 08/0 02/0 34/0 16/0 تيمار

 001/0 04/0 16/0 07/0 001/0 02/0 12/0 003/0 05/0 02/0 94/0 002/0 پوسته برنج در برابر پوسته یوالف 

 38/0 42/0 97/0 65/0 92/0 75/0 93/0 63/0 31/0 52/0 57/0 96/0 درصد 6درصد در برابر  3سطح  

 65/0 68/0 45/0 06/0 80/0 66/0 42/0 22/0 88/0 58/0 81/0 53/0 مترميلي 2در برابر  5/0اندازه ذرات  

a-bدار است های با حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معني: ميانگين(05/0>P). 



 یواشان، مسلم باشتن ینیجواد حس دی، سی، نظر افضلاین یساالر ریام

 

 1397 زمستان  4شماره   20دوره 

632

به صفات الشه و اجزای دستگاه های مربوط داده

های حاوی شده با جيرههای تغذیهگوارش در جوجه

ارائه شده است.  3پوسته برنج و پوسته یوالف در جدول 

کننده های مصرفمحوطه بطني در جوجه کاهش چربي

جيره خوراکي حاوی پوسته یوالف با سطح شش درصد و 

و ميزان  (P<05/0)متر مشاهده شد اندازه ذرات نيم ميلي

های گروه شاهد در مقایسه چربي محوطه بطني در جوجه

شده با پوسته یوالف با سطح شش های تغذیهبا جوجه

درصد بيشتر  41متر حدود درصد و اندازه ذرات نيم ميلي

های راندمان الشه، سينه، ران، قلب و کبد بود. شاخص

ت در مقایساافزودن منابع فيبر قرار نگرفتند.  تأثيرتحت 

های مورد مستقل، اثر اندازه ذره و سطح فيبر بر شاخص

مطالعه الشه اثرگذار نبود ولي منبع فيبر بر راندمان الشه 

(05/0>P)  و چربي محوطه بطني(01/0>P)  تأثير

 داری داشت. معني

کاهش چربي محوطه بطني  های آزمایشي باعثجيره

 . درندو افزایش راندمان الشه در مقایسه با شاهد شد

دار معنيوزن قلب  بر اندازه ذراتاثر  مقایسات مستقل،

کننده های مصرفاز طرف دیگر جوجه. (P<05/0) بود

منابع فيبری نامحلول )پوسته یوالف و پوسته برنج( 

های گروه شاهد، تفاوت معني داری درمقایسه با جوجه

(05/0>P)  در افزایش وزن نسبي سنگدان و کيسه صفرا

های تغذیه شده با پوسته یوالف شش نشان دادند و جوجه

متر و یا پوسته برنج با درصد با اندازه ذرات نيم ميلي

متر در مقایسه با سطح سه درصد و اندازه ذرات نيم ميلي

درصد وزن سنگدان باالتری  142های شاهد، از جوجه

يره حاوی پوسته یوالف شش درصد برخوردار بودند. ج

های متر در مقایسه با جوجهبا اندازه ذرات دو ميلي

کننده جيره خوراکي شاهد وزن کيسه صفرای مصرف

  اند.باالتری داشته

 
 های گوشتیمختلف دستگاه گوارش جوجههای . تأثیر سطوح و اندازه ذرات پوسته برنج و پوسته یوالف بر صفات الشه و بخش3جدول 

 تيمارها
 اجزای دستگاه گوارش  )برحسب درصدی از وزن زنده( صفات الشه )برحسب درصدی از وزن زنده(

 کيسه صفرا پانکراس پيش معده سنگدان چربي بطني کبد قلب ران  سينه راندمان الشه

 a 53/1 b 23/35 99/8 80/4 b 00/2 78/1 53/0 18/18 43/22 03/68 شاهد 

 bc 82/0 ab 25/39 96/9 54/4 b 93/1 90/1 54/0 49/20 72/24 04/75 مترميلي 5/0% پوسته یوالف با ذرات 3
 c 62/0 a 18/50 60/9 38/3 ab 24/2 95/1 56/0 45/23 86/24 17/78 مترميلي 5/0% پوسته یوالف با ذرات 6

 abc 14/1 ab 28/40 04/8 80/4 b 84/1 79/1 50/0 93/17 55/22 89/67 مترميلي 2% پوسته یوالف با ذرات 3
 bc 84/0 ab 40/39 49/8 97/4 ab 18/2 85/1 47/0 00/19 78/22 81/70 مترميلي 2% پوسته یوالف با ذرات 6

