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 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
 .2دانشیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
 .3استاد پژوهشی ،مؤسسه تحقیقات علوم دامی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران.

تاریخ دریافت مقاله1301/90/90 :

تاریخ پذیرش مقاله1301/11/90 :

چکیده
بهمنظور تعیین تأثیر پلیساکاریدهای غیرنشاستهای بر عملکرد ،بازده نسبی انرژی و پروتئین و اجزای الشه جوجههای گوشتی،
آزمایشی در دوره سنی یک تا  24روزگی با استفاده از  244قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه تجاری راس  843از مخلوط دو
جنس در قالب طرح کامالً تصادفی با هفت تیمار آزمایشی ،شش تکرار و  04قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد .تیمارهای
آزمایشی شامل جیره پایه ،جیره حاوی  4/0و  4/4درصد مخمر ساکارومایسس سرویزیه ،جیره حاوی پنج و  04درصد سبوس
گندم ،جیره حاوی سه و شش درصد پوسته سویا بودند .نتایج آزمایش نشان داد در کل دوره پرورش تیمار شاهد کمترین
خوراک مصرفی را نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی به خود اختصاص داد ( .)P<4/40همچنین بیشترین مصرف خوراک مربوط
به سطح  04درصد سبوس گندم و سطوح سه و شش درصد پوسته سویا بود ( .)P<4/40تیمار آزمایشی حاوی سه درصد پوسته
سویا در کل دوره آزمایش نسبت به تیمار شاهد بیشترین میزان افزایش وزن روزانه را نشان داد ( .)P<4/40برای ضریب تبدیل
خوراک در کل دوره آزمایشی اختالف آماری مشاهده نشد .بیشترین بازده نسبی انرژی مربوط به تیمار حاوی سطوح مخمر
نسبت به تیمارهای حاوی سطوح سبوس گندم و پوسته سویا میباشد ( .)P<4/40کمترین بازده نسبی انرژی و پروتئین مربوط
به سطح  04درصد سبوس گندم نسبت به تیمار شاهد بود ( .)P<4/40بر اساس نتایج این آزمایش ،استفاده از سطوح  4/4درصد
مخمر 04 ،درصد سبوس گندم و شش درصد پوسته سویا در جیره غذایی جوجههای گوشتی توصیه میشود.
کلیدواژهها :پوسته سویا ،جوجه گوشتی ،سبوس گندم ،عملکرد ،مخمر ساکارومایسس سرویزیه.

* نویسنده مسئول

Email: shosseini@birjand.ac.ir
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مقدمه

دو بخش موجود در ساختار فیبر غذایی قادر به ایجاد

افزایش مصرف گندم در جیرههای رایج پرندگان بهدلیل

ویژگیهای مفید و نامطلوب بوده و دارای خصوصیات

چالشهای تولید ذرت در سالهای اخیر و حتی سالهای

ناشناخته قابل توجهی هستند که نیاز به تحقیق و بررسی

آینده ،اجتنابناپذیر بوده و باعث افزایش سطح

بیشتر دارند .اســتفاده از پلیساکاریدهای دیواره سلولی در

کربوهیدراتهای غیرنشاستهای در جیرههای غذایی و کاهش

جیره غذایی جوجههای گوشتی بیشتر به خصوصیــات

کارایی هضم و عملکرد تولیدی پرندگان خواهد شد ].[01

فیزیکی جیره غذایی بستگی دارد .که میتوان به تأثیرات آنها

گزارشهایی در ارتباط با اثرات منفی احتمالی فیبر غذایی

بر ســاختمان دســتگاه گوارش بهویژه افزایش اندازه و

(پلیساکاریدهای غیرنشاستهای) بر قابلیت دسترسی مواد

حجــم روده ،اشاره نمود .استفاده از پلیساکاریدهای

معدنی توسط برخی پژوهشگران گزارش شده است ].[0

محلول ،در جیره غذایی جوجههای گوشتی باعث تغییر میزان

پلیساکاریدهای غیرنشاستهای باعث کاهش جذب مواد

دفع فضوالت ،جمعیت میکروبی روده ،مواد حد و واسط

معدنی ،تخریب سلولهای مخاطی روده و ایجاد اختالل در

سوختوساز و بازده هضم میشود ] .[03سبوس گندم،

انتقال مواد معدنی ،ایجاد کمپلکسهای پایدار و غیرقابل

فرآورده فرعی حاصل از آسیاب گندم بوده و کاربردهای

جذب فیبر با مواد معدنی میشوند .در نتیجه کاهش سطح

تغذیهای و غیرتغذیهای دارد .سبوس گندم ازنظر مواد معدنی،

مواد معدنی یونیزه و قابل جذب ،سازوکارهایی هستند که

فیبر ،ویتامینهای گروه  Bو ترکیبات فعال زیستی محرک

برای توجیه تأثیر منفی الیاف جیره بر قابلیت دسترسی مواد

رشد ،غنی است .همچنین حاوی مقادیر قابلتوجهی اسید

معدنی ،پیشنهاد شدهاند ] .[0بخشهای فیبری خوراک،

فنولیک ،لیگنین و برخی از پروتئینها است .و

گروهی از ترکیبات ناهمگن و متفاوت از نظر ترکیب

پلیساکاریدهای دیواره سلولی آن شامل آرابینوزایالنها،

شیمیایی و خواص فیزیکی هستند ] .[8براساس خصوصیات

زایلوگلوکانها و سلولز میباشد .سبوس گندم در جیره

فیزیکوشیمیایی ،فیبر جیره غذایی به دو بخش محلول و

غذایی جوجههای گوشتی نسبت به مرغهای تخمگذار در

غیرمحلول که هرکدام اثرات متفاوتی بر فیزیولوژی گوارش و

سطوح پایینتری استفاده میشود ].[2

سوختوساز حیوانات دارند ،تقسیم میشوند ].[8

دانه سویا حاوی مقادیر زیادی کربوهیدرات است ،که

فیبر غذایی محلول در آب ،باعث افزایش گرانروی

ً
عمدتا

شامل

الیگوساکاریدها

و

پلیساکاریدهای

محتویات روده ،دارای ماهیت پلیالکترولیت و کاهش

غیرنشاستهای هستند .پلیساکاریدهای غیرنشاستهای

چربی ،کلسترول و گلوکز خون میشود .این فیبرهای

موجود در دانه سویا را میتوان به دو گروه تقسیم کرد.

