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 چکیده

 با آزمایشی گوشتی، هایجوجه فیزیولوژیکی صفات برخی و عملکرد بر بیوتیکپری و فیبر مختلف منابع تأثیر مقایسه منظوربه

 شاهد جیره شامل آزمایشی تیمارهای شد. انجام تیمار هشت با تصادفی کامالً طرح قالب در گوشتی جوجۀ قطعه 023 از استفاده

 پودر و سویا پوسته گندم، )سبوس فیبر مختلف منابع و (MB40 )بیولکس بیوتیکپری همراهبه شاهد جیره سویا(، کنجاله -)ذرت

 هایجیره به کیلوگرم در گرم دو مقدار به بیوتیکپری و درصد سه و 5/1 سطوح در فیبر مختلف منابع بودند. خرما( هسته

 جزبه تیمارها سایر با مقایسه در را خوراک تبدیل ضریب بهترین خرما، هسته پودر درصد 5/1 دارای تیمار شدند. اضافه آزمایشی

 فیبر مختلف منابع کنندهدریافت پرندگان در بطنی حفره چربی (.P<35/3) داشت شاهد و خرما هسته پودر درصد سه دارای تیمار

 سه حاوی جیره در خام پروتئین و آلی ماده ظاهری ایلئومی هضم قابلیت (.P<35/3) یافت کاهش شاهد تیمار با مقایسه در

 هسته پودر کنندهمصرف پرندگان در خام، چربی ظاهری ایلئومی  هضم قابلیت (.P<35/3) یافت افزایش خرما هسته پودر درصد

 دارمعنی کاهش سبب فیبر مختلف منابع از استفاده (.P<35/3) یافت کاهش شاهد تیمار به نسبت داریمعنی طوربه خرما

 جیره به خرما هسته پودر افزودن که داد نشان نتایج (.P<35/3) شد شاهد تیمار با مقایسه در خون سرم کلسترول و گلیسریدتری

 و فرمکلی و ایکوالی میکروبی هایجمعیت و شکمی محوطه چربی کاهش عملکرد، بهبود سبب گوشتی هایجوجه غذایی

 گردید. گوشتی هایجوجه سکوم در هاالکتوباسیل میکروبی جمعیت و خام پروتئین هضم قابلیت افزایش

 

  .عملکرد فیبر، منابع گوشتی، جوجه میکروبی، جمعیت ،بیوتیکپری ها:کلیدواژه
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 مقدمه

 یک عنوانبه فیبر انواع از یپایین سطوح از استفاده امروزه

 و شده واقع مفید تواندمی طیور غذایی جیره در افزودنی

 کلی، طوربه .[11] گردد روده سالمت بهبود سبب

 داشتن برای گذارتخم هایمرغ و گوشتی هایجوجه

 هضم قابلیت مناسب، مصرفی خوراک کیفیت، با بستری

 حداقلی میزان به مناسب تولیدمثلی عملکرد و مغذی مواد

  جیره در فیبر وجود .[11] دارند نیاز خود جیره در فیبر از

 بهبود تلفات، کاهش غیرطبیعی، رفتارهای کاهش سبب

 پرنده عملکرد بهبود نهایت در و مغذی مواد هضم قابلیت

 برای جیره در نیاز مورد فیبر مناسب سطح اما ،شودمی

 و فیبر منبع به و نیست مشخص مناسب عملکرد حصول

 مقدار که است شده گزارش .[11] است وابسته پرنده سن

 عملکرد و گوارش دستگاه توسعه بر جیره فیبر نوع و

 مقابل، در [.15] گذاردمی اثر گوشتی هایجوجه تولیدی

 پکتین لحاظ از که هایی آن ویژههب محلول فیبری منابع

 افزایش موجب چغندرقند( تفاله )ازقبیل هستند غنی

 خوراکی مواد عبور سرعت نتیجه در و شده ویسکوزیته

 نسبی وزن بر و دهندمی کاهش را گوارش دستگاه در

 سنگدان، معده،پیش قبیل از گوارش دستگاه هایاندام

 و محلول فیبرهای واسطههب سکوم، و کوچک روده

 جیره، در فیبر فوائد جمله از [.0] گذارندمی اثر نامحلول

 و اندازه ویژههب گوارش دستگاه ساختمان بر آن مثبت تأثیر

 باشدمی کوچک روده پرزهای همچنین و روده حجم

هب خوراک فیبر که نمودند بیان پژوهشگران برخی [.21]

 تأثیر تواندمی و نموده عمل جیره کنندهرقیق عامل عنوان

 مغذی مواد هضم قابلیت و مصرفی خوراک مقدار بر منفی

 که است شده گزارش حال این با [.22] باشد داشته

 سبب درجیره فیبری مختلف منابع متوسط مقادیر حضور

 هایاسید ترشح افزایش ، [11] گوارش دستگاه توسعه

 قابلیت بهبود نتیجه در و [22] شده هاآنزیم و صفراوی

 دستگاه سالمتی رشد، و عملکرد مغذی، مواد هضم

  [.21] دارد دنبالبه را حیوان رفاه همچنین و گوارش

 که هستند هضم غیرقابل الیگوساکاریدهای هابیوتیکپری

 مفید گوارش دستگاه در ساکن هایمیکروارگانیسم رشد برای

 ایتخمیرشونده خوراکی ماده هابیوتیکپری درواقع .باشندمی

 دستگاه میکروبی فلور فعالیت و ترکیب در که هستند

 با .[03] کنندمی ایجاد سودمندی تغییرات توانندمی گوارش

 منابع بودن کربوهیدراته ماهیت و شدهبیان مطالب به توجه

 تأثیر مقایسه تحقیق، این از هدف ،هابیوتیکپری نیز و فیبری

 خونی، صفات عملکرد، بر بیوتیکپری و فیبر مختلف منابع

 در مغذی مواد هضم قابلیت و کور روده میکروبی جمعیت

 .بود گوشتی هایجوجه

 