 abc 14/1 a 05/50 61/9 12/5 ab 24/2 99/1 60/0 22/20 71/24 30/75 مترميلي 5/0% پوسته برنج با ذرات 3
 ab 26/1 ab 51/40 15/9 16/5 ab 31/2 83/1 58/0 94/19 73/25 32/76 مترميلي 5/0پوسته برنج با ذرات % 6
 a 49/1 ab 43/40 19/9 10/5 ab 61/2 31/2 58/0 00/21 67/28 01/85 مترميلي 2% پوسته برنج با ذرات 3

 abc 16/1 ab 41/47 82/9 64/4 a 64/3 07/2 48/0 33/21 95/25 40/79 مترميلي 2% پوسته برنج با ذرات 6
 33/0 66/0 58/0 86/2 12/0 18/0 04/0 44/1 98/1 80/3 اشتباه معيار ميانگين

 مقایسات مستقل اورتوگنال
 03/0 70/0 35/0 007/0 0001/0 55/0 36/0 24/0 45/0 07/0 تيمار

 02/0 22/0 31/0 36/0 001/0 14/0 14/0 70/0 07/0 04/0 پوسته برنج در برابر پوسته یوالف 
 10/0 46/0 25/0 61/0 16/0 55/0 30/0 33/0 82/0 90/0 درصد 6درصد در برابر  3سطح  

 17/0 49/0 08/0 22/0 11/0 47/0 03/0 25/0 99/0 89/0 مترميلي 2در برابر  5/0اندازه ذرات  
a-cدار است های با حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معنينگين: ميا(05/0>P). 
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نتایج نشان داد که اثر منبع فيبر بر افزایش وزن کيسه 

کننده جيره حاوی پوسته دار بود. گروه دریافتصفرا معني

کننده از جيره حاوی برنج در مقایسه با گروه مصرف

پوسته یوالف، دارای وزن کيسه صفرای باالتری بود 

داری در وزن نسبي ران و کبد مشاهده ر معنيهرچند تغيي

دیگر، در پي استفاده از  گران پژوهشهای نشد که با یافته

منابع فيبری نامحلول )کنسانتره فيبرخام نامحلول(، تفاوت 

کننده از این منبع فيبری با داری بين تيمارهای مصرفمعني

 . ]21و  17[تيمار شاهد در وزن ران و کبد مشاهده نشد 

سه و شش درصد سطوح ر مطالعه حاضر، استفاده از د

 طور بهپوسته برنج باعث کاهش چربي بطني گردید. 

های خوراکي حاوی منابع فيبری مشابه، استفاده از جيره

محوطه بطني را  ای ميزان چربيقابل مالحظه طور به

 . در پي افزایش منابع فيبری جيره احتماالً]17[کاهش داد 

 بدليل کاهش نسبت انرژی به پروتئين، ميزان چربي

. از ]8[یابد محوطه بطني به شکل قابل توجهي کاهش مي

شده با طرف دیگر گزارش شده است، پرندگان تغذیه

های خوراکي حاوی منابع فيبری نامحلول در مقایسه جيره

تر و چربي محوطه های روشنبا تيمار شاهد دارای الشه

با توجه به دیناميک طبيعي هضم  .]17[ودند ببطني کمتری 

توان دریافت که افزایش سطح فيبر در ها ميچربي

خوراکي، از طریق ایجاد اثر پوشندگي و  های جيره

های صفراوی سبب کاهش برقراری پيوندهایي با نمک

ها شده است. از طرفي با عنایت به باال بودن هضم چربي

وان دریافت که ميزان توزن بدن در مقایسه با شاهد مي

انرژی مورد نياز برای نگهداری در این دست از طيور 

باالتر بوده است. لذا بدن به جهت برطرف نمودن این نياز 

باعث افزایش فعاليت این بخش شده است. وزن الشه نيز 

های خوراکي با فيبر باال در شده با جيرهدر پرندگان تغذیه

های خوراکي با فيبر با جيرهشده های تغذیهمقایسه با پرنده

های مطالعه حاضر . اختالف در یافته]22[پایين، کمتر بود 

تواند مربوط به تفاوت در نوع منبع با مطالعات پيشين مي

و مقادیر مورد استفاده باشد. در این تحقيق هرچند تفاوت 

های حاوی منابع فيبری کننده جيرههای مصرفبين جوجه

کننده های مصرفیوالف( با جوجه )پوسته برنج و پوسته

دار نبوده اما به لحاظ عددی تيمارهای از جيره شاهد معني

های خوراکي فيبری در مقایسه با شاهد کننده جيرهدریافت

 دارای راندمان الشه باالتری بودند.