غذایی شامل مواد پکتینی ،صمغها ،انواع همیسلولزها و

یک گروه ،پلیساکاریدهای غیرنشاستهای نامحلول که

پلیساکاریدهای ذخیرهای هستند .فیبرهای نامحلول دارای

عمدتا شامل سلولز و گروه دیگر ،پلیساکاریدهای
ً

خصوصیاتی از جمله ایجاد تراکم در محتویات هضمی،

غیرنشاستهای محلول که اکثر آنها پلیمرهای پکتین

افزایش حجم مدفوع و افزایش زمان عبور محتویات

محلول در آب میباشند .پلیمرهای پکتینی اصلی موجود

هضمی از دستگاه گوارش هستند .فیبر غذایی نامحلول

در دانه سویا ،رامنوگاالکتورونانها هستند ] .[0دانه سویا

خاصیت ملین داشته و مشتمل بر سلولز ،لیگنینها و برخی

دارای هشت درصد پوسته 14 ،درصد کوتیلدون و دو

از انواع همیسلولزها است ].[40

درصد رویان (ریشهچه) است .پوسته سویا ،فرآورده فرعی
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صنعت آسیاب سویا میباشد .به مقادیر زیاد در هنگام

سبوس گندم به عنوان محصول فرعی و با ارزش صنعت

فرآوری سویا و یا استخراج روغن از آن ،تولید و اغلب

آسیاب گندم و عدم وجود اطالعات کافی در مورد اثر

بهعنوان ضایعات حذف میشود .پوسته سویا دارای 44/50

استفاده از آن در تغذیه جوجههای گوشتی ،تحقیق حاضر

درصد پروتئین خام 03/00 ،درصد فیبر خام 02/04 ،درصد

با هدف بررسی تأثیر استفاده از پلیساکاریدهای دیواره

عصاره اتری (چربی خام) ،هشت درصد خاکستر و 44/14

سلولی سبوس گندم ،پوسته سویا و مخمر ساکارومایسس

درصد عصاره عاری از نیتروژن است ].[0

سرویزیه بر عملکرد ،بازده نسبی انرژی و پروتئین و اجزای

یکی از فرآوردههایی که بر اساس تحقیقات ،کاربرد آن

الشه جوجههای گوشتی ،صورت گرفت.

در تغذیه طیور مورد تأیید قرارگرفته است ،دیواره سلولی
مخمر ساکارومایسس سرویزیه میباشد .اجزای اصلی دیواره

مواد و روشها

سلولی مخمر ساکارومایسس سرویزیه شامل پلیساکارید (تا

در این آزمایش از  244قطعه جوجه گوشتی سویه تجاری

 14درصد) میباشد .که بهطور عمده شامل بتاگلوکان و

کامال تصادفی
ً
راس ( 843مخلوط دو جنس) در قالب طرح

مانانها همراه با مقدار اندکی کیتین (یک تا دو درصد) را

با هفت تیمار ،شش تکرار و  04قطعه جوجه در هر تکرار

عمدتا در جوانه مخمر ،موجود است.
ً
تشکیل میدهد و

استفاده شدند .تیمارهای آزمایشی شامل -0 :جیره پایه

گلوکانها 04 ،تا  04درصد پلیساکاریدهای دیواره سلولی

(گروه شاهد) -4 ،جیره حاوی 4/0

درصد مخمر

مخمر ساکارومایسس سرویزیه را تشکیل میدهند .که نقش

ساکارومایسس سرویزیه -8 ،جیره حاوی  4/4درصد مخمر

یک الشه اسکلتی دارند ،که استحکام و ثبات سلول از

ساکارومایسس سرویزیه -2 ،جیره حاوی پنج درصد سبوس

یکطرف و شکل ظاهری آن را از طرف دیگر تحت تأثیر

گندم -0 ،جیره حاوی  04درصد سبوس گندم -0 ،جیره

قرار میدهند .از طرف دیگر ،مانانها به پروتئینها برای

حاوی سه درصد پوسته سویا و  -5جیره حاوی شش درصد

عمدتا در سطح
ً
شکلگیری مانانوپروتئین متصل میشوند .که

پوسته سویا ،میباشند .قبل از تنظیم جیرههای آزمایشی ،ابتدا

خارجی دیواره قرار گرفتهاند و بهعنوان فیلتری برای

ترکیبات شیمیایی (جدول  )0و غلظت پلیساکاریدهای

مولکولهای با وزن زیاد ،بهکار میروند ] .[0دانه سویا نقش

غیرنشاستهای آنها اندازهگیری شد (جدول  .)4جیرههای

بهسزایی در تأمین پروتئین جوامع انسانی دارد .پوسته

غذایی بر اساس توصیههای راهنمای پرورشی سویه راس

باقیمانده آن طی فرایند صنعتی ،اغلب کاربرد ثابتی نداشته و

 ،)4402( 843با استفاده از نرمافزار  WUFFDAبرای سه

بهجز مواردی معدود بهعنوان بستر در مزارع پرورش طیور

دوره آغازین (یک تا  04روزگی) ،رشد ( 00تا  42روزگی)

استفاده میشود .همچنین با توجه به در دسترس بودن

و پایانی ( 40تا  24روزگی) تنظیم شدند (جدول .)8

جدول  .2ترکیب شیمیایی اندازهگیریشده سبوس گندم ،پوسته سویا و مخمر ساکارومایسس سرویزیه (درصد)
مواد خوراکی

ماده خشک

پروتئین خام

الیاف خام

NDF

ADF

ADL

چربی خام

سبوس گندم

12/12

22/32

22

44/2

23/52

3/12

3/ 4

پوسته سویا

11/35

22/13

15/52

24/12

32/52

1/12

3/ 2

مخمر

12/14

31/28

2/12

1/ 2

2

1/12

1

 NDFالیاف نامحلول در خنثی ADF ،الیاف نامحلول در شوینده اسیدی ADL ،لیگنین نامحلول در شوینده اسیدی.
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جدول  .1غلظت پلیساکاریدهای غیرنشاستهای موجود در سبوس گندم ،پوسته سویا و مخمر ساکارومایسس سرویزیه (درصد)
مواد