 هاروش و مواد

 روزهیک گوشتی جوجه قطعه 023 از آزمایش این در

 راس تجاری سویه ماده( و )نر جنس دو هر از مخلوطی

 با تصادفی کامالً طرح قالب در روز 22 مدتبه 033

 تکرار هر در جوجه قطعه 13 و تکرار چهار و تیمار هشت

 )بدون شاهد تیمار شامل آزمایشی تیمارهای شد. استفاده

 در گرم دو همراهبه شاهد تیمار ،فیبر( منبع و بیوتیکپری

 شرکت محصول ،MB40 )بیولکس بیوتیکپری کیلوگرم

 درصد 133 ،آبجو مخمر سلولی دیواره حاوی آلمان، لیبر

 و مانان(، و گلوکانبتادی حاوی ،سرویزیه ساکارومایسس

 گندم، سبوس شامل فیبر مختلف منابع حاوی هایرتیما

 سه و 5/1 سطوح در خرما هسته پودر و سویا پوسته

 آزمایش مورد فیبری منابع شیمیایی ترکیبات بودند. درصد

 .(1)جدول شد گیریاندازه [2] شدهتوصیه هایروش طبق

 احتیاجاتبرای تأمین  گوشتی هایجوجه غذایی جیره

 تا 1) آغازین دوره دو برای[ 22شده ]مواد غذایی توصیه

 شدتنظیم  روزگی( 22 تا 22) رشد و روزگی( 21

 (.0 و 2 هایجدول)
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 )درصد( آزمایش در استفاده مورد فیبری منابع شیمیایی ترکیب .2 جدول

 NDF ADF خام پروتئین خام چربی خاکستر خشک ماده فیبر منبع

 33/10 23/25 55/15 11/2 10/5 25/13 گندم سبوس

 20/22 13/55 22/12 53/2 02/5 02/12 سویا پوسته

 23/53 02/23 30/2 01/2 32/2 20/12 خرما هسته پودر

NDF: خنثی، شوینده در نامحلول فیبر ADF: اسیدی شوینده در نامحلول فیبر 

 

 روزگی( 12 تا 2) آغازین دوره در استفاده مورد هایجیره شیمیایی ترکیبات و )درصد( خوراکی مواد .1 جدول

 شاهد خوراکی مواد
 )درصد( خرما هسته پودر سطح )درصد( سویا پوسته سطح )درصد( گندم سبوس سطح

5/1 0 5/1 0 5/1 0 

 52/21 35/51 32/21 52/51 5/21 52/51 0/52 ذرت دانه

 21/01 2/01 1/03 2/01 32/01 2/01 01 پروتئین( درصد 22) سویا کنجاله

 3 3 3 3 0 5/1 3 گندم سبوس

 3 3 0 5/1 3 3 3 سویا پوسته

 0 5/1 3 3 3 3 3 خرما هسته پودر

 5/0 0 2 5/0 2 5/0 25/2 گیاهی روغن

 22/1 22/1 25/1 25/1 25/1 25/1 32/1 فسفات کلسیم دی

 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 23/1 آهک

 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 نمک

 22/3 22/3 22/3 22/3 22/3 22/3 22/3 شیرین جوش

 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 1معدنی مکمل

 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 2ویتامینی مکمل

 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 12/3 متیونین ال دی

  شیمیایی کیب تر

 0322 0313 0311 0320 0311 0302 0323 کیلوگرم( بر )کیلوکالری متابولیسمی انرژی

 55/21 55/21 20/21 53/21 20/21 50/21 22/21 )درصد( خام پروتئین

 05/2 22/5 05/2 32/5 05/2 32/5 30/2  )درصد( خام چربی

 03/0 35/0 53/2 20/0 53/2 32/2 12/0 )درصد( خام فیبر

 1 1 1 1 1 1 1 )درصد( کلسیم

 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 23/3  )درصد( دسترس قابل فسفر

 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3  )درصد( سدیم

 03/1 03/1 02/1 05/1 02/1 05/1 05/1 )درصد( لیزین

 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3  )درصد( متیونین

 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 )درصد( سیستئین متیونین+

 گرم؛میلی K3، 2 ویتامین المللی؛بین واحد E، 121 ویتامین المللی؛ بین واحد 2033 کلسیفرول، کوله المللی؛بین واحد A 11333 ویتامین حاوی: جیره کیلوگرم هر ازایبه .2 و 1

 کوئین، اتوکسی گرم؛میلی 323 کلراید، کولین گرم؛میلی B6، 2 ویتامین گرم؛میلی H، 30/3 ویتامین گرم؛میلی B2، 1 ویتامین گرم؛میلی B1، 2 ویتامین گرم؛میلی B12، 32/3 ویتامین

 باشد.می گرممیلی 53 آهن، و گرممیلی 2/3 سلنیوم، گرم؛میلی 133 مس، سولفات گرم؛میلی 1 ید، گرم؛میلی 133 روی، گرم؛میلی 133 منگنز، سولفات گرم؛میلی 125/3
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 روزگی( 71 تا 11) رشد دوره در استفاده مورد هایجیره شیمیایی ترکیبات و )درصد( خوراکی مواد .3 جدول

 شاهد جیره اجزای
 )درصد( خرما هسته پودر سطح )درصد( سویا پوسته سطح )درصد( گندم سبوس سطح