کلي افزودن منابع فيبری محلول و نامحلول در  طور به

افزایش وزن های گوشتي موجب جيره خوراکي جوجه

های مختلف دستگاه گوارش شد، اما این نسبي بخش

اثرات بسته به نوع و سطح فيبر و بافت هدف متفاوت 

خواني داشت بود. نتایج این تحقيق با مطالعات پيشين هم

دریافتند در پي استفاده از پوسته  گران پژوهش. ]11و 1[

یوالف با سطح سه درصد در مقایسه با گروه شاهد ميزان 

علت افزایش وزن سنگدان بيشتر است که این امر به

. مطالعات ]11[ای بود های ماهيچهتوسعه بيشتر الیه

مشابه دیگری نشان داد که استفاده از منابع فيبری نامحلول 

درصد و اندازه ذرات یک الي  5/1)پوسته برنج با سطح 

متر( سبب افزایش وزن سنگدان در مقایسه با دو ميلي

رسد ذرات درشت فيبر در نظر مي. به]1[د شدتيمار شاه

تر ککه برای عبور از اسفنگردند تا زمانيسنگدان حفظ مي

. نتيجه این وضعيت ]9[پيلوریک سنگدان کوچک شوند 

اتساع اندام و تطابق عضالني آن برای انجام بيشتر عمل 

آسياب کردن است و ذرات ریز فيبرهای نامحلول نيز 

دان در مقایسه با تيمار شاهد باعث افزایش وزن سنگ

. این نتایج با مشاهدات تحقيق حاضر ]19[ شود مي

مشابهت دارد. وزن نسبي کيسه صفرا در تيمارهای 

کننده فيبر نامحلول )پوسته یوالف با سطح شش مصرف

متر( باالتر از شاهد بود که درصد و اندازه ذرات دو ميلي

. غلظت کل ]12[نماید نتایج مطالعات پيشين را تایيد مي

شده با یوالف در اسيدهای صفراوی در پرندگان تغذیه
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. ]12[مقایسه با شاهد، به ميزان دو برابر افزایش یافته بود 