مقدار کل

پلیساکاریدهای

کربوهیدراتهای غیرفیبری

فیبر جیره

کربوهیدرات

غیرنشاستهای ()NSP

()NFC

()DF

24/12

32/52

25/2

12/51

31/12

21/11

1/12

سلولز

همیسلولز

سبوس

31/52

21/2

51/12

پوسته سویا

25/2

34/2

53/34

31

مخمر

8/ 2

1/52

22/32

2/52

خوراکی

سلولز=  ،NDF-ADFهمیسلولز=  ،ADF-ADLمقدار کل کربوهیدرات= ]( خاکستر  +رطوبت  +چربی  +پروتئین) ،[ 211 -پلیساکارید غیرنشاستهای

)=(NSP

الیاف خام  ،ADL +کربوهیدراتهای غیرفیبری ) + NDF ( -211 ] =(NFCخاکستر  +چربی  +پروتئین) ،[ 211 -فیبر جیرهای=  NSPکل.[24ADL ] +

جدول  .3مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی (درصد)
ماده خوراکی
(درصد)
ذرت

آغازین (سن یک تا  21روزگی)
شاهد
24

کنجاله سویا ( 44درصد پروتئین)
سبوس گندم

سبوس گندم

پوسته سویا

2

21

3

2

22

41

21/8

21

رشد (سن  22تا  14روزگی)
سبوس گندم

پوسته سویا

2

21

3

2

25

24

25

24

31

31

1

2

21

شاهد
28

32/2 32/1 38/2 32/1 38/2 31/1
1

2

21

1

1

پایانی (سن  12تا  41روزگی)
سبوس گندم

پوسته سویا

2

21

3

2

24

21/2

22

22

28

31

11

18

31

11/2

1

1

1

2

21

1

1

33/2 33/2

شاهد

پوسته سویا

1

1

1

3

2

1

1

1

3

2

1

1

1

3

2

روغن سویا

1/2

1

1

1

2/21

3

1/2

1/5

3

3

1/1

3/2

4/18

3

3/2

صدف

1/8

2

2

1/8

1/8

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/2

1/2

1/2

1/2

دیکلسیم فسفات

2/5

2/8

2/2

2/5

2/5

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/4

2/4

2/3

2/4

2/4

مکمل ویتامینی

1

3

مکمل مواد معدنی
نمک

1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12
1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12
1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/11 1/13

دی ال -متیونین

1/11 1/11 1/14 1/11 1/11

ال -لیزین هیدروکلراید

1/23 1/23 1/24 1/23 1/23 1/28 1/28 1/28 1/28 1/28 1/22 1/22 1/22 1/22 1/22
211

211

211

211

1/1
211

1/1
211

1/1
211

1/1
211

1/1
211

1/25 1/25 1/28 1/25 1/25
211

211

211

211

211

جمع

211

انرژی قابل سوختوساز (کیلوکالری /کیلوگرم)

3221 3221 3121 3211 3241 3121 3211 1141 3111 3211 1111 1151 1841 1811 1181

ترکیب شیمیایی محاسبهشده
پروتئین خام (درصد)

13

فیبر خام (درصد)

21/3 21/4 21/3 21/3 21/3 11/8 11/8 11/1 11/2 12/4 11/3 11/8 11/3 11/5

4/5

4/2

2/3

2

2/41

لیزین (درصد)

2/3

2/3

2/3

2/2

2/2

2/1

متیونین (درصد)

1/2

1/23 1/23 1/21 1/21

1/2

متیونین +سیستئین (درصد)

1/53 1/54 1/21 1/52 1/53 1/81 1/81 1/52 1/55 1/82 1/82 1/11 1/12 1/82 1/14

کلسیم (درصد)

1/18 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18 1/18

فسفر
تعادل الکترولیتی (میلیاکیواالن /کیلوگرم)

4/2

4/8

2

2

2

4/4

4/5

2

2

2

2/2

2/2

2/1

2/1

2/1

2/1

1/18

2/2

2/2

1/42 1/42 1/43 1/43 1/42 1/41 1/41 1/48 1/48

1/41 1/41 1/41 1/41 1/41 1/41 1/41 1/41 1/41 1/41 1/41 1/41 1/41 1/41 1/41
152

158

122

121

144

122

148

141

142

118

111

135

141

132

111

 .2مخمر ساکارومایسس سرویزیه در تیمارهای دو و سه بهترتیب به میزان یک دهم و دو دهم درصد اضافه شد.
 .1مکمل ویتامینی مورد استفاده در ترکیب جیرهها بهازای هر کیلوگرم در تن حاوی  44111واحد بینالمللی ویتامین  25111 ،Aواحد بینالمللی ویتامین ،D3
 2411میلیگرم ویتامین  4111 ،Eمیلیگرم ویتامین  511 ،Kمیلیگرم کوباالمین 221 ،میلیگرم تیامین 3111 ،میلیگرم ریبوفالوین 4111 ،میلیگرم اسید
پانتوتنیک 21111 ،میلیگرم نیاسین 221 ،میلیگرم پیریدوکسین 1111 ،میلیگرم بیوتین و  1511میلیگرم کولین کلراید بود.
 .3مکمل مواد معدنی مورد استفاده در ترکیب جیرهها به ازای هر کیلوگرم در تن حاوی  22میلیگرم منگنز 12 ،میلیگرم روی 211 ،میلیگرم آهن 21 ،میلیگرم
مس 22 ،میلیگرم سلنیوم 281 ،میلیگرم ید و  121میلیگرم کبالت بود.
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مقدار خوراک مصرفی ،افزایش وزن و ضریب تبدیل
اندزهگیری شدند .برای محاسبه شاخصهای بازده نسبی
انرژی و پروتئین در پایان دوره پرورش (سن  24روزگی)

] [44برای مدل  0تجزیه و میانگین تیمارها بهکمک آزمون
توکی -کرامر در سطح احتمال پنج درصد مقایسه شد.
رابطه )0

Yij = µ + αi + εij

که در این رابطه ،Yij ،مقدار هر مشاهده در آزمایش؛

از رابطههای  0تا  2استفاده شد ].[00
مقدار انرژی قابل سوخت و ساز خوراک ×
رابطه )0

 ،µمیانگین کل جمعیت؛  ،αiاثر نوع ماده آزمایشی و ،εij

خوراک مصرفی در هر دوره = کل انرژی قابل سوختوساز

اثر خطای آزمایش است.