5/1 0 5/1 0 5/1 0 
 22/55 22/51 3/52 12/51 02/55 22/51 5/21 ذرت

 5/02 51/02 02/02 22/02 2/02 02/02 21/02 پروتئین( درصد 22) سویا کنجاله

 3 3 3 3 0 5/1 3 گندم سبوس

 3 3 0 5/1 3 3 3 سویا پوسته

 0 5/1 3 3 3 3 3 خرما هسته پودر

 5/0 0 23/2 2/0 1/0 2/0 25/2 گیاهی روغن

 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 25/1 فسفات کلسیم دی

 20/1 20/1 20/1 22/1 22/1 22/1 01/1 آهک

 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3  نمک

 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 شیرین جوش

 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 1معدنی مکمل

 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 25/3 2ویتامینی مکمل

 33/3 35/3 33/3 35/3 33/3 35/3 35/3 متیونین ال دی

 )درصد( شیمیایی ترکیب

 0115 0113 0110 0133 0112 0113 0113 کیلوگرم( بر )کیلوکالری متابولیسمی انرژی

 05/11 2/11 03/11 2/11 21/11 01/11 22/11 )درصد( خام پروتئین

 2/2 35/5 32/2 13/5 20/2 15/5 35/5 )درصد( خام چربی

 23/0 15/2 25/0 12/0 35/2 50/2 22/2 )درصد( خام فیبر

 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 )درصد( کلسیم

 05/3 05/3 05/3 05/3 05/3 05/3 05/3 )درصد( دسترس قابل فسفر

 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 )درصد( سدیم

 15/1 13/1 15/1 15/1 12/1 15/1 13/1 )درصد( لیزین

 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 03/3 )درصد( متیونین

 52/3 50/3 50/3 50/3 50/3 50/3 52/3 )درصد( سیستئین متیونین+

گرم؛ میلی 3K ،2المللی؛ ویتامین واحد بین E ،121المللی؛ ویتامین واحد بین 2033المللی؛کوله کلسیفرول، واحد بین A 11333ازای هر کیلوگرم جیره حاوی: ویتامین . به2و  1
گرم؛ اتوکسی کوئین، میلی 323گرم؛ کولین کلراید، میلی 6B ،2تامین گرم؛ ویمیلی H ،30/3گرم؛ ویتامین میلی 2B ،1گرم؛ ویتامین میلی 1B ،2گرم؛ ویتامین میلی 12B ،32/3ویتامین 

 گرم می باشد.میلی 53گرم و آهن، میلی 2/3گرم؛ سلنیوم، میلی 133گرم؛ سولفات مس، میلی 1گرم؛ ید، میلی 133گرم؛ روی، میلی 133گرم؛ سولفات منگنز، میلی 125/3

 

 واحد هر از جوجه قطعه دو پرورش، 22 روز در

 تصادفی طوربه ،میانگین به نزدیک وزن با آزمایشی

 سپس شد. خونگیری بال ورید طریق از آنها از و انتخاب

 الشه مختلف هایبخش وزن و کشتار و توزین پرندگان

 سنگدان، معده،پیش بدنی، محوطه چربی ران، سینه، شامل

 بورس و کبد پانکراس، طحال، گوارش، دستگاه کل

 از )درصدی آنها نسبی وزن و گیریاندازه فابریسیوس

 پرندگان کور روده هاینمونه شد. محاسبه (زنده وزن

 در کور، روده میکروبی جمعیت بررسی جهت کشتارشده،

 منتقل آزمایشگاه به دمایی شدهکنترل و استریل شرایط

پی کشت محیط از هاباکتری کل شمارش منظوربه شدند.

 محیط از الکتیک اسید باکتری شمارش برای اِی،سی

 کشت محیط از هافرمکلی شمارش برای آراس،ام کشت

 کشت محیط از کالی اشریشیا شمارش برای و کانکیمک



 یگوشت یهاجوجه یکیولوژیزیف هایفرآسنجه یبر عملکرد و برخ کیوتیبیو پر بریمنابع مختلف ف ریتأث سهیمقا

 

 2318بهار   2شماره   12دوره 
55

 انکوباسیون کشت، از پس [.12] شد استفاده آگار بیامای

 درجه 05 دمای در هاالکتوباسیل شمارش برای هانمونه

 و فرمکلی شمارش برای و ساعت 23 مدت به گرادسانتی

 22 مدتبه گرادسانتی درجه 05 دمای در اشرشیاکلی

 هایپرگنه دهندهتشکیل واحدهای تعداد شد. انجام ساعت

 هر ازایبه (log10) لگاریتمی صورتبه (CFUمیکروبی)

  [.12] شد بیان کور روده محتویات گرم

 پرورش دوره 01 روز در مغذی مواد هضم قابلیت

 هایجیره از یک هر به منظور همینبه شد. گیریاندازه

 و اضافه (Cr2O3) کروم اکسید درصد دهم سه آزمایشی

 ساعت هشت از پس و شد مخلوط یکنواخت طوربه

 22 سن در گرفت. قرار هاجوجه تمامی اختیار در گرسنگی

 ناحیه از کشتار،  از پس پرنده دو ایلئوم محتویات روزگی،

 در و آوریجمع کور روده به مانده مترسانتی 5 تا مکل زائده

 به میکروبی تخمیر از جلوگیری برای ممکن زمان ترینکوتاه

 خشک، ماده میزان شد. رسانده گرادسانتی درجه -23 دمای

 و خوراک هاینمونه در خامچربی خام،پروتئین آلی، ماده

 شد. گیریاندازه [2] متداول روش مطابق ایلئوم محتویات

 روش طبق نیز ایلئومی محتویات در کروم اکسید مقدار

 با با آمدهدستبه هایداده شد. گیریاندازه [3] شدهتوصیه

 GLM رویه و [25]  2/1 نسخه  SAS  افزارنرم از استفاده

 دانکن آزمون کمکبه تیمارها میانگین و تجزیه 1 مدل برای

 آماری مدل .[1] شدند مقایسه درصد پنج داریمعنی سطح و

 باشد.می 1 رابطه مطابق طرح

(1)                                            ij+ejµ+T = ijY 

 میانگین ،µ ؛مشاهده هر مقدار ،ijY رابطه، این در که

 است.  آزمایشی خطای اثر ،ije و تیمار اثر ،jT صفت؛
 

 بحث و نتایج

 در گوشتی هایجوجه عملکرد بر آزمایشی تیمارهای اثر

 است شده داده نشان 2 جدول در پرورش مختلف هایدوره

 جیره با شدهتغذیه پرندگان خوراک مصرف آغازین، دوره در

 و گندم سبوس شاهد، تیمارهای به نسبت بیوتیکپری دارای

 از استفاده (.P<35/3) بود بیشتر سویا پوسته درصد 5/1

 دارمعنی افزایش باعث جیره درصد سه سطح در سویا پوسته

 منابع سایر با مقایسه در گوشتی هایهجوج خوراک مصرف

 نتایج این (.P<35/3) شد دوره کل نیز و رشد دوره در فیبری

 به نسبت آغازین دوره در پرنده متفاوت پاسخ دهندهنشان

 قابل نکته باشد.می فیبر مختلف منابع مصرف در رشد دوره

 مختلف منابع از استفاده آغازین دوره در که است این تأمل

 به نسبت پرندگان خوراک مصرف در داریمعنی تفاوت فیبر

 نیز و رشد دوره در کهدرصورتی نکردند، ایجاد شاهد گروه

 سویا پوسته درصد سه حاوی جیره که پرندگانی دوره، کل

 بیشتری خوراک شاهد تیمار به نسبت نمودند مصرف

 (.P<35/3) کردند مصرف

شده با سطوح متفاوت سبوس همچنین پرندگان تغذیه

گندم، مصرف خوراک کمتری در مقایسه با پرندگان تغذیه

بیوتیک در کل دوره پرورش شده با جیره دارای پری

 درصد افزایش با کردند که گزارش پژوهشگرانداشتند. 