های داوزدهه و ژژنوم اسيدهای صفراوی به داخل بخش

شوند. افزایش در غلظت اسيدهای روده ترشح مي

سنگدان دهنده افزایش حرکات دوازدهه به صفراوی نشان

بوده که در پي افزایش مصرف فيبرهای نامحلول رخ 

دهد، از طرفي این حرکات منجربه افزایش غلظت مي

های ابتدایي دستگاه گوارش های گوارشي در بخشآنزیم

توان دریافت که حضور مواد . در نهایت مي]12[شود مي

های خوراکي سبب افزایش در فيبری نامحلول در جيره

های و متعاقب آن افزایش در ترشح آنزیم فعاليت سنگدان

گوارشي و اسيدهای صفراوی و در نهایت بهبود قابليت 

 .]6[هضم اجزای خوراکي گردد 

های شناسي روده جوجهاثر تيمارهای آزمایشي بر ریخت

ارائه شده است. استفاده از منابع فيبری   4گوشتي در جدول 

های در بخشپوسته برنج و یوالف تأثيری بر عمق کریپت 

مختلف روده باریک نداشت. با این حال استفاده از پوسته 

های گوشتي سبب افزایش ارتفاع پرز برنج در جيره جوجه

روزگي  42و  21نسبت به سایر تيمارها در بخش ژژنوم در 

. باالترین ميزان ارتفاع پرز در بخش ژژنوم در (P<01/0)شد 

کننده پوسته مصرفترتيب متعلق به گروه روزگي به 42و  21

متر و گروه برنج شش درصد با اندازه ذرات دو ميلي

شده با جيره حاوی سه درصد پوسته برنج با اندازه تغذیه

متر بود. در پي مصرف جيره حاوی پوسته ذرات نيم ميلي

روزگي، ارتفاع پرز بيشترین افزایش را در  21یوالف در 

نتایج مربوط به  ،5. جدول (P<01/0)ناحيه ایلئوم نشان داد 

های های گابلت در بخشضخامت اپيتليوم و تعداد سلول

های شده با جيرههای تغذیهمختلف روده باریک جوجه

 42دهد. در حاوی پوسته برنج و پوسته یوالف را نشان مي

روزگي بيشترین ضخامت اپيتليوم در بخش ژژنوم روده 

د شده با جيره حاوی شش درصهای تغذیهباریک جوجه

متر در مقایسه با سطح سه پوسته برنج با اندازه ذرات دو ميلي

درصد پوسته یوالف با اندازه ذرات نيم ميلي بود متر

(01/0>P) روزگي اثر منبع فيبر )پوسته یوالف( و  21. در

دار شد متر( در بخش دوازدهه معنياندازه ذرات )دو ميلي

(01/0>P) های رهروزگي، در پي استفاده از جي 42. در

های گابلت در داری بر تعداد سلولمختلف آزمایشي اثر معني

 هایمنشأ سلولهای مختلف روده باریک مشاهده نشد. بخش

سمت  به هاکریپت از هاسلول مهاجرت از روده، تليالاپي

ها و روزآوری سلولجهت بازسازی و به پرزها نوک

 این. های جدید استهای مرده با سلولجایگزیني سلول

 96 تا 48 از پرزها، بعد نوک به رسيدن از پس هاسلول

و  11[شوند مي رها روده، حفره داخل به( مرغ در) ساعت

 هایسلول کارخانه سازنده عنوان به هاهای کریپتسلول. ]15

تر عميق هایکریپت کنند.های مهم خود را ایفا مينقش پرزی

های بنابراین سلول. دهندمي انجام سرعت با را بافت بازچرخ

 پرزها سبب برطرف نمودن نياز حاصل از نوسازی کریپت با

 سموم سایر یا و هاپاتوژن برابر در هاسلول این ریزش طبيعي

های گابلت افزایش در تعداد سلول .]15و  11[ شوندمي

بيانگر این امر است که یک الیه موکوسي ضخيم اپيتليوم را 

کاهش قابليت دسترسي به مواد  پوشانده و بنابراین منجر به

تواند موجب افزایش مغذی شده است و درنهایت مي

احتياجات انرژی نگهداری دستگاه گوارش شود و این امر 

 .]26و  6[موجب کاهش عملکرد توليدی پرنده گردد 

رود با توجه به ماهيت منابع فيبری نامحلول به انتظار مي

گرفته از اندازه جهت ایجاد خاصيت سایشي )که البته بر 

باشد(، سبب سایش الیه موکوسي و به طبع آن ذرات مي

 های گابلت به جهت رفع این نقيصهافزایش تعداد سلول

دهنده تفاوت نتایج این تحقيق اگرچه نشان .]15گردد ]

های گابلت نشده است، اما داری در تعداد سلولمعني

در ها توان شاهد تفاوت عددی در تعداد این سلولمي

متر با کننده فيبر با اندازه ذرات دو ميليتيمارهای دریافت

 شاهد بود. 
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های مختلف بافت روده . تأثیر سطوح و اندازه ذرات پوسته برنج و پوسته یوالف بر ارتفاع پرز و عمق کریپت در بخش4جدول 
 های گوشتیباریک جوجه

 تيمارها
 عمق کریپت )ميکرومتر( )ميکرومتر(ارتفاع پرز 

 روزگي 42 روزگي 21 روزگي 42 روزگي 21
 ایلئوم ژژنوم دوازدهه ایلئوم ژژنوم دوازدهه ایلئوم ژژنوم دوازدهه ایلئوم ژژنوم دوازدهه