مصرفی (کیلوکالری)
نتایج و بحث
رابطه )4
×044

= بازده انرژی

نتایج حاصل از تأثیر تیمارهای آزمایشی بر مصرف

گرم افزایش وزن

خوراک جوجههای گوشتی در دورههای مختلف و

کل انرژی قابل سوختوساز مصرفی (کیلوکالری)

همچنین کل دوره پرورش ،در جدول  2ارائه شده است.
نتایج نشان داد ،در خصوص اثرات مواد خوراکی آزمایشی

= گرم پروتئین مصرفی

(مخمر ،سبوس گندم و پوسته سویا) در دوره آغازین

رابطه )8

درصد پروتئین خوراک × گرم خوراک مصرفی در هر دوره

اختالف آماری مشاهده نگردید ،ولی اثر تیمارهای حاوی

رابطه ×044 )2

گرم افزایش وزن
گرم پروتئین مصرفی

سطوح این مواد آزمایشی دارای اختالف معنیدار آماری
= بازده پروتئین

بودند ( .)P<4/40درحالیکه سه درصد پوسته سویا و 4/0
درصد مخمر نسبت به همدیگر اختالف آماری در مصرف

در پایان دوره آزمایش ( 24روزگی) از هر واحد
آزمایشی دو قطعه جوجه گوشتی بهطور تصادفی انتخاب
و کشتار شد .وزنکشی نیز با استفاده از ترازوی دیجیتال با
دقت یک گرم برای الشه و دقت  4/40گرم برای اجزای
الشه صورت گرفت .وزن الشه شکم خالی (بدون پوست)
قسمتهای مختلف الشه مانند سینه و ران (بر

و وزن
اساس وزن الشه شکم خالی) و وزن نسبی اندامهای
داخلی مانند قلب ،کبد ،طحال ،بورس فابریسیوس و
لوزالمعده (بر اساس وزن زنده) و همچنین طول روده
(سانتیمتر) اندازهگیری شد .برای کشتار و تقسیمبندی
اجزای الشه از رویه استاندارد توصیهشده در منابع علمی
استفاده شد ].[48
ً
کامال
دادههای حاصل از آزمایش در قالب طرح
تصادفی با استفاده از نرمافزار آماری  SASنسخه 1/0

خوراک نشان داد .در مرحله رشد بیشترین مقدار خوراک
مصرفی مربوط به تیمار حاوی سطوح پوسته سویا نسبت
به تیمار حاوی مخمر بود ( .)P<4/40اثر تیمارهای حاوی
سطوح متفاوت مخمر ،سبوس گندم و پوسته سویا
اختالف آماری نشان دادند ( .)P<4/40بهطوریکه
بیشترین خوراک مصرفی در مرحله آغازین مربوط به
تیمار سه درصد پوسته و در مرحله رشد مربوط به تیمار
شش درصد پوسته سویا بهترتیب میباشد (.)P<4/40
همینطور در کل دوره پرورش ( 0تا  24روزگی) برای
خوراک مصرفی در تیمارهای آزمایشی اختالف آماری
مشاهده شد .بهطوریکه بیشترین خوراک مصرفی مربوط
به تیمار  04درصد سبوس گندم ،سه و شش درصد پوسته
سویا بود ( .)P<4/40همچنین کمترین خوراک مصرفی
مربوط به تیمار شاهد میباشد.
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این مشاهدات مؤید برخی گزارشهای پیشین در زمینه

مصرفی میکند .ولی در این آزمایش بهدلیل رقیقشدن

بهبود مصرف خوراک در جوجههای گوشتی در اثر وارد

جیرههای غذایی و تالش پرنده برای تأمین نیازمندی

نمودن فیبر نامحلول در جیره غذایی آنها است ] .[04میزان

سبب افزایش مصرف خوراک شد.

عمدتا توسط ظرفیت فیزیکی مجرای
ً
مصرف خوراک

دیگر پژوهشگران گزارش کردند که در جوجههای

گوارش ،تعیین میشود .در شرایط پرورش تجاری،

گوشتی تغذیهشده با مخمر ساکارومایسس سرویزیه،

جوجههای گوشتی در کل دوره پرورش ،به خوراک

مقدار خوراک مصرفی کاهش یافت ] [04که با نتایج

دسترسی آزاد داشته و تا حد حجم فیزیکی مجرای گوارش،

آزمایش حاضر ،همخوانی دارد .ولی گزارشهای دیگر

تغذیه مینمایند ] .[3براساس گزارشها ،وجود فیبر نامحلول

گویای افزایش مصرف خوراک در جیرههای غذایی حاوی

در جیره غذایی طیور باعث افزایش سرعت عبور ماده

مخمر ساکارومایسس سرویزیه میباشد که با نتایج

هضمی در بخش انتهایی مجرای گوارش و در نتیجه افزایش

آزمایش حاضر ،مغایرت دارد ] .[05که میتوان علت آن

مصرف خوراک میگردد ] .[03چنین افزایشی در میزان

را محرک رشد طبیعی بودن مخمر و وجود

مصرف خوراک ،در مورد همه جیرههای حاوی پوسته سویا

میکروارگانیسمهای مفید در دستگاه گوارش جوجههای

و سبوس گندم در کلیه دورههای این آزمایش ،قابلمشاهده

گوشتی دانست ].[05
نتایج افزایش وزن روزانه در جدول  0ارائه شده است.

منبع فیبر نامحلول ،پرندهها با افزایش مصرف خوراک سعی

تیمارهای حاوی سبوس گندم در دوره آغازین ،بیشترین

در جبران تأمین نیاز انرژی خواهند داشت ].[3

میانگین افزایش وزن روزانه ( )01/40را به خود اختصاص

غالبا در هنگام رقیقشدن انرژی جیره در اثر افزودن
ً
است.