 کاهش مصرفی خوراک میانگین جیره، در گندم سبوس

[. 5] پژوهش حاضر همخوانی دارد نتایج که با یابدمی

 وجود و باال فیبر خوراک مصرف کاهش دلیل احتماالً

سبوس گندم  در ای موجودساکاریدهای غیرنشاستهپلی

ساکاریدهای پلی که است شده مشخص زیرا باشد.

 دهندمی کاهش را غذا عبور ای محلول سرعتغیرنشاسته

 بر محدودکننده اثر است ممکن خود نوبه به این که

[. زیرا بیان شده است که 2داشته باشد ] خوراک مصرف

ای موجود در غیرنشاستهساکاریدهای مقدار کل پلی

 2/5درصد است که از این مقدار  2/05سبوس گندم 

  ساکاریدهای غیرسلولزیدرصد سلولز و بقیه آن پلی

 درصد بخش نامحلول( 0/25درصد بخش محلول و  1/2)

 [.2] است
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 های مختلف پرورشهای گوشتی در دورهبیوتیک بر عملکرد جوجه. تأثیر منابع مختلف فیبرو پری7جدول

 تیمارها

 ضریب تبدیل خوراک افزایش وزن بدن میزان مصرف خوراک

 آغازین

(21-1) 

 رشد

(22-22) 

 کل

(22-1) 

 آغازین

(21-1) 

 رشد

(22-22) 

 کل

(22-1) 

 آغازین 

(21-1) 

 رشد

(22-22) 

 کل

(22-1) 

 1332/15bcd 2335/21c 0151/53b 210/53 ab 1023/33bcd 2321/53bcd 1/52bc 2/13bc 1/12bc شاهد

 1125/21a 0305/22ab 2125/25a 535/31 a 1233/33 ab 2135/31ab 1/51abc 2/12b 1/15b بیوتیک پری

 1352/21d 2123/23bc 0152/31b 253/33b 1055/21d 2305/21d 1/55bc 2/15bc 1/15bc درصد( 5/1) گندم سبوس

 1322/33cd 2121/22abc 2330/53b 251/33b 1022/25 cd 2320/25cd 1/52bc 2/15bc 1/12b درصد( 0) گندم سبوس

 1333/25bc 2113/53bc 0113/55b 250/25b 1025/33d 2323/53d 1/21ab 2/12bc 1/15b درصد(  5/1) سویا پوسته

 1135/33ab 0322/33a 2125/33a 251/33b 1020/53d 2312/53d 1/22a 2/25a 2/32a درصد( 0) سویا پوسته

 1311/53ab 2331/33c 0133/53b 515/33 a 1233/33a 2120/33a 1/50c 2/35c 1/35c درصد(  5/1) خرما هسته پودر

 1113/33ab 2120/53bc 2300/53b 215/33ab 1010/53abc 2333/53abc 1/51ab 2/31bc 1/10bc درصد( 0) خرما هسته پودر

SEM 02/13  12/22  55/23  15/3  23/13  31/15  313/3  305/3  322/3  

P-Value 3332/3  320/3  335/3  335/3  333/3  332/3  332/3  333/3  331/3  

a-dها با حروف نامشابه در هر ستون معنی: تفاوت میانگین( 35/3دار است>P.) 

SEM استاندارد میانگین: خطای 

 

 درصد پنج از بیش نمودن جایگزین پژوهشی، در

 مصرف کاهش سبب خرما هسته پودر با جیره ذرت

 که داشتند اظهار پژوهشگران این .[23] شد خوراک

 افزایش سبب جیره به خرما هسته پودر افزودن

 ممکن که گرددمی گوارش دستگاه درون مواد ویسکوزیته

 باشد. خرما هسته در موجود پکتین وجود دلیلبه است

 که باشدمی اینشاستهغیر ساکاریدپلی نوع یک پکتین

 شود.نمی هضم پرندگان گوارش دستگاه هایآنزیم توسط

 نمود بیان گونهاین بتوان شاید شده،بیان مطالعات براساس

 دوره کل و رشد دوره در خوراک مصرف کاهش دلیل که

پلی به مربوط خرما، هسته پودر کنندهدریافت پرندگان در

  است. آن در موجود ایغیرنشاسته ساکاریدهای

 با شدهتغذیه گوشتی هایجوجه آغازین دوره در

 وزن افزایش خرما هسته پودر درصد 5/1 و بیوتیکپری

 حاوی هایجیره با شدهتغذیه پرندگان به نسبت بیشتری

 تفاوت اما (،P<35/3) داشتند سویا پوسته و گندم سبوس

 دارمعنی خرما هسته پودر درصد سه و شاهد تیمار با آنها

 با فیبر مختلف منابع مقایسه در دوره این در همچنین نبود.

 افزایش باعث خرما هسته پودر درصد 5/1 سطح یکدیگر،

 طرفی از شد. فیبر منابع سایر به نسبت بدن وزن دارمعنی

 شاهد تیمار با فیبری منابع تمامی وزن افزایش دیگر

 5/1 دارای تیمار رشد دوره در نداشت. داریمعنی تفاوت

 به نسبت بیشتری وزن افزایش خرما هسته پودر درصد

 داد نشان سویا پوسته و گندم سبوس شاهد، تیمارهای

(35/3>P،) پودر درصد سه و بیوتیکپری تیمارهای با اما 

 کمترین کهدرحالی نبود، دارمعنی تفاوت خرما هسته

 و 5/1) سویا پوسته با شدهتغذیه پرندگان به وزن افزایش

 کل در بود. درصد( سه و 5/1) گندم سبوس و درصد( سه

 5/1 دارای تیمار در وزن افزایش بیشترین پرورش دوره

 در بدن وزن افزایش کمترین و خرما هسته پودر درصد
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 نکته (.P<35/3) گردید مشاهده سویا پوسته دارای تیمار

 پودر و بیوتیکپری تیمارهای بین که بود این توجه قابل

 وجود وزن افزایش بلحاظ دارمعنی اختالف خرما هسته

  نداشت.