 abc70/1228 ab00/858 30/1505 b30/1163 30/1047 33/249 33/243 67/208 33/227 33/193 33/177  70/1370 شاهد
 abc70/1114 ab30/741 00/1822 ab00/1534 30/1029 00/236 00/198 33/185 67/164 67/150 67/142  70/1432 مترميلي 5/0با ذرات % پوسته یوالف3
 c30/679 ab00/1074 00/1734 ab70/1472 70/1330 33/251 33/169  33/203 33/199 33/249 33/189 30/1329 مترميلي 5/0با ذرات % پوسته یوالف6
 ab70/1300 a30/1295 30/1441 ab70/1586 30/1097 67/268 33/247  33/189 33/187 00/230 00/192 30/1443 مترميلي 2% پوسته یوالف با ذرات 3
 bc30/873 b70/482 00/1722 ab00/1340 00/978 67/212 67/192  67/116 00/208 67/242 33/157  70/1432 مترميلي 2% پوسته یوالف با ذرات 6
 bc00/962  ab70/908 30/1567 a00/1806 70/1362 00/190 67/232  67/206 00/200 67/274 00/230  70/1500 مترميلي 5/0% پوسته برنج با ذرات 3
 abc70/1152  ab30/989 30/1707 ab00/1618 00/1058 00/224 33/247 00/218 33/203 00/200 33/137  00/1296 مترميلي 5/0% پوسته برنج با ذرات 6
 abc30/1085 ab00/972 00/1528 ab00/1494 30/1027 33/273 00/240  67/202 67/214 33/155 67/146  00/1112 مترميلي 2% پوسته برنج با ذرات 3
 a70/1652 ab00/770 70/1440 b30/1083 70/1362 67/278 67/264  33/163 67/218 67/172 00/176  30/1145 مترميلي 2% پوسته برنج با ذرات 6

 91/24 16/34 29/34 33/27 38/31 38/30 51/130 4/110 36/195 36/114 92/124 27/132 اشتباه معيار ميانگين
 مقایسات مستقل اورتوگنال

 26/0 18/0 96/0 30/0 45/0 50/0 21/0 005/0 79/0 007/0 003/0 44/0 تيمار

 91/0 53/0 36/0 23/0 06/0 98/0 36/0 87/0 33/0 92/0 11/0 14/0 پوسته برنج در برابر پوسته یوالف 

 52/0 63/0 46/0 31/0 65/0 99/0 64/0 02/0 59/0 20/0 85/0 48/0 درصد 6درصد در برابر  3سطح  

 74/0 51/0 47/0 07/0 31/0 14/0 44/0 02/0 23/0 68/0 06/0 29/0 مترميلي 2در برابر  5/0اندازه ذرات  

a-bدار است های با حروف متفاوت در هرستون دارای اختالف معني: ميانگين(05/0>P). 

 
های مختلف های گابلت در بخش. تأثیر سطوح و اندازه ذرات پوسته برنج و پوسته یوالف بر ضخامت پرز و تعداد سلول5جدول 

 های گوشتیبافت روده باریک جوجه
 

 تيمارها
 های گابلتتعداد سلول  ضخامت اپيتليوم )ميکرومتر( 

 روزگي 42 روزگي 21 روزگي 42 روزگي 21
 ایلئوم ژژنوم دوازدهه ایلئوم ژژنوم دوازدهه ایلئوم ژژنوم دوازدهه ایلئوم ژژنوم دوازدهه

 ab 00/68 67/56 00/54 20/9 73/15 40/32 69/8 15/12 88/21 33/61 33/65 33/69 شاهد
 ab 33/73 33/59 00/64 91/11 60/10 93/11 07/4 35/14 73/36 33/73 00/58 67/66 مترميلي 5/0پوسته یوالف با ذرات % 3
 b 33/51 00/68 00/58 11/25 67/22  31/17 20/6 03/27 19/30 00/56 67/60 00/64 مترميلي 5/0% پوسته یوالف با ذرات 6
 ab 00/56 33/63 33/61 50/23 80/34 62/11 83/5 97/31 05/23 67/54 33/63 67/80 مترميلي 2% پوسته یوالف با ذرات 3
 ab 00/66 67/56 67/56 92/8 93/24 00/9 81/17 73/21 17/19 33/69 67/56 33/77 مترميلي 2% پوسته یوالف با ذرات 6
 ab 33/71 00/72 00/48 67/13 47/15 60/25 53/17 42/31 80/29 00/61 33/51 00/58 مترميلي 5/0% پوسته برنج با ذرات 3
 ab 50/65 00/54 00/50 00/9 80/21 48/26 50/6 28/21 71/15 33/69 67/54 67/52 مترميلي 5/0% پوسته برنج با ذرات 6
 a 67/80 33/49 00/54 02/9 17/9 33/16 20/9 83/22 52/17 33/53 00/58 67/64 مترميلي 2% پوسته برنج با ذرات 3
 ab 67/62 00/66 67/72 47/12 53/25 60/26 17/13 27/15 98/18 00/66 33/59 00/66 مترميلي 2پوسته برنج با ذرات % 6