در پژوهش دیگری ،گزارش گردید که مرغهای

دادند .و تیمارهای حاوی مخمر کمترین افزایش وزن

تخمگذار تغذیهشده با جیرههای حاوی  84درصد پوسته

نسبت به سبوس گندم و پوسته سویا نشان دادند

سویا با یا بدون استفاده از آنزیم ،افزایش مصرف خوراک

( .)P<4/40ولی در مراحل رشد و پایانی دوره اختالف

را نشان دادند که با نتایج آزمایش حاضر همخوانی دارد

آماری برای تیمارهای حاوی مخمر ،سبوس گندم و پوسته

] .[0همچنین در مطالعه دیگری ،مصرف خوراک حاوی

سویا مشاهده نشد .در این آزمایش برای اثرات تیمارهای

سطوح پوسته سویا در جیره غذایی بوقلمون بهطور

آزمایشی حاوی سطوح متفاوت مخمر ،سبوس گندم و

معنیداری افزایش یافت ] .[5در نتایج مشاهده شد که

پوسته سویا در مرحله آغازین و کل دوره اختالف آماری

سطح  04درصد سبوس گندم و سطوح سه و شش درصد

مشاهده شد ( .)P<4/40در مرحله آغازین کمترین وزن

پوسته سویا سبب افزایش خوراک مصرفی گردید که

بدن مربوط به تیمار حاوی سطوح  4/0و  4/4درصد

میتوان علت آن را پلیساکاریدهای پوسته سویا و سبوس

مخمر و همچنین سطح شش درصد پوسته سویا بود و

گندم دانست .چون با افزایش غلظت مقدار کل

بیشترین افزایش وزن روزانه مربوط به تیمار حاوی پنج و

پلیساکاریدهای دیواره سلولی در جیره افزایش خوراک

 04درصد سبوس گندم و سه درصد پوسته سویا و شاهد

مصرفی مشاهده گردید ] .[0همچنین قابل ذکر است

بود ( .)P<4/40در مرحله رشد بین تیمارهای آزمایشی با

بهدلیل وجود پلیساکاریدهای نامحلول دیواره سلولی و

منابع متفاوت مواد خوراکی مورد استفاده در آزمایش

حجم دستگاه گوارشی ایجاد محدودیت برای خوراک

اختالف آماری مشاهده نگردید .برای افزایش وزن روزانه
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در کل دوره پرورش جوجههای گوشتی اختالف آماری

جوجه گوشتی را از لحاظ افزایش وزن ،بهبود قابلیت

مشاهده شد (( ،)P<4/40جدول  ،)0بهطوریکه تیمار

هضم و فعالیت میکروبی مطرح نمودهاند که میتوان علت

آزمایشی حاوی سه درصد پوسته سویا نسبت به تیمار

آنرا به ترکیباتی مانند فیتواستروژن ،لیگنانها ،فنلها و

شاهد و  4/0درصد مخمر اختالف آماری داشت

آنتیاکسیدانها در سبوس گندم ،مربوط دانست ] .[00اما

( .)P<4/40در کل دوره آزمایش ،سطوح  4/4درصد

برخی گزارشها در ارتباط با کاهش وزن جوجههای

مخمر ،پنج و  04درصد سبوس گندم و شش درصد

گوشتی در مرحله آغازین میباشد که با نتایج این پژوهش

پوسته سویا نسبت به تیمار شاهد از نظر افزایش وزن

مغایرت دارد ].[4
نتایج این آزمایش نشان داد که پلیساکاریدهای دیواره

روزانه اختالفی نشان نداد.
در این پژوهش جیرههای آزمایشی حاوی سبوس

سلولی مخمر ،سبوس گندم و پوسته سویا در کل دوره

گندم در مرحله آغازین افزایش معنیداری از خود نشان

پرورشی سبب بهبود افزایش وزن روزانه در جوجههای

دادند که با نتایج دیگر پژوهشگران همخوانی دارد،

گوشتی گردید .در این راستا میتوان به نتایج گزارشهای

بهطوریکه گزارش دادند که بیشترین وزن بدن مربوط به

ارائهشده در ارتباط با بهبود افزایش وزن برای پوسته سویا

سطح  04درصد سبوس گندم بود .در این ارتباط دیگر

در جیره غذایی پرندگان مطرح نمود که با نتایج این

پژوهشگران اثرات سودمند سبوس گندم در جیره غذایی

آزمایش همخوانی دارد ].[3

جدول  .4تأثیر منابع مختلف کربوهیدرات غیرنشاستهای بر مقدار خوراک مصرفی (گرم در روز) جوجههای گوشتی در دورههای
مختلف و کل دوره پرورش
دوره آغازین

دوره رشد

دوره پایانی

کل دوره پرورش

(سن  21-2روزگی)

(سن  14-22روزگی)

(سن  41-12روزگی)

(سن  41-2روزگی)

اثر تیمارهای حاوی مخمر

24/13±1/22

23/52b±1/2

81/31±2/1

3421/4±243/2

اثر تیمارهای حاوی سبوس گندم

22/31±1/24

ab

22/14 ±1/11

82/81±2/1

3215/2±242/1

اثر تیمارهای حاوی پوسته سویا

22/11±1/3

25/44a±1/12

82/53±2/1

3241/2±241/8

1/38

1/111

1/122

1/122

اثرات تیمارهای آزمایشی

سطح احتمال

اثر تیمارهای آزمایشی
22/12ab±1/83

23/42bc±2/8

c

58/23 ±2/2

c

 1/2درصد مخمر

b

21/84 ±2/31

bc

24/18 ±2/2

bc

83/11 ±1/2

bc

222/8 ±3414/1

 1/1درصد مخمر

22/81ab±2/4

21/82c±1/1

82/44bc±1/1

3288/4bc±82/2

 2درصد سبوس گندم

ab

22/31 ±2/4

bc

24/25 ±2/8

bc

84/24 ±2/1

bc

3233/1 ±81/1

 21درصد سبوس گندم

22/22ab±2/2

28/21ab±2/1

12/11a±1/1

3111/2a±213/2

 3درصد پوسته سویا

a

25/31 ±2/5

bc

22/21 ±1/8

ab

81/33 ±1/2

ab

3522/8 ±221/1

 2درصد پوسته سویا

22/12ab±2/4

51/38a±1/3

11/32ab±2/1

3855/2ab±82/2

1/31

1/111

1/118

1/118

شاهد

سطح احتمال

 :a-cدر هر ستون ،میانگینهای دارای حروف متفاوت ازلحاظ آماری اختالف معنیداری دارند (.)P<1/12
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با اینکه اثر مخمر در مرحله آغازین کمترین وزن