 تبدیل ضریب بر بیوتیکپری و فیبر مختلف منابع تأثیر

 (.P<35/3) بود دارمعنی پرورش هایدوره تمام در غذایی

 تبدیل ضریب بیشترین بررسی، مورد هایدوره تمام در

 کمترین و سویا پوسته درصد سه دارای تیمار در خوراک

 درصد 5/1 حاوی تیمار به مربوط خوراک تبدیل ضریب

 اختالف آغازین دوره در (.P<35/3) بود خرما هسته پودر

 خرما هسته پودر درصد 5/1 دارای تیمار بین داریمعنی

 مشاهده گندم سبوس و بیوتیکپری شاهد، تیمارهای با

  نشد.

 مانان درصد دهم دو افزودن که است شده داده نشان

 در یتأثیر گوشتی هایجوجه جیره به الیگوساکارید

 با که ،[2] نداشت غذایی تبدیل ضریب و وزن افزایش

 با شاهد تیمار بین داریمعنی تفاوت که مطالعه این نتایج

 در وزن افزایش لحاظ از بیوتیکپری حاوی تیمار

 دارد. همخوانی نشد مشاهده پرورش مختلف هایدوره

 درصد دهم دو از استفاده دیگری پژوهش در کهدرصورتی

 باعث گوشتی هایجوجه جیره در ساکاریدالیگومانان

  [.10] گردید غذایی تبدیل ضریب و وزن افزایش بهبود

 تحلیل گونهاین بتوان شاید شدهارائه مطالب به توجه با

 )سه آن باالی سطح بخصوص سویا پوسته که نمود

 روده، در غذایی مواد توقف زمان مدت کاهش با درصد(

 وزن اضافه کاهش و مصرفی خوراک افزایش سبب

 خوراک تبدیل ضریب افزایش باعث نتیجه در و گردیده

 و آلی ماده ایلئومی ظاهری هضم قابلیت است. شده

 خرما هسته پودر کنندهمصرف پرندگان در خام پروتئین

 ضریب بهبود بتوان شاید که یافت بهبود داریمعنی طوربه

 همچنین داد. ربط موضوع این به نیز را خوراک تبدیل

 پودر تیمار در گوارش دستگاه مفید هایباکتری جمعیت

 کاهش مضر هایباکتری جمعیت و افزایش خرما هسته

 بهبود برای کافی دلیل تواندمی هم این که است یافته

 هسته پودر دارای جیره با شدهتغذیه پرندگان عملکرد

 نمود بندیجمع گونهاین توانمی مجموع در باشد. خرما

 درصد سه حاوی تیمار جزهب فیبر مختلف منابع افزودن که

 و شاهد تیمار مشابه خوراک تبدیل ضریب سویا پوسته

 5/1) بیوتیکپری از بهتر مواردی در حتی و بیوتیکپری

 داشته بیوتیک(پری با مقایسه در خرما هسته پودر درصد

 گوشتی طیور جیره به فیبر افزودن از مثبتی نتیجه که است

 است.

 الشه خصوصیات بر آزمایشی تیمارهای تأثیر

 داده نشان 5 جدول در روزگی 22 در گوشتی هایجوجه

 طوربه خرما هسته پودر درصد سه دارای تیمار است. شده

 مقایسه در سنگدان نسبی وزن افزایش باعث داریمعنی

 هسته پودر درصد 5/1 دارای تیمار جزبه تیمارها سایر با

 درصد (.P<35/3) شد سویا پوسته درصد سه و خرما

 سایر با مقایسه در شاهد تیمار در بطنی حفره چربی

 داد نشان را داریمعنی افزایش آزمایشی تیمارهای

(35/3>P). منابع افزودن که ستا این تأمل قابل نکته 

 کاهش باعث سویا پوسته درصد 5/1 جزبه فیبری مختلف

 شد شاهد تیمار با مقایسه در بطنی حفره چربی دارمعنی

(35/3>P.) خرما هسته درصد سه کنندهمصرف تیمار 

 آن اختالف که داد اختصاص خود به را کبد وزن بیشترین

 بیشترین همچنین (.P<35/3) بود دارمعنی تیمارها دیگر با

 سه کنندهمصرف پرندگان به گوارش دستگاه کل وزن

 تیمارهای با که داشت اختصاص خرما هسته درصد

 داریمعنی اختالف سویا پوسته و شاهد کنندهمصرف

 فیبری، مختلف منابع مقایسه در (.P<35/3) داد نشان

 وزن دارمعنی کاهش باعث درصد( سه و 5/1) سویا پوسته

 (.P<35/3) شد گوشتی هایهجوج در پانکراس نسبی
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 روزگی )درصدی از وزن زنده( 71های گوشتی در بیوتیک بر خصوصیات الشه جوجه. تأثیر منابع مختلف فیبرو پری5جدول 

 سنگدان ران سینه تیمارها
  حفره چربی

 بطنی
 کبد

  دستگاه کل

 گوارش
 پانکراس طحال

  بورس

 فابرسیوس

51/23 23/35 شاهد  b35/2 2/13a 2/05b 11/50b 3/120 3/212b 3/232 

05/23 21/25 بیوتیک پری  b33/2 1/22bc 2/00b 12/33ab 3/122 3/232b 3/223 

02/21 23/22 درصد( 5/1) گندم سبوس  b22/2 1/31bc 2/00b 12/32ab 3/155 3/255ab 3/225 

03/23 23/15 درصد( 0) گندم سبوس  0/30b 1/51bc 2/22b 12/52ab 3/125 3/215a 3/231 

32/23 21/13 درصد( 5/1 سویا پوسته  b51/2 1/12ab 2/25b 11/12b 3/122 3/235b 3/222 

20/21 23/23 درصد( 0) سویا پوسته  ab11/0 1/52bc 2/11b 11/35b 3/123 3/112b 3/222 

02/21 22/22 درصد( 5/1) خرما هسته پودر  ab13/0 1/22bc 2/21b 12/02ab 3/121 3/232a 3/232 

 a52/0 1/52c 2/13a 10/32a 3/122 3/012a 3/233 21/03 21/13 درصد( 0) خرما هسته پودر

SEM 551/3  213/3  152/3 112/3  150/3  510/3  313/3  311/3  313/3  

P-Value 533/3  112/3  310/3 315/3  321/3  353/3  210/3  332/3  505/3  

a-cحروف نامشابه در هر ستون معنیها با : تفاوت میانگین( 35/3دار است>P). 