 96/7 26/7 11/4 27/5 85/9 76/5 25/6 48/6 10/5 15/7 93/4 93/7 اشتباه معيار ميانگين
 مقایسات مستقل اورتوگنال

 62/0 48/0 21/0 053/0 70/0 35/0 24/0 32/0 006/0 46/0 65/0 36/0 تيمار
 23/0 84/0 34/0 001/0 43/0 11/0 45/0 76/0 36/0 87/0 20/0 04/0 پوسته برنج در برابر پوسته یوالف 

 31/0 48/0 59/0 38/0 35/0 87/0 62/0 97/0 009/0 40/0 96/0 68/0 درصد 6درصد در برابر  3سطح  

 13/0 92/0 37/0 25/0 37/0 72/0 22/0 36/0 38/0 45/0 29/0 04/0 مترميلي 2در برابر  5/0اندازه ذرات  

a-bدار است های با حروف متفاوت در هر ستون دارای اختالف معني: ميانگين(05/0>P). 
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اثر تيمارهای آزمایشي بر نسبت ارتفاع پرز به عمق 

 6های مختلف دستگاه گوارش در جدول کریپت در بخش

سطوح مختلف پوسته برنج نشان داده شده است. افزودن 

بر نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در  و یوالف

دار نبود. با این های مختلف دستگاه گوارش معنيبخش

حال تفاوت در نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در بخش 

در بخش  ری داشت.داروزگي تمایل به معني 42ژژنوم در 

مقایسات مستقل، اثر منبع، اندازه ذره و سطح فيبر تأثير 

داری بر شاخص نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت معني

 های مختلف روده کوچک نداشت. در بخش

روده باریک با هدف افزایش راندمان جذب با تعداد 

زیادی پرز و ميکرو پرز مفروش شده است. ارتفاع پرز 

. در تحقيق ]24[ظرفيت جذبي روده است  دهندهنشان

های روزگي در بخش 42و  21حاضر ارتفاع پرز در 

ژژنوم و ایلئوم تحت تأثير استفاده از فيبر نامحلول قرار 

گرفت، هرچند که عمق کریپت تحت تأثير تيمارهای 

داری نشان داد و تيمار حاوی سه آزمایشي تمایل به معني

متر باالترین ذرات نيم ميليدرصد پوسته برنج و اندازه 

داری ( ولي اختالف معني17/10عمق کریپت را دارا بود )

نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در سطح سه  .نداشت

 روزگي  42درصد فيبر نامحلول در ناحيه ژژنوم در 

 باالتر از شش درصد بود. استفاده از پوسته برنج، 

ش ژژنوم سبب افزایش ارتفاع پرز و عمق کریپت در بخ

 .]20[شد 

 
 

. اثر سطوح و اندازه ذرات پوسته برنج و پوسته یوالف بر نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در بافت روده باریک 6جدول 

 های گوشتیجوجه

 تيمارها

 نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت

 روزگي 42 روزگي 21

 ایلئوم ژژنوم دوازدهه ایلئوم ژژنوم دوازدهه

 09/6 44/6 53/7 15/4 11/5 51/5 شاهد

 78/7 17/10 29/11 04/4 99/5 08/6 مترميلي 5/0% پوسته یوالف با ذرات 3

 17/7 03/6 70/8 35/5 33/4 29/5 مترميلي 5/0% پوسته یوالف با ذرات 6

 96/5 14/7 76/8 09/7 26/5 56/5 مترميلي 2% پوسته یوالف با ذرات 3

 49/6 54/5 98/8 12/4 53/4 81/6 مترميلي 2% پوسته یوالف با ذرات 6

 53/6 17/7 85/8 50/4 45/4 14/8 مترميلي 5/0% پوسته برنج با ذرات 3

 58/7 88/8 39/8 60/4 75/4 74/5 مترميلي 5/0% پوسته برنج با ذرات 6

 96/6 65/9 41/8 20/5 55/4 23/4 مترميلي 2% پوسته برنج با ذرات 3

 74/7 37/6 70/6 27/5 68/6 46/4 مترميلي 2% پوسته برنج با ذرات 6

 13/1 05/1 03/2 83/0 85/0 84/0 اشتباه معيار ميانگين

 مقایسات مستقل اورتوگنال

 92/0 051/0 92/0 29/0 55/0 11/0 تيمار

 64/0 38/0 30/0 70/0 90/0 69/0 پوسته برنج در برابر پوسته یوالف

 56/0 04/0 38/0 57/0 99/0 57/0 درصد 6درصد در برابر  3 سطح

 52/0 33/0 40/0 22/0 55/0 15/0 مترميلي 2در برابر  5/0اندازه ذرات 
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با این حال تأثيری بر نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت 