در جدول  ،0نتایج ضریب تبدیل خوراک تیمارهای

روزانه را نشان داد ولی در کل دوره اختالف آماری نسبت

آزمایشی ارائه شده است .نتایج نشان داد که در دوره آغازین

به سبوس گندم و پوسته سویا نشان نداد که این نتایج با

و پایانی ،جیرههای آزمایشی تأثیر معنیداری بر ضریب تبدیل

گزارش دیگر پژوهشگران همخوانی دارد .بهطوریکه

خوراک مصرفی جوجههای گوشتی نشان ندادند .اما در دوره

گزارش نمودند پلیساکاریدهای دیواره سلولی مخمر

رشد بیشترین ضریب تبدیل خوراک مصرفی مربوط به

سبب بهبود افزایش وزن میگردد ] .[40برای تأیید این

سبوس گندم و پوسته سویا بود ( .)P<4/40همچنین نتایج

موضوع در جدول  0سطح  4/4درصد مخمر نسبت به

آزمایش نشان داد که در کل دوره آزمایش جیرههای غذایی

تیمار شاهد و سایر تیمارها این بهبود افزایش وزن بدن

حاوی سطوح مخمر ،سبوس گندم و پوسته سویا اختالف

مشاهده گردید ،که با دیگر نتایج همخوانی دارد ] .[08در

آماری نداشتند .با اینکه در مرحله رشد بیشترین ضریب

این ارتباط میتوان به اثرات مثبت دیواره سلولی نامحلول

تبدیل خوراک مربوط به شش درصد پوسته سویا و کمترین

مخمر در مستعد نمودن دستگاه گوارشی پرنده و فعالیت

آن مربوط به تیمارهای حاوی سطوح  4/0و  4/4درصد

میکروفلور دستگاه گوارشی در ارتباط با هضم و جذب

مخمر ،پنج و  04درصد سبوس گندم و سه درصد پوسته

مواد مغذی اشاره نمود ،که میتوان به اثرات مانان

سویا بود .در ارتباط با اثرات سطوح مواد خوراکی آزمایشی

الیگوساکاریدها در جهت کاهش رقابت و عوامل بیماریزا

(مخمر ،سبوس گندم و پوسته سویا) در کل دوره آزمایش

در دستگاه گوارش پرندگان اشاره نمود که این مهم سبب

نسبت به تیمار شاهد اختالف آماری مشاهده نشد ،که با

رقابت بین میزبان و میکروبها برای انرژی و سایر مواد

دیگر نتایج همخوانی دارد ] .[5همچنین در مرحله رشد

مغذی با قابلیت دسترسی بیشتر برای میزبان میتوان اشاره

کمترین ضریب تبدیل مربوط به جیرههای حاوی سطوح

احتماال مرتبط با بهبود خصوصیات بافت
ً
کرد ] ،[42که

مخمر بود .که نسبت به تیمار شاهد اختالف آماری مشاهده

پوششی روده و تحریک با فعالیتهای آنزیمی باشد ].[1

نگردید ،که با سایر گزارشها همخوانی دارد ].[40

جدول  .2تأثیر منابع مختلف کربوهیدرات غیرنشاستهای بر افزایش وزن روزانه (گرم) جوجههای گوشتی در دورههای مختلف پرورش
اثرات تیمارهای آزمایشی
اثر تیمارهای حاوی مخمر
اثر تیمارهای حاوی سبوس گندم
اثر تیمارهای حاوی پوسته سویا
سطح احتمال
شاهد
 1/2درصد مخمر
 1/1درصد مخمر
 2درصد سبوس گندم
 21درصد سبوس گندم
 3درصد پوسته سویا
 2درصد پوسته سویا
سطح احتمال

دوره رشد ( 2-14روزگی)
دوره آغازین ( 2-21روزگی)
12/11±1/21
25/21c±1/25
14/25±1/28
21/12a±1/12
12/23±1/14
28/28b±1/11
1/21
1/1112
اثر تیمارهای آزمایشی
12/23±1/22
28/18ab±1/18
14/12±1/21
22/81c±1/23
12/25±1/34
25/12c±1/21
14/54±1/44
21/12a±1/23
14/18±1/38
28/15ab±1/11
12/81±1/42
28/82ab±1/23
14/28±1/22
28/12b±1/11
1/28
1/1112

 :a-cدر هر ستون ،میانگینهای دارای حروف متفاوت ازلحاظ آماری اختالف معنیداری دارند (.)P<1/12
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دوره پایانی ( 2-41روزگی)
42/21±1/23
42/12±1/15
41/22±1/42
1/111
31/12b±1/38
41/88b±1/22
41/58ab±2/51
42/88ab±1/38
42/11ab±1/22
44/21a±1/22
42/85ab±2/2
1/13

تأثیر پلیساکاریدهای غیرنشاستهای منابع خوراکی بر عملکرد ،بازده نسبی انرژی و پروتئین و خصوصیات الشه جوجههای گوشتی

جدول  .2تأثیر منابع مختلف کربوهیدرات غیرنشاستهای بر ضریب تبدیل خوراک (گرم /گرم) جوجههای گوشتی در دورههای
مختلف پرورش
اثرات تیمارهای آزمایشی

دوره رشد ( 18روزگی)

دوره آغازین ( 24روزگی)

دوره پایانی ( 41روزگی)