:SEM هامیانگین استاندارد خطای. 

 

 کیوتیبپری مختلف منابع تأثیر یبررس با تحقیقی در

 وکنجاله مخمر از شدهاستخراج الیگوساکاریدمانان)

 ی،گوشت هایجوجه یشکم حفره یچرب بر نارگیل(

 مخمر از شدهاستخراج بیوتیکپری افزودن که شد گزارش

 همچنین و کیلوگرم بر گرم یک و نیم مقدار به

 5/1 سطح در نارگیل کنجاله از شدهاستخراج بیوتیکپری

 شکمی چربی محتوای کاهش موجب کیلوگرم، بر گرم

 در میکروبی جمعیت افزایش با مرتبط را آن که شودمی

 مشخص عالوههب .[15] دانستند بیوتیکپری افزودن نتیجه

 کاهش باعث هامیکروارگانیسم از برخی که است شده

 آنزیم که کربوکسیالز آ-کوآنزیم استیل فعالیت

 شوندمی است، چرب اسیدهای سنتز در محدودکننده

 کاهش درخصوص حاضر پژوهش نتایج با که [.15]

 بیوتیکپری کنندهدریافت پرندگان در بطنی حفره چربی

 دارد. همخوانی شاهد تیمار با مقایسه در

 و عملکرد بر را الیگوساکارید مانان اثرات پژوهشگران

 قرار بررسی مورد گوشتی هایجوجه الشه خصوصیات

 کبد، قلب، نسبی وزن در داریمعنی تفاوت و دادند

 اما نکردند مشاهده فابریسیوس بورس و سنگدان طحال،

 داشت وجود بطنی محوطه چربی در داریمعنی تفاوت

 چربی درصد کاهش باعث الیگوساکارید مانان که یطوربه

 [.23] شد بطنی محوطه

تغذیه پرندگان در سنگدان وزن نسبی درصد بودن باال

 سایر به نسبت خرما هسته پودر حاوی هایجیره با شده

 ویژههب خرما هسته پودر ترکیب به توانمی را تیمارها

 افزایش نتیجه در و )پکتین( ایغیرنشاسته ساکاریدهایپلی

 کهطوریبه داد. ارتباط گوارش دستگاه میکروبی جمعیت

 افزایش به منجر ایغیرنشاسته ساکاریدهایپلی و فیبر

 یابدمی افزایش آن وزن نتیجه در و شده سنگدان حجمی

 گوشتی هایجوجه جیره در فیبر گنجاندن کلی طوربه [.1]

 گوارش دستگاه مختلف هایقسمت وزن افزایش موجب

 متفاوت فیبر سطح و نوع به بسته اثرات این اما است شده

 دستگاه کل وزن افزایش دلیل بتوان شاید است. بوده

 پودر درصد سه کنندهدریافت پرندگان در را گوارش

 روده مختلف هایبخش طول افزایش به خرما هسته

  داد. ربط ایلئوم و ژژنوم خصوصهب کوچک
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 و عملکرد بر فیبر ذرات اندازه و نوع اثر پژوهشگران

 هایجوجه در روز 21 مدتبه گوارش دستگاه توسعه

تغذیه گوشتی هایجوجه کردند گزارش و بررسی را گوشتی

 وزن افزایش چغندرقند تفاله درصد سه حاوی جیره با شده

 [.12] دادند نشان تیمارها سایر به نسبت بیشتری سنگدان

 شدن آزاد است ممکن و یافته توسعه و شده بزرگ سنگدان

 در موضوع این که [.25] دهد افزایش را سیستوکینین کوله

 -ایمعده هایرفلکس و پانکراسی هایآنزیم ترشح واقع

 تواندمی سنگدان توسعه عالوه،به کند.می تحریک را ایروده

 این و داده افزایش را دئودنوم به سنگدان از خوراک انتقال

 با گوارشی شیرابه شدن مخلوط تسهیل به منجر موضوع

 مواد هضم بهبود موجب نتیجه در و شده هضمی هایآنزیم

 تبدیل ضریب بهبود دلیل بتوان شاید [.13] گرددمی مغذی

 به نیز را خرما هسته پودر کنندهدریافت پرندگان در خوراک

 داد. ربط موضوع این

 مطالعه مورد گوشتی هایجوجه خون گلوکز غلظت

 (.2 )جدول نگرفت قرار آزمایشی تیمارهای تأثیر تحت

 تیمار پرندگان سرم در گلیسریدتری و کلسترول غلظت

 (.P<35/3) بود پرندگان سایر از بیشتر (P<35/3) شاهد

 تأثیر تحت گوشتی هایجوجه خون LDL و HDL غلظت

 فیبر که است شده گزارش نگرفت. قرار مختلف تیمارهای

 در پالسما لیپید مقدار و لیپید تجمع کاهش موجب جیره

 ثابت عالوه،به شود.می اشتها حد تا شدهتغذیه هایجوجه

 ایجیره فیبر طریق از کبدی لیپید تجمع کاهش که است شده

 [.2] باشدمی هاجوجه در مغذی ماده جذب میزان از مستقل

 سبب هابیوتیکپری مصرف که است شده داده نشان

 گوارش دستگاه در اسیدالکتیک هایباکتری رشد افزایش

 ساختن غیرمزدوج با هامیکروارگانیسم این گردد.می

 کاهش روده در را آنها جذب قابلیت صفراوی هاینمک

 هاینمک از زیادی بخش نتیجه در [.20] دهندمی

 دنبالبه شوند. می خارج بدن از مدفوع شکل به صفراوی

 اسیدهای به کلسترول تبدیل نیاز افزایش با فرآیند این

 کاسته خون سرم کلسترول غلظت از کبد در صفراوی

 و گلیسریدتری غلظت کاهش دلیل شاید شود،می

 مقایسه در بیوتیکپری با شدهتغذیه پرندگان در کلسترول

  باشد. مربوط موضوع همین به شاهد تیمار با

 
 لیتر(گرم در دسیروزگی )میلی 71های گوشتی در سن بر برخی صفات خونی جوجهبیوتیک منابع مختلف فیبرو پری . تأثیر8جدول 