مشاهده نشد. مطالعات نشان داد که استفاده از منابع فيبری 

نامحلول تأثيری بر عمق کریپت نداشت ولي سبب افزایش 

ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در ناحيه ایلئوم 

 . جهت توضيح این]21[روزگي شد  42و  21در سنين 

توان متصور بود که استفاده از منابع فيبری نامحلول مطلب مي

علت وجود اثرات سایشي، منجر به افزایش عمق کریپت و به

. در مطالعه ]21و  15[در پي آن افزایش ارتفاع پرزها گردند 

عنوان منبع فيبر  های حاوی سلولز بهدیگری، استفاده از جيره

شناسي روده ختهای رینامحلول، تأثيری بر فراسنجه

که عمق بيشتر . ازآنجایي]7[های گوشتي نداشت جوجه

کریپت نشانه افزایش تقاضا به تکثير سلول و ایجاد بافت 

یاد داشت هرگونه بازچرخ اضافي جدید است، اما باید به

تواند سبب افزایش نياز به انرژی نگهداری بافت و مي

 درنهایت کاهش راندمان پرنده شود. 

تواند اطالعات مهمي در موکوسي روده ميساختار 

خصوص سالمت این بافت در اختيار ما قرار دهد. مطالعات 

دهد که روده باریک در مقابل تغييرات جيره نشان مي

. ]13[دهد خوراکي، تغييراتي در سطح جذبي خود نشان مي

عمق کریپت و طول پرز از جمله عوامل مؤثر بر ضخامت 

 16[آید حساب ميمغذی از آن به الیه موکوس و جذب مواد

. در تحقيق مشابهي که از منابع فيبری محلول ]21و 

)کربوکسي متيل سلولز( و نامحلول )سلولز( استفاده شده 

داری در ضخامت است، با مصرف سلولز تفاوت معني

اپيتليوم با سایر تيمارها گزارش نشد این در حالي است که 

ر شدن کریپت سبب تعلت عميقمصرف فيبر محلول به

افزایش تقاضای موکوس به تکثير سلول و بافت جدید و در 

 .]3[نهایت افزایش ضخامت بافت اپيتليوم شد 

های عملکرد، نتایج این تحقيق، شاخص براساس

خصوصيات الشه و رشد و توسعه دستگاه گوارش جوجه

ساکاریدهای نامحلول پوسته برنج های گوشتي با افزودن پلي

یوالف در جيره، تحت تأثير منبع، سطح و اندازه و پوسته 

ذرات فيبر تغيير نمود. افزودن پوسته برنج، با سطح سه 

تواند باعث بهبود متر ميدرصد و اندازه ذرات نيم ميلي

شناسي روده باریک جوجه عملکرد و خصوصيات بافت

  گوشتي شود.
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    Abstract 
To evaluate the effect of type (Rice Hull (RH) and Oat Hull (OH)), level (3 and 6 percent) and particle size (0.5 and 2 mm) of insoluble 

fiber on performance, carcass characteristics and intestinal morphology of chickens, 360 day-old male broilers (Ross 308), were use in a 

completely randomized design with 9 treatment and 4 replicate with 10 birds each, for 42 days. In the 29-42 days, broilers fed 6 percent 
with 0.5 mm RH had higher (P≤0.05) average daily gain, daily feed intake and lower feed: gain than control group. In fact, the 6 percent 

with 0.5 mm OH inclusion reduced (P≤0.01) abdominal fat and carcass performance as compared to control (P≤0.0`5). Results showed 

that broilers fed OH and RH had higher relative weight of gizzard and gallbladder than broilers fed the control diet (P≤0.05). Broilers 
fed RH had higher villus length than other treatment in the jejnum at 21 and 42 days of age and duodenum at 21 days of age (P≤0.01). 

In this experiment, the broiler fed 3 percent RH with 2 mm particle size had the highest epithelium width (P≤0.01) in the ileum section 

at 21 day of age. Therefore the results showed inclusion of 3 percent RH with 0.5 mm particle size to broiler diets may improve the 
growth performance and intestine morphology. 
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