اثر تیمارهای حاوی مخمر

2/12±1/114

2/41 ±1/132

2/23±1/121

اثر تیمارهای حاوی سبوس گندم

2/11±1/111

2/42ab±1/138

2/25±1/141

اثر تیمارهای حاوی پوسته سویا
سطح احتمال

b

2/31±1/21

2/21 ±1/125

2/25±1/12

1/32

1/11

1/11

a

اثر تیمارهای آزمایشی
b

شاهد

2/21±1/22

2/42 ±1/18

2/21±1/22

 1/2درصد مخمر

2/24±1/15

2/31b±1/11

2/23±1/15

b

 1/1درصد مخمر

2/42±1/18

2/41 ±1/21

2/21±1/12

2/44b±1/11

2/21±1/18

 2درصد سبوس گندم

2/21±1/18

 21درصد سبوس گندم

2/13±1/13

ab
b

2/24 ±1/22

2/25±1/12

 3درصد پوسته سویا

2/38±1/34

2/42 ±1/23

2/22±1/18

 2درصد پوسته سویا

2/34±1/11

2/21a±1/12

2/28±1/22

1/32

1/13

1/21

سطح احتمال

 :a-bدر هر ستون ،میانگینهای دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنیداری دارند (.)P<1/12

همانطورکه نتایج جدول  5نشان میدهد بازده نسبی
انرژی برای تیمارهای حاوی مخمر نسبت به سایر تیمارها

بوده که به میزان حاللیت آن و مقدار لیگنین و مدت زمان
عبور شیره گوارشی بستگی دارد.

بیشترین اختالف آماری را نشان داد ( ،)P<4/40ولی برای

نتایج مربوط به وزن نسبی برخی از اجزای الشه

بازده نسبی پروتئین اختالف آماری معنیداری مشاهده

جوجههای گوشتی ،در جدول  3آورده شده است .تیمارهای

نشد .اثر تیمارهای آزمایشی حاوی سطوح متفاوت مواد

آزمایشی حاوی ماده آزمایشی مخمر ،سبوس گندم و پوسته

آزمایشی برای تیمار  04درصد سبوس گندم دارای

سویا اثر معنیداری بر بازده الشه و وزن نسبی سینه و ران

کمترین میزان بازده نسبی انرژی و پروتئین بود ،و اختالف

نشان ندادند .این نتایج با سایر گزارشها برای وزن الشه و

آماری مشاهده گردید ( .)P<4/40بیشترین بازده نسبی

سینه که جیرههای آزمایشی حاوی مخمر بود ،مغایرت دارد

انرژی و پروتئین از لحاظ آماری مربوط به تیمار شاهد و

] .[ 44ولی در پژوهشی دیگر ،هیچگونه تغییری در وزن

کمترین آن متعلق به تیمارهای حاوی سطح  04درصد

نسبی طحال در جوجههای گوشتی که از خوراک حاوی فیبر

سبوس گندم 4/0 ،درصد مخمر و شش درصد پوسته

استفاده کردند ،مشاهده نشد که با نتایج این آزمایش

سویا میباشد ( .)P<4/40یافتههای این مطالعه نشان دادند

همخوانی دارد .میتوان علت آنرا به این دلیل دانست که

که پلیساکاریدهای غیرنشاستهای دیواره سلولی سبوس

طحال ،اندام اصلی ایمنی طیور بوده و وزن نسبی آن تحت

گندم بر کاهش مقدار بازده نسبی انرژی و پروتئین مؤثر

تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نمیگیرد ].[00
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جدول  .5تأثیر منابع مختلف کربوهیدرات غیرنشاستهای بر بازده نسبی انرژی و پروتئین جوجههای گوشتی در دوره پایانی پرورش
بازده نسبی انرژی (کیلوکالری /گرم)

بازده نسبی پروتئین (گرم /گرم)

دوره پایانی ( 12-41روزگی)

دوره پایانی ( 12-41روزگی)

اثر تیمارهای حاوی مخمر

22/13a±1/42

1/11±1/122

اثر تیمارهای حاوی سبوس گندم

22/33b±1/31

1/12±1/143

اثر تیمارهای حاوی پوسته سویا

22/48 ±1/33

1/13±1/142

1/112

1/34

اثرات تیمار های آزمایشی

b

سطح احتمال

اثر تیمارهای آزمایشی
25/38a±1/12

شاهد

1/32a±1/12
abc

 1/2درصد مخمر

abc

22/24 ±1/32

1/13 ±1/32

 1/1درصد مخمر

22/85ab±1/83

1/18ab±1/83
ab

ab

 2درصد سبوس گندم

22/54 ±1/43

1/12 ±1/43

 21درصد سبوس گندم

24/85c±1/11

1/12c±1/11

 3درصد پوسته سویا

ab

22/84 ±1/35

1/18 ±1/35

 2درصد پوسته سویا

22/14bc±1/41

1/12bc±1/41

1/132

1/131

سطح احتمال

ab

 :a-cدر هر ستون ،میانگینهای دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنیداری دارند (.)P<1/12

جدول  .8تأثیر منابع مختلف کربوهیدرات غیرنشاستهای بر بازده الشه بدون پوست (درصد) و وزن نسبی سینه و ران (بر حسب
درصدی از الشه) و وزن نسبی طحال و لوزالمعده (بر حسب درصدی از وزن زنده) جوجههای گوشتی
بازده الشه

سینه

ران

طحال

لوزالمعده

اثرات تیمارهای آزمایشی
اثر تیمارهای حاوی مخمر

24/81±1/28

32/44±1/21

31/22±2/1

1/24±1/11

1/12±1/12

اثر تیمارهای حاوی سبوس گندم

24/22 ±2/2

32/18 ±1/28

11/31±1/28

1/23±1/12

1/12±1/11

اثر تیمارهای حاوی پوسته سویا

24/15±1/83

35/31±1/55

11/22±1/23

1/24±1/11

1/14±1/12

1/ 5

1/ 3

1/ 2

1/ 4

1/ 3

سطح احتمال

اثر تیمار های آزمایشی
شاهد

24/18±1/84

32/14±1/34

31/42±1/52

1/23±1/12

1/14±1/22

 1/2درصد مخمر

1/22±22/31

1/25±32/32

32/45±2/5

1/21±1/11

1/18±1/11

 1/1درصد مخمر

1/28±24/21

2/1±35/15

31/18±1/21

1/25±1/13

1/12±1/12

 2درصد سبوس گندم

2/2±24/51

32/25±2/1

11/22±1/42

1/21±1/112

1/11±1/112

 21درصد سبوس گندم

1/84±21/81

32/21±1/22

18/85±1/23

1/22±1/11

1/15±1/13

 3درصد پوسته سویا

1/28±22/12

1/31±38/12

18/11±1/28

1/22±1/13

1/14±1/11

 2درصد پوسته سویا

1/18±24/88

2/2±35/85

11/31±1/12

1/24±1/12

1/11±1/12

1/ 2

1/ 4

1/ 2

1/ 2

1/ 3

سطح احتمال
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تأثیر پلیساکاریدهای غیرنشاستهای منابع خوراکی بر عملکرد ،بازده نسبی انرژی و پروتئین و خصوصیات الشه جوجههای گوشتی