 1HDL 2LDL کلسترول گلیسرید تری گلوکز تیمارها

5/211 شاهد  15/0a 102/2a 0/25  02/5 

5/231 بیوتیک پری  25/0bc 113/3bc 5/23  02/0 

5/111 درصد( 5/1) گندم سبوس  53/0bc 115/5bc 0/22  02/0 

5/231 درصد( 0) گندم سبوس  25/3bc 110/2bc 3/21  21/2 

5/232 درصد( 5/1 سویا پوسته  22/0bc 115/5bc 3/22  00/0 

5/231 درصد( 0) سویا پوسته  53/0b 123/5ab 5/22  03/2 

2/232 درصد( 5/1) خرما هسته پودر  55/0bc 111/2bc 2/53  21/0 

0/212 درصد( 0) خرما هسته پودر  23/0c 133/5c 5/52  21/0 

SEM 10/5  33/2  55/5  10/2  15/1  

P-Value 513/3  332/3  312/3  125/3  515/3  
 . لیپوپروتئین با چگالی پایین2. لیپوپروتئین با چگالی باال، 1

a-cها با حروف نامشابه در هر ستون معنی: تفاوت میانگین( 35/3دار است>P). 
:SEM هاخطای استاندارد میانگین. 
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 ظاهری هضم قابلیت بر آزمایشی تیمارهای تأثیر

 آورده 5 جدول در گوشتی هایجوجه مغذی مواد ایلئومی

 و آلی ماده ایلئومی ظاهری هضم قابلیت است. شده

 مختلف سطوح کنندهمصرف پرندگان در خام پروتئین

 پوسته کنندهمصرف پرندگان به نسبت خرما هسته پودر

 با اما (P<35/3) یافت افزایش داریمعنی طوربه سویا

 هضم قابلیت .نداشت دارییمعن تفاوت تیمارها سایر

 پودر کنندهمصرف پرندگان در خام، چربی ایلئومی ظاهری

 کاهش شاهد تیمار به نسبت داریمعنی طوربه خرما هسته

 نداشت. دارییمعن تفاوت تیمارها سایر با اما یافت

 درصد سه افزودن که شد داده نشان تحقیقی در

 افزایش موجب جیره به چغندرقند تفاله یا و یوالف پوسته

 افزایش همچنین شد. گوارش دستگاه در مغذی مواد ابقای

 ظاهری متابولیسمی انرژی و اتری عصاره نیتروژن، ابقای

 جیره با شده تغذیه پرندگان در ازت برای شدهتصحیح

 [.12] بود چغندرقند تفاله از بیشتر یوالف پوسته حاوی

 زمان کاهش موجب جیره در نامحلول فیبر سطوح افزایش

 که دارد وجود بحث این و شودمی گوارشی شیرابه توقف

 مواد کمتر هضم قابلیت به منجر است ممکن موضوع این

 زمان هرچه خوراک که است این بر منطق گردد. مغذی

 گوارش دستگاه در هضمی هایپروسه معرض در بیشتری

  گردد.می ترکامل آن هضم گیرد، قرار

 در خام پروتئین و آلی ماده هضم قابلیت کاهش

 شاید سویا پوسته کنندهمصرف پرندگان در حاضر پژوهش

 مواد جذب در کاهش و روده پرزهای کاهش دلیلبه

 پکتین دارای خرما هسته کهاین به توجه با باشد. غذایی

 دفع افزایش باعث پکتین که شده مشخص باشدمی

 صفراوی هاینمک شدن دکونژوگه و صفراوی اسیدهای

 جذب برای صفراوی هاینمک کهازآنجایی شود.می

 هضم قابلیت کاهش دلیل شاید هستند ضروری چربی

 هسته پودر حاوی هایجیره در خام چربی ایلئومی ظاهری

 داد. نسبت باال ذکرشده عوامل به بتوان را خرما

 کور روده میکروبی جمعیت بر آزمایشی تیمارهای اثر

 آورده 3 جدول در روزگی 22 سن در گوشتی هایجوجه

 کل جمعیت گردد،می مشاهده طورکههمان است. شده

 قرار آزمایشی تیمارهایتأثیر  تحت هوازی هایباکتری

 هسته پودر درصد سه کنندهمصرف های جوجه و گرفت

 سه کنندهمصرف تیمار و جمعیت کمترین دارای خرما

 باکتری کل جمعیت بیشترین دارای سویا پوسته درصد

  (.P<35/3) بودند

 
 های گوشتی )درصد(بر قابلیت هضم ظاهری ایلئومی مواد مغذی جوجه بیوتیکتأثیر منابع مختلف فیبرو پری. 3جدول 

 خام پروتئین خام چربی آلی ماده خشک ماده تیمارها
 52/2a 55/5a 22/3ab 52/2 شاهد

 50/2ab 23/5ab 23/3ab 53/3 بیوتیک پری

 51/1ab 23/1ab 25/3ab 52/2 درصد( 5/1) گندم سبوس

 52/5ab 22/1b 25/0ab 50/3 درصد( 0) گندم سبوس

 21/2b 21/3ab 21/3b 51/1 درصد( 5/1 سویا پوسته

 21/5b 51/5ab 22/3b 53/5 درصد( 0) سویا پوسته

 52/2a 21/2b 53/3a 53/5 درصد( 5/1) خرما هسته پودر

 55/2a 23/0b 53/2a 55/2 درصد( 0) خرما هسته پودر

SEM 11/1  23/1  22/0  15/2  
P-Value 3522/3  3152/3  3031/3  3221/3  

a-bمعنیها با حروف نامشابه در هر ستون : تفاوت میانگین( 35/3دار است>P.) 
:SEM ها.خطای استاندارد میانگین 
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 (Log10CFUg) روزگی 71های گوشتی در سن بر جمعیت میکروبی روده کور جوجه بیوتیکمنابع مختلف فیبرو پری. اثر 8جدول 

 الکتیک اسید هایباکتری کوالی ای هافرمکلی هوازی هایباکتری کل تیمارها

 3/32c 2/32a 2/12bcd b5/32 شاهد

 3/15b 2/25b 2/33cd a2/33 بیوتیک پری

 3/11b 2/33a 5/35abc b5/55 درصد( 5/1) گندم سبوس

 3/23b 2/10a 5/12ab b5/51 درصد( 0) گندم سبوس

 3/23b 2/15a 5/13abc b5/55 درصد( 5/1 سویا پوسته

 3/21a 2/15a 5/21a b5/32 درصد( 0) سویا پوسته

 5/13c 2/23b 2/32d a2/32 درصد( 5/1) خرما هسته پودر

 5/12c 2/20b 2/33d a2/11 درصد( 0) خرما هسته پودر

SEM 321/3  352/3  353/3  305/3  

P-Value 331/3  331/3  332/3  331/3  

a-bها با حروف نامشابه در هر ستون معنی: تفاوت میانگین( 35/3دار است>P). 

:SEM هاخطای استاندارد میانگین. 
 

 باکتری جمعیت بر داریمعنی تأثیر آزمایشی تیمارهای

 هایباکتری جمعیت (.P<35/3) داشتند کور روده فرمکلی

 و خرما هسته پودر کنندهمصرف تیمار در فرمکلی

 تیمارها سایر به نسبت داریمعنی طوربه بیوتیکپری

   .(P<35/3) یافت کاهش

 کنندهمصرف تیمار در نیز کوالیای هایباکتری جمعیت

 تیمارها سایر به نسبت داریمعنی طوربه خرما هسته پودر

 (.P<35/3) یافت کاهش بیوتیکپری و شاهد تیمار جزبه

 پودر کنندهمصرف تیمار در الکتیک اسید هایباکتری جمعیت

 سایر به نسبت دارییمعن طوربه بیوتیکپری و خرما هسته

  (.P<35/3) یافت افزایش تیمارها

 و یوالف پوسته درصد پنج افزودن اثرات پژوهشگران

 گوشتی هایجوجه هایجیره به را چغندرقند تفاله

 الکتوباسیلیوس جمعیت بر بستر روی بر یافتهپرورش

 جمعیت روی بر همچنین و کور روده و دانچینه درون

 مطالعه کور روده انتروباکتریای و پرفرینجنس کلستردیوم

 جمعیت که نمودند گزارش پژوهشگران این نمودند.

 چغندرقند تفاله افزودن با دانچینه درون الکتوباسیلوس

 نکرد. تغییری یوالف پوسته افزودن با اما یافت، افزایش

 روده الکتوباسیلوس جمعیت بر اثری خوراک فیبر هرچند

 کلستردیوم جمعیت دیگر، طرف از نداشت. کور

 با داریمعنی طوربه کور روده انتروباکتریای و پرفرینجنس

 افزودن اما یافت، کاهش جیره به یوالف پوسته افزودن

 نداشت آنها جمعیت بر داریمعنی اثر چغندرقند تفاله

 تحریک دلیلبه بیفیدوباکترها و هاالکتوباسیلوس .[12]

 مطرح گوارش دستگاه مفید فلور عنوانبه ایمنی سیستم

 معینی هایباکتری توسط که است قندی مانان، باشند.می

 سالمونال و اشرشیاکلی هایسویه از بسیاری همچون

 فعالیت هایشیوه از یکی شود.می شناسایی

 عوامل استقرار با تداخل مانان، الیگوساکاریدهای

 )پروتئین لکتین داری هاباکتری است. ایروده بیماریزای

 برخی که هستند خود سلولی سطح در گلیکوپروتئین( یا

 سلول به و کرده شناسایی را مانوز همچون ویژه قندهای

 توانندمی قندها این دهند.می را قند به اتصال اجازه باکتری

 تحقیق در شوند. یافت مخاطی سلول سطح روی بر

 دلیلبه خرما هسته پودر در موجود مانان شاید حاضر
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 و هاالکتوباسیلوس سطح افزایش باعث بیوتیکیپری خاصیت

 است. گردیده کور روده در اشرشیاکالی کاهش همچنین

 گیرینتیجه توانمی حاضر تحقیق هاییافته به توجه با

 به درصد 0 سطح در خرما هسته پودر افزودن که کرد

 تبدیل ضریب بهبود سبب گوشتی هایجوجه غذایی جیره

 قابلیت کاهش ،شکمی محوطه چربی کاهش ،خوراک

 ایکوالی و فرمکلی میکروبی جمعیت و خام چربی هضم

 آلی ماده و خام پروتئین هضم قابلیت افزایش و کور روده

 و شودمی کور روده در الکتیک اسید میکروبی جمعیت و

 تغذیه در درصد 0 سطح تا خرما هسته پودر از استفاده لذا

 باشد.می توصیه قابل گوشتی طیور
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Abstract 
In order to compare the effect of prebiotic and various types of fibers on performance and some physiological 

parameters of broiler chickens, an experiment was performed with 320 chicks with eight treatments in a completely 

randomized design. Dietary treatments were basal diet (corn-soybean meal), basal diet with prebiotic (Biolex, 

MB40), and various sources of fiber (wheat bran (WB), soybean hull (SH), and palm kernel meal (PKM)). Different 

types of fiber and prebiotics were added to the diet at 1.5, 3% and 2 g/kg, respectively. The birds that consumed 1.5% 

of PKM had the best feed conversion ratio compared to the other treatments except 3% of PKM and control diet 

(P<0.05). Abdominal fat pad significantly decreased in birds that consumed various types of fiber compared to the 

control diet (P<0.05). Apparent ileal digestibility of organic matter and crude protein increased in birds that 

consumed 3% palm kernel meal (P<0.05). The apparent ileal digestibility of ether extract decreased in birds that 

consumed PKM compared to the control diet (P<0.05). Dietary inclusion of various types of fiber caused a significant 

decrease in plasma cholesterol and triglycerides compared to the control diet (P<0.05). The results showed that 

dietary inclusion of PKM improved performance, decreased abdominal fat pad and E.coli and coliform population of 

cecum and increased digestability of crude protein and population of Lactobacillus of cecum in broiler chickens. 
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