همانطورکه در جدول  1مشاهده میشود وزن نسبی

طیور است ،که سبب تأثیر مثبت بر اندامهای مختلف

چربی بطنی و کیسه صفرا تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی

دستگاه گوارش ،قابلیت هضم مواد مغذی ،سالمت روده و

حاوی پوسته سویا ،مخمر و سبوس قرار نگرفت و

عملکرد میشود .که تأثیر مثبتی بر فیزیولوژی روده و

اختالف آماری مشاهده نشد .با اینکه ازنظر عددی بین

بهرهوری پرنده از خوراک مصرفی است ،که با نتایج این

تیمارها تفاوت آماری وجود نداشت ،اما این اجزا مانند

آزمایش مغایرت دارد ].[00

کبد ،لوزالمعده و طول روده ،معیار مناسبی از واکنش

نتایج این مطالعه نشان دادند که سطح  04درصد سبوس

دستگاه گوارش پرنده به نوع جیره غذایی مصرفی و سطح

گندم ،سه و شش درصد پوسته سویا سبب افزایش مصرف

کربوهیدراتهای غیرنشاستهای مانند سلولز در جیره

خوراک در جوجههای گوشتی میشود .استفاده از سطح سه

میباشند .نتایج پژوهشی نشان داد که وزن نسبی اندامهای

درصد پوسته سویا سبب بهبود افزایش وزن روزانه در

دستگاه گوارش هنگامیکه منابع فیبری مختلف به جیره

جوجههای گوشتی نسبت به تیمار شاهد گردید .نتایج این

جوجههای گوشتی اضافه شدند ،بیشتر بود ] .[00بر اساس

پژوهش نشان داد که میتوان از سطح  4/4درصد مخمر04 ،

نتایج پژوهش ذکرشده دلیل افزایش وزن اندامهای دستگاه

درصد سبوس گندم و شش درصد پوسته سویا در جیره

گوارش بهدلیل افزودن یک منبع فیبر در جیره غذایی برای

غذایی جوجههای گوشتی استفاده کرد.

جدول  .1تأثیر منابع مختلف کربوهیدرات غیر نشاستهای بر وزن نسبی (درصد برحسب وزن زنده) برخی از اجزای الشه و طول
روده (سانتیمتر) جوجههای گوشتی
روده باریک

بورس فابریسیوس

چربی بطنی

کیسه صفرا

طول روده

اثرات تیمارهای آزمایشی
اثر تیمارهای حاوی مخمر

2/22±1/33

1/11±1/12

2/11±1/23

1/15±1/12

255/21±2/2

اثر تیمارهای حاوی سبوس گندم

2/13±1/45

1/18±1/23

2/11±1/28

1/153±1/12

253/1±8/33

اثر تیمارهای حاوی پوسته سویا

2/22±1/31

1/18±1/23

2/12±1/22

1/122±1/13

251/28±8/25

1/ 3

1/ 1

1/ 2

1/ 4

1/ 2

سطح احتمال

اثر تیمارهای آزمایشی
شاهد

2/32±1/32

1/11±1/112

2/12±1/122

1/15±1/1142

251/12±2/18

 1/2درصد مخمر

2/14±1/32

1/12±1/112

2/21±1/11

1/15±1/22

251/21±2/11

 1/1درصد مخمر

2/15±1/31

1/18±1/122

2/15±1/24

1/12±1/111

285/52±2/13

 2درصد سبوس گندم

2/24±1/84

1/18±1/118

2/15±1/31

1/18±1/122

224/21±23/52

 21درصد سبوس گندم

2/25±1/12

1/12±1/115

2/32±1/28

1/12±1/12

283±2/31

 3درصد پوسته سویا

2/31±1/11

1/18±1/112

2/18±1/11

1/12±1/1182

258/12±2/3

 2درصد پوسته سویا

2/28±1/41

1/12±1/111

1/181±1/11

1/12±1/1112

225/12±21/22

1/ 3

1/ 2

1/ 2

1/ 2

1/ 3

سطح احتمال
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Abstract
In order to determine the effect of non-starch polysaccarides on performance, energy and protein efficiencies and
carcass characteristics of broiler chicks, an experiment was conducted in three periods of starter, grower and finisher
period, using 420 one-day old Ross 308 broiler chicks from both sexes in a completely randomized design with seven
treatments, six replicates and 10 chicks per replicate. The experimental treatments were basal diet, diets containing
0.10 and 0.20 percent of Saccharomyces cerevisiae yeast, diets containing 5 and 10 percent of wheat bran, diets
containing three and six percent of soybean hull. The results of the experiment showed that the control treatment had
the lowest feed intake during the whole period of breeding (P<0.05). The highest feed intake was related to 10
percent wheat bran and levels of 3 and 6 percent soybean hull (P<0.05). Treatments containing 3 percent soybean hull
showed the highest daily weight gain (P<0.05) during the whole experiment. There is no statistical difference for the
feed conversion ratio during the whole trial period. The highest relative energy efficiency related to yeast levels were
compared to treatments containing wheat bran and soybean hull (P<0.05). The lowest relative energy and protein
efficiency was related to 10 percent wheat bran compared to control treatment (P <0.05). The results of the
experiment showed that the use of two tenths of yeast, 10 percent wheat bran and six percent soybean hull in the diet
of broiler chickens is recommended.
Keywords: Broiler, performance, Saccharomyces cerevisiae yeast, soybean hull, wheat bran.
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